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چکیده
اقتصادی،  فعالیت های  از  پیچیده  و  کامل  مجموعه ای  سنندج،  سنتی  بازارهای  پدیده 
نوع  و  بازار  مختلف  وجوه  میان  پیچیدگی ها،  این  وجود  با  است.  اجتماعی  و  فرهنگی 
گذشت زمان هماهنگی معقولی برقرار است. لذا به  ساختار بنا و معماری آن، به تدریج و با 
که فهم آنها صرفاً  نظر می رسد این پدیده در بردارنده ساختارهای ارزشمند اما پنهانی است 
پژوهش  امکان پذیر است. هدف  آن  کنان  و سا کاربران  و  با فضا  تعامل سازنده  در یک 
که با نگاهی پدیدارشناسانه و با تکیه بر دیدگاه  فیلسوفانی همچون گادامر  حاضر  آن است 
بازار  کنان  سا و  مخاطبان  تجربه  در  که  آن گونه  را،  سنندج  سنتی  بازار  پدیده  هایدگر،  و 
هرمنوتیک  پدیدارشناسیِ  به صورت  پژوهش  انجام  روش  نماید.  تبیین  می شود،  نمایان 
کاربران  کسبه و  از  با یازده نفر  از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته،  که در آن  است 
بازار، استفاده شده است. در پایان، نوزده افق معنایی جدید از پدیده بازار سنتی سنندج 
کسبه به عنوان یک رفتار اصیل،  گذر از طرف  پدیدار شده است. تجاوز به راسته اصلی 
شدن  ساخته  تاریخی  حادثه  با  بازار  مفهوم  شدن  عجین  بازار،  گذری  و  ارتباطی  کارکرد 
گذر طبیعی  خیابان انقالب، راحتی و خودمانی بودن ارتباطات داخل بازار و نامفهومی 

کالبدی آن از جمله نتایج مهم پژوهش حاضر است. زمان در بازار به دلیل ساختار 
كلید واژه: هرمنوتیک فلسفی، معماری، پدیدارشناسی، بازار سنتی سنندج.
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مقدمه
پدیـده بـازار سـنتی سـنندج، هم زمـان بـا شـکل گیری شـهر سـنندج و در محـدوده مرکـزی شـهر قدیـم 
گذشـت چند سـده از زمان احداث آن، به عنوان  سـنندج احداث شـده اسـت و همچنان پس از 
کـز  مهـم و فعـال تجـاری سـنندج شـناخته می شـود. ایـن پدیـده، هماننـد بسـیاری از  یکـی از مرا
کنش هـای اجتماعی،  فضاهـای فعـال شـهری و معمـاری، در برگیرنـده مجموعـه ای درهم تنیده از 
کـه طـی سـال های متمـادی بـه تعادلـی پایـدار بـا بسـتر خـود دسـت  اقتصـادی و فرهنگـی اسـت 
یافته انـد و ایـن امـر، لـزوم توجـه عمیـق و سـاختاری بـه چنیـن پدیـده ای را دوچنـدان می نمایـد. 
گریختـه از البـالی برخـی  گرفتـه در مـورد بـازار سـنتی سـنندج به صـورت جسـته  مطالعـات صـورت 
کـرد  کردسـتان، تاریـخ مـردوخ: تاریـخ  کتـب تاریخـی ماننـد تحفـه ناصـری در تاریـخ و جغرافیـای 
کردسـتان قابـل دسـتیابی اسـت؛ امـا نکتـه اساسـی  کردسـتان، تاریـخ اردالن و سـنندج داراالیالـه  و 
کافـی را در اختیـار  کـه اطالعاتـی هـر چنـد مفیـد امـا نا کتـب اسـت  جنبـه توصیفـی و تاریخـی ایـن 
بـازار  کردسـتان نیـز مطالعاتـی در زمینـه  خواننـده قـرار می دهـد. سـازمان میـراث فرهنگـی اسـتان 
کـه بیشـتر بـه وجـوه عام ایـن پدیده پرداخته اسـت. علیـزاده )1388( در خالل  انجـام داده اسـت 
فضایـِی شـکل دهنده هسـته مرکـزی شـهر سـنندج، بـه نحـوه سـازمان  کالبـدی ـ  بررسـیِ سـاختار 
کـه در ایـن پژوهش ها بیشـتر  فضایـی بـازار سـنتی سـنندج نسـبت بـه سـاختار شـهر نیـز اشـاره نمـوده 
بـه وجـوه شهرسـازی و موقعیـت اسـتقرار بـازار در شـهر پرداختـه شـده اسـت. پژوهـش یوسـف  زمانی 
کـه به صورت  و همـکاران )1382( نیـز بـه بررسـی سـیر تحـول بافـت تاریخـی شـهر سـنندج پرداخته  
که مشخص است در مطالعات  بسـیار مختصر به بازار سـنندج نیز اشـاراتی شـده اسـت.    همان طور 
گرفتـه بـه بسـیاری از وجـوه ایـن پدیـده پیچیـده پرداخته نشـده اسـت. شـاید دلیـل چنین  صـورت 
کـه سـبب ایجـاد نوعی نگاه تـک بعدی  کمـی در حـوزه هنـر و معمـاری اسـت  امـری سـیطره  نـگاه 
کـه شـاید باعـث  و در مـواردی غیر واقع بینانـه بـه مسـائل مربـوط بـه ایـن حـوزه  شـده  اسـت. امـری 

نادیـده مانـدن بسـیاری از وجـوه پنهـانِ اجتماعـی و فرهنگـی ایـن پدیـده شـده اسـت. 
از  یکـی  شـهری،  و  معمـاری  فضاهـای  در  روان شناسـی  و  جامعه شناسـی  وجـوه  بـر  کیـد  تأ
کـه معتقـد اسـت  مباحـث مهـم جریان هـای پسـامدرن در معمـاری و شهرسـازی اسـت؛ نگرشـی 
کنش هـای اجتماعـی و فرهنگـی اسـت و لـذا توجـه بـه آن  فضـای معمـاری و شهرسـازی ظـرفِ 
کنـش سـالم و سـازنده فراهـم می نمایـد. ایـن نـوع نگـرش نیازمنـد  بسـتر مناسـبی را جهـت برقـراری 
کندوکاو در تجربه زیسـته  که می تواند از طریق  کنان اسـت؛ تعاملی  کاربران و سـا تعامل سـازنده با 
کرده اند، بسـیاری از وجوه پنهان آن پدیده را نمایان سـازد و فهمی  که آن پدیده را تجربه  افرادی 
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متفـاوت از آن پدیـده بدسـت دهـد. پدیدارشناسـی به عنـوان نگرشـی فلسـفی و جامعه شناسـی و 
همچنیـن یـک الگـوی روش شناسـی به دنبـال دسـتیابی بـه چنیـن فهمـی از پدیده هاسـت.

کـه بـه شـناخت از پدیـده، از طریـق پی بـردن بـه درک افـراد  پدیدارشناسـی سـعی بـر آن دارد 
از آن پدیـده، ارج نهـد. در پدیدارشناسـی پدیـده مـورد مطالعـه بـر اسـاس دیـدگاه معرفت شناسـی 
کـه آنان در تجربـه زندگی خود از پدیده دارند، بررسـی  تفسـیری، و بـر پایـه ذهنیـت افـراد و معنایـی 
کـه انسـان هسـتی  می شـود. هایدگـر به عنـوان یکـی از پیشـگامان ایـن نـوع نگـرش معتقـد اسـت 
از توصیـف او جـدا  را  ایـن هسـتی و فهـم پیشـین یـک پژوهشـگر  ـ عالـم اسـت و نمی تـوان  ـ در 
سـاخت. بدیـن روی توصیـف همیشـه عنصـر تفسـیر را در خـود دارد و انسـان ها همگـی مفسـرانی 
گرفته  کـه فهـم آنهـا بـه واسـطه حضـور در بافتی خاص شـکل  هسـتند دارای فهـم و درک پیشـینی، 
کـه البتـه در ایـن میـان توجـه  اسـت. گادامـر1 بعـد از هایدگـر پدیدارشناسـی وی را توسـعه بخشـید 
کـه فهـم نهایـی  خـود را به طـور عمـده بـه پدیدارشناسـی فهـم معطـوف نمـود. وی معتقـد اسـت 
پدیـده امکان پذیـر نیسـت بلکـه فهـم در یـک رونـد دیالکتیکـی شـکل می گیـرد و در هـر مرحلـه 
کـه فهـم پیشـین را نیـز در برمی گیـرد، پـس عمـل فهـم تـا بی نهایـت  فهمـی جدیـد حاصـل می شـود، 
ادامـه پیـدا می کنـد. در ایـن رونـد دیالکتیکـی هـر بـار افق هـای معنایـی متـن و مفسـر بـا همدیگـر 
کـه بـا چنیـن  تلفیـق می شـوند و فهـم جدیـدی شـکل می دهنـد. هـدف پژوهـش حاضـر ایـن اسـت 
از  برآمـده  بـازار سـنتی سـنندج پرداختـه و افق هـای معنایـی  بـه پدیدارشناسـی  پیش فرض هایـی 
کـرده و بـه فهمـی جدیـد از  کنان بـازار و تجربـه محققـان از پدیـده را بـا یکدیگـر تلفیـق  تجربـه سـا

پدیـده دسـت یابـد.

 بازار سنتی ایران
در فارسـی میانـه، به جـای واژه بـازار، وازار بـه کار رفتـه اسـت؛ پسـوند زار در فارسـی دری مجموعـاً 
بـه معنـای جایـگاه داد و سـتد اسـت )موحـد، 1384: 3(. ایـن واژه بـا ترکیب هایـی چـون وازرگ 
)بـازاری(، وازارگان )بـازرگان( و وازاربـد نیـز اسـتفاده شـده اسـت )ایراندوسـت و بهمنی اورامانـی، 
1390: 6(. همچنیـن در منابـع مختلـف تاریخـی از واژه هایـی همچـون وازار، واژار، بـاژار، واچـار 
کـرد  بجـای واژه بـازار اسـتفاده شـده اسـت. واژه بـازار از ایـران بوسـیله پرتغالی هـا بـه اروپـا راه پیـدا 
و در بیشـتر ممالک اروپایی و آسـیایی این واژه اسـتفاده می شـود )موحد، 1384: 3(. بازار سـنتی 
کـه انسـان  ایـران طلـوع خـود را قبـل از هـر چیـزی مدیـون یـک علـت اقتصـادی می دانـد؛ از زمانـی 

1. Hans Georg Gadamer
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کشـاورزی و دامـداری تولیـدِی خـود را در سـر  یافتـن راه حلـی بـرای مدیریـتِ مـازاِد محصـوالت 
کـرد و تـداوم آن منجـر بـه شـکل گیری بـازار در  پرورانیـد، مسـئله داد و سـتد و تجـارت ظهـور پیـدا 
داخـل شـهرها شـد )پورجعفـر، ابراهیمـی و انصـاری، 2013: 273(. در حقیقـت تاریـخ شـکل گیری 
گـره خـورده  اسـت و هیچ شـهری بدون بـازار قابل تصور نیسـت )مهدی پور  شـهر و بـازار بـه یکدیگـر 
و رشـیدی نیا1، 2013: 13(. در دوره ساسـانیان، بـا حضـور همه جانبـه دولـت در بازرگانـی، صنعـت 
و نقـش ایـرانِ آن روز در بازرگانـی بین المللـی، روابـط بازارگانـی بـا چیـن، هنـد، رم شـرقی، حجـاز، 
کنـون از  کـه ا حبشـه و ... در اقتصـاد شـهری دولـت ساسـانی مؤثـر افتـاد و عنصـر بـازار در معنایـی 
کـرد و در مسـیر خـود محله هـا را شـکل داد و بـازار قلـب شـهر  شـد )سـرایی،  کالبـد پیـدا  آن داریـم 
کـه بـه دفعـات توسـط  1389: 26(. اهمیـت جنبه هـای غیـر اقتصـادی بـازار از موضوعاتـی اسـت 
گرفتـه اسـت.  فالمکـی، بازارهـای ایـران را به صـورت  کیـد قـرار  صاحب نظـران ایـن حـوزه مـورد تأ
محلی برای حضور اجتماعی در شـهرها بیان می کند و آن را با پیازا2ها در شـهرهای اروپایِی قرون 
وسـطی و هیروبا3هـا در شـهرهای ژاپـن مقایسـه می کنـد )مسـعودی نژاد، 2005: 188(. بـازار نـه تنهـا 
کاال بـوده، بلکـه فضایـی جهـت برقـراری ارتباطـات اجتماعـی و نیـز  محـل داد و سـتد و مبـادالت 
مکانـی بـرای تصمیم گیری هـای جمعـی در مواقـع ضـروری بـوده اسـت )سـلطانی و مغانی رحیمی، 

کـه: 1389: 57(. همچنیـن پورجعفـر درمـورد بازارهـای سـنتی ایـران معتقـد اسـت 
کسـبه ای اصیـل، متدیـن و معتمد بیشـتر، پایگاه های   بازارهـای قدیمـی بـا داشـتن 
دینـی همچـون مسـاجد و تکایـای قدیمـی و توجـه بـه مراسـم مذهبـی، نسـبت بـه 
کسـب  بـه  بـه نـکات مذکـور( در طـول زمـان موفـق  فضاهـای مـدرن )و بی توجـه 
نقـش  آنهـا  اقتصـادی  رونـق  در  کـه  گردیده انـد  اجتماعـی  مطلـوب  سـرمایه های 

مؤثـری داشـته اسـت )پورجعفـر و پورجعفـر، 1390: 203(.
که: عسکری خانقاه در حوزه مردم شناسی فرهنگی بازار معتقد است 

گروه هـای مختلـف اجتماعـی، قومـی،  کـه اقشـار و طبقـات و  بـازار مکانـی اسـت 
گاه  ناخـودآ شـکلی  بـه  و  گرفتـه  قـرار  یکدیگـر  بـا  ارتبـاط  در  فرهنگـی  و  نـژادی 
پدیده هـای  و  عناصـر  اشـاعه  باعـث  و  می دهنـد  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  یکدیگـر 
فرهنگـی از یـک حـوزه فرهنگـی به حوزه های فرهنگی دیگر می شـوند )عسـکری 

 .)180  :1380  خانقـاه، 

1. Mehipour & Rashidina
2. Piazza
3. Hiroba 
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کیـد متخصصیـن بـر وجـوه مختلـف و پیچیـده پدیـده بـازار سـنتی، لـزوم  لـذا بـه نظرمی رسـد تأ
کیـد بـر ایـن  بازنگـری در نحـوه مطالعـه و بررسـی ایـن پدیـده را تصدیـق می نمایـد؛ تـا از طریـق تأ

