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 بسمه تعالی

 انسانگرایی در طراحی بازارهای ایران دوره اسالمی

 *نویسنده: دکتر جواد شکاری نیری

 دکتر حسن یوسفی**             

 علمی گروه مرمت دانشکده معماری دانشگاه بین المللی  امام خمینی )ره(عضو هییت 

 Javadnir@yahoo.comچکیده :

ساختار بازار به عنوان مهمترین عنصر سازمان دهنده  شهرهای دوره اسالمی با جامعیت خاصی در راستای پاسخ به نیازهای اساسی 

ی زیارت و گردشگری و ...بود. تمام اجزا  و اندامهای معماری آن ضمن انسان ،اعم از اقتصادی ،مذهبی و دینی، اجتماعی و حت

داشتن هویتی مستقل ،دارای پیوند معنی داری باهمدیگر بودند.همجواری کارخانه و کارگاه ،خوان بار ،سرا و کاروان سرا با دکانها و 

. سرپوشیده بودن بازار و قرار گرفتن راسته ها در راسته ها در روند تولید  به مصرف ارزانی هرچه بیشتر کاالها را موجب می شد 

مسافتی سرپوشیده  و در مجاورت  هم،  قدرت پایداری و انتخاب خریدار را با طی حداقل مسیر افزایش داده و نیازهای اقتصادی را 

عبادی مسافران  در روزگار خود به صورت بهتری رفع می کرد. مسجدجامع بازار و سایر مساجد مجموعه هم ، نیاز معنوی و

پاسخگوی جویندگان سواد آموزی و عالمان بوده  و زیارتگاه ها و امامزادگان  ،مجاوران و مراجعان را رفع نموده و مدرسه بازار

پاسخگوی گردشگران مذهبی ویا زایران  بوده وموجبات  آرامش روانی آنها فراهم می سازند. با  نگاهی جامع  به طراحی بازار می 

هم پیکره کلی و هم اجزای آن فقط و فقط  در پاسخ به نیازهای زیستی انسان ، اعم از مادی و معنوی طراحی شده بودند. بنا بینم که  

براین  بازارها  پدیده ای انسانگرا در میان فضاهای شهری بوده و هستند جذابیت بازارهای سنتی در حال حاضر نیز ناظر به همین قضایا 

محل اطالع رسانی ، نمایشها ،محل تجمع دسته جات عزاداری و برگزاری جشنها و حتی محل  اعتراض های  می باشد .   میادین هم

عمومی و نیز شاهد برگزاری مجازاتها نیز بودند .لذا جامیت خاص و زیبایی  در طراحی مجموعه بازار شهرهای ایران مشاهده می 

 کنیم که در اصل مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

 سرای، ، نیاز مادی و معنوی، راسته بازار ، چهار سو  طرح متمرکز: کلیدیکلمات 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )ره(*شگاه بین المللی  امام خمینی عضو هییت علمی گروه مرمت دانشکده معماری دان

 استان اردبیل**دانش آموخته دکتری باستان شناسی  دوره اسالمی دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی 
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 مقدمه و بیان مساله:

همه فضاهای معماری بازار ، اعم از مرتبط  و یا حتی مستقل ،در کنار هم به منظور    ر فع نیازهای انسانی در  

م  پیوسته شکل گرفته است. به طوری که آسایش الزم را در هم برای مجاوران و هم مالزمان مجموعه ای به ه

فراهم می ساخته و می سازد . به تعبیر دیگر بازار ایرانی در معنی و مفهوم معماری خود جلوه گاه تالشهای 

هنوز در بسیاری از شهرهای    (  1طرح شماره )اقتصادی ، فنی ، هنری و اجتماعی و مدنی انسانها می باشد .   

قدیمی ایران نیروی ساختاری شهرها و روستاها و روستاها قائم به وجود بازار است .آثارباشکوه معماری بازار در 

ایران نیز حاکی از این روند اجتماعی است و به نوبه خود گویای شرح حال انسانی است که در جستجوی 

ی و حتی معنوی خویش است.  رویکردهایی که در طراحی معماری هوشمندانه جهت رفع نیازهای مادی اقتصاد

                        .                                                    ( 388: ،1811برنامه ریزی شده تجلی پیداکرده است.)مجابی ،

بهم پیوسته ای از فضاهای سرپوشیده  برخی ، بازارها را ستون فقرات شهرها معرفی کرده اند :  بازارها مجموعه ای

و سرباز هستند و انسان از شلوعی  و ازدهام در راسته ها و چهارسوها می تواند خود را در داخل سراها یا تیمچه ها 

یا  فضاهای سرباز و دلنشین ،خود را در احساس  آرامش مواجه می بیند . اینجاست که در مجموعه بازار تجارت و 

