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چکيده
با نگاهي به بافت هاي تاريخي اين نکته مشهود است که شکل گيري و حيات آن ها بر پاية اصول خاص مرتبط با اقليم شهر و فرهنگ
ايراني بوده و کالبد آن ها که در تداومي تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي و محيطي به صورتي هماهنگ و منسجم در آمده است؛ از اين رو،
از شخصيّت و هويّت ويژه اي برخوردار است .شخصيّت و هويّت شهر ايراني در مقطعي از حيات خود بر اثر تحوّالت اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي و در نتيجه تقليدهاي بيانديشه از مظاهر غربي و الگوهاي مدرن شهرسازي ،که در بيشتر موارد با هويّت اصيل ايراني ناسازگار
هستند ،کمرنگ شده است .سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چگونه مي توان هويّت را به فضاهاي شهري ايراني بازگرداند؟
راه احياي هويّت در شهر ،حفظ تداوم فرهنگي ميان امروز ،ديروز و فرداي شهر است .اين تداوم فرهنگي ،که از طريق شناخت مفاهيم و
اصول سازماندهي به فضاهاي شهري در شهرهاي تاريخي ايران و به کار گيري آن ها در طرّاحي فضاهاي شهري جديد امکانپذير است،
براي جامعة ما هويّت و اصالت را به دنبال خواهد آورد .مقالة حاضر مي کوشد با شناخت ماهيّت هويّت و با رويکردي پديدارشناسانه بافت
تاريخي بازار کرمان را که از قدمتي ديرينه برخوردار است ،تجزيه و تحليل کند .نتايج تحقيق حکايت از آن دارند که ترکيب مؤلفه هاي
هويّت بخش در سه بعد شکلي ،معنايي و اجتماعي موجب شکل گيري هويّت مکاني در فضاي شهري بازار در ساختار تاريخي شهر کرمان
شده است .در طول زمان اين مفاهيم موجب استمرار عملکردي شبکة فضاهاي بازار شده است ،به طوري که هم اکنون پس از گذشت
ساليان متمادي بازار همه روزه پذيراي حضور اقشار مختلف اجتماعي است و هم چنان به حيات فعّال اقتصادي خود ادامه مي دهد.
واژگانکليدي :هويّت ،فضاي شهري ،بافت تاريخي.
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