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 چکیده 

 یژگیو یناز ا یکی یکند،م یزشهرها متما یرهستند که آنها را از سا ییها یژگیو یدارا یاسالم یشهرها

و قبل از  یشهر است. بازارها در دوره اسالم یو مرکز یبازار در بافت اصل یها حضور شاخص مجموعه 

 ییا ینهبه عنوان گنج دچشم نواز خو یداشته با معمار یکه در بافت شهر ییا یژهو یگاهآن با توجه به جا

 یتفعال یبرا یمجموعه نه تنها محل ینمانده است . ا یبر جا یشینیانارزشمند از ذوق و هنر و فرهنگ پ

همچون : حمام  یاز خدمات یبرخوردار یقمردم از طر یروزانه  یازهاین یناست بلکه با تام یاقتصاد یها

و  یاسی، س ی، فرهنگ یاجتماع یها یتدر فعال ی، آب انبار ، سقاخانه ، کاروانسرا و مسجد نقش مهم

و مقاالت معتبر صورت گرفته ،  یه از منابع کتابخانه اپژوهش که با استفاد یندارد. هدف از ا ینید

بارز  یاز نمودها یکیبه عنوان  یرانا یسنت یبازارها یمعمار یها یژگیو شناخت مفهوم و و یبررس

 است . یو اسالم یسنت یمعمار

 

  یو اسالم یسنت ی، بازار ، معمار یاسالم یشهرها واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

از  یکیدر اطراف مسجد و در  یکه به شکل خط یشودمحسوب م یانهخاورم یاسالم یشهرها یاز عناصر اصل یکیبازار به عنوان 

.بازار یافتدروازه و مرکز شهر امتداد م یادو دروازه شهر و  ین( و ب یغرب یاو  ی، شرق ی، جنوب ی) شمال یاییجهات جغراف

خاص خود را داشته که  یراسته  یداشت. هر صنف یوندپ یو مذهب یو اقتصاد یاسیبا مراکز مهم س یاز لحاظ کارکرد یاسالم

.در محدوده بالفصل مسجد ، بازار یشددر آن راه نداشتند و آن بخش از بازار به نام آن صنف مشهور م یگرد یمشاغل و صنف ها

صرافان ، و چرم سازان قرار  فروشان و بعد از آن بازار کتابفروشان ، جواهر فروشان ، یحشمع فروشان ، عطاران ، مهر و تسب

. هر چه بازار به سمت یگرفتندو بعد از آن بازار نجاران، مسگران، قفل سازان، آهنگران، قرار م یداشت . سپس بازار پارچه فروش

، نعل بندان یتنها رد یکه. بطور یکردعمل م ییانروستا یازو در جهت رفع ن یدادعملکرد م ییرتغ یشدم یکشهر نزد یدروازه 

، آجر ی، رنگرزاز جمله دباغ خانه یعیصنا یزن یستز یطمح یاز آلودگ یریسازان ، و پاالن دوزان قرار داشتند . جهت جلوگ ینز

:  5741زاده  ین، حس 74-73:  5731  یبیاز شهر قرار داشته است .) حب ی، و سالح خانه در فاصله کمتر ی، سفال ساز یپز

  ( 31-37:  5711  ظریان، ن 513-514

 

واژه بازار یفتعر   

(واژه بازار  152:  5737 یعنصر داشته باشد .) مومن ینبودن ا یرانیبر ا یشتریب یدتاک یتواندم یبازار به لحاظ واژه شناس واژه

(( ، وازارس  ی)) بازرگان یه(( ، وازرگان )) بازرگان (( ، وازرگانیچون وازارگ ))بازار ییها یب))وازار (( و با ترک یانهم یدر فارس

 یگرفته شده است که به معنا carana – vaha باستان یرانیواژه احتماال از صورت مفروض ا ینبازار ((آمده است . ا یس)) رئ

 ییاز سو  ییاروپا ی، و زبان ها ی، عثمان ی، ترک یسو به عرب یکاز  یاز راه بازرگان یرانیواژه ا ینداد و ستد است . ا یگاهجا

 یرانیکه بازار ا یدهگرد یدمصدرحا ق یزاست . در دانشنامه جهان اسالم ن یافته راه یالنهند و س یها ینسرزم یهابه زبان  یگرد

 یبجهان با همان لفظ و تلفظ درآمده.) حب یاز زبانها یاریبازار به بس یرانیبوده و واژه ا یانخود زبانزد جهان یها یژگیبا و

5711  :13 ) 

 

بازار یخیتار ی یشینهو پ یدایشپ   

. بر  یرسدم یشبود به حدود ده هزار سال پ یمتک یو بازرگان یدست یعصنا یدکه اقتصاد آنها بر تول ییسکونتگاه ها ی پیشینه