(الزم است به این نکته توجه کنیم که معماری ایرانی 7ص 9.ج:1818می آمیزد.) حاجی قاسمی زندگی با یکدیگر

در مورد عجین کردن معماری با طبیعت سر آمد روزگار بودند.دراین بین ایجاد باغچه در صحن سراها 

هت بهبود شرایط وکاروانسراهای بازار به همراه ساخت حوضها و آبنماها در بیرون و داخل فضاها اقداماتی در ج

زندگی انسانی در چنین محیط هایی می باشد.   راسته ها ، اصلی ترین فضای  تشکیل دهنده مجموعه بازار می 

باشند .زیرا عنصر سازمان دهنده سایر فضاهای بازار هستند .طرح معماری هرنوع از اجزائ بازار برحسب عملکرد 

ران و حتی در نوع آب هوایی صرف نظر از جزئیات ظاهری آن شکل می گیرد.به طوری که در سراسر شهرهای ای

از طرح یکسان و استانداردی برخوردار هستند . بخصوص بازارهای سرپوشیده که در فصول گرم در مناطق 

گرمسیر شرایط  قابل تحملی را جهت خریداران و مراجعان در برابرآفتاب گزنده و نیز به همان صورت شرایط 

فراد ساکن در شهرهای مناطق سرد سیر و برف گیر فراهم می ساخت تا با خاطری آسوده و مناسبی رانیز برای ا

بدون نگرانی از اوضاع بد جوی و  در شرایط محیطی مناسبی خریدهای خود را انجام دهند.اگر به زمانهای یک 

ل و جابجایی به قرن قبل رجوع نماییم اهمیت موضوع روشن تر و قابل درک خواهد بود.زیرا امکانات حمل ونق

اندازه امروز نبود . مردمان ساکن در اطراف شهرها و روستاها نمی توانستند  هر آنی که اراده نمایند راهی بازار 

شوند ،بلکه خرید نیازها به صورت هفتگی ویا ماهانه بود. بنابراین هنگام مراجعه برای خرید، معماری بازار بایستی 
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نین افرادی بتوانند، برای انتخاب مناسب زمان زیادی را صرف نماید . معماری شرایطی فراهم می کرد تا اینکه چ

بازارهای سرپوشیده به لحاظ تنظیم شرایط محیطی بهترین امکان را برای پاسخگویی به نیازهای انسانی فراهم کرده 

امالیمات شهر نشینی بود .به طوری که با وجود قدمت و کهن بودن  طرح بازارهای سرپوشیده ایرانی ،و با وجود ن

                                                                                        مدرن ،هنوز هم در بسیاری از شهرها با کارایی الزم جوابگوی نیازهای مردمی هستند.                                                 

پاسخگوی نیازهای تجاری مردم بود  و طراحی سایر اجزائ معماری آن نیز در جهت  بافت بازار به صورت بهتری

و  توجه به این نکته ضروری است که تجمع اصناف در راسته و محلی معین ،  رفع سایر نیازهای انسانی صورت گرفته بود

.همه اجزائ بازار به  (034:  1838زاده موجب سهولت نظارت و کنترل مقامات شهری و اجرایی بر کار آنان می شده است. )سلطان 

اجزای اصلی تشکیل دهنده بازار عبارتند از  ،و صورت سیستماتیک و در ارتباط  باهمدیگر به صورت زنجیروار طراحی شده بودند

، کاروانسرا ، مسجد ، خوان بار یا میدان  ، سرای ، تیم ، تیمچه قیصریه،  بارانداز ، خوان، داالن مغازه ا ی راسته بازار،چهارسو ،دکان:

که هر یک در ارتباط با همدیگر برای آسایش و رفع نیازمندیهای گوناگون انسانی اعم از )طرح شماره یک ( ،حمام ،آب انبار و ...

 .مالزمان و مجاوران بود

 

 نمونه بازار سنتی در ایران )تکمیل شده بر اساس کروکی دکتر خیرآبادی(:  2شماره طرح 
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سیاری موارد عبور و مرور چهار پایان توسط  پسکوچه ای صورت می گرفت که خود تفکیکی در باب تردد در ب

محسوب می شود . لذا مسیر  تردد حیوانات بار کش که ترددشان برای نقل و انتقال بار و سوار اجتناب ناپذیر بود، 

انسانی بود . در  مالحظات انسانی بسیار  هرگز در راسته ها  صورت نمی گرفت و راسته بازار ها صرفا محل تردد

حساب شده و منسجمی اعم از اقلیمی، فرهنگی،ایمنی وآسایش وحتی زیبایی شناسی و...  در طراحی فضاهای 

 (1معماری و شهری آنها لحاظ شده است که بررسی خواهند شد . ) طرح شماره

 دسته بندی کلی بازار در شهرهای ایران:

ل بازارهای شهرهای ایرانی حد اقل می توان آنها را به چهار  دسته کلی تقسیم بندی کرد و با یک نگاه کلی بر شک

