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  مقدمه

 يكـي از     و زيـادي را در پـي داشـته اسـت         تغيير و تحوالت    كشور  در) بطور كلي مدرنيسم  (يده صنعت و ماشينيسم     پد

  كه ورود ماشين به ايران الزاما سـاختار        است شايد منطقي    .است معماري  و شهر سازي ايراني         فراموشي مهمترين آن 

ريـشه هـاي    بـا   طرح شهري است كـه       شكل در شهري متناسب با آن مانند تعريض خيابانها ضروري بوده است اما م           

 موجب گسيختگي ريشه هـاي اسـتوار  بعبارتي طرحي كه . فرهنگي و معماري بومي ـ ايراني ارتباط برقرارنكرده است 

  . از مظاهر تمدن و فرهنگ غربي استبين مظاهر زندگي و فرهنگ جامعه شده كه نتيجه روند اقتباس يا كپي

فراموش گشت و اجازه ظهور يا خوديابي را در انطباق با تكنولوژي و شرايط جديد               معماري و شهر سازي سنتي كشور       

  )1(."شهر هاي كشور بافت سنتي خود را ازدست داده اند يا از اهميت و اعتبار آن كاسته شده است". پيدا نكرد

ا توجـه بـه رونـد تخريـب         در ايران نيز ب   . احيا و زنده سازي بافهاي تاريخي از سابقه طوالني در جهان برخوردار است            

بافت قديم كه از دوره رضاخان شتاب بيشتري پيدا كرد و بصورت اپيدمي درآمد نخستين حركـت سـازمان يافتـه در                      

 با برگزاري كنكره بين المللي معماران با موضوع بررسي امكان           1349توجه به معماري سنتي و بافت تاريخي به سال          

  .دانست, تمان برگزار گرديدپيوندهاي سنتي با شيوه هاي نوين ساخ

                                                           
استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد  ∗
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كـه آخـرين آن همـايش بناهـاي خـشتي در            از اولين كنكره برگزار شده تا به امروز همايشها و كنكره هاي متعددي              

همراهي بخش اجرايـي    جهت دهي و    تاثير چنين همايشهايي    . مي گذرد ,  برگزار شد  1382ايران در شهر يزد در سال       

 هدف آن خارج ساختن بافت قديم از حالت ركود          و بهسازي شكل گرفت و    ازي   نوس ,احيا  كه سازمان   يطور ب ,را داشت 

   . بوداين فضا و استفاده بيشتر از

اولويت بنـدي مطالعـات و اجـراي آنهـا بتوانـد            , با توجه به تعداد زياد شهرهاي تاريخي و گستردگي بافتهاي تاريخي          

احيـا نمادهـا و عناصـر    , لويتها مطالعـاتي و پژوهـشي   يكي از اين او. سازمان را در رسيدن به اهداف خود موفق سازد   

كه مي تواند نقش مهمي در باز زنده سـازي و تغييـر نگـرش فرهنگـي             ر است ليدي موجود در بافتهاي تاريخي شه     ك

  .مردم به معماري گذشته باشد

ر ايـران نيـز    دو طق اسالمي ـ شرقي  است بازار يكي از عناصر اصلي بافت قديم و تاريخي شهر كه از ويژگيهاي منا

 به منزله مركز مهم اقتصادي شهر در كنار عناصر ديگري چون مـساجد جـامع، امـامزاده،                  بازار. ريشه اي ديرينه دارد   

ـ شهر يا ارتباط دهنـده دروازه شـهر         در مركز    مدارس، كاخها يا مقرحكومتي و دروازه شهر       ا مركـز شـهري از اعتبـار      ب

    .. ز اولويتهاي مهم احيا و زنده سازي بافت تاريخي شهرها باشدمي تواند ا و لذا خاصي برخوردار است

تغيير كاربري بازار، ساخت پاساژهاي جديد به سبك غربي صدمه زيادي به بازارسنتي زده است كـه در برخـي مـوارد         

كي از شهرهاي    بازار شهر زواره نمونه اي از اين موارد است، شهري كه بعنوان ي              و تعطيل يا از اعتبار افتاده است      بازار

حسينيه (  بين حسينيه ها    در اين شهر   بازار. از اسالم مي رسد    قدمت آن به قبل      ,سياركهن و تاريخي و كويري كشور     ب