از  ییبود و به گونه ا یمتک یکه اقتصاد آن بر کشت غالت و دامدار ییاز سکونت گاهها یکی،  یمیقد یهایاز بررس یکیاساس 

 یشسال پ 3222آن به  ی یشینهکرمانشاه بود که پ یکیدر نزد یبود ، سکونتگاه یدهرس ینیبه شهر نش ینینش یکجامرحله 

 . یرسدم

است .  هشد یافت یرانبود در نقاط گوناگون ا یدست یعصنا یدبر تول یکه اقتصادشان متک ییاز سکونتگاه ها یمتعدد یها نمونه

  ( 51:   5712)سلطانزاده  

 یهمه  یشو کماب یدجد یاز شهرها یاریبه بعد در بس یقرن اول هجر یلاز اوا یخیاساس اطالعات موجود در منابع تار بر

بازار در  ییبه بعد شاهد شکوفا یانسلجوق یساخته شده وجود داشت . از دوره  یبا فضا یدائم ییبازار ها یمیقد یشهرها

و گسترش مبادالت  یکامل و توسعه روابط خارج یتامن یبرقرار یلبه دل یهو در دوره صفو یمشو یم یرانا یشهر یفضاها

  ( 15-11:  5712) سلطانزاده  یرسد، رونق بازار به اوج خود م یتجار

 

  یآن در بافت شهر یتبازار و اهم یتموقع

نسبت به بافت  یشتریب ارتفاع یدارا ینکه( ضمن ا یو عناصر ساختار یبازار )شامل شبکه ارتباط ی، مجموعه  یبافت شهر در

 یندهد . هر کدام از ا یشهر را نشان م یمجموعه استخوان بند اصل ینمرتفع تر قرار دارد و ا یباشد در منطقه  یهمجوار م

آنها همواره به سمت خارج بازار  یبشدند که ش یبه مراکز محله ها متصل م یمنته یبه کوچه ها و راه ها یبیراسته ها به ترت
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آن به  یو اجتماع یکه آب قنوات پس از مشروب کردن بازار و اماکن عموم یشودبازار سبب م یکف راسته ها یاست .بلند

به طرف مرکز شهر  یاصل یدتا همواره د یشودشهر سبب م یقسمت ها یربازار نسبت به سا یشود. بلند یجار یمحالت مسکون

بازار و کنبد و  یاز مجموعه  یمناظر مختلف و جالب یرر تصاوگذرگاهها و معاب یهکه محل کار و اجتماع است معطوف و از کل

 ( 72 : 5711 یرانیا یبازار ها یدر مستند ساز ییشود) تجربه ا یدهمسجد جنب آن د یمناره ها

 

 بازار یو فرهنگ ینقش وكاركرد اجتماع

گرفت.به  یامد و شد شهروندان در ان صورت م یشترینبود و ب یمیقد یشهرها رد یمحور و شاهراه ارتباط ینمهمتر بازار

, بلکه اطالعات  یافتند یم یانها در ان جر یهشهر بود که نه تنها مردم کاال و سرما یطکانال ارتبا ین,  بازار مهمتر یگرعبارت د

شد و  یانجام م یشفاهبه صورت  توسط افراد یاطالع رسان یرا, ز یدرس یان مدان به اطالع شهرون یقاز طر یزها ن یاخبار و اگه

 یا یکه انها را عموما جارچ یرا به گوش مردم برساند , غالبا عده ا یخواست خبر یحکومت م یبود که وقت یلدل ینبه هم

رساندند.)ساطان  یبلند به اطالع مردم م یبا صدا یعنی,  دندز یشهر جار م یخواندند , ان خبر را ابتدا در بازار اصل یم یمناد

 (  11 : 5712زاده 

شود.به  یتواما انجام م یمحصوالت و ارتباطات انسان یو مبادله  یاست که در ان تبادل فرهنگ یحال , بازار مکان ینع در

قرار  یکدیگردر ارتباط با  یو فرهنگ ی, نژاد یمختلف اجتماع , قوم یر و طبفات و گروه هااست که اقشا ی, بازار مکان یریتعب

حوزه  یکاز  یفرهنگ یها یدهعناصر و پد یدهند و باعث اشاعه  یقرار م یرگر را تحت تاثیکدیناخوداگاه  یگرفته و به شکل

 (5712خانقاه ,  یشود.)عسکر یم یگرد یفرهنگ یبه حوزه ها یفرهنگ

 

 مختلف بازار  یشکل ها 

 مختلف وجود داشته و دارند : یبه شکل ها بازارها

 آن جا دارند .  یرشد کرده و خان ها در دو سو یاست که در جهت طول یی( : راسته ا ی) طول یبازار خط-