در این تقسیم بندی ما بازارهای ثابت و ساخته شده در کالبد شهرها را مد نظر قرار داده ایم  که در حقیقت خود 

ژه راسته ها چند صد متر در عنصر سازمان دهنده فضاهای شهری بشمار می روند .گستره و طول  بازار ها بوی

شهرهای کوچک تا چندین کیلومتر در شهرهای بزرگ بود .عرض آنها نیز بر حسب شلوغی و به نسبت 

( لذا در سراسر طرح کالبدی بازار مالحظات انسانیدر   081: 1833است . ) سلطان زاده 3تا  0ترددجمعیت ، بین 

 نهایت حد خود در نظر گرفته شده است.

گسترش این نوع بازار معموال در امتد اد دو دروازه اصلی بازار های خطی یا تک محوری:  - الف

شهرهابصورتورودی و خروجی بوده است .مانند بازار سمنان و زنجان و بازار کاشان و قم از آن جمله هستند  . می 

تی هستند . معموال ابتدای توان گفت این بازارها در شکل یابی خود تابع راههای کاروان رو و محورهای مواصال

ورودی بازار بعد از دروازه کاروانسرا ساخته می شد که ازنوع کاروانسراهای درون شهری بود . ساختار معماری و 

برنامه ریزی آنها امکاناتی را شامل می شد که عالوه بر پذیرایی از تازه واردان و مسافران محل تخلیه کاالهای 

کاالی صادراتی نیز بشمار می رفت و امکانات و تسهیالت الزم  برای امر تجارت و  وارداتی و نیز محل بار گیری

طرح ). پذیرایی از مسافران و چهار پایان آنها و نگهداری و جابجایی کاال در معماری آنها در نظر گرفته شده بود.

 (3شماره 

را معموال راسته هایی با محورهای هسته اصلی  این نوع از بازا : بازارهای چند محوری موازی یا متقاطع –ب 

موازی هستند مانند بازار تبریز که ممکن است  گسترشی مضاعف در موازات خود داشته باشند . نوع دیگر بازارها 

) رجبی وجود دارند که گستره  آنها  بصورت محورهای موازی نبوده بلکه دارای راسته هایی متقاطع هستند .
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باوجود اینکه ابتدای شکل گیری بازار نمونه این بازارها بازار اردبیل و تهران را می توان نام برد.   (1813:134

اما در ادامه تکامل خود شکل (31: 1819پذیرفت )حبیبی تهران در مسیر جاده ابریشم شکلی از بازار خطی را 

ال این نوع بازار ها یک مجموعه متمرکز معمو متمرکز :های بازار  -ج 1تصویر شماره .  پیچیده تری بخود گرفت

بصورت منظم ، هندسی و ارگانیک مشاهده می شود. مجموعه سعد ساخته شده اند و البته ساختار آنها 

بازار الر نوع بارزی ازطرح هندسی است که هندسه آن در قا .السلطنه قزوین رااز نوع منظم می توان بشمار آورد

 (5طرح شماره)است.لب چهارسو یا چلیپا طراحی شده 

 

                  بازار تبریز راسته با محورهای موازی-8 طرح شماره)بازار ایرانی(تک محوری یاخطی بازار سمنان گسترش -3 طرح شماره

 (،8811، بازار ایرانی).                                                                                         

 

 (G oogle earth)ماخذ:بازار اردبیل راسته چند محوری متقاطع  -1تصویر شماره 

بازار رشت نمونه ای زنده از (3طرح شماره).ندسی چهار گوش استههسته اصلی بازار سنندج نیز دارای طرح 

 خود رو یا ارگانیک محسوب میشود. طرحهای
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سی تا ارگانیک را در بر داز طرحهای مختلف مشاهده میشود که از هن در این نوع بازار ترکیبیبازار با طرحهای ترکیبی : -د 

نمونه  این نوع  را می توان  بازار یزد ، اصفهان و شیراز و بازار کرمان ...رانام برد . ترکیب اینگونه بازارها می تواند دو تا . می گیرد 

مسلما در چندین  زمان مختلف ایجادگردیده اند.  ،نصورتچندین نوع،  از محوری تا هندسی و حتی ارگانیک را شامل شود . در ای

برای مراجعان و ساکنان  مطبوع باشد .این اقدامات ، در هر صورت معماران با انجام تدابیری سعی می کردند فضا های معماری بازار 

از طراحی هندسی گرفته تا اجرای تزیینات در فضای داخل و خارج تا ایجاد باغچه وگودال باغچه در حیات سراها و کاروانسراها ،و 

ایجاد آب نما ها را شامل می گردید.