کمتـر بررسـی شـده، فهمـی متفـاوت و جدیـد از ایـن پدیـده بدسـت آیـد. وجـوه پیچیـده و 

بازار سنتی سنندج
کـه طایفـه ای بـه نـام زرین کـوش  کوچکـی بـوده  سـنه )سـنندج( پیـش از سـال 1046هــ .ق روسـتای 
در آنجـا زندگـی می کردنـد )علیـزاده و حبیبـی، 2008: 155(. در اواخـر سـال 1044 سـلیمان خان 
کردسـتان شـد و در سـال دوم حکومـت خـود قریـه سـینه را پایتخـت خـود قـرار  کل والیـت  کـم  حا
داد و در سـال 1046 شـهر سـنندج را بنیـان نهـاد )حمانـی، 1389: 107(. سـلیمان خان اردالن بـه 
انگیـزه نظامـی و ایجـاد مرکزیـت سیاسـی بـرای حکومـت، هسـته اولیـه سـنندج را بـر روی تپه ای در 
کنـار روسـتای سـینه، بنـا نهـاد )فرهـودی و محمدی، 1384: 88(. بازار سـنندج نیـز هم زمان با این 
کامالً فرمایشـی و به دسـتور  گرفته  اسـت. این بازار،  که بیشـتر جنبه سیاسـی دارند، شـکل  رویدادها 
کـم وقـت و یک بـاره سـاخته شـد و سـیر شـکل گیری تدریجـی را هماننـد بسـیاری از بازارهـای  حا

کهـن ایـران در آن نمی تـوان یافـت )وزارت مسـکن و شهرسـازی، 1390: 248(.
بـازار شـهر سـنندج بـا طرحـی از قبـل اندیشـیده شـده و به صـورت مربـع مسـتطیل بـا چهار راسـته 
کـه در مقایسـه،   از جنبـه شـکل ظاهـری  دور یـک فضـای بـاز بـه شـکل میـدان اجـرا شـده اسـت؛ 
کرمان اسـت )یوسـف زمانی، موالنایی، علیزاده، و بنفشی، 1382: 92(.  گنجعلی خان  شـبیه میدان 
کالبدی  موقعیـت اسـتقرار بـازار، خـارج از دیـوار شـهر میانـی در محلـه میـان قلعـه و داخل در بافـت 
یکـی از محـالت اصلـی شـهر یعنـی محلـه آغه زمـان یـا بـازار بـوده اسـت )تصویـر شـماره 1( )علیزاده 

و الهورپـور، 1388: 63(. 

تصویر 1. موقعیت بازار در ساختار اولیه شهر
1. شهرمیانی          2. بازار                3. چهارباغ و عمارت خسروآباد
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محـور طولـی بـازار در امتـداد شـرقی ـ غربـی بـوده و فاقـد ارتبـاط مسـتقیم بـا راه اصلـی فضـای 
کالبـدی شـهر اسـت. قابـل توجـه اینکـه برخـالف سـایر شـهرهای ایرانـی بـازار بـا مسـجد جامـع و 
میـدان ارگ یـا میـدان والـی هم جوار نبوده و امتداد آن هم راسـتای آنها نیسـت )علیزاده و الهورپور، 
که با اجرای خیابان انقالب یا سـیروس سـابق  کنونـی اسـت  1388: 63(. ایـن میـدان همـان بـازار 
از محـور طولـی آن بـه سـال 1307 شمسـی، بافـت بـه هـم پیوسـته آن از هـم پاشـیده شـده و انسـجام 
کالبـدی خـود را از دسـت داده اسـت. خیابـان مذکـور بـا تفکیـک بـازار بـه دو بخـش  فضایـی 
جنوبـی یعنـی راسـته بـازار آصـف و بخـش شـمالی یعنـی راسـته بـازار سـنندجی، جدایـی فضایـی 
موالنایـی،  )یوسـف زمانی،  )تصویـر شـماره2(  اسـت  نمـوده  ایجـاد  آن  اصلـی  راسـته های  بیـن  را 

علیـزاده، و بنفشـی، 1382: 92(.

تصویر 2. موقعیت بازار سنتی سنندج نسبت به توده های اطراف و تأثیر خیابان کشی های دوره پهلوی بر ساختار آن.

روش تحقیق
پدیدارشناسی

پوزیتیویسـتی  یـا  اثبات گرایانـه  رویکـرد  مقابـل  کـه در  اسـت  بحـران  یـک  زاییـده  پدیدارشناسـی 
عکس العمـل نشـان داده )فخـرزارع، 1391: 151( دوگانگـی یـا ثنویـت دکارتـی مـا بیـن عیـن و ذهـن 
را تأییـد نمی نمایـد )انریـچ1، 2005: 1(. بـه عبـارت دیگـر، پدیدارشناسـی جدایـی میـان انسـان و 

1. Enrich
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جهـان،  و  انسـان  جدایی ناپذیـری  مفهـوم  بـا  را  رئالیسـتی  و  ایده آلیسـتی  نگرش هـای  در  جهـان 
کل  کـه نـه بـه دو چیـز بلکـه بـه یـک  کلیتـی بـه نـام انسـان ـ جهـان را تبییـن می کنـد،  جایگزیـن و 
واحـد اشـاره دارد )بدیعـی ازنداهـی و پوینـده، 1392: 2(. پـس بـا توجـه بـه مفهوم انسـانـ  جهان، 
کـه انسـان نمی توانـد به عنـوان سـوژه ای مسـتقل خـود را معیار عینیـت بداند و  هایدگـر معتقـد اسـت 
کامالً وابسـته  کامل و عینی باشـد؛ بلکه انسـان به عنوان »دازاین« هسـتی در جهان اسـت و  فهمش 

کاظمـی، 1390: 126(.  کامـل و نهایـی نیسـت )دانایی فـرد و  بـه آن اسـت و هیـچ گاه فهـم او 
کید می شـود. مشـاهده ناب نخسـتین  در این فلسـفه بر بازگشـت به مشـاهده ناب نخسـتین تأ
کـه محقـق  گویـی  بـه معنـای درک یـک پدیـده بـه اتـکای درون مایـه و ذات آن پدیـده اسـت، 
پیش تـر در زمینـه آن هیـج اندیشـه و قضاوتـی نداشـته اسـت )محمدپـور، 1392: 263(. از منظـر 
پدیدارشناسـی، حقیقـت هرگـز  فی نفسـه یـا بـرای شـخص نیسـت بلکـه حقیقت زنده بـوده و امری 
بسـتری دیالکتیکـی شـکل می گیـرد  و در  کـه همـواره در حـال تکویـن و صیـرورت اسـت  اسـت 
کـه  فهمـی  بهتریـن  به عنـوان  دانـش،  پدیدارشناسـی،  منظـر  از  بنابرایـن   .)43  :1387 )پرتویـی، 
کلی در مورد واقعیت نهایی، پنداشـته می شـود  کنـد و نـه بیان حکم  کنـون انسـان توانسـته  تولیـد  تا
)چنـاری، 1386: 126(. در پدیدارشناسـی پدیـده مـورد مطالعـه بـر اسـاس دیـدگاه معرفت شناسـی 
کـه آنـان در تجربه زندگی خـود از  پدیده دارند، بررسـی  تفسـیری و بـر پایـه ذهنیـت افـراد و معنایـی 

می شـود. )بـازرگان، 1391: 156(. 
ارنسـت  و  هـگل3  کانـت2،  امانوئـل  کارهـای  در  پدیدارشناسـی  مهـم  پیش سـازهاِی1  گرچـه  ا
کار فلسـفی،  مـاخ4  قابـل دیـده شـدن اسـت امـا پدیدارشناسـی به عنـوان راهـی جدیـد بـرای انجـام 
کتابش به نام تحقیقات منطقی 5  به صورت رسـمی به  وسـیله ادموند هوسـرل در مقدمه چاپ دوم 
اعـالم شـد )مـوران6، 2002: 1(. پدیدارشناسـی به لحـاظ مفهومـی بـه دو دوره تاریخـی پیـش و پـس 
ک  از هوسـرل قابل تقسـیم اسـت. در مقطع زمانی قبل از هوسـرل، پدیدارشناسـی بیشـتر فهم و ادرا
هسـتی را مـورد توجـه قـرار مـی داد؛ امـا در دوره زمانـی بعـد از هوسـرل، پدیدارشناسـی بـا نوعی تکثر 
مفهومـی مواجـه می شـود )امامـی  سـیگارودی، دهقـان نیـری، رهنـورد، و نوری سـعید، 1391: 57(.  
از بنیانگـذاران و بلکـه مؤثرتریـن فـرد در شـکل گیری و رشـد پدیدارشناسـی اسـت  هوسـرل یکـی 

1. Precursors
2. Immanuel Kant
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
4. Ernst Mach
5. Logische Untesuchungen
6. Moran
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در  کـه  آن گونـه  پدیدارهـا  توصیـف  معنـای  بـه  هوسـرلی،  پدیدارشناسـیِ   .)66  :1388 )دارابـی، 
کشـفِ چگونگـِی ایـن ظهـور و فرارفتـن از آن بـه ظهـوری  نخسـتین شـهود نمـودار می شـوند و سـپس 

عـام، مطلـق و غیرشـخصی اسـت )اوجبـی، 1388: 2(. 
تأویـل درآمیختـه و شـناخت  بـا  را  گادامـر علـم پدیدارشناسـی  و  از هوسـرل، هایدگـر  پـس  امـا 
و  فاطمـی،  معماریـان،  )صدوقـی،  می دانسـتند  پدیده هـا  از  عمیـق  درونـی  درک  در  را  پدیده هـا 
تبییـن مفهـوم »دازایـن«1 اسـت.  از مفاهیـم اصلـی فلسـفه هایدگـر  کمالی پـور، 1390: 240(. یکـی 
و  می شـود  ظاهـر  هرمنوتیـک  شـکل  بـه  دازایـن،  بـا  ارتبـاط  در  پدیدارشناسـی  نظـر،  ایـن  طبـق 
کـه در  کـه بـه دازایـن مربـوط می شـود و آنچـه  هرمنوتیـک مطابـق نظـر هایدگـر یعنـی توضیـح آنچـه 
دازایـن روی می دهـد )نـوروزی طلـب، 1386: 83(. هایدگـر معتقـد اسـت فهـم افـراد نمی توانـد 
کـه در آن زندگـی می کننـد باشـد؛ در  مجـزا از بسـتر فرهنگـی اجتماعـی افـراد یـا دوره تاریخـی ای 
کاظمـی، 1390: 127(.  نتیجـه بافـت و زمینـه بـرای هایدگـر اهمیـت اساسـی دارد )دانایـی فـرد و 
کتشـاِف تجربـه شـرکت کنندگان در تحقیـق را به وسـیله تلخیـص و  اسـتفاده از هرمنوتیـک فلسـفی ا
گرفتـن دانـشِ تئـوری و شـخصی پژوهشـگر ممکـن می سـازد )آجـاوی و  تفسـیر محقـق و بـا در نظـر 
گـره خورده اند و از آنجا  هیگـس2، 2007: 616(. همچنیـن  گادامـر معتقـد اسـت فهـم و تفسـیر به هم 
کـه تفسـیر، همیشـه فراینـد تحولـی اسـت، بنابرایـن دسـتیابی بـه یک تفسـیر قطعی هرگـز امکان پذیر 

نیسـت )چنـاری، 1386: 123(. 

 پدیدارشناسی و هرمنوتیک فلسفی
کارهـای فکـری هایدگـر و گادامـر اسـت. هایدگـر در  پیدایـش و رشـد هرمنوتیـک فلسـفی مرهـون 
کتـاب   هسـتی و زمـان بـه ارایـه درکـی هستی شناسـانه از هرمنوتیـک پرداخـت و فهمیـدن را به مثابـه 
کـه  ایـن تحـول مفهومـی  به کارگیـری  بـا  گادامـر   ارتقـاء بخشـید.  انسـان  ابعـاد وجـودی  از  ُبعـدی 
و  از هرمنوتیـک پرداخـت )گائینـی  بـه تدویـن فلسـفه نظام منـدی  انجـام شـد  بـه وسـیله هایدگـر 

 .)122  :1391 حسـین زاده، 
هرمنوتیـک فلسـفی، پدیدارشناسـی دازایـن و پدیدارشناسـی فهـم وجـودی تعریـف می شـود؛ 
کـه علـم هرمنوتیـک هایدگر  و گادامر نه روش شناسـی فهم علوم انسـانی اسـت و نه علم  بدیـن معنـا 
بـه قواعـد و اصـول تفسـیر متـن؛ بلکـه تبیینـی پدیدارشـناختی از وجـود داشـتنِ خـوِد انسـان اسـت. 

1. Dasein
2. Ajjawi & Higgs
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طبق این تبیین، فهم و تفسیر، ابعاد بنیادی هستی انسان اند )مختاری و سرلک، 1392: 111(. نگاه 
کـه هرمنوتیـک  کامـالً فلسـفی و نگاهـی پدیدارشناسـانه اسـت. تـا جایـی  هایدگـر بـه هرمنوتیـک 
و پدیدارشناسـی را یکـی می پنـدارد و تمایـز نهـادن میـان آنهـا را بدفهمـی فلسـفی یـا هرمنوتیکـی 

می دانـد )پهلـوان و حسینی شـاهرودی، 1386: 43-42(. 
گرد بـزرگ او، آن   کـه مبانـی اصلـی هرمنوتیـک فلسـفی را بنـا نهـاد گادامـر، شـا  پـس از هایدگـر 
را اسـتحکام بخشـید )پهلـوان و حسینی شـاهرودی، 1386: 48(. گادامـر هماننـد هایدگـر معتقـد 
کـه فهـم و تفسـیر بـه هـم پیونـد خورده انـد و تفسـیر همـواره یـک فراینـد تکاملـی اسـت؛ پـس  اسـت 
دسـت یابی بـه یـک تفسـیر قطعـی هیـچ گاه امکان پذیـر نیسـت )الورتـی1، 2003: 25(. در حقیقـت 
کـه در فهم روی می دهـد اعالم می کند  گادامـر هـدف خـود را پدیدارشناسـی فهـم و توصیـف آنچـه 
گفتگوی مفسـر با متن می داند و معتقد  )کدیـور و همـکاران، 1385: 103(. گادامـر فهـم را محصـول 
اسـت معنـای متـن چیـزی جـز توافـق صورت گرفتـه میـان افـق معنایـی مفسـر و افـق معنایـی متـن 
گفتگو با موضوعی اسـت  نیسـت )صفایی موحـد و محبـت، 1391: 120(. در نظـر گادامـر هـر فهمی، 
گفتگـو اسـت. یکـی از ایـن دو افـق  کـه در بسـتر سـنت قـرار دارد. امتـزاج افق هـا پایان بخـش ایـن 
کـه به عنـوان یک هسـتی در جهـان2، افقی زمان منـد و مکان منـد دارد. افق  مربـوط بـه مفسـر اسـت 
کـه با پیشـینه ای تاریخـی در بازی فهـم وارد می شـود. آنچه  دیگـر مربـوط بـه موضـوع یـا متـن اسـت 
کـه افق هـای  در امتـزاج افق هـا واقـع می شـود، ترکیـب ایـن دو افـق و حصـول افقـی جدیـد اسـت 

پیشـین را در خـود جـای داده اسـت )واعظـی و فاضلـی، 1390: 60(. 