 یانسراها و خان ها را در م یمتقاطع که مجموعه  یا یمواز یاست گسترده از راسته ها یی: شبکه ا یبازار چند محور-

 است . یشترب یگرد یبازار ها از بارارها ینا ی. تحرک و جاذبه یگیردم

 ی. ) جبارکم درآمدهمترا یمتقاطع عمود بر هم که در طول تقاطع به صورت چند محور ی: مرکب از دو بازار خط یبیبازار صل-

5733  :75-13 ) 
 

 بازار  یمعمار یعناصر و فضاها

 حجره )دکان ( :-5

حجره ها  یاان ها از دک یبازار دانست . شمار یعنصر و فضا ین، اما مهمتر ینو کوچکتر ینساده تر یتواندکان را م یا حجره

متفاوت  یاراورند . مساحت حجره ها بس یراسته بازار را به وجود م یک،  یرندقرار گ یمعبر یدر دو سو یبه صورت خط یکهوقت

همکف و همتراز با سطح معبر به طور  یواقع در طبقه  یمتر مربع بوده است . حجره ها نجو پ یستو به طور متوسط از ده تا ب

 یفوقان یواقع در طبقه  یحجره ها یکهشد ، در حال یدر آن عرضه م ییدکان را داشت که کاال یامغازه  یکمعمول نقش 

 یاز حجره ها ی. بعض یگرفتقرار م یتجارتخانه مورد بهره بردار یک یادار یبه عنوان دفتر کار و فضا یشتردو طبقه ب یبازارها

 شد. یه مبازار به عنوان کارگاه استفاد یواقع در طبقه فوقان

 

 کاروانسرا )سرا ( -1

از عللل  یکیامروز دانست .  یهمانند پاساژها یباشده در بازار ها و تقر یطراح یمعمار یفضا ینمهمتر یتوانها را م کاروانسرا

پررونق  یتجار یابانخ یکبازار دانست ، همانگونه که امروز اگر  یمحدود بودن طول راسته ها یتوانکاروانسرا ها را م یدایشپ
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 ییپاساژها یجنباشند ،  به تدر یتجار یموجود به فضاها یازن یواقع در امتداد آن پاسخگو یها انکه تمام دک ییشود به گونه ا

 یک یتجار یفضاها یتبه ظرف یبترت ینو به ا  یدهندها قرار م یابانآنها را خ یو تنها ورود یشوددر پشت دکان ها ساخته م

توسعه هم در جهت امتداد طول و محور  ین، ا یافت یم توسعهشهر  یک یدر گذشته هم اگر بازار اصل.  یشودافزوده م یابانخ

ساخته  یفرع یو گاه در کنار راسته ها یاصل یکاروانسرا در پشت راسته  یو هم تعداد یگرفتبازار صورت م یراسته اصل

 ( 33-33:  5712. ) سلطانزاده یشدم

 

   یمچهو ت یمت-7

با سرا برخوردار هستن . در لغت نامه دهخدا اورده  یمشابه یاتمانند سرا در بازار دارند و از خصوص یعملکرد یزن یمچهو ت تیم

است  یندر ا یمچهو ت یمسرا با ت یکوچک است  . فرق کل یکاروانسرا یمچه، چه ت یندبزرگ را گو ی( کاروانسرا( یمشده : )) ت

 ینا ینکها یلهستند به دل یمرکز یاطچند طاق مرتفع بر رو ح یا یک یدارا مچهیو ت یمت لیکه سرا غالبا فاقد طاق است و

  ینتر یلندارد . شک یتیچندان اهم یباییز یثآنها از ح یرونیب یو نما یشوندم یدهد ریطاق ها از ز
 ( 122:  5732 یاناست .) قباد یشدهها ساخته م یمچهها و ت یمت یطاق ها یردر ز یبند یزدیها و  ی، کاربند ینو قشنگتر

  

  یصریهق-4

کلمه  یا یصریهاز منابع اشاره شده که ق یمشتق شده . در بعض یبازار شاه یبه معن یسارئاکا ینیالت یاز کلمه  یصریهق واژه

،  یراسته فرع یکبه  یمعمار  یاتکه از لحاظ خصوص یشودگفته م یصرق یبه فضا یرانسزار مربوط بوده است . در ا یا یصرق

لوکس و گرانبها و  یکاالها یغالبا به عرضه  یبود ، اما از لحاظ کارکرد یهسرا شب یک هب یو در موارد معدود یمچهت یاداالن 

چند در  یا یکها به هر شکل که بوده  یصریهق یسبب فضا یناختصاص داشت ، به هم یاز انواع منسوجات عال یبرخ یژهبه و