 

 (1834ائ بازار )ماخذ: بزرگمهری،طر حهای هندسی متداول در پالنها ی عنصر و اجز  -0طرح شماره 

مغازه ها در راسته ها و در مجاورت هم قرار داشته و مشتریان با طی حداقل مسافت،  قدرت انتخاب متنوعی را برای کاالها ی مورد 

ر نتیجه نیاز خود در یک مکان محدود برخوردار بودند ،وجود اماکن مذهبی مثل زیارتگاهها و مساجد پاسخگوی نیاز های دینی و د

سبب می شد.  وجود مراکز تولید در مجاورت بازار مثل کارگاهها و کارخانه درکنار مراکز توضیع مانند آرامش روانی مراجعان را 

سراها و کاروانسراها به همراه حاکمیت باورهای مذهبی در بازار ، موجب دسترسی سریع و ارزان کاال به مردم بود.در کنار این عوامل 

  (831-1814:837نظارت را نیز باید آور شد.)شکاری  وجود دستگاه

 : ایرانی سرپوشیده های بازار طراحی در انسانی مالحظات

 زمان در که طرحی است بوده تاریخ طول در ایران مهندسان شهرسازی و معماری آورد دست مهمترین از یکی سرپوشیده های بازار

 روزگار به آن طراحی گرچه.  هست و بوده سیر یاسرد گرمسیر از اعم ها اقلیم تمام با سازگار. است بوده نظیر بی و بهترین خودش

 به به همچنان و کرده حفظ را خود کارآیی کنون تا علت همین به و است سازگار کامال نیز حال زمان با اما میرسد ماشین از قبل



 همایش ملی معماری و شهر سازی انسانگرا                            
 2931قزوین نهم آذر                                                                                                          

 

7 
 

 

 عادی در روزهای  بازار تبریز،فعالیت -8تصویر شمارهدر ایام سوگواری.           ،  تعطیلیبازار تبریز -3تصویر شماره 

دارای مشترکات بسیاری بازارها صرف نظر از اینکه دارای چه نوع طرح و شکل کلی باشند به لحاظ طرح معماری انسا ن گرایانه  

هستند. موضوع طراحی اقلیمی ، توجه به عملکرد در شکل گیری فضاها  ، و کاربرد هندسه به منضور تلطیف فضاها و بهره مندی از  

از جمله این مشترکات مامی نیازمندیهای انسانی برنامه ریزی قوی جهت حل مسایل گوناگون در راستای  بهره وری با در نظر گرفتن ت

 (1و7و0شماره  های طرحرود. یمه شمار ب

 

 )بازار ایرانی(طرح هندسی بازار سنندج - 1شمارهطرح             (6611)کیانیطرح هندسی بازار الر  -5طرح شماره

حیات خود ادامه می دهد و پذیرای انبوه مراجعان است .این موضوع در مناسبتها و نیز ایام خرید مثل اعیاد و...جلوه بیشتری دارد 

بطوری که راه رفتی در داخل ازدهام  جمعیت  حتی عرصه را بر شخص تنگ می کند .لذا میتوان گفت کار آیی چنین طرحهای 

بازار های .        .           : لوت از زمان خود بوده است.در ذیل به برخی از مزایای انسانی در بازار های سرپوشیده اشاره می کنیمج

سرپوشیده  ساکنان شهر های سنتی ایران را در مقابل گرمای شدید خورشید، باد های مزاحم و بارندگی های سیل آسا و در نواحی 

سطح کف بازار در نواحی مجاور پایین تر قرار دارد.این اختالف سطح، .حفاظت می کنند ازدر مقابل برف و کوالک سردسیر 
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جریان هوای خنک را به درون بازار برقرار می کند)هوای خنک تر متراکم تر از هوای گرم است.به همین علت حالتی نزولی به خود 

یش بیشتر می باشد.بازار سر پوشیده با چرخش هوا در داخل آن اقلیم مطبوعی را به می گیرد( ونتیجه آن پیدایش یک محیط با آسا

وجود می آورد که شهروندان را به ویژه طی بعد از ظهر های گرم تابستان به سوی خود جذب میکند.پشت بام ها عمدتا از گل یا 

ایران،گنبد های گلی عملکر مؤثرتری نسبت به  ساخته شده اند.برای نواحی گرم و خشکیعنی بهترین نوع عایقحرارتی  ، خشت 

پشت بام های مستوی و صاف به منظور کاهش گرمای خورشیدی دارند.شکل گنبد)کروی یا استوانه ای(بر سطح کل پشت بام می 

ت به افزاید و در نتیجه شدت تابش خورشید بر سطح وسیع تری تقسیم می شود، بدین وسیله دمای متوسط پشت بام و انتقال حرار

درون کاهش می یابد به عالوه یک بام گنبدی در مقابل خورشید در بیشتر اوقات روز با ایجاد سایه به باد ها اجازه می دهد تا به 