ايـن  . نددوره ساكت و خاموشي خود را مي گذرا       قرار گرفته و    ، مسجد جامع و امامزاده در مركز شهر         )بزرگ و كوچك  

  .مي پردازد نمونه اي از بازارهاي فراموش شده زواره به عنوان شهر مقاله به بررسي بازار

  

  ويژگيهاي بازار سنتي و تاريخي 
2 و در زبان پارسي هخامنشي اباكاري      1  كه مركب از ابـا بـه معنـي محـل اجتمـاع و               واژه بازار در زبان پهلوي واچار     

 پسوند  زار در فارسي دري        بكار مي رفته كه    3 در فارسي ميانه واژه وازار    ) 2 .(كاري به معني چريدن و گرديدن است      

ران بوسيله پرتغاليها به اروپا راه پيـدا كـرد و در بيـشتر     يواژه بازار از ا     )3. (به معني جايگاه داد و ستد است        “ مجموعا

  )4.(ممالك اروپايي و اسيايي اين واژه استفاده ميشود 

يل ميـشود ، راسـته هـاي فرعـي از     بازار قسمتي از فضاي شهري است كه از يك يا چند راسته اصلي و فرعي تـشك             

  . راسته هاي اصلي منشعب ميشوند كه دو سويي آن دكانها و حجره ها قرار دارند

                                                           
1. wacar 
2. Abacari 
3. Wazar 
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  .راسته هاي بازارچه به نوع فعاليت آن ناميده مي شوند چون بازاركفاشها، بازارزرگرها، كالهدوزها، مسگرها وغيره

 همانندي فعاليت هاي هم سازگار مي باشد و فعاليت آنهـا         تخصصي بودن، همگرايي و   , راسته هاي بازار  از ويژگيهاي   

و طبقه است كـه     راسته ها بصورت د    ساخت فيزيكي برخي از    . بازاريان و كاسبان مزاحمتي ايجاد نمي كند       براي ساير 

 و فعاليتهاي تجاري و كارگاهي اختـصاص دارد و طبقـه دوم آن بيـشتربه محـل                فروش دكان جهت طبقه اول آن به     

  .و كارگاههاي كوچك اختصاص مي يابد  حجره هاي تجارو دفاتر

بيـشتر   سقف اسـت و در    مـ بصورت طولي است و گـسترش آن متفـاوت اسـت، مكانهـاي تجـاري آن                 “ بازارها اكثرا 

اسـت بـراي      مترطول دارد، درحاليكه درايران طول بازارهـا بيـشتر         500 تا   200كشورهاي اسالمي به جزء ايران بين       

 4بـين “  متر، عرض بازارها معمـوال     1500 تبريز  بازار و  متر 900 است، تهران   متر 2500 دست كم    اصفهان نمونه بازار 

  )5.( متراست8تا

يا بقاع متبركـه،    ) چون مسجد جامع  (مشخصه هاي ديگر بازار در ايران اتصال و نزديكي بازار با مساجد بزرگ شهر              از

محور مهم ارتباطي، اقتـصادي و فرهنگـي شهراسـت و    بازار بصورت همزمان يك  . كاروانسراها و تيمچه ها مي باشد     

دارد و به همين جهت اسـت كـه در مواقـع حـساس بـازار تـاثير        نقش و منزلت بسيار مهمي در حيات اجتماعي شهر       

همچنـين نزديكـي مـدارس علميـه يـا قرارگيـري آن درون       ) 6.(مهمي بر روند رويدادهاي اجتمـاعي و سياسـي دارد     

 .ازار از ديگر ويژگيهاي بـازار اسـت       و مساجد كوچك در نزديكي يا درون ب       ) اصفهان بازار رچون مدارس علميه د   (بازار

 ضـروري وجود اين مراكز مذهبي در نزديكي يا درون بازار عالوه بر انجام اعمال مذهبي بازاريـان محـل اسـتراحت و                    

بخصوص اتصال بازار بـا مـسجد       دتمان جغرافي دان آلماني نيز بر ويژگيهاي فوق         .  مردم و بازاريان است    )دستشويي(

  )7.(جامع تاكيد دارد

يكي از اهداف قرارگيري مساجد و مدارس علميه در نزديكي يا درون بازار استفاده آنان از بازار بعنـوان تـامين كننـده          