 هدف انجام پژوهش
کـه در بحـث پدیدارشناسـی اشـاره شـد؛ پدیدارشناسـی، معانـیِ تجـارِب زیسـته3 افـراد  همان طـور 
را توصیـف می کنـد )کرسـول، 1391: 79(. پژوهـش  یـا پدیـده ای خـاص  از یـک مفهـوم  متعـدد 
بـه با زنمایـی تجربـه واقعـی افـراد  بـا نگاهـی بی طرفانـه در حـوزه روش،  کـه  حاضـر، سـعی دارد 
کـه در  از پدیـده بـازار سـنتی سـنندج، بپـردازد ولـی در پـی دسـت یابی بـه ذات پدیـده، آن گونـه 
کـه بـا یـک نـگاه ضـد  روش شناسـی منتسـب بـه هوسـرل بیـان می شـود، نیسـت؛ بلکـه سـعی دارد 
از پدیـده  از تجربـه شـرکت کنندگان  برآمـده  گـون  گونا افق هـای معنایـی  تلفیـق  بـه  ارزش گـذاری، 
که در نـگاه پدیدارشناسـانه هرمنوتیک  بـازار سـنتی بپـردازد. در حقیقـت ایـن همـان چیـزی اسـت 

1. Laverty
2. Being-in-the-world
3. Lived Experience
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فلسـفی، بـه آن توجـه می شـود؛ یعنـی بیـان و تلفیـق تجربه هـای متنـوع افـراد بـدون تـالش جهـت 
افـراد،  کـه پیش فهم هـای مختلـف  ایـن نکتـه  بـا تجربه هـای خـاص و پذیـرش  برخـورد حذفـی 
زمینـه فهـم مختلـف از  پدیده هـای مختلـف را فراهـم می کنـد. در حقیقـت هـدف نهایی پژوهش، 
پذیـرشِ قرائت هـای مختلـف برآمـده از تجربـه افـراد از پدیـده بـازارِ سـنتِی سـنندج اسـت و ایـن 
مـورد  از تدبیرهـای روش شناسـی،  اسـتفاده  بـا  و  افـراد مختلـف  تلفیـق تجـارب  از طریـق  هـدف 

گرفتـه اسـت. بررسـی قـرار 

روش انجام مراحل پژوهش
کـرده و در ایـن میـان از مبانـی فکـری و  تحقیـق پیـش رو از روش تحقیـق پدیدارشناسـی اسـتفاده 
فلسـفی فیلسـوفانِ پدیدارشناسـی، همچـون هایدگـر  و گادامـر، در جهـت نیل به نگـرش هرمنوتیکی 
گرفتـه شـده اسـت. هـدف از اجـرای طـرح تحقیـق پدیدارشناسـی آن اسـت  بـه پدیـده بـازار بهـره 
کنـد  گـروه خـاص از افـراد بررسـی  کـه معنـی یـک پدیـده یـا مفهـوم مـورد مطالعـه را از نظـر یـک 
گـزارش نحـوه درک متفـاوت  )بـازرگان، 1391: 156(. به طورکلـی، پژوهشـگران پدیدارشـناس، بـه 

از تجربه هایشـان می پردازنـد )کرسـول، 1391: 29(.  افـراد مشـارکت کننده 
در روش تحقیـق پدیدارشناسـی، شـیوه مشـخص و منظمـی ارایـه نشـده اسـت و رویـه اجـرای 
هایدگـر،  هوسـرل،  چـون  کسـانی  کارهـای  خـالل  از  کنـده  پرا به صـورت  پژوهش هایـی  چنیـن 
کاظمـی، 1390: 129(. تحقیـق حاضـر بـا  مرلوپونتـی1 و گادامـر قابـل دریافـت اسـت )دانایی فـرد و 
گسـترش و توسـعه یـک توصیـف و تفسـیر موثـق و قابـل  کمک گیـری از آرای گادامـر و هایدگـر، بـر 
اعتمـاد از پدیـده مـورد مطالعـه با اسـتفاده از اشـکال مختلف داسـتان ها، متون و مطالب شـفاهی، 
کیـد می کنـد )لیـن2، 2013: 470(. ایـن نـوع مطالعـه پدیدارشناسـی، آن چنان کـه توسـط ون منـن3  تأ
توضیـح داده می شـود: وسـیله ای بـرای ترکیـب هرمنوتیـک و پدیدارشناسـی اسـت؛ بنابرایـن هـم 

گوئـز4، 2011: 3(.  دارای ویژگی هـای تفسـیری و هـم توصیفـی اسـت )سـیمون و 
گفتگوهـای عمیـق محقـق و شـرکت کنندگان اسـت. ایـن  در ایـن پژوهـش منبـع اصلـی داده هـا، 
کنـد بـدون اینکـه محقـق  کمـک می کنـد تـا شـرکت کننده، تجربیـات زنـده اش را توصیـف  روش 
گفتگوهای عمیق تالش می کند به دنیای شـرکت کنندگان  کنـد. محقـق از طریق  بحـث را هدایـت 

1. Maurice Merleau-Ponty
2. Lin
3. Max Van manen
4. Simon & Goes
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کنـد )شـاهوی و همـکاران، 1393: 3(.  کامـل پیـدا  وارد شـود تـا بـه تجربیـات زنـده آنهـا دسترسـی 
کوچک و به طور تقریبی شـش نفر اسـت )هروی کریموی،  در پژوهش پدیدارشناسـی اندازه نمونه 
و همـکاران، 1386: 411(. امـا پدیدارشناسـان به طـور معمـول پنـج تـا پانـزده نفـر را در مطالعاتشـان 
داخـل می کننـد )صفایی موحـد و عطـاران، 1389: 107(. راهبـرد نمونه گیـری، به صـورت هدفمنـد 
کار  بـوده اسـت؛ پاتـون1 اصطـالح نمونه گیـری هدفمنـد را بـرای توصیـف نوعـی از نمونه گیـری بـه 
کیفـی سرشـار  کـه از لحـاظ هدف هـای تحقیـق  کـه در آن نمونه هایـی انتخـاب می شـوند  می بـرد 
کـه محقـق می توانـد از آنهـا دربـاره  از اطالعـات  هسـتند. مـوارد غنـی از اطالعـات افـرادی هسـتند 

کنـد )اعظمـی و عطـاران، 1390: 4(. کسـب  مسـائل مهـم پژوهـش، اطالعـات زیـاد و بـا ارزش 
کـه از بیـن آنهـا هشـت نفـر جـز  در ایـن پژوهـش یـازده نفـر شـرکت کننده، مشـارکت داشـته اند؛ 
کسـبه بـازار و سـه نفـر از رهگـذران و مراجعـان قدیمـی بـازار بودند. همچنین هشـت نفـر از مراجعان 
مـرد و سـه نفـر زن بودنـد. زمـان انجـام مصاحبـه 45 تـا 55 دقیقـه بـوده و انجـام مصاحبه تا رسـیدن 
بـه اشـباع نظـری داده هـا ادامـه یافته اسـت. از میان یازده مصاحبه اصلی هشـت مصاحبه به دلیل 
طوالنـی بـودن و خسـتگی شـرکت کنندگان به صـورت دو بخشـی و سـه مصاحبـه به صـورت پیوسـته 
به طـور عمـده مصاحبـه  داده هـا  گـردآوری  شـیوه  پذیرفـت. همچنیـن  انجـام  قسـمت  یـک  در  و 
کنش هـای  کـه در ایـن بیـن از روش هـای مشـاهده و تحریـر میدانـیِ رفتـار و وا عمیـق بـوده اسـت 
گام بعـدی مهم تریـن مرحلـه  شـرکت کنندگان نیـز  بهـره بـرده شـده اسـت. تحلیـل داده هـا به عنـوان 
گون انجام تحقیق پدیدارشناسـی  گونا انجـام پژوهـش اسـت. اصلی تریـن تفاوت ها در روش هـای 
کـه پیش تـر اشـاره شـد،  کیفـی در ایـن مرحلـه نمایـان می شـود. همان طـور  و حتـی پژوهش هـای 
کـه وجـوه  داده هـای ایـن تحقیـق مبتنـی بـر تجربیـات بـه دسـت آمـده از شـرکت کنندگانی اسـت 
کرده انـد. در ایـن پژوهـش در  مختلـف پدیـده بـازار سـنتی سـنندج را طـی سـالیان مختلـف تجربـه 
گون شـرکت کنندگان پس از انجـام عملیات تلخیص  گونا مرحلـه تحلیـل داده هـا افق هـای معنایی 
کـردن  اولیـه در حقیقـت جـدا  اولیـه، شـکل یافته انـد. شـکل گیری مضامیـن  و تشـکیل مضامیـن 
کـه از نظـر محقـق در مراحـل بعـدی تحلیـل داده هـا می تواننـد بـه پیشـبرد  تـی اسـت  تمامـی جمال
کننـد. در مرحلـه مضمون سـازی، بـا اختصـاص یـک مضمـون مشـخص بـه هـر  کمـک  پژوهـش 
یـک از ایـن جمـالت، 278 مضمـون اولیـه ایجـاد شـده اسـت. شـکل دادن بـه افق هـای معنایـی 
گام بعـدی تحلیـل داده هـا اسـت؛ دسـت یابی بـه ایـن افق هـای معنایـی مسـتلزم درگیـری مـداوم و 
کـه در نتیجه ایـن ارتباط  طوالنـی مـدت بـا متـون مصاحبه هـا و وجـوه مختلـف پدیـده بازار اسـت؛ 
1. Patton
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تنگاتنـگ و مـداوم، در هـر بـار مـرور مصاحبه هـا و تجربـه مجـدد پدیـده، وجوهـی تـازه و افق هـای 
گام بعـدی جهـت نمایـان شـدن وجـوه پنهـان و  معنایـی جدیـدی بـرای محققـان پدیـدار شـد. در 
کوتاه  مبهـم برخـی موضوعـات، بـار دیگر، به برخی از شـرکت کنندگان مراجعه شـد و مصاحبه های 
کـه در بحـث هرمنوتیـک فلسـفی بدان  چنـد دقیقـه ای انجـام پذیرفـت. تلفیـق افق هـا، همان طـور 
اشـاره شـد، یکـی از اصـول مهـم فلسـفه گادامر به حسـاب می آیـد. در حقیقت هـدف از انجام این 
مرحلـه، تلفیـق افق هـای معنایـی محققـان و شـرکت کنندگان و دسـت یابی بـه یـک افـق معنایـی 
کـه محققـان تجربـه  کـه ایـن مسـئله بـا در نظـر  گرفتـن ایـن نکتـه  جدیـد اسـت. الزم بـه تذکـر اسـت 
پدیـده مـورد نظـر را داشـته و مـدت طوالنـی بـا داده هـا در ارتبـاط بوده انـد. در پژوهـش حاضـر نیـز 
چهـار مـاه درگیـری بـا داده هـا و تحلیـل آنهـا فضای مناسـبی را جهت بررسـی وجـوه مختلف پدیده 
کـه  بـازار سـنتی سـنندج فراهـم نمـوده اسـت. یک پارچه سـازی و نقـد نیـز یکـی از مراحلـی اسـت 
از نظـر متخصصـان جهـت بررسـی و نقـد افق هـای معنایـی بـه دسـت آمـده در مرحلـه تلفیـق، بهـره 
گام نهایـی تحلیـل داده هـا، ارجـاع مضامیـن نهایی ایجاد شـده به شـرکت کنندگان  گرفتـه می شـود. 

اسـت تـا از ایـن طریـق ارزش و مقبولیـت نتایـج بـه دسـت آمـده تأمیـن شـود )تصویـر شـماره 3(.
سـوی  از  شـده  ارایـه  معیارهـای  مطالعـه  اعتبـار  و  صحـت  بـه  دسـت یابی  به منظـور  پایـان  در 
لینکلـن و گوبـا1، یعنـی مقبولیـت2، اعتمادپذیری3، انتقال پذیری4 و تصدیق پذیری5 مورد اسـتفاده 
کید بر انتخاب بسـتر مناسـب، منابـع اطالعاتی و  گـروه پژوهـش قـرار داشـت )1985(. بنابرایـن با تأ
مشـارکت کنندگان واجـد شـرایط، مشـارکت و تعامـل نزدیـک و دقیـق و طوالنی مـدت به طور مکرر و 
گروهی با اسـتفاده از نظرات  مسـتمر، درگیـر نمـودن مشـارکت کنندگان در امـر تفسـیر، اتخاذ رویکـرد 
جمعـی تیـم تحقیـق و سـایر همـکاران، مراجعـه مجـدد بـه شـرکت کنندگان و نیـز مشـخص نمـودن 
توسـط  آن  درک  و  بررسـی  در  سـهولت  به منظـور  فرایندهـا،  چگونگـی  و  مراحـل  واضح تـر  هرچـه 
دیگـران، بـه ایـن مهـم پرداخته شـده اسـت؛ تـا از اعتبار و صحـت مطالعه، هرچه بیش تـر اطمینان 
کـه نـوزده مفهـوم جدیـد از پدیـده  گـزارش نهایـی پژوهـش تنظیـم شـد  گـردد. در پایـان نیـز  حاصـل 
کـه در بخـش نتایـج و بحـث بـه تفصیـل بـه تبییـن هـر  بـازار سـنتی سـنندج بـه دسـت آمـده اسـت 

کـدام از آنهـا پرداختـه شـده اسـت.