راحتی سطح آن را خنک کنند و بدین وسیله شدت تابش  به حداقل کاهش می یابد.همچنین بام گنبدی شکل موجب افزایش ارتفاع 

فضای بیشتری را برای صعود هوای گرم درونی و خروج آن از طریق ضمن افزایش فضای تنفسی ،  سقف اتاق زیرین می شود و

پشت بام فراهم می کند.هنگامی که گنبددو جداره مورد استفاده قرار می گیرد فضای میان گنبد درونی و بیرونی به مثابه یک الیه 

بیرونی افزوده می شود،گنبد درونی خنک باقی می ماند. چرخش  عایق عمل می کند.در روز های تابستان وقتی که بر گرمای گنبد

                                                                                                                                                                             هوا میان دو گنبد از طریق منافذی میان آنها گرمای ناشی از تابش را کاهش داده و فضای زیر پشت بام را خنک نگاه می دارد.            

.        طراحان شهر های سنتی ایران از اهمیت خورشید و باد در معماری و برنامه ریزی شهری آگاه بوده اند.هدف آنان ایجاد جهت 

های مختلف روز طی فصول مختلف و با توجه به جهت باد های غالب بوده  گیری مطلوب بر حسب جایگاه خورشید در ساعت

مجموعه بازار سنتی ترکیبی سنتی ترکیبی از داالن هایی موازی و متقاطع است)هر داالن به عنوان یک  (08: 1873است.. )خیر آبادی 

ول مسیرش قرار گرفته اند(.این داالن ها در رابطه راسته بازار مشهور است یعنی قسمتی از بازار که مغازه ها در هر دو طرف آن در ط

سرد کوهستانی کشور مورد با مواد و مصالح قابل دسترس در هر ناحیه، توسط سقف های گنبدی آجری عمدتا در نواحی خشک یا 

است. )خیر آبادی استفاده قرار می گیرند.در هر سقف یک حفره ی مرکزی هم برای تامین نور و هم به منظور تهویه هوا تعبیه شده 

تنوع  هندسه پالنهای  سراها و کاروانسراها ی مجوعه بازار بسیار زیاد است که خود ضمن تلطیف جلوه پیکره بنا آن را (73: 1873

زیرا عالوه ( 0طرح شماره .)چشم نواز می کند . کاربرد پالنهای گوشه پخ در این بین از مهارت فنی معماران قدیم حکایت می کند

سرای حاج رضای قزوین یکی از این زیبایی الزم برای اتاقهای گوشه ها به نحو ماهرانهای دسترسی و نور فراهم ساخته اندبر خلق 

 (21طرح شماره)نمونه  ها می باشد

 سایر فضاهای با اهمیت بازار:

جهت پذیرا شدن   فعالیتهای  بازار برای رفع نیازها ی عمومی ،دارای تعدادی  بنا با طرح های معماری  وموقعیت مکانی  مناسب

در بسیاری از شهرها یک میدان بزرگ محل ورود به بازار اصلی به شمار می رفت .مثالهای از این قبیل  .مختلف  عمومی می باشد

عبارتند از :میدان   نقش جهان در اصفهان ،میدان گنجعلی خان در کرمان ،و سبزه میدان در تهران .میدان ها به ویژه هنگام 

از    مایی مورد استفاده قرار می گیرند. فرهنگی  به عنوان محل های تجمع  و گرد ه–یدادهای  مهم مذهبی ، سیاسی و اجتماعی رو

ان جمله :مراسم عبادی مرتبط با ماهای مقدس محرم و رمضان ، رویدادهای سیاسی  مانند انتخابات  و اعدام ها وبرگزاری جشن های  
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آغاز سال نو  ایرانیان (. در روزهای معمولی ،میدانها به وسیله  خرده فروشانی اشغال می  –)اعتدال بهاری ایرانیان  مخصوصا نوروز 

اجرای مراسم عبادی که در بناهای مذهبی و میدان هاانجام می شودودیدار ،شود که فراورده های خود را در زیر سایه بان می فروش

ردم سنتی ایران به شمارمی رود. با وجود این،برخی از مکان های دیگر مانند زور دوستان و منسوبین،فعالیت های عمده تفریحی م

حمام عمومی مکان مهم دیگری  برای گرد هم ایی  .خانه ها،قهوه خانه ها،و پارک ها به منظور تفریح مورد استفاده قرار می گیرند

 و در بازار نیازهای فیزیکی انسانی را برآورده میکرد فضاهای خدماتی ( 133: 1873. )همان اجتماعی  در شهر های سنتی می باشد

بود .مدارس بازار هم در امر  های فرامادی انسانی را پاسخگوبر نیازهای   فضاهای مذهبی بازار مانند مسجد ، امامزاده ،حسینیه ها نیز

ذرا به بازار تبریز  دو تا از شهرهای آذر در پایان جهت درک کابری بهتر امروزی بازار نگاهی گعلم آموزی  یاور انسانهای بودند. .