. عامل وقف و كمك بصورت خيريه و صدقه كه ريشه در اعتقادات مسلمانان دارد، داراي اهميت اسـت                  مخارج است، 

وجود تعداد زياد دكانهـاي وقفـي       . ي موارد توسعه بازار و افزايش بناي بازار با اهداف مذهبي صورت مي پذيرد             در برخ 

بازار با توجه به پايين بودن نرخ كرايه  در مقايسه با ساير دكانهاي بازار سبب تمايل به اجاره آنهـا اسـت و در بيـشتر                           

اصلي مطرح است، بنابر اين توسعه بازار و دست نخـوردن يـا تغييـر    عوامل   بعنوان يكي از   موارد پايداري و رونق بازار    

  . وقف و بطور كلي مذهب دارداملاهاي بازار ارتباط مستقيمي با عبن

 يكي از ويژگيهاي بازارهاي ايران سبك معماري و نوع ساخت آن است كه از نظر چشم انـداز جغرافيـايي نيـز قابـل        

خود مبحثي جدا مي طلبد كه در اينجا بطـور خالصـه مهمتـرين     ي كشورتوجه است، ساخت و سبك معماري بازارها   

  :ويژگيهاي معماري اشاره مي گردد

   هماهنگي و هارموني سردرهاي بازار با معماري مساجد-

 ٤



 

  . گنبدهاي زنجيره اي شكل كه از ديد فضايي قابل تشخيص است-

 بـا بيـرون آن داراي اخـتالف درجـه حـرارت             بگونه اي است كه در فصول مختلف سال درون بـازار            معماري بازار  -

  ) 8.(محسوس است

   مكان يابي صحيح بازار-

   وجود سراها و سوق ها-

   ساخت بازار بصورت دو طبقه-

   بن بست نبودن شبكه هاي بازار  -

   طرح صحيح معماري جهت روشنايي و تهويه بازار -

  يت يا رسته بازار مساحت در نظرگرفته شده براي دكانها با توجه به نوع فعال-

محل برخورد يا تقاطع     بازارهاي تاريخي بزرگ چهارسو است، چهارسو عبارت است از         يكي از فضاهاي بسيار مهم در     

دو راسته اصلي بازار است كه به لحاظ ارتباطي شبيه ميدانهاي بزرگ شهري است، در اطراف ميدان و دكانها و برخي                     

  )9 ,6.(ندفعاليتهاي اجتماعي استقرار پيدا مي كن

به مانند مساجد و مدارس علميه شكل گنبد رفيع و زيبا را مي توان مشاهده كرد كـه از                    درب اغلب ورودي هاي بازار    

نظر هنري و معماري داراي اهميت است، ورودي بازار قيصريه اصفهان نمونه اي زيبا از ايـن نـوع اسـت، بطـوركلي                       

ي هنري و معماري است و كمتر بازاري را به ماننـد آنهـا مـي تـوان                  بازارهاي اصفهان و تبريز نمونه اي از شاهكارها       

  .پيدا كرد

  

  جغرافياي تاريخي و عمومي زواره

  شهرسـتان   شـمال و شـمال شـرقي        يكي از دو بخش شهرستان اردستان است كه در         ,بخش زواره  زواره، مركز  شهر

اسـتان سـمنان  و از سـمت شـرق بـه      سمت شمال به شهرسـتان گرمـسار از      اين بخش از  . اردستان واقع شده است   

غرب به دهستان گرمسير از بخش مركزي و از سمت جنوب  بـه دهـستان كچـو و شهرسـتان                      شهرستان نايين و از   

 دقيقـه عـرض     25 درجـه و     34 دقيقـه تـا      3 درجـه و       32در” موقع جغرافيايي حدودا   از نظر . مي باشد  نايين همجوار 

  . دقيقه طول شرقي قرار گرفته است12 و  درجه52 دقيقه تا 15 درجه و 52شمالي و 

مجموع تابع سيستم كلي شرايط اقليم فالت مركزي ايران است و بـر اسـاس تقـسيم                  وضعيت آب و هوايي زواره در     

سردترين ماه سـال  .  است داراي  bwks 1هاي متداول داراي اقليمي خشك و بياباني است، از نقطه نظركوپنيبند

  . درجه افزايش مي يابد44كه به ) ژوييه(نتيگراد و گرمترين ماه سال ماه تير درجه سا5/3با ) ژانويه(دي