1. Lincoln & Guba
2. Credibility
3. Dependability
4. Transferibility
5. Confirmability 
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تصویر 3. دیاگرام مراحل انجام پژوهش

بحث و نتیجه گیری
مفهـوم  نـوزده  پژوهـش،  مراحـل  انجـام  پایـان  در  شـد،  اشـاره  قبـل  بخـش  در  کـه  همان طـور 
بـه ذات  معنـای دسـت یابی  بـه  ایـن  ایجـاد شـد.  فلسـفی  هرمنوتیـک  روش  بـه  پدیدارشـناختی 
پدیـده بـازار سـنتی سـنندج نیسـت؛ بلکـه بـه معنـای رسـیدن بـه فهمـی متفـاوت و برتـر از فهم هـای 

ایـن مفاهیـم پرداختـه خواهـد شـد: تبییـن  بـه  ایـن مرحلـه  کـه در  از پدیـده اسـت،  پیشـین 
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کارکرد ارتباطی بازار گذری جهت ارتباط میان محالت یا  بازار، 

کیـد  کرده انـد تأ کـه چندیـن بـار شـرکت کنندگان مختلـف بـه آن اشـاره  یکـی از مفاهیـم بـا اهمیـت 
گـذر ارتباط دهنـده بیـن محـالت مختلـف اطـراف بـازار  کـه بـازار به عنـوان یـک  بـر ایـن نکتـه بـود 
کـه مسـیره خونشـونه، از  عمـل می کنـد؛ در ایـن مـورد شـرکت کننده F1 می گویـد: »کسـایی هسـتن 
کار و برمی گـردن« و یـا E1 می گویـد: »طـرف هسـت هفته ایـی 2 بـار 3 بـار تـردد  این جـا میـرن سـر 
کاره، هسـت مسـیر  می کنه؛ از تو بازار مسیرشـه، مسـیره خونه اش هسـت. طرف واسـه خریده، واسـه 
کـه جذابیت هـای  خونه اشـه، میـاد از این جـا میـره سـمت خونـش«. همچنیـن بـازار مسـیری اسـت 
کـم  گردشـگری مناسـب را به ویـژه در سـاعات  بصـری خـاص خـود را دارد و نقـش یـک پیـاده  راه 
بـازارم محـل عبـور و مـرور  D1 می گویـد: »تـوی  ایـن مـورد  کنـد. در  ایفـا  تـردد به خوبـی می توانـد 
گفتنی هم فـالِ هم  گـذره دیگـه، اسـمش رو خودشـه، محـل عبـور مردمـه، بـه قـول معـروف  مردمـه. 
کلـی چیـزای قشـنگ می بینـه.« در این بحـث دو نکته از  تماشـا ]بـا خنـده[ هـم میـاد رد میشـه هـم 
کوچه ها و مسـیرهای  که بـازار همانند  کنان قابـل دریافـت اسـت: نکتـه اول ایـن اسـت  سـخنان سـا
کنان، از بـازار به عنوان  گـذری اسـت بـرای ایجـاد ارتبـاط میان محـالت اطراف بازار و سـا شـهری، 
گذر اسـت  کارکرد تفریحی مسـیر  یـک مسـیر انتقـال دهنـده و عبـوری اسـتفاده می کننـد. نکتـه دوم 

گردشـگری و پیـاده روی از آن اسـتفاده می کننـد. کـه برخـی افـراد به عنـوان یـک مسـیر 
 راحتی و خودمانی بودن ارتباطات داخل بازار

کم د رآمد و روستایی جامعه هستند. چنین ساختار  مخاطبان بازار، به طور عمده افراد مسن و اقشار 
که بازار و ارتباطات داخل آن سـاختار صمیمی، دوسـتانه، لحن ساده  جمعیتی، سـبب شـده اسـت 
کـز  تجـاری مناطـق بـاال شـهر  را بـه خـود بگیـرد.  گفتـار و دوری از تکلف هـای خـاص بعضـی از مرا
کـه رفتارهایـی ماننـد چانه زنـی بـر سـر  قیمـت  کـه به وضـوح مشـاهده می شـود  بـه همیـن دلیـل اسـت 
یکی از رفتارهای رایج در بازار سـنتی اسـت. این مطلب توسـط شـرکت کنندگان این گونه بیان شـده 
اسـت؛ به عنـوان نمونـه F1 می گویـد: »آدمـای تـو بـازار سـاده و صمیمیـن. ادعـای زیـادم نـدارن مثـل 

بعضـی جاهـا. بعضی هـا خیلـی پـر ادعـان ولـی این جـا نـه این جـوری نیسـت.« D2 می گوید: 
بـازار سـنتی مـردم راحت تـر میـان تـا جاهای دیگه. مـردم اصالً راحتـن. چه جوری 
بگـم خودمونیـه. راحـت ارتبـاط برقرار می کنن با فروشـنده. مثالً  لحن شـون، از نظر 
گفتـار، راحت تـر ارتبـاط برقـرار می کنـن. چیزهـای جـدی آن چنانی  واژه هـا، از نظـر 
تـوش نیسـت. مـردم راحتنـد ... بـازار سـاختارش یـه جوریـه مـردم باهـاش راحتـن، 

این جـا راحـت میشـه سـر قیمـت چونـه زد]همراه بـا خنده[.
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کمی دارند که با پدیده ویترین هماهنگی   بازار مختص مشاغل و مخاطبانی است 

کـه نیـاز چندانـی بـه ویتریـن ندارنـد  کـه بـازار بـرای مشـاغلی مناسـب اسـت  اذعـان بـه ایـن نکتـه 
گویـا سـاختار بـازار بـه دلیـل قدیمـی بـودن بـا پدیـده ویتریـن،  از مصاحبه هـا قابـل برداشـت بـود. 
کـه بـه دلیـل قشـرِ  تاحـدودی، بیگانـه اسـت؛ از طـرف دیگـر برخـی  از شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد 
کم درآمد هستند، استفاده از ویترین سبب  که بیش تر افراد مسن، روستایی و  مراجعه کننده به بازار، 
 D2 تـی شـدن فضـای بـازار و باعـث ایجـاد نوعـی تضـاد خواهـد شـد. در ایـن مـورد لوکـس و تجمال
گه ویترین بذاری شـاید اصالً نیان تو. راحت نیسـتند  کـه ا می گویـد: »مـردم این جـا راحت ترنـد، اینـه 
کـه نیـاز به ویترین دارند وارد محـدوده بازار نمی شـوند. E1 در این مورد  باهـاش.« برخـی مشـاغل نیـز 
می گویـد: »مثـالً طالفـروش جـاش فـرق می کنـه. این جـا ]بـازار[، مغازه نمـی ذاره. چون ویترین نـداره و 
امنیت نداره واسـش.« همچنین ویترین از امکان لمس شـدن اجناس توسـط مشـتریان جلوگیری به 
که این عمـل به عنوان یک رفتار پذیرفته شـده  عمـل مـی آورد و ایـن امـر از ایـن منظـر بـا اهمیت اسـت 
و اصیـل در داخـل بـازار بـه وضـوح در حـال انجـام اسـت. یکـی از دالیـل ایـن امـر می توانـد تجـاوز بـه 
گر این مهم فراهم نشـود، ممکن اسـت عالوه  گذر و در دسـترس بودن اجناس مغازه ها باشـد. ا راسـته 
 D2 کالبدی، رفتارهای اصیل فرهنگی موجود در بازار نیز دچار تغییر شـود. در این مورد بر تغییرات 
کنـن. میدونـی چـی می خـوام بگم.  می گویـد: »مـردم دوسـت دارنـد این جـا چیـزی می خـرن لمسـش 
ولـی تـوی ویتریـن شـما نمی تونـی به پارچه دسـت بزنی. مثالً سـرای فخرالدین ]یکی از سـراهای تازه 

کردند.« گذاشـتند دوباره جمعـش  تأسـیسِ چسـپیده بـه بـازار[ مدتـی ویترین 
کـه ویتریـن به نوعـی در برخی از مشـتریان جهت   مسـئله بعـدی در بحـث ویتریـن، ایـن اسـت 
وارد شـدن بـه مغـازه تردیـد ایجـاد می کنـد. زیـرا بخـش قابـل توجهـی از افـراد داخـل بـازار از اقشـار 
کم درآمـد جامعـه هسـتند و ایـن امـر ممکـن اسـت سـبب ایجـاد رودربایسـتی در آنهـا جهـت ورود به 
مغـازه و خریـد جنـس شـود. امـا در صـورت نبـود ویتریـن و در، مغـازه، حالـت نمایشـگاهی خواهـد 
کـه افـراد به صـورت آزادانـه وارد مغـازه می شـوند، از اجنـاس دیدن می کننـد و در نهایت نیز  داشـت 

خـارج می شـوند. C1 در ایـن زمینـه می گویـد: 
کم رویـی نـگاه بـه جنـس  گـه ویتریـن باشـه مشـتری های مـن میـان تـو مغـازه، بـا  ا
می کنـن و می بینـی بـه خاطـر اینکـه بایـد از اون در بیـاد تـو و بـه خاطـر اون ویتریـن، 
کثـر  بـرای ا کـه ثابـت شـده و مشـخص شـده  تـو. شـده واقعـاً؛ ایـن چیزیـه  نمیـاد 
مغازه دارهـا. نمیـان تـو مغـازه به خاطـر اون ویتریـن.. ویتریـن نباشـه مـردم میـان تـو 
کنن، مثل نمایشـگاهی چیزی، میـان نگاه می کنن،  کـه بخوان بازدید  مثـل جایـی 

راحتـم میـرن بیـرون. هیـچ مشـکلی هـم نـداره.
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کـه مشـاغل داخـل بـازار به صـورت   به طور کلـی شـرکت کنندگان بـه ایـن نکتـه اشـاره نموده انـد 
کـه نیاز چندانی بـه ویترین ندارند. به عنوان مثال D1 می گوید: »شـغل ها  عمـده به گونـه ای هسـتند 
فـرق می کنـه، تـو  بعضی هـاش احتیـاج هسـت تـو  بعضی هـام نه؛ بسـتگی به شـغل طـرف داره. ولی 
کثـر شـغل های حـال حاضـر  بـازار  ویتریـن الزم نیسـت، به نظـرم.« یا C1 در مورد شـغل خود  واسـه ا
کـه ثابـت شـده و  گـه بـذارم خـوب نیسـت. ایـن چیزیـه  کـه ا می گویـد: »واسـه شـغل مـن یـه جوریـه 
کار نمیاد  کـه: »واسـه شـغل مـن اصـالً بـه  مشـخص شـده«،D1  نیـز در ایـن خصـوص اشـاره می کنـد 

چـون پارچـه اس« )جدول شـماره 1(.

جدول 1. بررسی میزان هماهنگیِ سه ساختار اصلیِ بازار سنتی سنندج با پدیده نبود ویترین از منظر پدیدارشناسی

ویژگی های نبود ویترین 
در بازار

بررسی میزان هماهنگیِ سه ساختار اصلیِ بازار سنتی سنندج با پدیده نبود ویترین 

هماهنگی با ویژگی های هماهنگی با ساختار مشاغل
مخاطبان

هماهنگی با ساختار 
سنتی بازار

امکان ورود آسان و از بین 
رفتن حریم میان راسته و 

مغازه ها و تداوم فضایی آنها

تلفیق مغاز ه های مختلف با 
همدیگر و تبدیل شدن راسته به 

کاالیی یک بورس 

ورود و خروج آسان به داخل 
مغازه توسط مشتریان.

امکان ورود و خروج 
آسان به مغازه، یک رفتار 

قدیمی است.

معذور نشدن مشتریان جهت 
انجام خرید در صورت ورود 

به مغازه

کم درآمد و  مخاطبان اقشار 
که از قدرت  روستایی هستند 
خرید پایینی برخوردار هستند.

تی شدن و  ممانعت از تجمال
لوکس شدن فضای بازار

مخاطبان بازار اقشار 
کم درآمد، روستایی و افراد 

که با ساختارهای  مسن هستند 
ساده به دور از تجمل 

هماهنگی بیش تری دارند.

ساختار ساده و قدیمی 
بازار با ساختار مدرن، 

جدید و پرتجمل 
هماهنگی ندارد.

درگیر شدن حواس پنج گانه 
مختلف در هنگام خرید

بزازی: المسه و بینایی
عطاری: بویایی و چشایی

آهنگری: شنوایی

افراد مسن به لمس اجناس در 
هنگام خرید عادت دارند.

درگیر شدن و حواس 
مختلف در بازارهای 

سنتی یک پدیده اصیل 
است.

تداومِ رفتار قدیمیِ تجاوز به 
گذر در هنگام چیدن  راسته 

اجناس

گرفتن اجناس  در دسترس قرار 
برای مشتریان و ایجاد بستر برای 

فروش بیش تر و مناسب تر.

گرفتن اجناس  در دسترس قرار 
برای مشتری و امکان انتخاب 

آسان تر

یک رفتار اصیل و به جا 
گذشته است. مانده از 

گذر طبیعی زمان در بازار  نامفهومی 
کافـی وارد آن نمی شـود؛ لـذا  کـه در طـول روز نـور طبیعـی  کالبـدی بـازار به گونـه ای اسـت  سـاختار 
گـذران طبیعـی زمـان تـا حـد زیـادی  فضـای داخلـی آن از لحـاظ نـوری بسـیار یکنواخـت اسـت و 
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گـذر طبیعـی زمـان، تشـخیص زمـان از طریـق نـور طبیعـی هـوای  ک نیسـت. منظـور از  قابـل ادرا
کالبـدی بسـته آن بسـیار دشـوار  کـه ایـن امـر در درون فضـای بـازار به دلیـل سـاختار  بیـرون اسـت 
اسـت. D1 راجـع بـه نحـوه تشـخیص زمـان می گویـد: »مـا فقـط از روی سـاعت می فهمیـم یـا مگـر 
که هوا روشـنه یا تاریکه، دیگه  کنیم، ببینیم  کـه بیرون رو نگاه  اینکـه جلـوی درب یـا دهنـه باشـیم 
کنیـم، یـا از روی اذان بفهمیـم.« D2 نیـز می گویـد: »صبـح  غیـر اون بیشـتر بایـد سـاعت رو نـگاه 
کـم می شـن می فهمیـم ظهـره. یـا سـاعت رو نـگاه  کـه مـردم  کـه میایـم مغـازه، ظهـر خـود بـه خـود 
می کنیـم. نـوری نداریـم فقـط اون سـوراخ هسـت، اونـم ببندنـد دیگه تمومـه. میدونی چـی میگم؟ 
که موقع  کم کـم مشـتری نمونه، مثالً  اون پسـره داره جم می کنـه، می فهمیم  بعـد عصـرم دیگـه وقتـی 
گـذر زمـان می گویـد: »گـذر زمـان!!!!! ]بـا  مغربـه.« همچنیـنF1 در پاسـخ بـه چگونگـی تشـخیص 

