بررسی کالبد بازار شهر سنتی ازتفکر و اندیشه اسالمی
( نمونه موردی بازار همدان )
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بازار یکی از ارکان اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی شهر سنتی ایرانی است .فضای شهر
ایرانی است که تعامالت اجتماعی را در بستری تاریخی فرهنگی پذیرا شده و واجد ارزش های کیفی و
هنری واالست  .نگرش علوم جدید در وهله اول به جنبه کارآیی و عملکردی و کمّی امور نظر دارد تا جایی
که آن جنبه را حتی االمکان از همه معانی ضمنی کیفیش منتزع می سازد .جهان ما به مثابه نسجی
است که از رشته های به هم تنیده تار و پود فراهم شده است .رشته های پود که افقی اند ،مظهر روابط
علّی  ،که از لحاظ عقلی قابل وارسی و کمّ ًا محدودند محسوب می شوند و رشته های عمودی تار ،با ذات
کیفی امور مطابقت دارد .علم و نگرش شهر سازانه جدید عمدت ًا در جهت افقی پود ،تحول و تکامل یافته
است ،در حالی که باید به عمودیت تار متعالی و بر شونده ،رجوعی دوباره کرد تا نسجی متعالی پدیدار
شود .در این مقاله با مروری بر تعریف بازار ،نقش و جایگاه آن در شهر ایرانی و بررسی انواع آن ،تاکید به
طور عمده بر تحلیل ارزش های هنری ،شکلی و کیفی فضاست  ،در این رابطه بازار سنتی شهر همدان به
عنوان نمونه موردی و همخوان با فرهنگ و هویت ایرانی طرح و بررسی گردیده است.
این مقاله تحقیقی ،پژوهشی بنیادی می باشد که نگا ِه حاکم بر آن در تمام بخش ها ،تحلیل محور است
که البته در کنار آن از ابزار توصیف و تطبیق داده ها نیز بهره برده شده است.
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واژگان کلیدی :شهر ،بازار ،شهر اسالمی ،جهان بینی اسالمی ،شهر سنتی
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مقدمه
به طور کلی بازار برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان و برای عابر پیاده در مقیاس انسانی طراحی و ساخته شده
است .انسان در این مکان پر جنب و جوش عالوه بر تماشا و تبادل کاالهای متنوع و قرار گرفتن در متن فعالیتهای گوناگون با
فشار از وجود طاقها و تویزه های زیبا و تسلسل تابش تابش آفتاب از ردیف پیوسته نورگیرهای سقفی وجود هماهنگی در هر
سه بعد راست ه ها بازار لذت می برد و از پیمودن مسیر بعضاً طوالنی خسته نمی شود .در طول شکلگیری روابط اجتماعی شهر
و در پی تقابلهای مختلف فکری و تبادالت گوناگون اقتصادی زمینههای نزدیکتر تفاهم بین مسایل دینی و روحانیت ،از یکسو و
موضوعات دنیایی و تجار و پیشهوران و دهقانان ،از سوی دیگر منجر به نزدیکی نسبی آنها با یکدیگر میشد .طبیعی است که
تکوین سازمان شهر نیز از این گرایشها پیروی نموده و مسجد جامع و بازار اطراف آن دقیقاً بر فصل مشترك فضایی این دو
گروه اجتماعی بنا گردید .هرچند منطقه نظامیان و صاحب منصبان نیز در مجاورت هر دو گروه بود ،ولی ،اتصال عینی آنها،
فاقد خصلت ارتباطی در حد بازار و مسجد جامع بود .تغییرات اجتماعی و تحوالت زیستی معاصر تا حدود زیادی این انسجام را
برهم ریخت و آن ارتباط تنگاتنگ را تا حدودی منفصل کرد؛ دراین مقاله قطعه مورد مطالعه در محدوده بین خیابانهای
باباطاهر -اکباتان قرار دارد و عمدتاً بافت بازار قدیم همدان را شامل میگردد .رود الوسجرد که یکی از عناصر عمده تعیین
کننده در روند توسعه کالبدی شهر همدان بوده است از قسمت جنوب شرقی قطعه واجد اولویت عبور مینماید.
فضای جغرافیایی فوق که محدوده استقرار بازار را تشکیل می دهد طی طول تاریخ پیدایش همدان از زمان اشکانیان تا کنون
همواره جزء ساخت کالبدی همدان بوده است .از نوع کاربری قطعه واجد اولویت در زمان اشکانیان اطالع دقیقی حاصل نیست
ولی از محتوای مضامین و نوشتههای مورخین ،میتوان این فرض را پذیرفت که در آن زمان محل فوق نزدیك ارگ سلطنتی و
خزانه قرار داشته است .زیرا هگمتانه یا همدان کنونی و تیسفون دو شهر مهمی بودهاند که به عنوان ضرابخانه و خزانه حکومتی
انتخاب گردیدهاند و تپه مصلی به عنوان دژ نظامی در قسمت فوقانی مسلط بر فضای قطعه ،حفاظت از محدوده خزانه را
عهدهدار بوده است .وضعیت کالبدی و نوع کاربری ارضی قطعه در زمان سلوکیان و ساسانیان تا ظهور اسالم اطالع روشنی در
دست نیست ،جز آن که می دانیم در این زمان این محدوده جزء محدودة زیر ساخت شهر قرار داشته است.
بعد از ظهور اسالم و جنگ نهاوند ،شهر همدان مانند اکثر نقاط ایران آن روز ،تحت حکومت عباسیان و علویان قرار میگیرد .از
نوشتههای مورخین اسالمی می توان تا حدود زیادی به وضعیت نزدیکی شهر همدان در آن دوران پی برد .همدان در سال 319
ه.ق مورد هجوم و فتح دیلمیان قرار گرفت و از این زمان به عنوان پایتخت انتخاب گردید.در آثار مورخین اسالمی از این دوره،
به عنوان دوره ای جدید که شهر همدان به شیوه شهرهای اسالمی دارای تقسیمات مشخص و سلسله مراتبی فیزیکی شامل
کهندژ و شارستان و ربض است نام میبرند.نام بازار همدان برای اولین بار در نوشتههای سیاحان این دوره منعکس میگردد.
ابوالقاسم محمد بن حوقل ،که از مورخین و سیاحان اسالمی معروف قرن چهارم ه.ق محسوب میشود در کتاب خود از بازار
همدان نام میبرد.با توجه به اینکه طبق نظر اکثر ایران شناسان ،تغییرات در ایران قدیم بسیار به کندی صورت میگرفته است،
میتوان این فرض را نزدیك به یقین دانست که بازاری که محمد بن حوقل از آن نام میبرد در محدوده بازار فعلی همدان قرار
داشته است و به عبارت دیگر بازرا فعلی همدان بر روی بازار دوره دیلمیان(قرن چهارم) بازسازی و استوار گردیده است.شهر
همدان از بعد از ظهور اسالم نیز غالب ًا مورد تاخت و تاز اقوام مختلف بوده و چندین نوبت تخریب گردیده است .در زمان
هوالکوخان مغول به موازات تخریب شهر ،منطقه بازار نیز تخریب گردیده است .مجموعه عناصر متشکله قطعه مورد مطالعه
شامل سراها ،مراکز مذهبی ،مراکز تجاری جدید ،مراکز تجاری حاشیهای و راستهها میباشند.
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شهرومبانی شهراسالمی
جامع شناسان از جمله انکلس و مادرکس شهر را در محل تمرکز جمعیت ،ابزار تولید ،سرمایه ،نیازها ،احتیاجات و غیره می-
دانند که تقسیم کار اجتماعی در آنجا صورت گرفته است جغرافی دانان شهر را منظره ای مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها،
دستگاه ها و بناهایی می دانند که زندگی شهر را امکان پذیر می سازد.مورخان شهر را با توجه به قدمت آن تعریف می کنند و
از نظر اقتصاد دانان شهر به جایی اطالق می شود که معیشت غالب ساکنان آن برپایه کشاورزی نباشد.جمعیت شناسان نیز
تعداد جمعیت یك نقطه را مالك شهر بودن آن نقطه می دانند.
« ،شهر اسالمی مبلغ و تجلی گاه ت وحید ،تذکر جامعه به عبودیت آنان در برابرخالق یکتا ،شهری با وحدت جامعه و نه تفرق
مردم است»«.مبانی» به آن دسته موضوعات یا اصول بنیادینی اطالق می شود که در همه موضوعات مربوط به یك جهان بینی
صادق و جاری و ساری و مشهود باشند .در تعالیم اسالمی ،اصلی ترین بنیاد (یا مبانی) اسالم «توحید» است .پس از توحید
میتوان به اصل «عدل» اشاره کرد که به عنوان اصلی ترین صفت فعل الهی ،هم مسلمانان به رعایت آن امر شده اند ،و هم این
که مطابق سخن رسول خدا (ص) ،عالم هستی بر آن قرار دارد :بالعدل قامت السماوات و االرض .که اعتقاد به توحید و الهام از
آن در خلق آثار مختلف عامل اصلی تجلی وحدت در آثار مسلمانان می گردد که این وحدت نیز به نوبه خود ،انسان را به اصل
توحید متذکر می شود .لذا شخص موحد ،طالب و خواهان نمایش قانون مندی و هماهنگی ساخته های خویش (مثل معماری و
شهرش) با قوانین حاکم بر عالم وجود و همچنین حکومت این قانون مندی و هماهنگی بین اجزاء شهر خواهد بود.
بنابراین اصلی ترین عوامل یا «ارکان» شکل دهنده «شهر اسالمی» در سه گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند که ملحوظ
داشتن توأمان و متعادل و منطقی آنها منجر به ظهور «شهر اصیل اسالمی» خواهد شد.
اولین رکن« :ایمان اهل شهر» یا اصول ایمانی آنهاست که از آن به «فضای فکری» تعبیر میکنیم.
رکن دوم« :اصولعملی» اسالم است که از آن به فضای رفتاری تعبیر میکنیم.
رکن سوم :کالبد شهر است که از آن به «فضای عینی» تعبیر می کنیم.
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ساختار شهرها «اجزای اصلی شهرها»
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معموالً شهرها از چهار نوع فضای اصلی پوشیده شده اند و در واقع کل سطح زمین موجود در شهرها به این فضاها اختصاص
یافته است که عبارتند از :فضاهای مسکونی ،فضاهای سوارو پیاده ،فضاهای سبز و اماکن ورزشی و سایر فضاهای خدماتی که به
ترتیب و به طور معمول حدود آنها در تراکم های متوسط شهری  50و  25و  10 ،15درصد سطح زمین است.
تحلیل ارزشهای کیفی وکمی عناصربازارازتفکراسالمی

