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                   بازارهاي ايراني تجسم انديشه هاي پايدار

 
∗دكترآزيتا رجبي   

∗∗فاهنافشين س   

  :چكيده
 بازار واژه اي پارسي است كه اززبان پارسي كه متعلق به ايرانيان دو هزار و پانصد سال قبل است باقي مانده
و از اين زبان وارد فرهنگ زباني ساير ملت هاي دنيا شده و معادل محل تبادالت تجاري به نوعي ماركتينگ با 
اسلوب و مالحظات معمارانه اي است كه در كشورايران به دليل سابقه ي د يرينه ي تجارت شكل گرفته و به 

فريني هاي متعددو ملحم از باور هاي اسالمي تبديل شده است و با نقش آ-ميراثي با ارزش از تمدن ايراني
اسالمي با اجزا و -ايدئولوژيكي اسالمي و معماري متعالي ايراني به صورت الگويي از طراحي فضا هاي تجاري

در شهر هاي ايراني و بسياري از كشورهاي ...عناصر منحصر محل تبادالت اقتصادي و اجتماعي وفرهنگي و
كه با مالحظات پايداري در ساختاروعملكرد به عنوان . دام مي نمايداسالمي غرب آسياوشمال آفريقاعرض ان

نمادي از ارزش هاي جامعه ،مركزيت اقتصادي را به عهده داشته و تجلي معماري پايدار و اسلوبي متعالي و 
  .عرفاني مي باشد

  
 معماري ايراني  ،اشكال بازار سنتي، بازار :يديلك ياه هژاو

 

                                                 
  واحد تهران مركزي–دانشگاه آزاد اسالمي  ييافارغج هروگاستاديار  و يملعت ئيه وضع ∗

 25/1/89: تاريخ دريافت مقاله 
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات_دانشجوي دكتري رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري ∗∗
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  :مقدمه
بازارها به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده ي اقتصاد شهر هاي ايراني متشكل  از 
راسته يا راسته هاي اصلي و فرعي متعدد به اشكال مختلف در فضا هاي باز وبسته 
،سرپوشيده و سرباز ،در طول محور ي ثابت يا انشعاباتي شاخه اي و با طاق ها و نور 

ا و كار بنديها ي زيبا از مهمترين ميراث هاي ملي ايران بوده و به واسطه اصالت گير ه
بناي بازارها به .ايراني خود از گنجينه هاي مهم معماري ايراني به حساب مي آيند

اشكال و گونه هاي مختلف و در نهايت با وحدت معنايي و فضايي به رغم تنوع بصري 
ر ايراني و انطباق با محيط و در جهت رفع نياز هاي خود تجلي گاه هنر و انديشه و تدبي

عناصر وحدت بخش بازار هاي .انساني به مطلوب ترين شكل عرض اندام مي نمايد
ايران از حجره هاوغرفه ها و انبار ها گرفته تا تيم ها و تيمچه ها ، سراها و كاروان سرا 

سوق و راسته هاي اصلي و ها ،بار انداز ها و انبار ها و خانبارها ،قيصريه هاو چهار
فرعي در كنار عناصري همچون مسجد و حمام و قهوه خانه و سقا خانه،آب 
انبارها،حلقه اي از پيوست هاي اجتماعي، اقتصادي را در كالبد ي وحدت بخش با 
هندسه اي بي نقص از كليات آن تا جزئيات را شامل مي شودو فضايي آرامبخش و پر 
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به واسطه تنوع در وحدت بخشي ،سستي و مالل را از آدمي .طراوت و زنده را مي سازد
  .زدوده و به اعماق خود هدايت مي كند كه از معجزات معماري ايرايني تلقي مي شود

 ساده اين تشكيالت اقتصادي نظام هم نشين و تركيب مانوس " در فضاي ظاهرا
بيهودگي و تنوع عناصرومحوطه سازيهاي متناسب با اجزا ،تزيينات مبتني بر پرهيز از 

همراه با وحدت و جودي اساسي ترين عامل برداشت يكسان از فضاهاي بازاري 
ايرانيست كه خود سر منشا شكل گيري چنين فضاهايي در اقصار نقاط جهان بوده 