خنـده[ بـا سـاعت و هـم این کـه صـدای اذان میـاد. بـا اینجـور چیزهـا.«

 رونق بازار به واسطه فعالیت های تجاری اطراف بازار
کشـش افـراد به سـمت بازار و  که سـبب  فعالیت هـای تجـاری اطـراف بـازار نکتـه بـا اهمیتی اسـت 
که پیش تر اشـاره شـد احداث خیابان امام یا سـیروس سـابق سـبب  رونق بازار می شـود. همان طور 
دو تکـه شـدن بـازار سـنتی سـنندج شـده اسـت و شـرکت کنندگان، فعالیت هـای تجـاری اطـراف 
بـازار آصـف، واقـع در ضلـع جنوبـی خیابـان امـام و بـازار سـنندجی، واقـع در ضلـع شـمالی خیابان 
امـام را بـه صـورت مجـزا تحلیـل می کردنـد. فعالیت هـای تجـاری اطـراف بـازار آصـف بـه دلیـل 
که  تنـوع بسـیار زیـاد، امـکان برطـرف شـدن تمـام مایحتـاج عمومـی یک خانـواده را ایجـاد می کند 
سـبب جاذبـه بسـیار زیـاد ایـن بـازار نسـبت بـه بـازار سـنندجی شـده اسـت. در اطراف بـازار آصف 
فعالیت هایـی همچـون، سـبزی و میوه فروشـی، فـروش عرقیـات، ترشـی ها، مـواد پروتئینـی، چینـی و 
کـه بـه ایـن  بلـور، لـوازم خانگـی و بسـیاری دیگـر از فعالیت هـا ی متنـوع مختلـف دیگـر وجـود دارد 
ک فروش ها و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی داخـل بـازار آصـف را نیـز  مـوارد بایـد پارچه فروش هـا، پوشـا
کفـش فروش ها به میزان  کـرد. همچنیـن در اطـراف بازار سـنندجی نیز راسـته طالفروش ها و  اضافـه 
کمـک نموده انـد. E1 در مـورد مزیـت بـازار آصف  کشـش بـازار سـنندجی  بسـیار زیـادی بـه مسـئله 

نسـبت بـه بـازار سـنندجی می گوید:
اطـراف  چـون  می کنـه.  رو  خریـدش  آصـف[  ]بـازار  اون جـا  میـره  بخـواد  کسـی   
کنه،  کـه بخـواد می تونـه اون جـا فراهـم  کل مایحتاجـی  همه چـی داره، سـر مسـیره، 
کلیـه وسـایل چه از  چـه از قطعـات سشـوار، چـه سبزی فروشـی، چـه ترشی فروشـی، 
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ک اون جـا راحت تـر تهیـه میشـه. چینـی فروش هـام  ک چـه از نظـر خـورا نظـر  پوشـا
بیشـتر  مـردم   .. گذاشـتن  تأثیـر  90 درصـد  بگـم چینی فروش هـا  کـه خیلـی. شـاید 
کی ها، اون  میـرن سـمت اون جـا ]بـازار آصـف[ تعمیرگاه ها، لـوازم خانگی هـا، خورا
کنارشـه یـا میوه فروش هـا. اون جـا بیش تـره تنوعش. بیش تره نسـبت  کـه  چیزهایـی 

بـه این جـا بـرای همیـن مـردم بیش تـر میـرن اون جـا ]بـازار آصـف[.
 C1 نیز می گوید: 

می بینـی  هسـت،  چینی فـروش  بـرش  و  دور  می بینـی  آصـف[  ]بـازار  اون طـرف 
خیلـی از شـغل ها جمـع شـده دور اون بـازار. می بینـی طـرف حـاال بـه بهانـه چیـزی 
میـاد. مثـالً از ایـن ور ]بـازار سـنندجی[ قسـمت طالفروش هـا هسـتند، طـرف میـاد 
طـال بخـره بـه بهانـه طـال میـاد بـازارم می بینـه. طـال تـو بـازار اون ور ]بـازار آصـف[ 
کـه طـرف  نیسـت نزدیـک اینجاسـت. شـغل هایی هسـت تـو نزدیـک ایـن بـازار 
بـه بهانـه جنـس اون شـغل میـاد میگـه میـرم تـوی بـازارم. یـا طـرف بـه بهونـه چیزای 

اطـراف بـازار اون ور یـه سـری بـه بـازارش می زنـه.
 همچنین F1 می گوید: 

کـه همـه چـی تـو دسترسشـون باشـه. مثـالً حالتـی  مـردم میـرن بـه سـمت جاهایـی 
کـه هـر قسـمتش مربوط بـه یه چیزیه. این جام یه قسـمتش  مثـل فروشـگاه رفـاه داره 
یـه قسـمتش پارچـه اس، طـال فروشـیه، مـردم بیش تـر دوسـت دارن  لوازم خانگیـه 
کـه یک سـره لـوازم خانگـی باشـه  بیـان همچیـن جاهایـی تـا این کـه بـرن جاهایـی 

یـا یک سـره پارچـه.
که وجود فعالیت های تجـاری خاص در اطراف  کرد  از مطالـب بـاال چنیـن می تـوان برداشـت 
کشـش مـردم بـه سـمت ایـن بازارهـا اسـت.  هرکـدام از بازارهـای آصـف و سـنندجی، عامـل ایجـاد 
گیـر بـودن فعالیت هـای تجـاری اطـراف آن بـه شـکل  ایـن امـر در بـازار آصـف بـه دلیـل تنـوع و فرا
گرفته اسـت تأیید  که مورد اشـاره قرار  ملموس تـری قابـل مالحظـه اسـت. همچنیـن مطلب دیگری 
کـه افـراد به واسـطه نزدیکـی دو بـازارِ آصـف و سـنندجی )که در اصل یـک بازار  ایـن مطلـب اسـت 
گاه بـه سـمت بـازار دیگـر نیـز جـذب  اسـت( از طریـق حضـور در یکـی از بازرهـا به صـورت ناخـودا

می شـوند و زمینـه توسـعه تجـاری بـازار را نیـز فراهـم می آورنـد.
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کالبد و قدمت بازار تناسب بین 
کالبـدی و معماری بازار تناسـب  کـه بیـن قدیمـی بـودن و سـاختار  برخـی از بازاریـان معتقـد بودنـد 
کـه چنیـن قدمتـی، وجـود چنیـن سـاختار  معنـاداری وجـود دارد. ایـن مسـئله بـه ایـن معنـا اسـت 
معمـاری را نیـز طلـب می کنـد. در ایـن مـورد A2 می گوید: »این شـکل و معماری و طراحی شـکیله. 
که: »واقعیتشـم  چـون ایـن طراحـی بـه ایـن بازار، به این قدمت میـاد«. همچنین D2 اضافه می کند 
کنـی ظرافـت بـازارم بـه همـون قدیمـی بودنشـه«. و در ادامـه می گویـد: »واقعـاً  گـه بیـای حسـاب  ا
کرکـره  بیـاد مثـالً پایـه قدیمـی بـازار رو از بیـن ببـره«. از  ظرافتـش بـه قدیمـی بودنشـه. نـه این کـه یـه 
کالبـد قدیمـی بـازار به نوعـی عامـل فهـم و  کـه سـاختار و  گرفـت  ایـن مطلـب چنیـن می تـوان نتیجـه 
ک آن اسـت و قدمـت بـازار، بـا پدیـده بـازار عجیـن شـده اسـت و فهـم آن بـدون در نظرگرفتـن  ادرا

قدمـت بـازار امکان پذیـر نیسـت.

صرفه اقتصادی اجناس داخل بازار برای خریداران
که به تناوب  ارزان قیمـت بـودن و صرفـه اقتصـادی خریـد در داخـل بازار از مطالب دیگری اسـت 
گرفته اسـت. در این جا به چند مورد از این مطالب اشـاره  توسـط شـرکت کنندگان مورد اشـاره قرار 
کـه تـوی بـازار هسـت قیمتشـون خیلی متفاوته نسـبت به  می شـود. F1 می گویـد: »خیلـی چیزهایـی 
بیـرون از بـازاره. این جـا ]بـازار[ ارزو ن تـره«. D1 می گویـد: »قیمت هـای بـازار نسـبت بـه بیرون حتی 
 D2 ».گـر جنس هاشـونم مثـل هـم باشـه قیمـت فروش شـون بـا هـم فـرق می کنـه. این جـا ارزو ن تـره ا
کـه از همـش مهمتـره از نظـر اقتصـادی قیمتـش مناسـب تره بـه نسـبت جاهـای  می گویـد: »چیـزی 
کشـش مردم به سـمت بازار  دیگـه.« ارزان قیمـت بـودن اجنـاس داخـل بـازار یکـی از عوامل اصلی 

و همچنیـن رونق آن اسـت.

کالبد بازار به وسیله اجناس متنوع  پوشیدگی 
کالبـد اصلـی بـازار  یکـی از عناصـر بصـری شـاخص در داخـل بـازار، وجـود اجنـاس آویختـه شـده بـه 
کـه نمـود ایـن پدیـده در راسـته اصلـی بـازار نیـز  به شـدت مشـهود اسـت. ایـن پدیـده به ویـژه در  اسـت 
قسـمت بزازی هـا بـه دلیـل وجـود رنگ هـای مختلـف و جلـوه بصری پارچـه در زیر نور قابل مشـاهده 
کـه برخـی از شـرکت کنندگان آن   را به عنـوان مهم ترین محرک بصـری در داخل بازار  اسـت؛ تـا جایـی  
کـردن  کـه آویـزون  معرفـی می کننـد. در ایـن مـورد D1 می گویـد: »تـوی بـازار تـو دیـد اول، اون چیزایـی 
کـه: »دیگـه رو سـقف یک سـره  بـه در و دیـوار، اونـا بیش تـر میـاد بـه چشـمم.« وی ادامـه می دهـد 
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کـه یـه تونـل  از پاییـن تـا بـاال همـش رو جنـس چیـده. نـه قدیمـی بودنـه معلومـه، نـه طاقـی، انـگار 
کاًل چهـار طرفـش رو  کـه فقـط مغـازه توشـه«، E1 می گویـد: »بـازار و مغاز ه هـا  سرپوشـیده بـا جنسـه 
کـه بگـی از بدنـه بـازار چیـزی مشـخص باشـه.« D2 نیـز می گویـد:  گرفتـه؛ اون جـوری نیسـت  جنـس 
کردن جنس، هیچی  کن نه سـقفش معلومه نه هیچی. تمام راسـته رو  ک فروشـی رو نگاه  »اون پوشا
کالبـد  از خـود بـازار معلـوم نیسـت.« ایـن پدیـده ضمـن ایجـاد جلوه هـای متنـوع بصـری و پوشـاندن 
کـه آلودگی هـای صوتـی  کوسـتیکی بسـیار مناسـب شـده اسـت  بـازار، سـبب ایجـاد نوعـی فضـای آ
که در میان شـلوغی بیش از حد راسـته  داخـل بـازار را تـا حـد قابـل توجهـی تعدیـل می کند؛ به طوری 
گفتگوی آسـان و بدون مشـکل برای عابران، به سـادگی امکان پذیر اسـت. یکی  گذرِ اصلی، امکان 
از شـرکت کنندگان به صورت یک خاطره از یک دوسـتِ آشـنا به موسـیقی این گونه تعریف می کند: 
گیتارشـم  کار موسـیقی انجـام مـی ده، اومـد تـو مغـازم  کـه  یـه روز یکـی از دوسـتام 
گفـت نـه  گفتـم یکـم واسـمون بـزن ]بـا خنـده[ اونـم اولـش  باهـاش بـود. مـن بهـش 
کلـی  گفتـم نـه نمی پیچیـه، بعـد  زشـته صـدا می پیچیـه و از این جـور حرفـا. منـم 
کرد به زدن داشـت از تعجب شـاخ در می آورد،  کرد وقتی شـروع  اصرار اونم قبول 

می گفـت اینجـا از اسـتودیوهای ضبـط صـدام بهتـره. واقعـاً عالیـه. 

کاهش رونق بازار  تأثیر نوع مشاغل خاص در رونق دادن یا 
گفتـه شـرکت کنندگان برخـی از مشـاغل تجـاری خـاص، بـا سـاختار و ویژگـی بـازار هماهنگـی  بـه 
بیش تـری دارنـد؛ ازایـن رو، ایـن نـوع مشـاغل باعـث رونـق بـازار می شـوند. به دلیـل نـور طبیعـی و 
کـه نـور بیشـتری تولید و فضای راسـته را پر نـور می کنند  کافـی در راسـته بـازار، مشـاغلی  مصنوعـی نا
کـه یکـی از عوامـل بسـیار  کمـک می نماینـد  کـه بـه رونـق بـازار بسـیار  از آن  دسـته مشـاغلی هسـتند 

مهـم جـذب مشـتری اسـت. D2 می گویـد: 
گـذر نباشـه،  کـن بـزازی تـوی  ببیـن مـا نورمـون زیـاده ]منظـور بـزازی[ مثـالً فـرض 
کنـم اون روبروهـا همشـون تاریـک  تاریـک میشـه. مـن مثـالً چراغ هـام رو خامـوش 
کـه میگـم چـون تمـش تاریکـه مـردم نمیـرن زیـاد؛ ولـی  می شـن. بـه خاطـر همینـه 

کـردن رونـق دادن بهـش. بزازی هـا بـازار رو روشـن 
کم نور بـودن آن را  کم تـر مـردم از بـازار سـنندجی نسـبت بـه بـازار آصـف،  E1 در مـورد اسـتقبال 
کم  یکـی از دالیـل اصلـی می دانـد: »بـازار سـنندجی تمشـم )زمینـه( تاریکـه روشـن نیسـت. بـزازی 

کم تـر میـرن به نسـبت این جـا ]بـازار آصف[«. توشـه؛ بـه خاطـر همیـن مـردم 
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کـه بانـوان یکـی از مخاطبـان اصلـی  همچنیـن در قسـمت های قبلـی بـه ایـن نکتـه اشـاره شـد 
کار دارند خـود عامل رونق فضـای بازار  کـه بـا بانـوان سـرو  بـازار هسـتند. در نتیجـه وجـود مشـاغلی 

کـه در حـال حاضـر وجـود دارنـد می گویـد:  اسـت. A1 در مـورد برخـی مشـاغلِ بـازار سـنندجی 
شـغل های اون جـوری ]ابزارفروشـی و آهنگـری[ جـای دیگـه باشـه، سـر خیابـون یـا 
کـه بیشـتر  جاهـای دیگـه شـهر باشـه. تـو بـازار بایـد چیـزای لوکـس باشـه چیزایـی 
کار دارن باشـه؛ خیلـی مغایـرت داره بـا اون ابـزار فروشـیه بـا  زن هـا و دخترهـا سـرو 

اون آهنگریـه. اصـن تضـاد دارن.
کـه قطعـاً  E1 نیـز در تأییـد همیـن مطلـب می گویـد: »پشـت بـازار آصـف بـازار چینـی و بلوریاتـه 
و  بـه وجـود میـاره  بـه خـود نوعـی نظـم  کـه خـود  خانم هـای خونـه دار میـرن اون جـا واسـه خریـد، 
کشـاورزی،  کارهـای  رونـق میـده بـه بـازار« همچنیـن وجـود برخـی مشـاغل ماننـد حلبی سـازی، ابـزار 
که در بازار سنندجی و اطراف  کهنه فروشـی، وسـایل مربوط به احشـام و آهنگری از مشـاغلی هسـتند 
کـه عاملـی برای دفع مخاطبان عمومی بازار شـده اسـت. در این بـاره E1 می گوید:  آن حضـور دارنـد 
کـه قبـالً جـای بار فروشـی دهـات  بـازار سـنندجی  میـدان سـنندجی هسـت بغـل 
بوده جای وسـایل مورد اسـتفاده مثالً عذر می خوام احشـام و اینا بوده. االن شـده 
کهنه فروشـی و حلبی سـازی. ایـن پشـتم بـاز راسـته آهنگرهـا بهـش می گـن.  جـای 
کـه ذهنیـت عمـوم نسـبت بـه ایـن بـازار یکـم تغییـر بکنـه بعدشـم  اینـا باعـث شـده 