 بایجان یعنی اردبیل و تبریز می اندازیم.

 :بازار تبریز 

رود. این بازار با مساحتی حدود  شمار می به آسیا ٔ  و قاره ایران سرپوشیده در سطح بازارهای ترین ترین و مهم این بازار یکی از بزرگ

عنوان نخستین بازار جهان  خورشیدی به1819جهان است. بازار تبریز در مردادماه سال  ٔ  ترین بازار سرپوشیده یککیلومتر مربع، بزرگ

کاروانسراهایمتعددی تشکیل  و سراها ها، ها، تیمچه است. این بازار از بازارچه به ثبت رسیده میراث جهانی یونسکو در فهرست

هزاران کاروان از کشورهای  ٔ  و گذر روزانه ابریشم ٔ  جاده برسر چهارراه تبریز جهت قرارگرفتن شهر تر به است. پیش یافته

 .است از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده اروپایی و آفریقایی آسیایی، مختلف

خورشیدی در 18۳0است. بازار تبریز در سال  تاریخی تبریز، بازسازی شده ٔ  لرزه پیش و پس از وقوع زمین ٔ  سده8این بازار حدود 

چهارم  ٔ  گردانی که از سده است. تاریخ بنای این مجموعه مشخص نیست؛ ولی بسیاری از جهان فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده

 اند. ائه دادهآن اطالعاتی ار ٔ  اند، درباره از این بازار بازدید کرده قاجاریان ٔ  هجری تا دوره

یاقوت حموی، گاسپار دروویل، الکسیس  مارکو پولو، جاکسن، اولیای چلبی، ابن بطوطه، بسیاری از گردشگران و جهانگردان نظیر

حمداهلل  رایت، جملی کاردی، کالویخو، رابرت گرنت واتسن، ژان شاردن، اوژن فالندن، جان کارت سوکتیکف،

باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۳٬۳44این بازار با داشتن حدود .اند ر تبریز تمجید کردهاز رونق و شکوه بازا مقدسی و مستوفی

عنوان  دینی، به ٔ  باب مدرسه9باب داالن و 11بازار،  باب راسته و راسته34باب مسجد، 34باب تیمچه، 3۳باب سرا، 8۳گونه شغل، 04

 (-8طرح شماره ).شود ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز شناخته می اصلی

است. این بازار از  مرکزی شهر تبریز در داخل یک چهارضلعی قرار گرفته و بازار تبریز در مرکز این چهارضلعی واقع شده ٔ  هسته

محدود شده و از سمت شمال،  مسجد جامع عهدنشین( و از سمت غرب به های ولی کاخ ٔ  قاپو )مجموعه سمت شرق به عالی

بازار قرار  های چوبی که در امتداد راسته پل ٔ  شود و این دو بخش به وسیله رود را شامل می مهران ٔ  هایی از شمال رودخانه بخش

تبریز و به دست  ٔ  دارالسلطنه ٔ  هجری، در بخشی از نقشه1837شوند. نخستین نقشه از بازار تبریز در سال  دارند، به هم متصل می

های مهم آن نظیر  مذکور رسم شده و اکثر جای ٔ  ر در بخش شمال شرقی نقشهاین بازا ٔ  است. نقشه ای ترسیم شده اسداهلل خان مراغه

انبار برای زیرین  ٔ  می باشند که طبقه ها بازار سه طبقه ها و سرای اغلب تیمچه .اند گذاری شده ها و کاروانسراها در این نقشه نام تیمچه

وژه نوسازی پر(9طرح شماره).یش طراحی شده استسوم جهت استراحت وآسا ٔ  دوم تجارتخانه و محل کار و طبقه ٔ  کاال طبقه
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شد. جایزه به  سازمان میراث  3418بازار تبریز به عنوان یکی از پنج طرح برگزیده هیئت داورانجایزه معماری  آقاخان در سال 

 ((http://fa.wikipedia.org/wiki.به عنوان مجری این طرح تعلق گرفت« فرهنگی ایران  دفتر آذربایجان شرقی

 :بازار اردبیل 

موقعیت جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و توسعه و گسترش اردبیل در اوایل دوره اسالمی باعث شده این شهر صاحب یکی از بهترین و 

ار نیز در توصعه اقتصادی شهر در ادوار بعد امری اجتناب ناپذیربود. بطوریکه با زیباترین بازارهای ایران در منطقه باشد. البته نقش باز

مقدسی از جغرافی نویسان قرن چهارم هجری در .   مطالعه متون تاریخی اهمیت بازار در گسترش شهر را به اثبات می رساند.