A

شکل و ارزش های کیفی کالبد فضاهای شهری سنتی ایرانی ارزش ویژه ای دارد که مطالعه آن به فهم جهان احساسی و
ادراکی و نهایتا طراحی مجدد آن کمك می کند .ذهن انسان هم به منظر شکل می دهد وهم در منظر شکل می گیردلذا منظر
فضای شهری عینیتی حاصل از شکل آن است و نمادی است که ارزش های فرهنگی و ایده آل ها رابه طور کالبدی باز می
نمایاند.ناپدیدشدن شعبده گونه راهروی بازاردر پیش فضای ورودی سراکشش واضحی به سمت در ورودی یادمانی که دخول به
سرا تنها با عبور ازآن میسر است و اماورودی مستقیما ازگذر به سرا مربوط نمی شود اینجا با سلسله مراتبی از مکان ها در ورود
مواجهیم :جلوخان،پیش طاق ،درگاه یا آستانه ،هشتی داالن ،ونهایتا قدم نهادن به حیاط-این مطلب یکی از ویژگی های اصلی
معماری و شهر سازی اسالمی ایرانی است .در واقع بودن در یك مکان مانند بهشت مهم تر از چگونگی رسیدن به آن است .در
اینجا پیوندهایی میان فضا با شخص وباهویت دینی او وجود دارد ،لمس فضا ،حضور در فضا و تجربه آن ،چشیدن تجربه ورود به
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مکانی متمایز-صبر-حس تشخیص ،تمایزو الزمه اینها تجربه زمان است در مکان جای-گاه روح انسان ونوازشگر حواس و
اندیشه او و دریافت تمایزی که با پاشیده شدن نور روزدر حیاط حاصل می شود .در بدو ورود به حیاط نور است که می تابد و
نور است که متمایز می کند و نور است که مورد تاکید قرار می گیرد:
یخرجهم من الظلمات ال النور
وحیاط انعکاسی می شود از بهشت.
واژه پردیس(پارادایز) از حیاط ایرانی اخذ شده است و این حیاط همیشه به وسیله محصوریت 2تعریف شده که خود به خود به
وجود آورنده جهانی درونگر است.شکل منظم حیات ،آب و محصوریت مهم ترین ویژگی آن است تا جایی که آبی آب
حیاط،کاشی حوضخانه وخاطره دوردست آن در اشعارشاعران معاصر ما یاد وخاطری از وطن ما ایران می شود .این فضای
شهری تمام حواس را لذت می بخشد تجربه در این فضا هم تجربه ای جسمانی و هم روحانی است ،رایحه گیاهان و گل های
نوای غلغله زن آب وپرندگان وزمین سخت و آفتاب درخشان و منظر گل ها و موزاییك های رنگارنگی که در آینه حوض آرام
انعکاس یافته و صورتی از عالم خیال را در اندیشه ایرانی عینیت می بخشد.
ودرکانون آب است که روشنایی است ودر هم اوایی بانور جلوه ذات حق است.
واینجاست که رنگ آبی تقدس می یابد چراکه در طبیعت تنها در بی نهایت است که آبی حاصل می شود .اندیشه باغ بهشت
کلیه حواس و نیز روح را مسرت می بخشد .حیاط محصور بازارایرانی نوعی بنای ویژه است که در بافت شهر جای گرفته-
بهشتی مخصوص که به واحه ای سبز در بیابن شباهت دارد و همین امرموجب ایجاد فضایی می شود که روح در آن آرامش
خود را باز می یابد .و اینجا انسان است که محور طراحی است .انسانی که نیاز های کالبدی ،مادی و فیزیکی او هم سنگ نیاز
های معنوی ،روحی و ذهنی او مدنظر قرارگرفته است .در طراحی بدنه ها نیزرابطه میان عناصر ادراك شده حاکی از قابلیت
باالی نقش انگیزی در ایجاد تصویری به یاد ماندنی در ذهن بیننده است که این امر سبب سهولت در بازشناسی میگردد و
شرطی اساسی برای یادآوری خاطره یك فضاست .تکرارمربع های محاط شده ای که دردرون خود درهای مشبك تزئینی چوبی
و سر درهای کاشی کاری آبی رنگ را قاب نموده است ،نحوه مجاورت مدول ها و ترتیب آنها که به تناوب با مستطیل هایی به
عرض نصف همان مربع ترکیب شده اند و پیوستگی آنها از کیفیت های فضایی موثردر نقش انگیزی است .از کیفیات سازمان
فضایی بنا می توان به احساس تعادل در اثر توزیع متناسب عناصر خصوصادر محورهای عمودی و افقی اشاره کردکه گاه قرینه
وبعضاغیر قرینه اما متعادل است .تقارن تناسب (ارتباط اجزاءنسبت به یکدیگر از یکسوونسبت به کل ازسوی دیگر) و
ایجادسیستم وسلسله ای ازنسبت های تاثیرگذار برهم (ازکل به جزءوبالعکس) و قابلیت پیش بینی نوعی نظم که به آسانی قابل
فهم استو موجب وضوح می گردد .از کیفیت های نقش و زمینه از تجانس (چوب،آجر،کاشی،آب،باد،خاك) و تضاد (شدت سایه
روشنی که دراثرتونشستگی هادر نما به وجود آمده و عمال سطح دوبعدی نما را عمقی سه بعدی می دهد) ،ورودی ها با پخی
درجه مزیت خود راازنظرظاهردر تغییررفتاراستفاده کننده به دیده می آورند وگنبد خانه مرکزی با تفوق و با حضورخود بدنه را
تحت تاثیرقرارداده وتاکیدی برفضای زیرین خودکه به نحو بسیار زیبا مقرنس کاری شده است می گذارد.که الزم به توضیح
است که پیوستگی میان گنبد به فضای زیر مکعب آن در معماری اسالمی از طریق ایجاد مقرنس پیوند میخورد.
این عنصر وسیله ای است برای انتقال بار در میان هر دو سطح مستدیر و مستوی به ویژه تکیه گاه گنبد مدور بر پی چهار
گوش.
رومیان برای این پیوند از صورتی لچك وار استفاده میکردند .این وسیله ساده هندسی ذوق پر رمز و راز معماران مسلمان را
اقناع نمی کرد .از اینجا بود که به تدریج شبکه های مقرنس ابداع گردید که از نظر هندسی و فیزیکی بار گنبد را به نهایت
قسمت می کرد.
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فضای ابداعی مقرنس ایجاد شده در عناصر بازار همانند مظهر نسبت آسمان به زمین است گنبد چون مظهر آسمان و فضای
مکعب زیر آن چونان مظهر زمین و قوس مقرنس کاری شده چونان حلقه واسطه زمین و آسمان تلقی میگردد کره گنبد می-
تواند تمثیلی از نقطه و مبداء اولی وجود باشد از تقسیمات حجم کره اشکال مختلف ایجاد می شود یعنی از وحدت کثرت بر
می خیزد.
پس در یك جمع بندی می توان ارزش های کالبدی مثبت این فضا را در موارد ذیل دسته بندی کرد:تباین فضایی،
وجودسلسله مراتب فضایی ،ایجاد تصویر روشن از کالبددر ذهن بیننده،رعایت عرصه ها،کیفیات فضایی نظیرنظم،تنوع،پیچیدگی
وکیفیات هنری نظیرترکیب،ریتم،جواب گویی به اقلیم.
تعریف بازار
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واژه بازار در فارسی میانه وازار باترکیب هایی چون وازارگ(بازاری)،وازارگان(بازرگانان)وازارگانیه(بازرگانی)،وازاربد(رییس بازار)
درکتیبه سه زبانه شاپوراول درکعبه زرتشت،به صورت رستگ –یوازار(راسته یارسته بازار)،در دینکرد مدن(ص ،)757درپارتی
واژار(دردرخت آسوریك ص )76-77ودر پازندwazarآمده است(دانشنامه جهان اسالم ،ص .)314این واژه احتماال ازصورت
مفروض ایرانی باستان(vaha-caranaدهخدا،ص)348گرفته شده است که ترکیبی ازvahaددر فارسی میانه"،بها"در فارسی
دری وجزدوم آن (caranaبارتولومه،ستون )581ازریشه carپسوندzarدر فارسی میانه و زار در فارسی دری به معنای جایگاه
ومکان مانند(گلزار،شنزار،بیشه زارو )....مجموعا"به معنای جایگاه دادوستد(دانشنامه جهان اسالم،ص )314است.
این واژه ایرانی ،ازراه بازرگانی ،ازیك سو به عربی،ترک ی عثمانی وزبانهای اروپایی و از سوی دیگر به زبان سرزمین های هند و
سیالن راه یافته است (بریتانیکا،ذیل ) bazzarلغت فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و پرتغالیان نیز از ایرانیان گرفته اند.در
ترکیه ازروزگارعثمانیان به بازارسرپوشیده اصلی وبزرگ،چارشی یا چارشوگفته می شود که برگرفته از چارسو-چهارسوق فارسی
دری وچهارسوگ فارسی میانه است  .در دانشنامه جهان اسالم نیز مصرحا قید گردیده است که بازار ایرانی با ویژگی های خود
زبان زد جهانیان بوده است و واژه ایرانی بازار به بسیاری از زبان های جهان با همان لفظ و تلفظ در آمده است.آنچه مسلم است
بازار از بدوحیات اجتماعی شهر و باتقسیم کار ولزوم مبادالت همراه وهمپای شهر نشینی وازمظاهرتمدن شهری بوده است.
آنچه از شواهد موجود در شهرها به عنوان بازار سنتی با قیمانده است عمدتا متعلق به پس ازنیمه قرن 13میالدی
است(دانشنامه جهان اسالم ص  .)317با این حال مسلم است که صورت های کمال یافته بازارها درقرن سیزدهم نتیجه تحول
و تکامل تدریجی و طوالنی است که دامنه آن به چندین قرن قبل از این تاریخ می رسد .در اینجا الزم به توضیح است که بازار
سنتی که در اینجا صحبت از آن است و شریان اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی وکالبدی شهراست تنها ازدکان ها تشکیل نشده