کم تـر بیـان ایـن سـمت. مـردم 
 F1 نیز در تأیید همین مطلب می گوید: 

که این جا نیست؛ مثالً  چه جوری بگم چیزهایی اون ور ]بازار سنندجی[ می فروشن 
کار می کننـد، می فروشـن ولی این جـا لوازم  کـه تـو دهـات  کار واسـه اونایـی  اون ور ابـزار 
که سطح باالترها و مردم شهر میان  خانگی و پارچه ایناست. بیش تر به خاطر همینه 

این جا. اون ور صرفاً یک سـری مشـتری های خاص میرن )جدول شـماره 2(.
کـه نور مصنوعـی زیادی  کـه مشـاغلی  کـرد  به طورکلـی از مطالـب بـاال چنیـن می تـوان برداشـت 
تولیـد می کننـد و سـبب جـذب شـدن بانـوان بـه فضـای بـازار می شـوند عامـل رونـق بـازار هسـتند. 
از  بـه یـک قشـر خـاص  و  ک فروشـی(  کـه مخاطـب عـام دارنـد )ماننـد پوشا همچنیـن مشـاغلی 
بـازار  رونـق  بـه  کـه  از جملـه مشـاغلی هسـتند  ابزارفروشـی( خدمـات نمی دهنـد،  جامعـه )ماننـد 

کمـک شـایانی می نماینـد. 
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كاهنده  رونق بازار و تأثیرات آنها جدول 2. تحلیل پدیدارشناسانه مشاغل رونق دهنده و 

شکل تأثیرگذاری بر بازارنوع مشاغلویژگی های مشاغل

مشاغل 
رونق دهنده

)مشاغل بازار 
آصف(

مشاغل پرنور و 
کردن بازار از طریق بازتابش نور فراوان. ابجاد بزازی ـ بدلیجاتجاذب بصری روشن 

جذابیت بصری از طریق رنگ و انعکاس نور.

مشاغل جذب 
کننده بانوان

تی کاالهای لوکس و تجمال
چینی و بلور ـ بزازی ها

توجه به نیازها و خواسته های بانوان جهت جذب 
آنان.

مشاغل با جامعه 
هدف عام

ک ـ لوازم خانگی ـ  عطاری ـ پوشا
کننده نیازهای عمومی جامعهخواروبار فروشی برطرف 

کاهنده  مشاغل 
رونق

)مشاغل بازار 
سنندجی(

کم نور کمشاغل  کاهش نور بازار و تاریک شدن آن.عطاری ـ ابزار فروشی ـ پوشا

توجه به مردان به عنوان مخاطبان بازار در حالیکه ابزار فروشی ـ آهنگریمشاغل مردانه
مخاطبان اصلی بازار بانوان هستند نه مردان.

مشاغل با جامعه 
هدف خاص

کشاورزی و  کهنه فروشی، ادوات 
باغبانی، وسایل احشام و طیور

کردن مخاطبان بازار جلوگیری از ورود  محدود 
مخاطبان متنوع تر.

فرسودگی و قدمت بازار
کـه شـرکت کنندگان بـه صورت قابـل توجهی  فرسـودگی و قدمـت بـازار نیـز از افق هـای اصلـی اسـت 
کـه برخـی از این اشـارات در ادامه آمده اسـت. A1 می گویـد: »اولین چیزی  بـه آن اشـاره نموده انـد 
کـه نزدیـک 250 سـال ]اشـتباه در اشـاره  کـه میـاد تـو ذهنـم نسـبت بـه بـازار قدمـت و تاریـخ بـازاره 
بـه قدمـت بـازار[ تاریـخ و قدمتشـه.« E1 می گویـد: »آدم چیـزای قدیمـی و قدمتـی رو دوس داره، 
کـه تاریخـی باشـند، قدمـت داشـته باشـند؛ این جـام همین جوریـه.« D2 می گوید: »ولی  چیزهایـی 
کـه دوامـش بیش تـره، قدمتـش بیش تـره، همـه چـی هـم داره، بهتـره.« B2 می گویـد: »ایـن  اینجـا 
ک  ک سـقف بازار[ داشـت می اومد پاییـن. اون خا کـش ]اشـاره به خا گـچ کاری واسـه نظافتـه. خا
فرسـوده شـده بـود. بـازار دیگـه فرسـوده شـده بهشـم نمی رسـند ]بـا حالـت ناراحتـی و حسـرت[.« 
که به تنـاوب در البالی  کالبـدِی بـازار از مفاهیمـی اسـت  کـه مشـخص اسـت فرسـودگیِ  همان طـور 

گفتـه شـده توسـط شـرکت کنندگان مـورد اشـاره قرارگرفتـه اسـت. مطالـب 

کشیده شدن خیابان انقالب یا سیروس سابق  عجین شدن مفهوم بازار با حادثه تاریخی 
کشـیده شـدن خیابـان امـام یـا سـیروس سـابق در دوره پهلـوی به عنـوان یکـی از  حادثـه تاریخـی 
گرفـت. در  قـرار  اشـاره  مـورد  بـار  توسـط شـرکت کنندگان چندیـن  اهمیـت،  بـا  معنایـی  افق هـای 
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کالبـد و مفهـوم بـازار تا حـدی  حقیقـت، تأثیرگـذاری ایـن پدیـده به عنـوان یـک حادثـه مؤثـر بـر 
کشیده شـدن این  کـه حتـی افـراد جـوان، یعنـی متولدین دهـه 60 و 50 خورشـیدی، نیز  بـوده اسـت 
گویـا ایـن حادثـه به عنـوان  خیابـان را به عنـوان یـک حادثـه تاریخـی، مـورد اشـاره قـرار می دادنـد؛ 
ونـی نمـوده اسـت.  بخشـی از خاطـره جمعـی بازاریـان از بـازار، شـکل یافتـه و تأثیـرات خـود را در

می گویـد:  E1
کـه این جـا  کارهـای قدیمـی   خـب میگـی بـازار قدیمـی سـنندج آدم می افتـه یـاد 
کـه ایـن  کـه بـه هـم وصـل بـوده االن از هـم جـدا شـدند  گذرهـا  انجـام شـده یـا ایـن 

کـرده. کـرده، جـداش  خیابـون ]سـیروس یـا انقـالب فعلـی[ اومـده دو قسـمتش 
که 25 سال بیش تر سن ندارد، می گوید:  C1 نیز با وجود این  

گفتن  که متوجه شـدم و بهم  خیابـان سـیروس ]انقـالب فعلـی[ نبـوده تا اون جایـی 
کـه مـن می دونـم یـک بـازار بـوده ]صحبـت بـا مشـتری[.. می بینیـد  و تـا حـدودی 
کـه دو تـا بـازار ]سـنندجی و آصـف[ دقیـق روبـروی هم انـد، دقیق یک سـبک اند، 

کالً  اینـا یکـی بودنـد جدا شـدن. دقیـق یـک بافتنـد، یک جورانـد 
کـه مـردم بـا حالـت تردیـد در مـورد یکـی بـودن و   البتـه ایـن حادثـه تاریخـی سـبب شـده اسـت 
کننـد. برخـی، آن هـا را یـک بـازار می داننـد برخـی نیـز آن هـا  یـا جـدا بـودن ایـن دو بـازار اظهـار نظـر 
کامـالً  از هـم مجـزا تلقـی می کردنـد. مثـاًل B2 می گویـد: »کاًل یـک بـازاره. بیرونـم بـه اسـم  را دو بـازار 
بـازار سـنندج مشـهوره. خـب حـاال اون ]بـازار آصـف[ یـه قسـمت از بـازار اینـم ]بـازار سـنندجی[ یه 
کنیـم یـک بـازاره.« امـا C1 می گوید: »تقریبًا شـده دو قسـمت  کل حسـاب  قسـمت از بـازار ولـی در 
حـدودی  تـا  ولـی  این جـا  نمی یـان  اون جـا  آدمـای  نمیگـم  اسـت[،  سـنندج  سـنتی  بـازار  ]منظـور 
بیش تـر میـرن اون جـا. بـه نظـرم جـدان.« F1 می گویـد: »اینـا دوتـا بـازار، یکـی بـوده بعد جدا شـده. 

مـن یـک دونـه بـازار میدونمـش ولـی خـب قسـمت قسـمت شـده.«

کسبه به عنوان یک رفتار اصیل  گذر از طرف   تجاوز به راسته اصلی 
گذر، به صورت قابل مشاهده ای  در راسـته های اصلی بازار سـنتی سـنندج، پدیده تجاوز به راسـته 
گـذر  وارد مسـیر اصلـی  تـا 80 سـانتی متر  مغازه هـا حـدود 70  تمامـیِ  به طوری کـه  چشـم گیر اسـت؛ 
شـده اند. بسـیاری از شـرکت کنندگان ایـن پدیـده را رفتـاری اصیـل و قدیمـی، بـه ارث رسـیده از 
گـذر و مشـکل رفت وآمـد مردم و  کـم شـدن عـرض  کـه پیامدهایـی همچـون  گذشـتگان، می داننـد، 
کالبد بازار را نیز به همراه دارد. در این مورد E1 می گوید: »خب این جا اون حالت  پوشیده شدن 
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کـه نمـاش ]کالبد بـازار[ رو می پوشـونه، ولی  کـه جنـس می ذاشـتند بیـرون، هـر چند  سـنتیش مونـده 
خـب شـده عمومـی. شـده عـادت. همـه ایـن  جوریـن.« D1 می گوید:

کنـی شـاید نزدیـک یـک متـر از فضـای   از جلـوی مغـازه خـودم تـا بیـرون حسـاب 
کردیـم. مثـالً مـن از جلـوی مغـازه خـودم یـک متـر رفتـم  داخـل بـازار رو تصـرف 
داخـل بـازار. تـو بیـرون جنـس چیـدم. همسـایه روبرویـی  هـم همون جـوری، اون 
مسـیر  شـدیم.  این جـوری  همـه  اون جوریـن.  همشـون  کالً  همین جـوری  یکـی، 

بـه نظـرم. رفت وآمـد مـردم تنـگ شـده، خـوب نیسـت 
کـه ایـن پدیـده باعـث جذابیـت بـازار شـده اسـت و   امـا بـا وجـود ایـن، برخـی معتقـد بودنـد 
کـه بـه بـازار مراجعـه می کننـد هماهنگـی دارد؛ چـون بـه آسـانی، تمامـی  بـا نحـوه خریـد افـرادی 
اجنـاس در دسـترس آنهـا قـرار می گیـرد و قـدرت انتخـاب بـه مشـتریان خواهـد داد. در تأییـد این 

مطلـب F1 می گویـد: 
کـه جنس هـا جلـوی مغـازه چیـده می شـن. چـون مشـتری  جذابیـت بـازار بـه اینـه 
هـم تـا چیـزی رو نبینـه و جلو دسـتش نباشـه داخل مغازه نمیاد. چـون بازارم خیلی 

تـو همـه، بـه نظـرم جنس هـا بایـد جلـو دسـت باشـه. از قدیمـم همین جـوری بوده.
گرفتن اجناس است  که مشخص است از پیامدهای مثبت این پدیده در دسترس قرار   همان طور 

که حق انتخاب را برای مشتریان بدون نیاز به حضور در داخل  فضای حجره فراهم می نماید.

کمیتی میراث فرهنگی بر بازار  نقش حمایتی و حا
شـرکت کنندگان  توسـط  کـه  اسـت  مطالبـی  از  نیـز  فرهنگـی  میـراث  بازدارنـده  و  کمیتـی  نقـش حا
گرفـت. مثـالً E1 در مـورد مشـکالت پیـش آمـده در سـقف مغـازه خـود می گویـد:  مـورد اشـاره قـرار 
»آثـار باسـتانی و مـوزه  ]میـراث فرهنگـی[ نمـی ذاره بهـش دسـت بزنیـم و بّکنیمـش.« C1 نیـز در مورد 
فرسـودگی سـقف میـراث فرهنگـی بـا صدایـی ناراحـت و همـراه بـا شـکایت می گوید: »آقـا جان!!! 
کار تمیزکاری انجـام بده تو مغازه  کسـی که می خـواد  که،  نمـی ذارن ]میـراث فرهنگـی[ واسـه همینه 
بـه فـرض مثـال بخـواد اون هالل هـا رو بـرداره یـا پی وی سـی بکنـه یـا هرچیـز دیگـه ای نمـی ذارن«. 
گذاشـتن ویتریـن بـرای مغازه هـا می گویـد: »موزه ]میـراث فرهنگی[ نمـی ذاره. چون  E1 نیـز در مـورد 
بـه سـؤالی در مـورد وضعیـت سـقف مغـازه و عـوض  D2 در پاسـخ  کردنـد«.  گذاشـتن، جمشـون 
کـردن آن می گویـد: »میـراث فرهنگـی اجـازه نمیـده«. شـرکت کننده B2 نیـز در ضمـِن بحث در مورد 
وضعیـت فرسـوده و نامناسـب بـازار، میـراث فرهنگـی را مسـئول آن می دانـد و می گویـد: »بـه نظر من 
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کـه میـراث فرهنگیـه. شـاید بشـه اونـا به نوعـی جلوی  کوتاهـی متّولـی بـازار  اینـا برمی گـرده بـه نوعـی 
کـف مغازه هاسـت.« کـه یکـی اش همیـن  بعضـی از تغییـرات اساسـی رو بگیـرن 

 ناخوانایی بازار و سردرگرمی مراجعان ناآشنا به بازار
پیچیدگـیِ مسـیرهای دسترسـی بـه بـازار و ناخوانایـی ورودی هـای آن از جملـه نـکات ذکـر شـده 
گفته شـرکت کنندگان، وجود مسـیرهای  توسـط شـرکت کنندگان اسـت. دالیـل عمـده ایـن مسـئله بـه 
و  تاریخـی  بافـت  یـک  در  بـازار  گرفتـن  قـرار  و  بـازار  بـه  رونـد دسترسـی  در  به خصـوص  تودر تـو، 
کـم، اسـت. از طـرف دیگـر نبـود ورودی مناسـب نیـز باعـث تشـدید ایـن پدیده شـده  مسـکونی مترا
گاهی ناآشـنایان به بازار را دچار مشـکل در ورود و خروج می کند. چنانکه A1 در این  که  اسـت؛ 
مـورد می گویـد: »کسـایی که تـازه میـان یـا توریسـت هسـتند یـا شهرسـتانی هسـتند یـا حتـی بعضـی از 