                                                           
1. koopen 
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  ميليمتر است كه بيشترين بارندگي در      2/122متوسط بارندگي ساالنه آن     . زواره ازجمله كم بارانترين نقاط ايران است      

  . دوره خشكي طوالني استمي باشد، از نظر دياگرام آمبروترميك و نيز بهار فصول زمستان و

  درصد جمعيت    32 نفر بوده است كه        14355،  1375سال   و در   نفر 14151 حدود   1370جمعيت بخش زواره درسال     

 1370 نفر بوده است كه نسبت به سال         8232 حدود   1375جمعيت شهر زواره در سال      . شهرستان را تشكيل مي دهد    

  )10(. مي باشد35جمعيتي شهر زواره در كل استان داراي رتبه  ظرن  ، از1370براساس آمارسال  كاهش يافته است،

هم وجود دارد و به ثبت آثار        باستاني دوره ساساني هنوز    قدمت تاريخي زواره به پيش از اسالم مي رسد بطوريكه آثار          

  : گوناگون است كه مهمترين آنها عبارتند از باستاني نيز رسيده است، وجه تسميه ي شهر

 

 
راههاي آاروان روي منطقه اي و حملي  :  يكنقشه مشاره

 آشور
٢١ص,١٣٧٩, غفاري علي: منبع
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محله بن گيـره     دريا واقع بوده و    كنار كلمه زو به معني دريا گرفته شده است زيرا درگذشته اين شهر            ازواژه زواره    -1

  .محل بارگيري كشتي ها بوده است

  .منزلگاه كاروانها بوده است  زواره از كلمه زوار گرفته شده است زيرا درگذشته اين شهر -2

برادر رستم ذكرشده است و گويند چون بـرادر رسـتم برانجـا             زال و     در غالب فرهنگها و لغتنامه ها زواره نام پسر          -3

  )10.(دست يافته است آنرا زواره ناميده اند

در اوايل قرن چهارم هجري به علت كثرت جمعيت سادات طباطبايي ساكن زواره آنـرا مدينـه الـسادات هـم ناميـده                       

  )10و 2.(اند

اي برجا مانده از دوران ساساني وضع اقتصادي مردم         ياقوت حموي جغرافي نويس عرب ضمن اشاره به آثار و فراينده          

  )11(.زواره را بسيارخوب توصيف كرده است

وجود قناتهاي بزرگ مانند خسرو شاه و اروند و آباديهاي مهرآباد، عشق آباد و همين طور قرارگيري زواره بـر سـر راه            

پيداش و تشكيل بازار در آنجا خود بيانگر        . اردكاروانها دليلي بر اقتصاد خوب و آبادي منطقه در دوران پيش ازاسالم د            

مركزيت نسبت به مجموعه اي از آبادي ها و درعين حال ارتباط مناسب زواره با ساير شهرهاي مهم اطراف و محـل                      

بطوريكه زواره از يك سو به نايين، يزد و كرمان و از سوي ديگر به كاشان، قم و ورامـين                    . عبور كاروانها از آنجا است    

 با زغال كوبي هـايي مـسير را        ارتباط داشته، به نحوي كه طوفان شن و ماسه هاي كوير نيز مانع از آن نبوده و                و ري   

  )نقشه شماره يك (.مي ساختند مشخص

ايـن راه كـويري و مـشكل و         . طبس و مشهد مقدس بـوده اسـت        مسير ديگر ارتباطي شهر زواره با شهرهاي انارك،       

دروازه ” را اصـطالحا   سخت بوده است و شايد به دليل همين مسيركويري و دشوار بوده است كه دروازه شمالي شـهر                 

  )12.(تركي مي ناميده اند

آل طـاهربن   (  علـوي  سـادات  با پذيرش دين مبين اسالم توسط ايرانيان و بتدريج مهاجرت اعراب به ايران عـده اي از                

محله بن كويه نمونه اي از آن       به مسجد كه آتشكده      تبديل آتشكده هاي شهر   . ساخت مسجد در زواره شروع شد     ) علي

همـين قـرن كـه يكـي از          است كه در اوايل سوم هجري اتفاق افتاده است، همچنين سـاخت مـساجد جـامع زواره در                 

 و امروز يكي از نمادها و نـشانه هـاي           ايواني ايران است ساخته شد    قديميترين و به نظر برخي اولين مسجد جامع چهار          