بلکه از کاربری ها و اجزا ,خدماتی متعددی تشکیل شده است که عبارتند از:معابر(شامل:سردرها،راسته های اصلی و فرعی
،داالن ها،چهارسوهاوتقاطع ها)،کاربری های تجاری وخدماتی(شامل:دکان ها،کارگاه های تولیدی و تعمیری ،خدماتی ،قیصریه
ها،تیمچه ها،سراهاوکاروانسراها)،کاربری های آموزشی وفرهنگی(شامل:مساجدوحوزه های علمیه و مدارس) و سایرفضاهای
خدماتی ازقبیل:حمام ها،قهوه خانه ها ،خوراك پزخانه ها ،زورخانه و........
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جایگاه بازاردرشهرسنتی ایرانی – اسالمی
این مبحث محل توجه و موضوع تفحص وتحقیق بسیاری ازجغرافی دانان،خاورشناسان ومخصوصا اسالم شناسان قرن بیستم
بوده است .بعضی ازآنان بازاررابخش اساسی و هسته مرکزی شهر اسالمی خوانده اند .بعضی دیگرمسجدجامع را وبرخی هردو را،
گروهی دیگربا استناد به متون کهن تاریخی شهر را متشکل از سه رکن اصلی ،ارك ومسجدجامع و بازاردانسته اند و سرانجام
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برخی نیزعناصرمهم ساختی این شهرهارامسجد،بازار،ارك حکومتی،هسته محله های مسکونی ودیوارو بارو .دروازه شهرشمرده
اند .به هرحال همبستگی مسجد جامع و بازارواهمیت ایند ودرساختار بنیادی شهراسالمی امری مشهود و عینی است ،اینکه تا
روزگاری دراز زندگی و فعالیت اقتصادی -اجتماعی ،مذهبی و سیاسی شهرها دربازارظهور و بروزداشته است ،قطعی است.
هنوزهم درذهن بسیاری ازمردم بازار مرکز همه فعالیت های شهری است .نمودار شماره یك گونه شناسی بازار به لحاظ
زمانی،ساخت کالبدی،نوع،حوزه عملکرد،مدیریت ونحوه اداره بازاررانمایش می دهد .پس در یك جمع بندی می توان مصرحا
عنوان کرد :بازار های سنتی شهر های ما ،فضای شهری سنتی ایرانی جایگاه تعامل اجتماعی ،نمود انگاره شهرنشینی،
بروزهویت و حیات اجتماعی شهر ،تجلیگاه تاریخ وخاطره جمعی شهروندان و بازتاب ارزش های قومی وفرهنگی آن تمدن
شهریست.
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میان بخش های مختلف اقتصادی و مالی بازار و نوع ساختار بنا و معماری آن به تدریج و با گذشت زمان هماهنگی معقولی بر
قرار شده است در بازار های بزرگ که پیکر آنها از اجزا و تکه ای در هم جفت شده و بر هم چسبیده شده شکل گرفته اند ،از
کوی ها و گذر های اصلی و فرعی برای خرده فروشی و پیشه وری از خان ها برای تجارت عمده و مبادالت خارجی و از فضا
ها و مجموعه های سرپوشیده (قیصریه و تیم چه )برای تجارت کاالهای گران بهاتر استفاده شده است راسته ها و خان ها در
همه بازار ها عناصر ملی هستند و تاالر های سرپوشیده  ،داالن ها و میدان ها در بعضی از شهر ها جزء بازار شمرده می شوند .
سایر بنا های مذهبی  ،آموزشی و رفاهی که در محل کامل کننده محله تجاری – اجتماعی بازار هستند به تناسب نیاز در محل
های خاصی جای گرفته اند  .در این میان مسجد به دلیل مقدم بودن وظایف مسلمانان از اهمیت خاصی بر خوردار است .در
بنای بازار های ایرانی با معماری سنتی راسته ،سرا ،تیمچه و قیصریه ،چهار سو ،میدان و حجره اجزاء بازار را تشکیل می دهند.
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استخوان بندی بازار همدان از همایش سراها ،عناصر مذهبی -فرهنگی ،راسته ها و معابر شطرنجی پدید آمده است که جهت
محورهای عمده آن از شمال غربی به نوب شرقی است .این امتداد در بافت و مسیر ورود دو اتصال به شبکه شهر در این راستا،
نطفه او لیه بازار را بارز می کند .این راستا و کاوانسراهای گلشن ،میرزا کاظم ،میرزا باقر و حسن خان [که دو مورد اخیر در پی
احداث خیابان اکباتان از بین رفته اند] ،مسجد جامع و بقعه شاهزاده حسین در کنار راسته های همجوار آنها نظیر کفش
دوزخانه بزرگ و کوچك ،صحافخانه ،قیصری ه و موتابخانه مجموعه اولیه بازار را تشکیل می دهند.اواخر دوران قاجار مصادف با
یك دوره از رونق یافتن تجارت در همدان بود .به همین سبب بخشهای مسکونی مجاور بازار به مراکز تجاری جدید تبدیل
شدند که از جمله این مناطق می توان به کاروانسراهای دکتر مطلب و بانك که به ترتیب منازل مسکونی خاندان کمالی و حاج
عبدالباقی بود اشاره کرد .در دورت پهلوی با احداث خیابان های جدید ،بازار ،محدود به خیابان های شورین ،اکباتان و باباطاهر
و کمی در مجاورت خیابان باباطاهر شد.خیابان ها با گذر از روی بازار شبکه ارتباطی آن را دچار مشکل کردند.امروزه دسترسی
به بازار از طریق سه خیابان مذکور و نیز میدان مرکزی شهر تامین می شود .ارتباطی داخلی نیز به وسیله شاخه های اصلی و
فرعی صورت می گیرد که ازکیفیت غیرمطلوبی برخوردارند.
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به استناد مدارك حتی پیش از هرودوت در پایتخت مادان یعنی هگمتانة باستان داد و ستد و بازرگانی بسیار پررونق بوده است.
اما هرچند که به اشارة مقدسیو ابن حوقل قدمت ساختمان اولیه بازار مربوط به دوران سامانیان است .لیکن به جز بنای
کاروانسرای گلشن که متعلق به عهد صفوی است .بخش های عمده بازار کنونی در دورة قاجار و یا پهلوی ساخته شده
اند.همدان به لحاظ جغرافیایی در مرکز تقاطع شاهراههای شمالی به جنوب و مغرب به مشرق (راه خراسان) قرار گرفته که از
قدیمی ترین ادوار ما قبل تاریخی یك چهار راه نظامی-سیاسی و تجاری -کاروانی به شمار می آمده است و طبیعی است که
مرکز مبادالت کا الیی و بازرگانی نیز باشد و چنین پایتختی دارای تاسیسات مربوط به این امر نیز بوده است.
بانکداری خصوصی همچون یك کار بازرگانی در بابل ،نخست در پادشاهی کانداالنو ( 648تا  626ق .م) پدیدار شد .در همان
آغاز اعضای دو خانواده بانکدار بزرگ خانواده «اگیبی» و خانواده کم اهمیت تر «ایرانو» بودند که اگیبی ها یهودی بودند و
موسس بانك ایشان یعقوب نام داشت .درباره فعال بودن بانك خانوادگی اگیبی در بابل طی سالهای  690تا  460ق .م اطالع در
دسترس است و اسناد مربوط به آن از زمان کوروش و کمبوجیه هم ( 575تا  520قوم ) وجود دارد .بانك اگیبی یهودی در
هگمتانه شعب معتبری داشته و خود «اتیومردوك باالتو» ،رئیس بانك طی سال های  553تا  527ق.م در آن شهر بوده و البته
با برخی دیگر از شهرهای ایران هم داد و ستد داشته است.
بنابراین بخش عمده ای از تجارت و صرافی شهر همدان از همان دورة مادان و باستان در دست یهودیان عابر در آنجا بوده
چنانکه در دوران اخیر نیز بخشی از رونق تجاری شهر مرهون بازرگانان یهودی همدان و بغدادی که جای یهودیان بابلی باستان
را گرفتند – به حساب می آید .عالوه بر رو نق امر تجارت در آن روزگار ،می توان از ترقی صنعت نیز سخن گفت زیرا چنانچه از
گزارش یك هئیت آتنی با ریاست «اپیلیخوس» به نزد داریوش دوم هخامنش ( در سال  423ق.م) بر می آید ،آریستوفان از
جامة بسیار گرانبهای «کائوناکس» که در اکباتان یافت شده بود اطالع پیدا کرد.
باالخص صنایع طالکاری ،اسلحه کاری ،زینگری ،عالوه بر بافندگی و سفالگری در هگمتانه باستان شهرت وافر داشته است،
پیداست که شاغالن پیشه های مزبور و صانعان درون صور و ربض شهر ،معموالً حول معابد ،تجمع می یافتند و تدریجاً به
صورت راستوان یا راسته های اصناف و حرف به گوهه بازارهای خرید و فروش شکل یافتند . .نخستین کسی که از بازار همدان
سخن گفته« :مقدسی» است که در قرن چهارم هجری شمسی همزمان با سامانیان ( 254 -378ه .ش) از آن چنین یاد می
کند « :آن شهر (همدان) سر ردیف بازار داشته که مسجد جامع در یکی از آنها بوده و ساختمانی کهن داشته است.
«ابن حوقل» نیز در قرن چهارم هجری در توصیف سرزمین جبال از همدان به عنوان بزرگترین شهر یاد می کند که قیمت
کاالها در آن ارزان ،تنوع آن بسیار و تجارت در آن رایج بوده است .بنابراین می توان برای همدان در این دوره رونق اقتصادی
قابل توجهی تصورنمود به طوری که در زمان آل بویه پایتخت آنان بوده است.
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 -3دوره های تغییر و تحول بازار همدان :
الف -دوره اول:

این دوره با اولین تغییرات کالبدی در اجرای طرح « کارل فریش »در سال  1310آغاز می شود .در این زمان بازار همدان به
لحاظ اقتصادی عالوه برعملکرد شهری دارای عملکرد فرا شهری در حد مرکزیت تجاری منطقه در ارتباط با روستا ها و شهر
های نزدیك است .عملکرد شهری آن فعالیت تجاری بازرگانی و نیز تولیدی (درسطح محدودتری نسبت به دوبخش پیش
)است .در سطح فرا شهری یك مرکز تجاری جمع کننده و توزیع کننده است  .ویژگی کالبدی بازار انسجام و یکپارچگی است .
عناصر اصلی این مجموعه راسته ها سراها قیصریه ها میدان ها (خان) میدانچه ها و  ...هستند که نیاز های اقتصادی – ارتباطی
را در درون مجموعه و یا بیرون از آن برقرار می کنند .این ارتباط به گونه ای است که مسیر های بازرگانی را از بیرون شهربه
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بازار منتهی می سازد .در سال  1310خیابان های جدید و میدان مرکزی برای عبور سواره احداث می شود و استخوان بندی
بازار را قطع می کند .در واقع عناصر جدیدی به بازار اضافه می شوند که عملکردی به جز عملکرد غالب بازار (بازرگانی و تجارت
)دارند مانند عملکرد ارتباطی و ترافیکی البته در این دوره عناصری نیز از بازار حذف شده اند .این تغییرات همراه با شکل گیری
نظام بازرگانی و تجارت در کل کشور گسترش شهر و افزایش جمعیت استخوان بندی جدید بازار مرکزی شهر را تشکیل دادند.
کاهش فعالیت های بازرگانی و تجاری در بازار های منطقه ای (شهر های متوسط کشور ) تغییر عملکردی فرا شهری بازار را به
همراه داشت.
از طر فی افزایش جمعیت شهر و پاسخ گویی به نیاز شهروندان نیز مطرح بود  .نتیجه این عوامل عدم تخلیه کامل بازار همراه با
تغییر حوزه نفوذ و عملکردیاست که اگرچه حوزه نفوذ بازار و عملکرد آن را تغییر داد از تخلیه کامل بازار نیز جلوگیری کرد.
این روند تغییرتا سال  60به طول انجامید  .ویژگی این مرحله حرکت بطئی استکه پس از تغییرات کالبدی ناگهانی در ابتدا
ادامه داشت.
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آغاز دوره دوم با افزایش سریع جمعیت در یك مقطع زمانی کوتاه ( )55-65است .ویژگی عملکردی بازار در این مرحله کاهش
حوزه نفوذ آن و روند تخصصی شدن کاال ها و مراجعه کنندگان است .راسته های بسیاری از تولید و ارائه کاالهای یکسان
خارج شدند و به همین سبب نوع فعالیت راسته های بازارتنوع یافت.
از سوی دیگر بدنه های خیابان در برخورد با شهر به اولین عناصر بازار تبدیل شدند و نقش تعیین کننده ای برای عملکرد نقاط
درونی بازار یافتند.
نتیجه اهم تغییرات عملکردی این مرحله بر کالبد بازار به شرح زیر است:
 -1رشد بازار به رشد فعالیت ها در بدنه دسترسی های اطراف منحصر شد.
-2نقاطی از بازار که از دسترسی و امکانات منا سب فعالیت امروزی بهره کمتری داشتند تخلیه شدند مانند سراهای حسینخانی
و مازوچی.