گـم می کنـن.« F1 نیـز می گویـد:  همشـهری های خودمونـم، راهشـون رو 
شـروع  کجـا  از  نمی دونـن  نیسـت؛  تشـخیص  قابـل  بـازار  ورودی  خیلی هـا  واسـه 
کجا تموم میشـه؛ چه محدوده ای داره. بـه نظرم خیلی  کـدوم قسـمته یـا  می شـه تـو 
کتیبـه ماننـد می داشـت. ورودی براش درسـت  گـه یـه حالـت مثـل  خـوب می شـد ا
می کردند مشـخصاتش رو می نوشـتن. اینکه تو چه سـالی درسـت شـده اون جوری 

می نوشـتند، خیلـی خـوب می شـد.
کننـده E1 نیـز در مـورد اینکـه آیـا تجربـه ای دربـاره سـردرگم شـدن ناآشـنایان دارد،  از شـرکت 
می گویـد: »آره. پیـش اومـده سـؤال زیـاد می پرسـن. ]راجـع بـه مسـیر[ ... بـه نظـرم تابلو داشـته باشـه 
بهتـره. یـه تابلـو بزنـن مثـالً بنویسـن بـازار سـنندجی. مثـالً شـما می بینـی نـگاه می کنـی نوشـته بـازار 

سـنندجی، ورودی بـازار سـنندجی. بهتـره اون جـوری.« 

 نور مصنوعی از عوامل مهم رونق بازار
کالبدی بسـته در بازار سـنتی، اسـتفاده  به دلیل ضعف فنی پردازش نور طبیعی ناشـی از سـاختار 
پرنـور در  از نـور مصنوعـی امـری اجتناب ناپذیـر اسـت. بـه دلیـل ایـن ضعـف، وجـود مغازه هـایِ 
که از این نوع مشـاغل می توان به بزازی ها، لوازم آرایشـی و بهداشـتی  برخی مشـاغل مشـهود اسـت 
کـرد. E1 این گونـه، ایـن پدیـده را بیـان می کنـد: »ایـن المپ هـا نباشـه تاریـک  و بدلیجـات اشـاره 
کـه بـرق نبـوده بـه بـازار می گفتنـد تاریـک بازار بـه دلیل نبـود این  میشـه، میشـه تاریـک خونـه، قبـالً 
المپ هـا بـوده. بـرای همیـن بهـش می گفتنـد تاریکـه بـازار.« شـرکت کننده D2 در مـورد نقـش نـوِر 
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کـه بـزازی اسـت بـه فضـای بـازار می گویـد: »ببیـن مـا نورمـون زیـاده ]نـور  سـاطع شـده از شـغل خـود 
گـذر نباشـه، تاریک میشـه. مـن مثـالً چراغ هـام رو خاموش  کـن بـزازی تـوی  مصنوعـی[ مثـالً فـرض 
بـازار  رونـق  کمبـود  عوامـل  از  یکـی  وی  همچنیـن  می شـن«.  تاریـک  همشـون  روبروهـا  اون  کنـم 
کـه: »بازار سـنندجی  سـنندجی نسـبت بـه آصـف را پدیـده نـور مصنوعـی می دانـد و اشـاره می کنـد 
کم تـر میرن،  کمـه تـوش؛ بـه خاطـر همیـن مـردم  تمشـم ]پیش زمینـه[ تاریکـه، روشـن نیسـت. بـزازی 
رونـق نـداره«. شـرکت کننده F1 نیـز ضمـن اشـاره بـه اهمیت نـور مصنوعی در رونق بـازار نقش آن را 
در رونـق برخـی از مشـاغل اساسـی ارزیابـی می کنـد و می گویـد: »نـور مصنوعی نباشـه اصـالً رونقش 
)منظـور رونـق بـازار اسـت( نمیمونـه. چـون این نور، مشـتری جلب می کنه مخصوصاً واسـه قسـمت 
گـر ایـن نورهـا حـذف  بزازی هـا خیلـی جلـوه میـده بـه مغازه هـا. واسـه لـوازم خانگیـم همین طـور. ا
کـه: »نـور واسـه همـه مشـاغل تأثیـر مثبت  بشـه، نـه خـوب نیسـت«. ایشـان همچنیـن اشـاره می کننـد 

داره. هـم مشـتری جـذب می کنـه هـم اجنـاس واضح تـر میشـن واسـه مـردم.«

 ویترین متناسب با مشاغل است
کـه  مشـاغل  از  برخـی  دارد.  تفـاوت  مشـاغل،  تناسـب  بـه  بـازار،  در  ویتریـن  از  اسـتفاده  بـه  نیـاز 
به صـورت عمـده نیـاز بـه تحریـک حـس بینایـیِ مشـتری دارنـد ویتریـن و نورپردازی هـای داخـل 
آن می توانـد بـه شـدت در جـذب مشـتری نقـش داشـته باشـد. امـا برخـی از مشـاغل، بـرای جـذب 
کـردن حس هـای پنج گانـه دیگـر نیـاز مبـرم دارنـد؛ ماننـد  مشـتری بـه جـز حـس بینایـی بـه درگیـر 
کـه  کـه لمـس شـدن پارچـه توسـط مشـتری از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت یـا عطاری هـا  بـزازی 
کننـد. پـس بـه نظـر می ر سـد وجـود ویتریـن بـرای ایـن مشـاغل تأثیـر  حـس بویایـی را بایـد تحریـک 
منفـی داشـته باشـد. آن چنان کـه برخـی از شـرکت کنندگان همیـن مسـئله را بـا قطعیـت تمـام بیـان 

D1 می گویـد:  شـرکت کننده  مثـال  به عنـوان  می کننـد. 
گر شمام بیاید  کار نمیاد چون پارچه اس. ا واال خب ویترین واسه شغل من اصالً به 
کـه نـگاه نمی کنـی!!!!! پارچـه رو بـاز می کنی  تـو ایـن مسـیر از پشـت شیشـه پارچـه رو 
دسـت می زنی بهش بدونی چیه. سـنگینه، سـبکه، جنسـش چیه، زر داره، سـنگه. 

که بخریش. بـه درد چـی می خـوره ولـی تـوی  ویترین باشـه اصالً  میلت نمیـره 
C1 می گویـد: »ویتریـن باشـه یـا نباشـه مشـکلی نـداره ولـی واسـه شـغلی مثـل قالی فروشـی نباشـه 
که باشه، مشتری های  بهتره«، وی در ادامه در مورد اثرات ویترین بر مسئله فروش می گوید: »ویترین 
کـه بایـد از اون در بیاد  کم رویـی نـگاه جنـس می کنـن و می بینـی بـه خاطر ایـن  مـن میـان تـو مغـازه بـا 
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تـو و بـه خاطـر اون ویتریـن نمیـاد تـو.« F1 می گویـد: »ویتریـن واسـه مشـاغل خـاص الزمـه؛ مثـالً واسـه 
 E1 ».کـه بـا چیزهـای ریـز سـروکار دارنـد چـون بایـد بچینـن تـو ویتریـن وسـایل بهداشـتی یـا مشـاغلی 
کـه ویتریـن داشـته باشـن به نظـرم؛ مثل  نیـز در تأییـد همیـن مطلـب می گویـد: »بعضـی شـغل ها خوبـه 
کـه بدلیجـات می فروشـن و چیزای ریز می فروشـن. ولی واسـه ما ]پارچه فـروش[ زیاد  ایـن مغازه هایـی 
بـه درد نمی خـوره.« D1 نیـز دقیقـاً ایـن مطلـب را این گونـه تأییـد می کنـد: »واسـه شـغل های مختلفـم 
فـرق می کنـه بعضـی از شـغل ها مثـل خـرازی، مثـل پولـک و بدلیجات لوزم آرایشـی و بهداشـتی الزمه 
بـه نظـرم چـون اونـارو نمی تونـی جلـوی دسـت بذاریشـون.« بـا توجـه بـه مطالـب فوق می تـوان نتیجه 
کـه ویتریـن بـرای برخی مشـاغل مناسـب اسـت و برای برخی نیز نامناسـب. امـا در نهایت نوع  گرفـت 

کـه نیـاز چندانـی به ویتریـن ندارنـد )جدول شـماره 3(.  مشـاغل داخـل بـازار به گونـه ای اسـت 

جدول 3. تحلیل پدیدارشناسانه نیاز و یا نبود نیاز  به ویترین در مشاغل  موجود در داخل بازار سنتی سنندج

مشاغل موجود در بازار سنتی سنندج از منظر نیازمندی به ویترین

نیاز به ویتریننبود نیاز به ویترین

ک فروشی، فرش فروشی، مالمین و بلور گران قیمتبزازی، عطاری، پوشا بدلیجات و وسایل ریز و 

 راسته راسته بودن بازار 
که مشـاغل مختلف هرکدام در مسـیری تحت عنوان راسـته  سـاختار شـغلی بازار به گونه ایی اسـت 
گرفتـن ایـن راسـته ها اسـت. در  کنـار هـم قـرار  دور هـم جمـع شـده اند و در حقیقـت بـازار ترکیبـی از 
ایـن رابطـه A1 می گویـد: »این جـا ]بـازار آصـف[ بیش تـر شـده سـه شـغل چهـار شـغل. یکـی لـوازم 
که، یکـی بزازیـه. از ایـن چهـار  کوچـک، یکـی لـوازم آرایشـی و بهداشـتی یکـی پوشـا خانگیـای 
کدومـم مسـیر مخصـوص بـه خودشـون رو دارن؛ مثـالً این جـا بزازیـه  تـا خـارج نیسـت این جـا. هـر 
که.« نکتـه دیگـر تمایـز  بیـن بـازار آصـف و سـنندجی اسـت؛ طبـق  اون ور عطاریـه، باالتـر  پوشـا
گفته هـای شـرکت کنندگان بـازار آصـف راسـته ها، به صـورت مجـزا قابـل شناسـایی هسـتند؛ امـا بازار 
کنار  کمتـری برخوردار اسـت و مشـاغل مختلـف در  سـنندجی ها از ایـن منظـر بـه نسـبت از سـاختار 
هـم حضـور دارنـد؛ در نتیجـه بـه نظـر می رسـد بـازار آصـف بـه نسـبت بـازار سـنندجی از انتظـام 
کـه تـو بـازار سـنندجی ها قدیـم  بیش تـری برخـوردار اسـت. در ایـن بـاره B1 می گویـد: »عـرض شـود 
راسـته آهنگرهـا جـدا بـود، راسـته زرگرهـا جـدا بود ولی االن بـه قولی درهم برهمه تقریباً شـکل همین 
کاهش سـردرگمی مشـتریان در  گرفته«. همچنین، راسـته راسـته شـدن بازار، سـبب  پاسـاژ خودمونو 
کاالهـای خـاص در  هنـگام خریـد می شـود و مسـیرهایِ از پیـش تعییـن شـده ای را جهـت خریـد 
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اختیارشـان قـرار می دهـد. ایـن مطلـب توسـط شـرکت کننده B1 این گونـه مـورد اشـاره قـرار می گیـرد: 
»راسته راسـته باشـه، آدم راحت تـره می گـه، مـن پارچـه می خـوام تـو ذهنـش هسـت سـرای حامـی 
گـذر او ن ور بـازار آصـف پارچه فروشـیه، همـون  پارچه فروشـیه، سـرای فخرالدینـی پارچه فروشـیه، 
سـه مسـیر رو می گـرده. دیگـه مجبـور نیسـت تـو خیابونـم بگـرده.« F1 نیـز می گویـد: »بـه نظـرم بـازار 
همین جـوری باشـه بهتـره، راسـته راسـته باشـه. مجمـوع چندتـا راسـته باشـه. مثـل فروشـگاه رفـاه 

میشـه، همـه چـی تـو دسـترس قـرار می گیـره این جـوری.«

 در درون بودن بازار
کـه در بحـث معمـاری ایرانـی، بـه آن اشـاره می شـود، بحـث درون گرایـی  یکـی از مسـائل اصلـی 
کالبـد بیرونـی بـازار وجـود نداشـته باشـد و  کـه تصـوری از  اسـت؛ ایـن پدیـده سـبب شـده اسـت 
بـازار صرفـاً از طریـق فضـای دورنـی آن قابـل فهـم باشـد. ایـن مطلـب بـا زبان سـاده توسـط چند نفر 
کلیـه بناهـای قدیمی  گرفـت. E1 ایـن پدیـده درون گرایـی را بـه  از شـرکت کنندگان مـورد اشـاره قـرار 
شـهر سـنندج نسـبت می دهـد: »همه جـا این جوریـه مکان های قدیمـی از بیرون نماشـون این جوریه 
 F1 ».کار تو داخلشـه کـرد میری، از بیرون اون نما رو داره ولی اصلِ  مثـالً حمـام خـان میـری، خانـه 
کـه میـای چیـزی از بـازار نمی بینی واسـه خیلی ها ورودی بازار قابل تشـخیص  می گویـد: »از بیـرون 
کجا تموم میشـه چه محدوده ای داره.«  کدوم قسـمته یا  کجا شـروع میشـه تو  نیسـت. نمی دونن از 

D1 نیـز می گویـد: »بـازار از بیـرون چیـزی ازش پیـدا نیسـت واقعـاً. همـه چیش توشـه.«

 تحریک حواس پنج گانه به واسطه مشاغل مختلف
یکـی از افق هـای معنایـی مهـم اشاره شـده توسـط شـرکت کنندگان، درگیـری حس هـای مختلـف 
که به تناسـب مشـاغل، برخی از دسـتگاه های  پنج گانه در قسـمت ها و راسـته های مختلف اسـت، 
گـه از بـازار عطاری هـا رد بشـین  حسـی بیشـتر درگیـر  می شـوند. به عنـوان مثـال B1 می گویـد: »شـما ا

بـوی تنـد ادویه هـا رو می تونیـد تشـخیص بدیـد.«D1 می گویـد: 
از این جـا بـری تـو آهنگرهـا بـوی ذغـال سـنگ و آهـن و صـدای آهـن میـاد. یکـم 
این جـام  میـاد.  پالسـتیک  کفـش  بـوی  اونجـان،  کفش فروش هـا  اون ورتـر  میـری 
بغـل  موسـایی ها  بـازار  کنـار  می ریـد  کـه  براتیـان  گـذر  تـوی  بـری  پاییـن  روبـه  کـه 