  .مهم شهر محسوب مي گردد

  

  خصات كالبدي شهر مش

 ٧



 

بخش قديمي شهر با داشتن ارتباط فضايي       .  است  و بررسي  شهر زواره به دو بخش قديمي و جديد قابل تقسيم بندي          

متاثر از معمـاري و شهرسـازي       د و بخش جديد     يكپارچه و بهم پيوسته بخش اصلي و مركزي شهر را شكل مي بخش            

  . گرفته استقرار در جنوب و جنوب غربي "ه عمدتاك است جديد

آب , مـدارس , حمامهـا , امامزاده, حسينيه, بازار, مهمترين عناصر و فضاهاي اصلي و كالبدي شهر شامل مسجد جامع          

در گذشته برج و بارو و حـصار شـهر بـه دور     وبخش تاريخي و قديمي قرار گرفته    انبارها و محالت است كه همه در        

شهر در درون حصار از ده محله و بخـش بيرونـي حـصار از سـيزده محلـه                   . آنها تكميل كننده اين انسجام بوده است      

  )13. (رفته است گرفته كه امروزه حصار فوق از بينشكل 
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   بافت شهر زواره-)٢: (نقشه مشاره 
 :متشكل از يك شبكه ارگانيك با عناصر آليدي

  دروازه شهر-٢               حصار شهر -١
 حمورهاي اصلي-٣                       بازار -٢

 يا راسته  حمله ها
 مسجد جامع  -٤

 ٣٧ ص١٣٧٩: غفاري علي١١منبع مشاره : ماخذ



 

فـضاهاي  , مراكز حكومتي و اجتماعي  , بازار, مسجد جامع :  نندشهر زواره به مانند ساير شهرهاي اسالمي فضاهايي ما        

 همـه   عناصر نام بـرده شـده     . مرتبه و شخصيت خاص خود را دارند      , ضمن آنكه هركدام جاي     داشته  . . . مسكوني و   

پيوسته نشان مي دهد كه آن     باهم مجموعه اي واحد را پديد مي آورند كه شهر را از نظر كالبدي و فضايي منسجم و                 

  )نقشه شماره دو(.نمايان است ه وضوح در اين شهرب

ارتباط فضايي بين عناصر و محالت      و    بافت شبكه شطرنجي و ارگانيك     از خصوصيات ديگر فضاي شهر مي توان به       

   )14(.و سلسله مرتب دسترسي آنها بهم ذكر كرد

پياده به سمت مركز محله يـا  همچنين محله و موقعيت آن از عوامل شكل دهنده شهر هستند كه معيار آن دسترسي            

نكته قابل توجه در معابر و دسترسيها  وسعت معابر است كه عرض آن بيش از ساير معابر شهرهاي                   . مركز شهر است  

  )15(.قديمي و اسالمي است

 .قابل مشاهده و ممتاز است    , بعنوان يك عنصر خطي     دهنده بازار در  بافت شبكه شطرنجي و ارگانيك         ارتباط فضايي 

دسترسيها و بازار   , حمامها  , آب انبار ها  , حسينيه, مسجد جامع , ازمان فضايي و اجتماعي شهر بر اساس محله ها        لذا س 

  .سامان مي يابد كه درچهارچوبه حصار شهر منطبق بر شرايط محيطي قابل تشخيص است
  

  بازار زواره

 اخير جنوب به شـمال كـشور بـر           عنوان شد عبور راههاي اصلي شرق به غرب كشور و سده هاي            "همانطور كه قبال  

  .گرديددر منطقه و شهر افزود و سبب رونق تجارت و بازرگاني هاهميت شهر زوار

سـاير   با در نظر گرفتن استقرار شهر در منتهي اليه كوير و در مركزيت روستاههاي منطقه و ارتبـاط مـداوم شـهر بـا                       

د و كرمان بر موقعيت مهم شـهر        زي, نايين, هرانت, مشهد  , ورامين, اصفهان, شهرهاي دور و نزديك كشور چون ري      

  . مي شويم و مطمئنو شكل گيري بازار بيشتر آگاه

مي گردد و وجود     قرارگيري دروازه هاي شهر به سمت راههاي بازرگاني و مسيرهاي تاريخي كه به عهد ساساني باز                 