 ها وجود داشته است.  یهریصق یناز ا یی.در اصفهان نمونه ها ستندیبداشت که هنگام شب آنرا م یورود

 ( 31:  5712) سلطانزاده 

  

   یناتو تزئ مصالح

 مصالح :

ها و  یوارطاق و د یناتو تزئ یآجر یها یوار. سنگفرش  کف ، د یشودمصالح استفاده م ینبازار معموال از بهتر یراسته اصل در

عمدتا آجر مرغوب و مالت آهک و  یجشود . مصالح را یو ساخته م یاجزا طراح یناز بهتر یچوب یدرها و پنجره ها ینهمچن

چون بازار الر ، تمام آن با  ی.) البته در موارد یگردید، ازاره ها و پله ها استفاده م یوارهاد یساز یرز یبرا یزگچ بود . از سنگ ن

سقف کاربرد  ییها و در پوشش نها یزه، ستون ها ، طاق ها ، تو بازار یوارهایسنگ ساخته شده است ( .انواع آجر در ساخت د

مختلف استفاده  یجدا کردن فضاها یاپر کننده و  یارهایود یاز خشت برا یزموارد ن یداشته است . در بعض ییگسترده ا

 بوده است . ییبخش نها ینتز یو گچ بر یکاریهمراه با با کاش یباز یها یاست و آجر کار یشدهم

 

 :  اتنیتزئ

و  یردگ یم یهکه از بنا ما یناتیمتناسب بنا و به کار رفتن تزئ یجز توازن و تعادل اعضا یستن یزیچ یباییز یرانا یمعمار در

است که  یندر خور تحس ییباشد . بنا یختهآم یلیتحم ینکه با تزئ یینه بنا یگرشود . به عبارت د یعرضه م یمنطق لبه شک

 یمچهدرخور را دارا باشد . در پوشش سقف چارسو ها و ت ینیو سطوحش تزئ یگردد و خطوط اصل یندارتفاع و تناسباتش خوشا

، در  یرودکه ارتفاع به اجبار باال م یعو وس یعموم ینوع بنا ها ین. در ا ینمودندم یممدول تنظ یا یمونپ یها ، ارتفاع بنا را رو

انواع آن است . به  ینها و مقرنس ها از بهتر یکه کاربند یشودم یواراجراهماهنگ با د یگریموارد سقف متناسب با د یبرخ
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 یبازارها یدر مستند ساز ی.) تجربه ا یشودتوجه و از آن استفاده م یبازار  به کادر بند یعموم یسبب تنوع پوشش در فضاها

 ( 77:  5711 یرانیا
 

  گیریبحث و نتیجه
در  یا یژهو یگاهجا یچند هزار ساله دارا یشهبا ر یسنت یاست که بازارها ینا یکننده  یانپژوهش ب ینبه دست آمده از ا یجنتا

ارتباط و  یخود موجب برقرار  یشودم یدهد یمعمار ینکه در ا یانسان یازهایباشند .توجه به ن یم ایرانی – یاسالم یمعمار

و هم از لحاظ  یگفت بازار ها هم از لحاظ اقتصاد یتوان.در واقع م یشودآن شهر م انمردم یانم یروابط اجتماع یشافزا

 شود یگذار در هر شهر محسوب م یرتاث یمکان ینیو د یاسی، س ی، اجتماع یفرهنگ

 

 

  منابع

 انتشارات جهاد دانشگاهی  ،بازار ایرانی  ، (5711تجربه ای در مستند سازی بازارهای ایرانی)

 

 بازار ، نشر آگاه ، تهران یشه( ، هم 5733) ینا، م یجبار

 

 .ییز، پا 13، شماره  یباز یهنرها یه، نشر یرانیا یشهر ینور و رنک در فضا یی( هماوا 5711، فرح ) یبحب

 .( ، از شار تا شهر ، انتشارات دانشگاه تهران 5731) ینحس ید، س یبیحب

 .یفرهنگ ی، دفتر پژوهش ها یرانیا یدانم ، بازارها یچه م یراناز ا ی( مجموعه  5712)  ینسلطان زاده ، حس

 .، تهران ی، نشر آب یراندر ا ینیشهر و شهر نش یخ( تار 5741، ) ینسلطان زاده ، حس

( , در نامه علوم یمیقد ی)با توجه به مرمت بناهاینبازار و مسکن شهر قزو یفرهنگ یدر مردم شناس ی( , تامل5712خانقاه) یعسکر

 .53, شماره  یاجتماع

 .، انتشارات دانشگاه تهران یرانا یسنت یبناها یمیاقل ی( ، بررس 5732) ید، وح یانقباد

 .، انتشارات مبتکران ، تهران ینظام شهر یایی( ، پو 5711، اصغر ) یریاننظ
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