ایناسـت. و  ادویه جـات  ایـن  بـوی  ادویه فروش هـا 
توجـه  جلـب  خیلـی  پارچه فروش هـا  بینایـی  »واسـه  می گویـد:  پارچه فروش هـا  مـورد  در   F1  
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و  می دانـد  اهمیـت  بـا  بسـیار  را  کـردن  لمـس  پارچه فروشـی ها،  مـورد  در   D2 می کنـن.« همچنیـن 
چـی  میدونـی  کنـن.  لمسـش  می خـرن  کـه  رو  چیـزی  این جـا  دارنـد  دوسـت  »مـردم  می گویـد: 
کـه در  کـردن پارچـه خیلـی مهمـه.« F1 نیـز معتقـد اسـت  می خـوام بگـم. تـوی پارچه فروشـی لمـس 
قسـمت ادویه جـات چشـایی تحریـک می شـود و می گویـد: »مثـالً قسـمت عطاری هـام چشـایی 
D1 در جـای دیگـری در مـورد درگیـری حسـی مشـاغل مختلـف  رو تحریـک می کنـه بیش تـر«، 
کـه بگـم. واسـه عطارهـا بگـی آره. تـوی مثـالً  می گویـد: »این جـا ]بـزازی[ بـوی بـه خصوصـی نـداره 

نـداره واقعـاً.« بـو دارن ولـی این جـا  بـاز  اونـام  چینی فروش هـا و مالمین فروش هـا 
که در جدول پایانی )جدول شـماره 4( نیز  به صورت دسـته بندی  مفاهیم بدسـت آمده فوق، 
گسـترده ای از موضوعـات مختلـف را در بـر می گیرنـد  شـده بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت، طیف هـای 
کـه بـه نوعـی تأمین کننـده نـگاه چنـد ُبعـدی و غیـر تجریـدی بـه پدیـده بـازار سـنتی سـنندج اسـت و 
که در طـول مقاله به  دلیـل اصلـی طوالنـی شـدن نتایـج و بحث هـا همیـن موضوع اسـت. همان طـور 
کـه زمینه را  کلیـدی پژوهش حاضر اسـت  آن اشـاره شـد؛ دسـتیابی بـه ایـن هـدف یکـی از اهـداف 
بـرای فهـم نسـبی پدیـده در بافـت اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و خـاص خـود فراهـم مـی آورد. 
از طـرف دیگـر ماننـد تمامـی پژوهش هـای دیگـر زمینـه مناسـبی را بـرای پژوهش های بعـدی در این 
که بتوانند  زمینـه مهیـا می کنـد و مفاهیـم مناسـبی را نیز در اختیار معماران و شهرسـازان قـرار می دهد 

از آن در طراحی هـای آتـی و رفـع و حـل مشـکالت و موانـع موجـود اسـتفاده نمایند.

جدول 4. استخراج مفاهیم پدیدارشناختی بازار سنتی سنندج به روش هرمنوتیک فلسفی

تلفیق افق های معنایی و پدیدارشناختی محققین و شركت كنندگان در بازار سنتی سنندج با نگرش هرمنوتیک فلسفی

1
گذری جهت ارتباط میان محالت  بازار 

)کارکرد ارتباطی و مسیری بازار(
گردشگری. بازار یک نوع پیاده راه 

بازار مسیر رفت وآمد اهالی مختلف محالت اطراف بازار.

وجود افراد مسن و اقشار کم درآمد جامعه عامل بروز چنین ساختار ارتباطی است.راحتی و خودمانی بودن ارتباطات داخل بازار2

3
گذر طبیعی زمان در بازار به دلیل  نامفهومی 

کالبدی بازار ساختار 
فهم زمان از طریق ساعت یا صدای اذان

کاهش عبور مرور افراد از داخل راسته. فهم زمان از طریق افزایش یا 

که نیاز4 بازار مختص مشاغلی است 
یترین دارند. کمی به و

مشاغل داخل بازار

یترین یتریننبود نیاز به و نیازمند و

بدلیجاتمالمین و بلور

کوچک و قابل سرقتبزازی کاالهای  مشاغل با 

-فرش فروشی

ک فروشی  -پوشا

-عطاری
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ادامه جدول 4. استخراج مفاهیم پدیدارشناختی بازار سنتی سنندج به روش هرمنوتیک فلسفی

تلفیق افق های معنایی و پدیدارشناختی محققین و شركت كنندگان در بازار سنتی سنندج با نگرش هرمنوتیک فلسفی

5
رونق بازار به واسطه فعالیت های تجاری 

اطراف بازار

فعالیت های تجاری رونق دهنده، 
در اطراف بازار آصف

میوه فروشی ـ عطاری و عرقیات ـ بلور ـ  
صوتی تصویری

فعالیت های تجاری رونق دهنده، 
در اطراف بازار سنندجی

طالفروشی ـ کفاشی

کالبد بازار و قدمت بازار6 کالبدی استتناسب بین  الزمه قدمت چند صد ساله بازار داشتن چنین 

ارزان قیمت بودن و صرفه اقتصادی اجناس داخل بازار برای خریداران7

کالبد بازار بوسیله اجناس متنوع8 پوشیدگی 

کوستیكی مناسب جهت جلوگیری از آلودگی صوتی ناشی از  ایجاد فضای آ
ازدحام بازار.

کالبدی و سنتی بازار در دیدهای افقی و مبدل شدن  تمایان نبودن ساختار 
کالبدی. اجناس به ساختار 

  فرسودگی و قدمت9

10
یخی  عجین شدن مفهوم بازار با حادثه تار

کشیده شدن خیابان سیروس یا اانقالب
تأثیر اصلی این پدیده ایجاد تردید در یكی بودن بازار آصف و سنندجی است

11
کاهش  تأثیر نوع مشاغل در رونق دادن با 

رونق بازار

مشاغل رونق دهنده

مشاغل پرنور و جاذب بصری

کننده بانوان مشاغل جذب 

مشاغل با جامعه هدف عام

کاهنده رونق مشاغل 

مشاغل با جامعه هدف خاص

کم نور مشاغل 

مشاغل مردانه

12
کسبه  گذر از طرف  تجاوز به راسته اصلی 

به عنوان یک رفتار اصیل

کم شدن عرض مسیر راسته اصلی بازار و ازدحام و مشكل عبور و مرور برای 
کاربران.

گذر ارتباط آسان مشتریان با مغازه و راسته 

13
کمیتی میراث فرهنگی  نقش حمایتی و حا

بر بازار
  از بین رفتن حس مالكیت حقیقی در بین مغازه داران و نبود احساس 

مالكیت تام.

14
ناخوانایی بازار و سردرگرمی مراجعین ناآشنا 

به بازار

دالیل

گرفتن بازار در قلب یک بافت سنتی. قرار 

پر پیچ وخم بودن مسیرهای دسترسی به بازار.

نداستن ورودی های مناسب و شاخص.

نور مصنوعی از عوامل مهم رونق بازار15

اجتناب ناپذیر بودن استفاده از نور مصنوعی به دلیل ضعف فنی نورِ طبیعی 
داخل بازار.

برخی مشاغل مانند بزازی ها با نور مناسب عامل جذب افراد به داخل بازار 
هستند.
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ادامه جدول 4. استخراج مفاهیم پدیدارشناختی بازار سنتی سنندج به روش هرمنوتیک فلسفی

تلفیق افق های معنایی و پدیدارشناختی محققین و شركت كنندگان در بازار سنتی سنندج با نگرش هرمنوتیک فلسفی

یترین متناسب با مشاغل است16 و

کننده حس  مشاغل تحریک 
یترین مناسب استبینایی طالفروشیو

بدلیجات

کننده سایر  مشاغل تحریک 
یترین مناسب نیستحواس به جز بینایی بزازیو

عطاری

راسته راسته بودن بازار17
حالت راسته راسته  دارد و انتظام بیش تر.بازار آصف

درهم بودن مشاغل مختلف و بی نظمی.بازار سنندجی

در درون بودن بازار18
نمایان نبودن ساختار بازار برای مراجعان به بازار تا قبل از ورود به فضای 

داخلی آن.

19
تحریک حواس پنج گانه به واسطه مشاغل 

مختلف

نوع تحریک حسینوع مشاغل
بیناییبزازی و بدلبجات

بویاییراسته عطارها، میوه و سبزی
چشاییعطاری ها

ک فروشی  المسهبزازی، پوشا
شنواییآهنگری، لحاف دوزی

 نتیجه 
پدیـده بـازار سـنتی سـنندج یکـی از پویاتریـن و بااهمیت تریـن فضاهـای شـهریِ سـنندج محسـوب 
کنـون باوجـود تمامـی تغییـرات و تحـوالت شـهری، توانسـته  گذشـته تـا  کـه از دوره هـای  می شـود 
بـه حیـات خـود ادامـه دهـد. بـازار سـنندج نیـز هماننـد بسـیاری از بازارهـای سـنتی ایـران عـالوه بـر 
کارکـرد اقتصـادی اش، بـه فضایـی بـرای بسـیاری از فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگی مبدل شـده 
کـه لـزوم توجـه بـه وجـوه چندگانـه ایـن پدیـده را ایجـاد نمـوده اسـت. نـگاه تجریـدی بـه  اسـت 
مسـائل پیچیـده و درهم تنیـده معمـاری و شهرسـازی و در نظـر نگرفتـن نیازهـای متنـوع و متفـاوت 
گیـر طراحان به مسـائل طراحی، سـبب  کاربـران فضاهـا و همچنیـن پاسـخ های تـک بعـدی و غیرفرا
مغفـول مانـدن بسـیاری از وجـوه پنهـان ایـن پدیـده شـده اسـت. مقالـه حاضـر بـا در نظـر داشـتن 
ایـن ضـرورت، بـه پدیدارشناسـی بازار سـنتی سـنندج پرداخته و بـا نگاهی پدیدارشناسـانه، تجریه 
کاربـران فضـای بـازار سـنتی سـنندج را بررسـی نمـوده اسـت . بـه ایـن منظـور تجربـه تمامـی  زیسـتی 
گزینشـی پرهیز نموده اسـت. در  شـرکت کنندگان را هـم ارزش قلمـداد و از به کارگیـری نـگاه حذفـی و 
پژوهـش حاضـر بـا اسـتفاده از روش تحقیـق پدیدارشناسـی و همچنیـن بهره گیـری از آرای گادامـر، 
گشـته و افق هـای معنایـی جدیـدی شـکل  افق هـای معنایـی شـرکت کنندگان و پژوهشـگران تلفیـق 
کـرد. افق هـای  کـه زمینـه فهـم جدیـد از پدیـده بـازار سـنتی سـنندج را ایجـاد خواهـد  یافتـه اسـت 

معنایـی ایجـاد شـده بـه شـرح زیـر هسـتند: 
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کارکـرد ارتباطـی ، راحتـی و خودمانـی بـودن ارتباطات  گـذری جهـت ارتبـاط میـان محـالت یـا 
مختـص  کالبـدی اش،  سـاختار  دلیـل  بـه  بـازار  در  زمـان  طبیعـی  گـذر  نامفهومـی  بـازار،  داخـل 
کمـی بـه ویتریـن دارنـد، رونـق بـازار بـه واسـطه فعالیت هـای تجـاری اطـراف  کـه نیـاز  مشـاغلی 
کالبـد و قدمـت بـازار، فرسـودگی و قدمـت، حضـور برخـی مشـاغل خـاص عامـل  آن، تناسـب بیـن 
کشـیده شـدن خیابـان سـیروس یـا امـام  رونـق بـازار، عجیـن شـدن مفهـوم بـازار بـا حادثـه تاریخـی 
کسـبه به عنـوان یـک رفتـار اصیـل، نقـش حمایتـی  گـذر از طـرف  فعلـی، تجـاوز بـه راسـته اصلـی 
کمیتـی میـراث فرهنگـی بـر بـازار، ناخوانایـی بـازار و سـردرگرمی مراجعـان ناآشـنا بـه آن، نـور  و حا
کالبدی موجود  مصنوعـی از عوامـل مهـم رونـق بـازار، ضعف فنی پـردازش نور طبیعی در وضعیـت 
در داخـل بـازار، وضعیـت بینابینـی در دو مفهـومِ جدایـی و اتحـاد ما بین بازار آصف و سـنندجی، 
و تحریـک حـواس  بـا مشـاغل  متناسـب  ویتریـن  بـازار،  بـودن  بـازار، در درون  بـودن  راسته راسـته 

پنج گانـه بـه واسـطه مشـاغل مختلـف.
کـه  افق هـای بـه دسـت آمده بـاال، به منزلـه دسـت یابی بـه فهمـی جدیـد از ایـن پدیـده اسـت 
مـورد  در حـوزه طراحـی  الگوبـرداری  در جهـت  و می توانـد  دربرمی گیـرد  نیـز  را  پیشـین  فهم هـای 
بـازار سـنتی  بـرای پدیـده  ایـن تحقیـق فقـط  نتایـج  کـه  بـه تذکـر اسـت  گیـرد. الزم  قـرار  اسـتفاده 
سـنندج قابـل اسـتفاده بـوده و قابلیـت تعمیـم بـه بازارهـای دیگـر را نـدارد، همچنین نتایـج پژوهش 
نیـز می تواننـد بـا ایجـاد فضـای ذهنـی و سـاختاربندی های منطقـی بـرای معمـاران و طراحـان بسـتر 
مناسـبی را جهـت طراحـی  پروژهـای اجرایـی آینـده و رفـع و حـل مشـکالت و موانـع موجـود فراهـم 

نمایـد.
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Abstract
The phenomenon of  Sanandaj Traditional Bazaar is a complete and 
complex set of  economic, cultural and social activities. A reasonable 
harmony has gradually developed between the various aspects of  the 
Bazaar and its architecture in spite of  all these complexities. Thus it seems 
that this phenomenon involves valuable but hidden structures, whose 
understanding is possible only in a constructive interaction with the space, 
its users and the shopkeepers. The purpose of  this study is to explain the 
Sanandaj Traditional Bazaar phenomenon as reflected in the experiences 
of  the users and shopkeepers through a phenomenological viewpoint and 
by relying on the views of  philosophers such as Gadamer and Heidegger. 
The research method is phenomenological hermeneutics, and depth semi-
structured interviews with eleven shopkeepers and users were conducted in 
this study. Finally, nineteen new semantic horizons of  Sanandaj Traditional 
Bazaar emerged. The violation of  the main passage by the shopkeepers 
as an authentic behavior, the communicational function of  Bazaar, the 
combination of  the concept of  Sanandaj Traditional Bazaar with the historic 
event of  the construction of  Enghelab Street, the comfort and intimacy in 
communications within the Bazaar and incomprehensible natural passage 
of  time in the Bazaar due to the physical structure of  the Bazaar, are the 
main results of  this paper.
Keywords: Philosophical hermeneutics, architecture, phenomenology, 
Sanandaj Traditional Bazaar.
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