  .  تاكيد داردريخي آن فعاليت و جنب و جوش تا , تعداد زياد كاروانسرها در شهر بر اهميت بازار

زمـين محـدود بـدليل شـوري        , گرماي شديد و طوالني بودن فصل گرما      , شرايط بد طبيعي چون كمي نزوالت جوي      

.  بواسطه نزديكي به كوير و حمله شنهاي روان از جمله عواملي است كه كار كشاورزي را محدود ساخته اسـت                    ,خاك

  .ر دور از انتظار نيستلذا گرايش به بازرگاني با توجه به شرايط مذكو

صـنايع آهنگـري بـا      : از سوي ديگر توجه مردم به صنعت كه در سطح منطقه از شهرت برخوردار بـوده اسـت ماننـد                   

, عبا بـافي  , كرباس بافي :  چونصنايع نساجي   , . . . سيخ و   , ميخ, سه پايه , منقل سازي , محصوالتي نظير نعل سازي   

سفالگري تـاثير   , روغنگيري, قالي بافي , نجاري, گيوه دوزي :  ايع ديگري چون   و صن  نمد بافي , گليم بافي , پارچه بافي 

  .ادي در گرايش به بازرگاني در اين شهر حكايت دارديز

 ٩



 

بـازار بعنـوان محـور      "بطوريكـه   . اسـت , مكانيابي بازار نيز حكايت از توجه زياد مردم و نقشي كه در زندگي آنها دارد              

 مي توان نام برد كه در پيوستگي بافت و   وحدت سيماي شـهر نقـش ويـژه                    اصلي شهر و بعنوان ستون فقرات شهر      

)16( ."ايفا مي نمايد

 ١٠



 

 
 تصاوير بافت   نقشه و-)٢: (     نقشه مشاره 

 مرآزي شهر شامل بازار و مسجد و حسينيه 
 ١١٤ ص١٣٧٩:  غفاري علي,١١منبع مشاره: ماخذ

 ١١



 

  
  نماي داخلي از بازار): 1(عكس شماره 

  نگارنده: منبع 

  

از ). دو و سـه     نقشه شـماره    .(ينيه كوچك و بزرگ است    بازار زواره ارتباط دهنده بين مسجد جامع و امامزاده و دو حس           

در حـال حاضـر در بـازاز        . كاشـان و نـايين اسـت      , نظر معماري به مانند ساير بازارهاي مركزي كشور چون اصـفهان          

  . فعاليتي مشاهده نمي شود و مغازه ها بصورت انبار مورد استفاده است

اما اين در صورتي است كه بازار امروز نيز توان فعاليت           .  ندارد امروز شهر به مانند گذشته حرف مختلف فعاليت       هرچند  

  .و سيرويس دهي را داراست

  

 ١٢



 

  
  نمايي از بازار جديد شهر) : 2(عكس شماره 

  نگارنده: منبع 

  

ايـن بـازار ابتـدا در حاشـيه        . امروزه در شهر بازار روز وجود دارد كه در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه برگزار مي گـردد                

اختصاص مكاني مشخص بـراي بـازار       اي مركزي شهر برگزار مي شد كه با ساماندهي آن توسط شهرداري و              خيابانه

   ) دوعكس شماره( .روز بصورت نيمه مسقف شكل و نظم خاصي پيدا كرد

  : با بازار قديمي شهر مي توان نتيجه گيري كرد كه  در مقايسهدر بررسي مكان بازار فوق

  ,اريخي كشور را نداردبازار جديد هويت بازارهاي ت •

  ,بازار جديد در فضاي باز و بدون معماري است •

.بازار جديد به غير از روزهاي يكشنبه و چهارشنبه بدون استفاده و تعطيل است • 

.در روز بازار مشكل ترافيكي در شهر ايجاد مي شود • 

 ١٣



 

پوشـشي بـراي حفاظـت از       زيرا در فصل گرمـا      , بازار جديد در فصول گرما و سرما براي خريدار مشكل ساز است            •

شدت گرما و تابش شديد نور خورشيد وجود ندارد و در هنگام بارندگي نيز سرپناهي براي دوري از بارش وجـود                     

  .ندارد

در زمستان بخصوص هنگام ريزش برف رفت و آمد را مشكل و استقبال خريدار و فروشنده  براي حضود در كـم                       •