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

منبع نقشه  :نقشه خیابان اکباتان قبل از احداث ،مدیر پروژه :مهندس محمد طایفه چمنی ،هندسین مشاور بنوا گستر
پارس ،طرح سامان دهی بافت بازار همدان  ،کارفرما  :سازمان میراث فرهنگی-صنایع دستی و گردشگری استان همدان  ،ص

D
I

35

-2نقاطی از بازار به کاربری هایی از قبیل انبار تبدیل شد مانند سراهای قلمدانی ،نو ،قبله ،قدسیه ،دکتر مطلب ویعقوب یاری
حاصل این تغییرات پدید آمدن بافت جدید بازار است.
ج -دوره سوم :

S
f

آغاز این دوره همزمان با تصمیمات جدیدی است که برای تغییر ساختار اقتصادی در سطح کالن(سال )1370انجام شده است.
این تصمیمات در پی سیاست هایی چون افزایش نقش منطقه ای شهر همدان و شهرهای مشابه در جهت تمرکز زدایی از
تهران و افزایش نقش خدماتی و توریستی همدا ن است.
باز تاب این سیاست ها در سطح شهر آماده اذهان برای انجام تغییرات الزم است .زمان حاضر ابتدای این مرحله است وهم
اکنون نیروهای ارادی برای حفظ بازار تجهیز شده اند .در بخش های بعدی گزارش تالش شده تا عالوه بر حرکت در جهت
دست یابی به اهداف امکان پیش بینی تاثیر متقابل نیروهای بالقوه و بالفعل نیز فراهم گردد.
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خیابان اکباتان همدان:
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در پی تصویب طرح جدید شهر همدان ،عملیات احداث آن در سال  1310شمسی شروع شد .طرح شامل میدانی به قطر 150
متر در مرکز شهر (سبزه میدان کهنه» با  6خیابان عریض شعاعی بود که این خیابان ها در فاصل  750متری خود به کمربندی
بزرگ دور شهر ختم می شدند .در این میان «خیابان اکباتان» (گازران) در مرحله اول با عبور از مرکز بازار کهنه و در مرحلة
بعد در حدود سال های  1332-35شمسی با ع بور از تپه باستانی هگمتانه صدمات جبران ناپذیری را بر این دو کالبد فرهنگی
و با ارزش وارد کرد.پیش از احداث این خیابان چند باغچه در کنار یکدیگر در راستای مزبور قرار داشتند که حدود باغچه ها از
شمال به راسته مسجد جامع ،از غرب به سرای تحدید و از شرق به شاهزاده حسین ختم می شده است.
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دهی بافت بازار همدان  ،کارفرما  :سازمان میراث فرهنگی-صنایع دستی و گردشگری استان همدان  ،ص 36

سرای میرزا باقر و میرزا حسن در کنار تیمچه صادری مابین سراهای گلشن و میرزا کاظم و در واقع محل اتصال راسته های
اصلی بازار و عوامل انسجام بازار نیز در این راستا قرار داشتند که همگی پس از احداث این خیابان ویران شدند .از آن به بعد،
اکباتان دسترسی اصلی بازار شد و از جنب و جوش خواصی برخوردار شد .ایستگاه های ترمینال های بیرون شهری همدان نیز
که در اوائل در کناره های خیابان بودند پس از انتقال به انتهای خیابان نیز همچنان عاملی دیگر برای شلوغی این خیابان
شدند .با ایجاد این دسترسی راحت ،خیابان مذکور عامل تقسیم تاسیسات زیر بنائی منطقه نیز شد .در زیر بستر این خیابان
کانالهای فاضالب ،آب ،برق و مخابرات برای تغذیه محوطه بازار ،احداث شدند .تداخل حرکت مردمی که جهت ادامه حرکت
خود در راسته های بازار مجبور به گذشتن از این خیابان شده اند با اتومبیل هایی که عمدتاً جهت سوار کردن مسافر در
کنارهای خیابان در ترددند از صحنه های ناپسند این خیابان هستند .دستفروشها ،داللها و کهنه فروشها نیز در کناره های این
خیابان خالق تصاویر ناخوشایندی شده اند .معماری بدنه نیز در اکثر قسمت ها فاقد ارزش معماری است.
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 -4کاروانسرای همدان:

A

جهت مقابله با سرمای شدید زمستان غالب ًا فاقد حیات مرکزی بوده و به جای حیاط مرکزی دارای یك تاالر وسیع جهت اسکان
مسافران و دو اطراف آن داالنهای سرتاسری به منظور نگهداری چهارپایان بوده اند.
خصوصیات کالبدی اینگونه کاروانسراها که بر اثر شرایط اقلیمی و به منظور حفظ حرارت در داخل ساختمان شکل گرفته به
طور کلی بدین قرار است:
 . 1نسبتاً ارتفاع به طول و عرض اتاق ها کم می باشد مخصوصاً ارتفاع اصطبل در اکثر موارد بسیار کوتاه است و احتیاج به
سوخت کمتری جهت تامین حرارت باشد.
 . 2با قرار دادن تاالر مرکزی و یا اتاق های مسافران در وسط ساختمان و اصطبل ها در اطراف آن فضای اصطبل به عنوان یك
فضای حائل بین محیط گرم داخل که باید در حد شرایط آسایش انسان باشد و محیط سرد خارج عمل می کند.