در میان چهارراه باالی تپه است. پشت دژ  خصوص بازارهای اردبیل می نویسد: بازار هایش صلیبی شکل در چهارراه است جامع

ربض آباد یا همان حومه شهر قرار دارد. در شکل و فرم کالبدی و جزییات معماری بازارهای اردبیل مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی به 

ند که از جریان لحاظ کوهستانی بودن ناحیه نقش مهمی داشته است. به طوری که این بازارها به گونه یی طراحی و احداث شده ا

یافتن هوای سرد خارج به داخل بازار و بالعکس ممانعت می کند و در تابستان نیز از تابش آفتاب و گرمای آن جلوگیری می کنند. 

.          (1تصویر شماره )همان طوری که از نقشه و پالن بازار اردبیل پیداست محقق است که این بازار با طرح قبلی بوجود آمده است. 

بازارهای اردبیل دقیقا در نقطه ی مرکزی بافت تاریخی شهر اردبیل و در محل اتصال به تازه میدان و پیر عبدالملک و عالی قاپو 

دارای باراندازها و کاروان سراهای متعدد بود. این بازارها، تیمچه ها، راسته ها، مغازه ها و حجره های و سراهای بسیار زیاد از بافت 

عیت می کردند که به طرز شبکه ای گسترده ای از راسته های متقاطع و موازی بودند که مجموعه سراها و ... را در محالت قدیمی تب

حسب درج منابع تاریخی بازارهای اردبیل از نزدیکی مسجد جامع عتیق متعلق به عصر سلجوقی تا ( 1تصویر شماره )میان می گرفتند.

ی به اسامی راسته ها و سراها و تیمچه ها چون دمیرچی بازاری و مسگر بازار، جاروقین، مجموعه شیخ صفی الدین گسترده بود. نگاه

سکاکین، خفافان، کالهدوزان، زرگران، سراجان، حلبی بازاری بیانگر وجود پیشه ها و مشاغل مختلف و فعالیت گسترده صنعتگران و 

ر، با توسعه و آبادانی شهر، ایجاد کارگاه های و مراکز حرفه ای هنرمندان و نقش تولیدی این مرکز تجاری بوده است؛ به تعبیری دیگ

و صنعتی سبب افزایش و تراکم و رونق بیشتر اردبیل شد. در این دوره بازارهای اردبیل نه تنها مرکز ارائه خدمات بود بلکه نقش 

تاریخی مخصوصاً سده ی هشت تا عصر  در دوره های مختلف.          اصلی را در تهیه کاالها و صادرات آنها بر عهده داشت. 

صفوی شهر اردبیل رونق شهر اردبیل به خاطر مجموعه خانقاهی و آرامگاهی شیخ صفی الدین و بازارهای آن بوده است. به طوری 

رهای همه ی جهانگردانان عصر صفوی به نقش این دو عامل در شکوفایی شهر اشاره نموده اند. و حتی زیبایی آن را در مقایسه بازا

دیگر ایران ستوده اند. و به فعالیت بازرگانان ملیت های گوناگون چون تاتار و هندی و چینی در راسته های بازار اردبیل اشاره نموده 

آن چه از متون تاریخی و گزارش مسافران اروپایی در دوره صفویه استنباط می شود اعتبار بازارهای اردبیل و نقش آن در .      اند. 

شهر می باشد که این مسئله در شکوفایی و توسعه و آبادانی آن نقش مهمی را ایفا نموده است. در دوره قاجاریه نیز بازار اقتصاد 

اردبیل مرمت و بناهایی به آن اضافه گردید. اما در اواخر این دوره و اوایل دوره پهلوی بازار اردبیل رونق خود را از دست داد و 

ب و یا نوسازی گردید.  برجستگی دیگر بازارهای تاریخی در مقایسه با دیگر بازارهای تاریخی ایران بخش قابل توجهی از آن تخری

http://fa.wikipedia.org/wiki
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وجود حمام های متعدد در بخش های مختلف بازار اردبیل مخصوصا چهارگوشه آن است که این حمام ها نه تنها از قدیمی ترین 

 بزرگ ترین حمام های شهر به شمار می روند.مراکز بهداشتی شهر اردبیل هستند بلکه از نظر وسعت نیز از 

 نتیجه گیری :

معماری بازار از چنان تنوعی برخوردارتنوع هندسی است که در سایر مجموعه ها در این حد مشاهده نمی شود  در طراحی فضاهای

. بازاردارای  یک مجموعه بازار در شکل گیری شهرهای دوره اسالمی نقش بسیار مهمی بر عهده داشته است( 0طرح شماره .)