  .مي شود

  : اده عبارت ازمزاياي بازار قديمي شهر جهت استف

  ,بازار مسقف و پوشش مناسبي براي دوري از گرما و سرما و تهويه دارد •

  ,كاروانسراهاي بازار را مي توان جهت  بازار روز استفاده كردفضا براي توسعه بازار وجود دارد و  •

  .روز است  بازارصورت سرپوشيده و سرباز است قابل استفاده جهت روزهاي حسينيه بزرگ كه به دو •

,فعاليت در بازار را مي توان بصورت دائمي فراهم ساخت • 

.براي مردم فراهم است. . . ) دستشويي و , چون استراحت(در كنار بازار تاريخي امكاناتي جهت نيزهاي ضروري  • 

 كمتـر خواهـد     ,راههاي دسترسي مناسب  نقش ارتباط دهنده تاريخي و      مشكل ترافيكي شهر در روز بازار به دليل          •

  ,بود

  ,عاليت بازار انسجام بين بافت تاريخي شهر فراهم مي شودبا ف •

  .مي كندشهر هويت تاريخي خود كسب , هامامزاده و حسيني, با فعاليت بازار در كنار مسجد جامع •

  

  نتيجه گيري

بازار يكي از عناصر اصلي بافت قديم و تاريخي شهر كه از ويژگيهاي مناطق اسالمي ـ شرقي  است كه در ايران نيز  

شه اي ديرينه دارد، به منزله مركز مهم اقتصادي شـهر در كنـار عناصـر ديگـري چـون مـساجد جـامع، امـامزاده،                          ري

مدارس، كاخها يا مقرحكومتي و دروازه شهردر مركز شهر يا ارتباط دهنـده دروازه شـهر يـا مركـز شـهري از اعتبـار                         

  .خاصي برخوردار است

يـا بقـاع متبركـه،      ) چـون مـسجد جـامع     (  بازار با مساجد بزرگ شهر     مشخصه هاي بازار در ايران اتصال و نزديكي        از

اسـت و    بازار بصورت همزمان يك محور مهم ارتباطي، اقتصادي و فرهنگي شـهر           . كاروانسراها و تيمچه ها مي باشد     

نقش و منزلت بسيار مهمي در حيات اجتماعي شهر دارد و به همين جهت  است كـه در مواقـع حـساس بـازار تـاثير                           

  . بر روند رويدادهاي اجتماعي و سياسي داردمهمي

 بطوريكه بازار زواره ارتباط دهنده بين مسجد جـامع و امـامزاده و دو               ,بازار زواره جداي از ساير بازارهاي كشور نيست       

قرارگرفتن اين شهر در مركز كشور با در نظر گرفتن استقرار شهر در منتهي اليه كوير                . حسينيه كوچك و بزرگ است    

 ١٤



 

ارتباز دهنـدهبين مـسجد جـامع و امـامزاده و دو            كه  بازار تاريخي زواره تنها عنصر خطي در بافت تاريخي شهر است            

. نقش ستون فقرات در شهر را دارد و هنوز مي تواند اين نقش را بيش از گذشته داشته باشد       , حسينيه بزرگ و كوچك   

اما متاسفانه بازار شهر امروز دوره ركود و خمودگي خود را بعلت تغيير شرايط و عدم توجه مسئولين و مردم شهر مـي                       

    .گذراند

سـت  اد كه بازار شهر هنوز از قابليتهاي مناسبي براي شروع مجدد فعاليت خود دار             مي ده بررسي ما در در مقاله نشان       

 از سوي ديگر فعاليت مجدد بازار در عدم تخريب و توجه            .دست يافت  درست مي توان به اين مهم        ريزي كه با برنامه  

حفظ ميراث فرهنگي   ,  و لذا با توجه به موقعبت بازار در شهر           بيشتر مردم به معماري اصيل بومي و تاريخي مي گردد         

ب  .ه شدت احساس مي شودت احيا و استفاده مجدد از بازار ضرور, و دميدن روح زندگي در بافت تاريخي شهر 
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Historic Bazar  revival, to identity physical space of city, Case study: 
Zavareh Town Bazar,Iran 
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Abstract: 
This paper is to examine zavareh city bazaar. This study  focuses on historic         
bazar , and analysis on the basis to compare with The new bazaar.  Zavareh is 
one the ancient desert towns of Iran with history going back as far as pre 
Islamic period.  
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