www.SID.ir

 . 3فضای بخاری و آتشدان در این کاروانسراها نسبت به سایر کاروانسراها بسیار بزرگتر بوده و اهمیت بیشتری دارد معموالً در
فضای مرکزی بنا یك یا چند آتشدان بزرگ جهت تامین حرارت مورد نیاز مسافران قرار داشته و در قسمت اصطبل نیز برای
چهارپایان بخاری های دیواری به مقیاس کوچکتر وجود داشته است البته جثه نسبتاً بزرگ چهارپایان و تعداد زیاد آنها باعث
گرم شدن هوای اصطبل می گردد و بخاریهای اصطبل فقط در مواقعی که سرمای خارج زیاد بوده روشن می شده است.
 . 4پایه ها و دیوارهای این کاروانسراها اکثراً سنگی که از محیط اطراف کاروانسراها تهیه می شده و مصالح مورد استفاده در
طاقهای قوسی بعضی از کاروانسراها آجری می باشد.
لذا از آنجایی که طاقها با مصالح بنایی ساخته می شده احتیاج به پایه ها و دیوارهای قطور جهت تحمل بار طاقها بوده و در
نتیجه جرم حرارتی کاروانسراها زیاد می باشد که خود در جهت تعدیل دمای داخل ساختمان در طی شبانه روز و همچنین
کاهش تبادل هدایتی حرارت بین داخل و خارج ساختمان بسیار موثر است.
ال محصور و به شکل مکعب مستطیل نزدیك
 .5از جهت رعایت ایمنی در مقابل مهاجمان و دزدان غافله این کاروانسراها کام ً
بوده اند در نتیجه سطح تماس پوسته خارجی ساختمان با فضای خارج گاهش یافته و تبادل حرارتی کمتری بین داخل و
خارج بنا صورت می گیرد.
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تغییرات عملکری و اجتماعی بازار کهنه همدان به بازار نو در کنار برخی تحوالت همانند:
 -1خیابان کشی  1310شمسی ،انقالب اسالمی.
 -2رشد بی رویه جمعیت ،سرعت بیشتری به خود گرفت .در زیر مهمترین این تغییرات و دگرگونی ها آمده است:
 . 1حوزه نفوذ ملی و فرا منطقه ای بازار محدود به بخشی از شهر و نواحی روستایی پیرامون شده است .بر اساس آمار بدست
آمده  74/1درصد از مشریان از محله های اطراف بازا شهر ،روستاهای اطراف و شهرهای منطقه هستند.
 .2فضاهای بازار تنوع خود را از دست داده و به سمت کارکرد تجاری کشیده شده است.
 .3کارکرد تجاری و توزیعی حاکم بر تولید و عرضه صنایع بومی و کارگاه های پیشه وری شده است.
 .4خرده فروشی بر خالف گذشته بر عمده فروشی در بافت بازار غلبه یافته است .امروزه  76/8درصد از واحدهای تجاری خورده
فروش 16/3 ،درصد عمده فروش و  2/7درصد هم به هر دو فعالیت مشغولند.
 .5بازار نقش خود را به عنوان یك شبکه ارتباطی درجه یك از دست داده است.
 .6نقش صادرات بازار نسبت به گذشته کمرنگ شده است.
 . 7بازار دیگر تنها مرکز منحصر به فرد شهر نبوده و مغازه های سطح شهر در رقابتی نزیدك به آن عمل می کنند.
 .8بازار بر خالف گذشته تنها یکی از فضاهای عمومی شهر محسوب می شود.
 .9در بازار به جا ی مانده از گذشته ،امروزه باالخانه ها فقط برای حفظ کالبدی ظاهری بازار و بیشتر بدون استفاده باقی مانده
اند و کاربری مسکونی و انباری خود را از دست داده اند.
 .10با توجه به متروك شدن کاروانسراها ،بازار شبها خالی از فعالیت و جنب و جوش است.
 .11ارائه خدمات عمومی در بازار به حداقل خود رسیده است.
 .12ساعات کار که از طلوع تا غروب آفتاب بود با توجه به میزان تقاضا افزایش یافته است.
 .13آرامش و امنیت جای خود را به بی نظمی و ناامنی داده است.
 .14اراده مردم و خود گردان بازار جای خود را به اداره دولتی داده است.
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 .15بازسازی ار طریق درآمد دولت و نه بر اساس درآمد موقوفات صورت می گیرد.
 . 16طبقات مرفه که در مرکز شهر و در جوار بازار بودند ،جای خود را به افراد کم درآمد داده اند.
 .17تبلیغات برای فروش به اعتبار بازار غلبه کرده است.
 .18در گذشته بازار تجلی فضای کالبدی نظام ها و و حکومت های سیاسی و مأمن حکومت های زمان بوده است که امروزه
سرمایه و سرمایه داران این نقش را به هده گرفته اند.
 .19امرزه طبقات کم درآمد و متوسط بیشتر از افراد مرفه از بازار خریداری می کنند.
 .20در بازارهای کهن ،فضای خالی بازار جهت ارائه تولیدات روستایی و عشایری به طور هفتگی در اختیار آنها قرار می گرفت.
 .21اجاره و سرقفی بویژه در مغازه های موقوفه در بازار رایج شده است.
 .22در بازار امروز راسته های بازار مختص اصناف خاصی نیستند.
. 23افراد غیر بومی جای کسبه قدیمی اهل شهر وافراد شناخته شده را گرفته اند ،به طوری که سابقة کار  66درصد از بازاریان
به بعد از انقالب برمی گردد.
 . 24در گذشته کسبه بر خالف امروز از باسوادترین و آگاه ترین اقشار شهر بودند و در بخش های اجتماعی پیشتاز و رهبر
بودند .امروزه  40/5درصد از فروشندگان بازا همدان بیسواد هستند 23/8 ،درصد تنها ز توانایی خواندن و نوشتن برخوردارند،
 32/1درصد دارای تحصیالت ابتدایی تا دیپلم هستند و  2/6درصد باالتر از دیپلم می باشند.
 .25توسعه وسائل ارتباط جمعی ،روابط چهره به چهره و خرید و فروش حضوری را کمرنگ کرده است.
 .26خیابان کشی های جدید ،سطح زیادی از بازار شامل راسته ها و کاروانسراها را از بین برده است.
 .27مغازه ها عموم ًا به دو نیم تقسیم شده و از مساحت آنها کاسته شده است.
 .28برون گرائی بازار بر درون گرائی گذشته آن حاکم شده است.
 . 29و باالخره سازگاری و انطباق معماری بازار با اقلیم منطقه سردسیر همدان دیگر به چشم نمیخورد.
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 -8عناصر بازار :
 -1-8سقف :
 -1-1-8ساختار :
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سقف عناصر بازار عمدتا با طاق آجری پوشانده شده و فقط در بعضی فضاها که جدیدا بازسازی شده اند از طاق ضربی استفاده
شده است  .در بعضی حجره ها نیز سقفی به صورت کاذب در زیر طاق آجری زده شده که عملکرد ایستایی ندارد و در حکم یك
پوشش است و بعضا به خاطر شکست ارتفاع و یا ایجاد یك نیم طبقه ایجاد شده است .ساختار سقف رواقها و تاالر نیز عمدتا از
چوب و حصیر است.
 2-1-8پوشش :
سقف فضاها یا پوششی ندارند و یا در بعضی فضاها دارای پوشش گچ یا سیمان هستند .تاالر و رواق بعضی عناصر نیز پوششی
نداشته و ساختار آن ها که شامل چوب و حصیر است به خوبی دیده می شود پوشش بام عناصر نیز از کاه گل بوده که در
بعضی سراها وعناصر جهت جلوگیری از افزایش ضخامت کاه گل از پوشش قیر و گونی استفاده شده است.
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 3-1-8تزئینات :
در سراها تزئینات سقف محدود به هشتی ها و گوشه های سرا است .تزئینات به کار رفته نیز شامل کاربندی گچی سیمانی و
آجری است  .البته سقف قسمت های معدود دیگری نیز ذارای تزئینات است که از آن جمله می توان به سقف پله خانه سرای
روحیه اشاره کرد که دارای آجر کاری از نوع آجر لعابدار است .سقف بعضی قسمت ها نیز دارای چوب کاری است که می توان
به سقف حجره های سرای قلمدانی اشاره کرد  .در نقاط ابتدایی و انتهایی راسته ها نیز تزئیناتی از نوع کاربندی و آجر کاری به
چشم می خورد در چهار طاقی ها ،گنبد خانه ،طاق نما و جلو خان اماکن مذهبی نیز کاربندی به چشم می خورد.
2-8کف :
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 -1-2-8ساختار :
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ساختار کف طبقه همکف کلیه عناصر بازار به جز برخی از آن ها که زیر زمین دارند از سنگ و خاك است .در عناصری که زیر
زمین دارند وآن ها که دو طبقه هستند ساختار کف همانطور که عنوان شد طاق آجری است.
2-2-8پوشش :

o
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مصالحی که جهت پوشش کف فضاهای مختلف عناصر بازار مورد استفاده قرار گرفته است شامل موزائیك ،سیمان ،سنگ ،
چوب و آجر است .از موزائیك در کف حیاط سراها ،حجره ها ،انبارها ،هشتی ها و داالن ها استفاده شده است .سیمان جهت
پوشش کف راسته ها بعضی حجره ها بعضی هشتی ها و حیاط بعضی سراها به کار رفته است .از سنگ جهت پوشش کف پله
ها استفاده شده است .پوشش کف تاالرها بعضی سراها از چوب برخی از آجر خشتی و بعضی سیمان است .کف رواق سراها نیز
به طور عمده از سیمان پوشیده است.
3-8ستون :
 -1-3-8ساختار :
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همانطور که عنوان شد ساختار کلیه عناصر بازار آجری و استفاده از سیستم دیوار بار بر و طاق است .از ستون تنها در ساختار
رواق ها و تاالرها استفاده شده است که این ستون ها ساختار چوبی دارند  .الزم به ذکر است تنها در سردر سرای قلمدانی و در
حیاط پیش ورودی آن از ستون به عنوان تزئین استفاده شده است که ساختار این ستون نماها نیز چوبی است.

A

-2-3-8پوشش :
ستون هایی که در ساختار رواق ها و تاالر ها به کار رفته اند هیچ گونه پوششی ندارند .این ستون ها از تنه تراشیده درختان
ساخته شده اند و بعضا با همان پیچ و تاب طبیعی خود به کار رفته اند  .تنها یك نمونه و آن هم در تاالر حیات پیش ورودی
سرای قلمدانی ستون های دارای پوشش گچی هستند  .ستون نماهایی که در سرای قلمدانی بکار رفته اند دارای پوشش
سیمانی هستند.
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-3-3-8تزئینات :
همانطور که گفته شد تنها یك مورد و آن هم در تاالر حیاط پیش ورودی سرای قلمدانی ستون ها دارای پوشش هستند و این
پوشش از نوع گچی است .در سر ستون و دیواره این مورد انواعی از گچبری دیده می شود .ستون نماهای سرای قلمدانی
دارای تزئیناتی در سر ستون با استفاده از سیمان هستند که ملهم از سبك یونانی کرنتین است.
4-8باز شوها :
1-4-8ساختار :
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باز شوهای به کار رفته در فضاهای مختلف عناصر بازار اعم از درهای ورودی سراها و راسته ها درب حجره ها و انبارها و پنجره
ها ساختاری از چوب یا فلز دارند .در تعدادی از حجره ها درهای آلمینیومی جایگزین درهای چوبی قدیمی شده اند .بعضی
بازشوها از شیشه نیز در ساختار خود استفاده کرده اند.
2-4-8پوشش :