و همه سازمان بسیار منظم و منسجمی است و تمام اجزائ آن در ارتباط با یکیگر در کنار عنصر اصلی به نام راسته بازار سازمان یافته 

 دکانها وسراها و کارگاهها و کارخانه با ارتباط طراحی شده بود . انسانی  مکمل برای ارتقای زندگی ینقشفضاهای بهم پیوسته در 

ی از تولید به مصرف تشکیل داده و مسلم است که کاالها باقیمت ارزانتری در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت  . اه رزنجی

حاکمیت ارزشهای مذهبی در بازار های دوره اسالمی روند مذکور را تداوم بخشیده و تقویت می نمود. نقشی که امروزه هم حفظ 

حسینیه و مدارس دینی  موید این موضوع می باشد .بازار پیوند های انند مسجد ، امامزاده ، شده است . وجود نهادهای مذهبی هم

عمیقی با مذهب داشته و تا به امروز هم آن را حفظ کرده است از طرف دیگر سرپوشیده بودن بازار آسایش الزم را برای مشتریان 

خشن مانند تابش آفتاب گزنده گرمسیری و سوز سرمای منطق  فراهم می کرد و آنها بدون واهمه از گزند عناصر جوی و اقلیمی

سردسیر در پناه خود می گرفت . البته کسبه و ساکنان بازار دایمی بازار هم به همان نسبت از شرایط مناسب بهره مند می شدند . آنها 

ست و خود با ترکیب  جشم نواز نوعی ی بازار هم مثال زدنی ادر امنیت کامل به کسب وکار می پرداختند .معماری و هندسه زیبا 

تکریم ارباب رجوع به شمار می رود. پس این مجموعه معماری  با ایجاد اشتغال در پیوندهای گوناگون خود امنیت روانی جامعه را 

یمات نیز تقویت می کرد .و باگذشت صدها سال از عمر خود هنوز هم کارایی بسیار زیادی دارد و علی رغم تحمل ضربات و نامال

شهر سازی جدید به حفظ موجودیت خود ادامه می دهد . بر ماست که قدر این میراث ارزشمند را بدانیم چرا که امروزه مجوعه 

و آن هم جاذبه گردشگری آنها ست که بازارهای سنتی علی رغم تضعیف برخی موقعیتهایشان نقش جدیدی را بدست آورده اند 

 پایدار می باشد . یک  سرمایه ناتمام در راستای توسعه
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 (3)ماخذ ،گنجنامه،جاراک تیمچه وسرای اکبریان کاربرد هندسه هشت و نیم هشت و کشکولی  -7طرح شماره

 

 (21)ماخذ ،گنجنامه،جبا کاربری مضاعف نما برش سه بعدی با پالن ده ضلعی منتظم ، کاشان سرای نو  - 1ارهمطرح ش
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 (21سرای حاج رضا  )ماخذ ،گنجنامه،ج، قزوین  -21طرح شماره(   3)ماخذ ،گنجنامه،جتیمچه شیخ کاظم تبریز   -9طرح شماره

 : منابع

،نشر  3جلد  کیانی ، محمد یوسف ،شهر های ایران  ، به کوشش دکتر "بازارها در شهر های ایران"( 1833سلطان زاده ،حسین ،) -1

 جهاد دانشگاهی ،تهران ،

تهران ،ناشر:مرکزمطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و هویت شهری قزوین،،چ.اول ،در جستجوی (1811)سید مهدی ، مجابی،  -3

 معماری

، مجمو عه مقاالت دومین کنگره  "ارزشهای اعتقادی و مفاهیم توحیدی در معماری اسالمی ایران"( 1817) ،واد ، جشکاری نیری  -8

 89۳0- 837فروردین  ،ص  39-۳ 3،هنگی ،ارگ بم  کرمان رتاریخ معماری و شهرسازی ایران، سازمان میراث ف

 .نشر نیکا مشهد شهرهای ایران ،مترجم حسین حاتمی نژاد ،عزت اهلل مافی ،  (1873)خیرآبادی، مسعود ، -0

تجربه ای در مستند سازی بازارهای ایران ، ،معاونت معماری و شهرسازی  بازارایرانی(، 1811)وزارت مسکن و شهرسازی -۳

 چاپ نخست  ، تهران .انتشارات جهاد دانشگاهی ،

 ، نتشارات آگاه تهران ریخت شناسی بازار ،ا (1813) رجبی آزیتا، -3

 انتشارات سازمان میراث فرهنگی  ، تهرانهندسه در معماری ایران ،(1834) بزرگمهری زهره ،  -7

                                                                ی بزرگ تهران ،بازارها و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر،                                                           سرگذشت بازار ها(1819) حبیبی ، حسن ، -1

 ناشر بنیاد ایران شناسی تهران ،  
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 انتشرات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، 9امه بناهای بازار ، بخش اول ، جگنجن( 1818)حاجی قاسمی. کامبیز،  -9

 ،انتشرات دانشگاه شهید بهشتی  تهران، 14گنجنامه بناهای بازار ، بخش دوم ، ج(  1818)حاجی قاسمی. کامبیز،  -14

11-http://fa.wikipedia.org/wiki 
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