S
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در های چوبی هیچ گونه پوششی ندارند و تنها بعضی از درها و پنجره های فلزی رنگ شده اند .در سراهایی که دو طبقه
هستند و یا زیر زمین دارند این جرزها در زیرزمینگاه به70سانتی متر هم می رسد.
دربعضی سراها مانند سرای میرزای کاظم این جرزها در طبقه اول بصورت ستون های آجری نمایان شده اند .بدین ترتیب که
در این سراها در اثر عقب نشینی دیوار طبقه اول نسبت به طبقه همکف تاالر به وجود آمده است وحرکت درون تاالر پیرامون
حیاط با ایجاد حفره هایی در داخل جرزها و از درون آن ها انجام می شود.
5-8دیوار :
1-5-8تزئینات :
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در دیواره اغلب سر درها تزئینات آجر کاری دیده می شود .آجرکاری موجود در این نقاط به طور عمده از نوع خفته راست
است .در این دیوارها آجرکاری با استفاده از آجر لعابدار نیز رویت می شود .دیوار داالن ،هشتی ،پله خانه ،سرویس و انبارها،
بدون تزئین است و همانطور که در مورد قبلی گفته شد در نقاطی دارای پوشش است.
دیوار حیاط نیز تزئینی ندارد فقط در قسمت باالی باز شو ها انواعی از آجر کاری (به طور عمده خفته راست ) دیده می شود.
دیوار راسته نیز فاقد هر نوع تزئین است  .در بناهای مذهبی مانند مسجدها تزئیناتی از نوع کاشی کاری دیده می شود.

A

2-5-8ساختار :
همانطور که اشاره شد دیوارها از جنس آجر بوده و یکی از پایه های مهم ساختاری عناصر بازار هستند .
 3-5-8پوشش:
جرز های آجری عناصر بازار اغلب بدون پوشش هستند و تنها در موارد معدودی از گچ یا سیمان برای پوشش آن ها استفاده
شده است  .پوشش گجی به طور عمده بر روی دیوار های داخلی حجره ها دیده می شود و پوشش سیمانی در پایین دیواره
حیاط ها (به ارتفاع  1متر ) ،دیوار داالن ها ،هشتی ،پله خانه و انبار ها دیده می شود .دیوار سر درها نیز در بعضی عناصر
پوشش گچی دارند  .دیواره راسته ها نیز پوشش سیمانی دارند و در بعضی از آن ها پایین دیوارها به ارتفاع  1متر از سنگ
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پوشیده شده است  .کاربری غالب در بدنه میدان ها نیز تجاری است و حجره ها در اطراف و گاه در میانه میدان جای گرفته اند.
خصوصیت این میدان ها فضای بازی است که پس از عبور از راسته های تنگ ایجاد می کنند و محل تجمعی هستند که
جمعیت قابل توجهی در آن ها گرد می آیند به همین جهت از نقطه نظر اجتماعی نقاط ارزشمندی محسوب می گردند.
 -9مشخصات اجزاء :
هر یك از اجزاء متشکله فضاها و بناهای موجود در بازار دارای ویژگی های کالبدی هستند که می توان آن ها را در سه محور
موازی و همپوشان جستجو کرد  .این سه محور عبارتند از ساختار  ،پوشش و تزئینات که در مورد نخست می توان گفت که به
طور کلی ساختار کلیه بناهای بازار از آجر بوده است .
همانطور که در تیپولوژی اجزاء عنوان شد عناصر موجود در بازار را می توان به چهار دسته سراها ،راسته ها ،گره ها و میدان ها
تقسیم کرد و لذا بررسی سه محور یاد شده در مورد اجزای اصلی هر یك از این عناصر به تفکیك منجر به شناسایی مشخصات
اجزاء بازار می گردد.
به دلیل شباهت نظام ساختاری این چهار عنصر به یکدیگر پیش از آغاز بررسی سه محور یاد شده در اجزاء این عناصر ذکر
نکاتی در این مورد ضروری به نظر می رسد:
همان گونه که پیش از این اشاره گردید سراهای موجود در بازار همدان از تکرار یك مدول که حول یك فضای مرکزی
(حیاط)می چرخد به وجود آمده اند .این مدول از دو طرف به دو جرز آجری محدود می شود .جرزهای آجری که بر روی پی
های سنگی قرار می گیرند اسا س سا ختاری سراها را تشکیل می دهند ضخامت این جرزها در سراهای مختلف متفاوت و بین
 45تا  50پله خانه سرای گلشن نشان داده شده است.
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رواق_تاالر:

v
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رواق عنصری است که در طبقه همکف گرداگرد حیاط سراها و چسبیده به دیوار حیاط قرار گرفته است .اجزا یك عنصر را
سقف ،کف ،ستون و دیوار تشکیل می دهند .قسمت فوقانی رواق ،تاالر است .کروکی روبرو نمونه ای از رواق و تاالر باالی آن را
نشان میدهد .در بعضی سراها  ،حجره های طبقه اول نسبت به حجره های هم کف کمی عقب نشینی کردند و منجر به وجود
آمدن تاالر شده اند  ،بدون آن که در زیر آن رواقی وجود داشته باشد .از جمله این سراها می توان به سرای میرزا کاظم اشاره
کرد.
بخش هایی از تاالر سرای میرزا کاظم در روبه رو نشان داده شده اند.

A

حیاط :
حیاط عنصر مرکزی سراهاست .اصوال تمامی فضاهای سراها ،حول این عنصر ساماندهی شده و شکل گرفته اند .در بعضی
عناصر ،این فضا (حیاط) مسقف بوده و عنصر به شکل تیم_تیمچه وقیصریه در آمده است .حیاط سراها دارای اجزائی همچون
حوض باغچه و کف هستند.
انبار_سرویس :
همانطور که عنوان شد با شکل گیری پله خانه ها در گوشه های حیاط ،سرویس ها نیز در گوشه های سراها و در پس پله خانه
ایجاد شده اند .انبارها نیز یا در این نقاط و یا در بعضی سراها ،در زیر زمین قرار دارند و ارتباط آن ها با هم کف ،به وسیله
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دریچه هایی که در حیاط قرار داند تامین شده است  .چگونگی قرار گیری انبار و سرویس در پشت پله خانه سرای گلشن توسط
تصویر مقابل نشان داده شده است.
در بعضی سراها ،یك داالن کوچك که به جای یك مدول حجره قرار گرفته است ،فضای مرکزی سرا را به حیاطی در پشت آن
با چند اطاق در اطرافش متصل می کند .چنین فضایی در زمان قدیم اصطبل کاروانسرا را تشکیل می داده است .این فضا در
حال حاضر به صورت انبار مورد استفاده قرار می گیرد .از جمله چنین سراهایی می توان به سرای حاج صفر خان اشاره کرد.
تصویر مقابل مربوط به انبارهای حیاط پشتی سرای نو می باشد.
راسته ها :

D
I

راسته ها فضاهایی خطی هستند که ضمن ایجاد مسیر ارتباطی در طول خود حجره هایی را در طرفین جا داده اند .همانطور
که در کروکی روبه رو مشاهده می شود .راسته ها شامل دو فضای اصلی هستند .مسیر عبوری راسته ها و حجره ها.
حجره ها یك طبقه هستند و پوشش طاقی دارند .مسیر عبوری واجد ارزش ،نیز دارای پوشش طاقی هستند که در فواصل
مساوی ،دارای نور گیرهایی در سقف می باشند .حجره ها در طول راسته به صورت یك مدول تکرار شده اند .در برخی نقاط از
درون راسته به فضاهای دیگر چون سراها راه وجود دارد ،تکرار مدول در آن نقاط به صورت داالن ورودی سرا ،ظاهر می شود.
داالن :
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داالن در حکم بازوی ارتباطی است که هشتی و یا ورودی را به حیاط سرا متصل می کند .داالن ها فاقد نورگیر بوده و تاریکی
محیط آن ها سبب ایجاد تمایز میان محیط داخل و خارج سرا و پدید آمدن سلسله مراتب فضایی (روشن و تاریك ) می شوند.
داالن نیز مانند هشتی دارای اجزائی چون سقف کف و دیوار است و می تواند از حجره و انبار نیز برخوردار باشد .تصویر مقابل
داالن ورودی سرای شریفیه را نشان می دهد.
حجره :
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حجره ها عناصری هستند که بخش عمده فضاهای یك سرا را تشکیل می دهند  .همانطور که بیان شد حجره ها دور تا دور
عنصری مرکزی سراها یعنی حیاط شکل گرفته اند و در سراهایی که در دو طبقه هستند عینا در طبقه اول هم تکرار شده اند.
حجره ها دارای اجزایی همچون سقف ،دیوار ،کف ،در ،پنجره و طاقچه می باشند که در برخی سراها عالوه بر این اجزاء دارای
پله خانه کوچك در انتهای خود هستند تا حجره همکف را به حجره ای که روی آن و در طبقه اول قرار دارد مرتبط سازد چرا
که در این سراها حجره طبقه اول و همکف در مالکیت شخص بوده اند.
پله خانه :عنصر ارتباط عمودی سرها (پله خانه) در گوشه حیاط سراها شکل می گرفته است  .البته در این مورد استثناهایی نیز
به چشم می خورد که از آن جمله می توان به سرای روحیه اشاره کرد که دارای یك پله خانه است و آن هم در ضلع میانی
حیاط سرا قرار دارد  .اجزاء پله خانه شامل دیوار  ،کف  ،سقف و پله می باشند.

A

 -10تیپولوژی اجزاء متشکله ابنیه :
به طور کلی عناصر موجود در بافت بازار همدان را می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
_1سراها _2راسته ها _3گره ها _4میدان ها
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هر کدام از عناصر فوق در حکم یك کل هستند که مجموعه ای از فضاهای خردتر را گرد هم آورده اند و وعنصر مرکزی سراها
حیاط است و دور تا دور آن را حجره را فرا گرفته لذا می توان نتیجه گرفت که سراها از تکرار یك مدول (حجره)که گرداگرد
یك حیاط چرخیده است به وجود آمد ه اند  .در ابتدای ورود به سرااز ورودی که خود شامل سر در هشتی و داالن است گذشته
و سپس وارد حیاط می شویم.
اغلب سراهای موجود در بازار دو طبقه هستند  .عنصر ارتباطی طبقات بطور معمول در گوشه های حیاط شکل گرفته است و
در پس این پله خانه فضاهای سرویس و انبارها قرا ر گرفته اند  .در مقابل حجره های طبقه همکف رواقی شکل گرفته که خود
کف رواق طبقه فوقانی (تاالر) را تشکیل می دهد  .الزم به توضیح است که هر کدام از زیر فضاهای باال خود از مجموعه اجزاء
خردتر تشکیل شده اند که اجزاء هر یك از آن ها به طور مختصر در ادامه معرفی می گردند.
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-11ویژگی های ساختار کالبدی مجموعه :
کرنولوژی مجموعه و اجزاء :

دیرینه شناسی بازار همدان به واسطه تغییر و تحوالت اساسی که طی قرن متمادی تحمل نموده بر اساس بناهای موجود نا
ممکن است  .اگرچه به اشاره مقدسیو ابن حوقل قدمت ساختمان اولیه بازار مربوط به دوره سامانیان است لیکن بجز بنای
کاروانسرای کلشن که متعلق به عهد صفوی است بخش های عمده بازاز کنونی در دوره قاجار و یا پهلوی ساخته شده اند .
مقدسی نیز در قرن چهارم هجری به قرارگیری مسجد جامع همدان در میانة بازار آن اشارة روشنی دارد
آخرین پدیدة تاریخی مطرح در بازار همدان که نیازمند دیرینه شناسی است ،احداث خیابان اکباتان است .پیش از احداث این
خیابان ،چند باغچه در کنار یکدیگر در راستای مزبور قرار داشته که حدود باغچهها از شمال به راستة مسجد جامع ،از غرب به
سرای تحدید و از شرق به امامزاده شاهزاده حسین ختم میشده است .در بخش شرقی این خیابان تازه تاسیس که در ابتدا
خیابان گازران نام داشت ،یك باب گاراژ ،یك باب حمام و چند باب مغازه ایجاد گردید که بقعة امامزاده شاهزاده حسین در
مجاورت گاراژ مزبور قرار دارد و راستة زرینبرها ،قبرستان بوده است .خیابان اکباتان که در حدود  1312شمسی توسط یك
مهندس آلمانی به نام" کالماژین فریش" با همکاری مهندس آلمانی دیگری به نام" کنینی" همراه با میدان مرکزی و دو
خیابان دیگر طراحی شده بود ،توسط "ناصرالممالك شریفی همدانی" که در آن زمان به ریاست انجمن شهر انتخاب شده بود،
احداث گردید.
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مشخصات و ویژگی های عرصه و اعیان :
نحوه استقرار کالبد در زمین :

A

بافت منسجم و به هم پیوسته بازار به وسیله خیابان اکباتان به دو پاره تقسیم شده است به طوری که قسمت اعظم در غرب
خیا بان اکباتان قرار گرفته است  .بافت بازار منطبق بر خصوصیات اقلیمی منا طق سرد بافتی فشرده و به هم پیوسته است که
در بعضی قسمت ها به وسیله فضاهای باز گشوده شده است .
این فضاهای باز که در حقیقت حیاط ها و نقاط مرکزی سراهای بازار هستند در راستای شمال غربی _جنوب شرقی امتداد
یافته اند .تنها یك مورد استثناء وجود دارد که مربوط به صحن مساجد جامع است و امتداد آن نیز به سبب جهت گیری در
راستای قبله از راستای شمال غربی _ جنوب شرقی منحرف شده است  .همانطور که عنوان شد بافت بازار توسط خیابان
اکباتان به دو پاره تقسیم شده است این مسئله سبب گشته است که کالبد بازار تنها در مجاورت خیابان به یکباره تغییر راستا
داده و در امتد اد آن جهت گیری نماید و لذا گسترش بافت جدید در امتداد خیابان باعث شده است که در محل اتصال این
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قسمت و بافت قدیم بازار اغتشاشی به وجود آید  .سطح کل مورد طراحی که بخش عمده ای از بازار فعال امروزی را تشکیل می
دهد  10/6هکتار است که  5/7آن را کالبد و الباقی را فضاهای خالی در بر گرفته اند .
نتیجه گیری
بازارهمدان نمونه ایست از فضای شهری شهر سنتی ایرانی ،مشتی نمونه خروار.در اینجا نگرش رجعت به گذشته بادیدی
نوستالژیك نیست.میراث ارزشمندی که صحبت از آن است درواقع صورت ظاهری کالبدی فرهنگ ماست،فرهنگی که پایه
واساس جامعه حافظوتداوم دهنده حیات آن است.منظور از حفظ گذشته ،درك مفهوم،معنا و محتوای آن و تسری دادن آن به
آینده است.لذا برای خلق آینده ای ریشه دار،حفظ گذشته و بررسی آن ضروری است.معنایی که بازار همدان و عناصرش در
ذهن شهروندهمدانی دارد نه در ذهن شناسنده آن است و نه درعینیات خاموشی که این شناسنده در برابر خود می بیند .بلکه
در چیزی است که میان آنهاست،در تعامل بین آنها که همیشه پیشاپیش ذهن و عین را به هم می پیوندد.در گرفتار بودن ما در
جهانی که ما را به خود می خواند و با ما سخن می گوید .لذا آنچه تعالی کالبدی اش نامیدیم نباید تا حد حضور خاموش
اشیاءتقلیل یابد.شهرساز باید محرك نوزایی اندیشه اسالمی پویا ،تعالی احساس و بازانگیزش ارزش هایی باشد که مایه عزت نوع
بشرند و آدمی را همواره به فراروی هرچه بیشتر وامی دارند.نوید بخش عشق و زیبایی.پذیرای آن بودن الجرم یعنی متاثرشدن
از آن.منقلب شدن از آن و نهایتا تعلق یافتن به آن.
شهر اسالمی در ابتدا با نفوذ در پوست تمدن های دیگر و با استفاده از جلوه های تجلی آن ،نمود می یابد تا نیازهای ابتدایی
جوامع تازه مسلمان را پاسخگو باشد .آنچه امروزه با عنوان بحران و ناهماهنگی در ساختار شهرهای اسالمی از آن یاد می شود،
ی جوامع در ده ههای اخیر به وجود
نتیجه ای است که درپی گسست فرهنگی و تزریق مؤلفه های غیر بومی به پیکرة فرهنگ ِ
آمده است  .حفظ ،مرمت و احیای اصولی و قاعده مند این آثار ،قدم دیگری است که در جهت حیات سودمند این آثار،
تأثیرگذار خواهد بود .این همه در درجه اول نیازمند فرهنگ سازی است تا همگان را متوجه ضرورت امر کرده و نظارت و دقت
همگان را موقوف خویش سازد کالم آخر این که حفظ هویت و بافت شهرهای سنتیِ اسالمی به عنوان الگویی برای مطالعه و
پژوهش ضروری است.
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