در طراحي اين فضا ها معماران مجريان خواستهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه .است
. ز نظر ابعاد و اندازه با نوع كامال يكسان تعيين ميشوندراسته ها بازارها ا. خود بوده اند

صحن فضاهاي باز و بسته آرايش و تركيب اجزاي در درون وبيرون اين فضاها ،ارتفاع 
سقف ها وسردر ها و معابر همه و همه بر گرفته از ضرب آهنگي موزون ميباشد كه 

رت در عين مبتني عملكرد مطلوب و فلسفه و جودي وحدت در عين كثرت و كث
  . وحدت مي باشد

  اشكال بازارهاي ايراني
  بازار ها نتيجه دو فرايند در گسترش و شكل گيري بوده اند

 گسترش از پيش طراحي شده يا از پيش انديشيده باشد .1

فاقد انديشه و مبتني بر نياز (گسترش طراحي نشده يا نامنظم  .2
 ). خودرو(وارگانيك)زمان

: 2006رجبي، : (ل اشكال متعددذيل مي باشندبازار هاي طراحي شده ايران شام
127-132(  

كه در طول يك معبر محوري به صورت كريدور (بازارهاي طولي يا خطي  
 ) شكل مي گيرند

شبيه به شبكه اي گسترده از معابر متوازي و (بازارهاي چند محوري  
 )متقاطع با محور هاي متعدد
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 دو محور عمود بر هم به شكل صليب كه از(بازار هاي صليبي يا متقاطع  
 )تشكيل شده است

تركيبي از مجموعه هاي متعددبازاربا اشكال مختلف (بازار هاي منظومه اي 
 .)كه به دور يكديگرتنيده مي شوند

با وسعت محدود گاهي در طول يك محور خطي گاهي دور تا (بازارچه  
: 1993دايره المعارف اسالمي،) (دور يك ميدان محله اي شكل مي گيرند

320-333  ( 

با توجه به شرايط متعدد اقليمي در ايران معماري هم ساز با اقليم بازار هاي ايراني 
منجر به تنوع شكلي در سازه هاي اين بنا ها شده است كه به ويژه در تفاوت در 

سقف هاي كوتاه در مناطق سرد كوهستاني و سقف هاي بلند در (اختالف ارتفاع سقف
گنبدي و قوسي شكل در مناطق گرم (شكل سقف ها يا در )مناطق گرم و خشك

در (سقف شيب دار)در مناطق گرم و مرطوب(مسطح)وخشك ومناطق سرد كوهستاني
يا حتي در بعضي موارد فاقد سقف به چشم مي ) مناطق معتدل ومرطوب

  ) 196-172: 1994قباديان ،(خورند
اي دائمي ،بازار بازار هاي ايراني را مي توان از نظر زمان برگزاري به بازار ه

در مكان هاي ثابت ولي فاقد مالحظات عميق معماري و به صورت ساز هاي (گاه
بازار هاي ادواري ) موقت يا كم دوام مثل ميله هاي آهني و حصير يا مواد پالستيكي

  )    52-26: 1983سلطان زاده،..)(مثل شنبه بازار،جمعه بازار و(

  يعوامل موثر برشكل گيري بازارهاي ايران
 در ريخت شناسي تاريخي شهر هاي ايران بازار به عنوان جزئي الينفك كه هسته 
و محور اصلي شهر را تشكيل مي داده، استخوانبندي و گسترش شهرراهدايت نموده 

  . است
بازارهاي ايراني متاثر ومبين باور هاي ديني ،آيين هاي عبادي ،سنت هاي بومي و 

ر دهاي اقتصادي ،ساختار هاي حاكميتي و رفتار فرهنگي ،ويژگيهاي جغرافيايي ،عملك
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از اين رو با تبعيت از هر يك از موارد فوق تصاوير . هاي اجتماعي مردم مي باشند
متنوعي رااز خودارائه نموده اندكه منجر به تنوع فضاهاي  بازار بوده و قدرت انطباق 

  .پذيري و ارزش اين فضاهارا متجلي مي سازند
ارهاي ايراني در فراز و نشيب هاي اقتصادي ،محيطي و شمار بسياري از باز

سياسي و اجتماعي و فرهنگي دستخوش تحوالت گرديده و در معرض آسيب قرار 
گرفته اند ليكن پايداري كه اساس بنيان آنها بوده است در مقابل تمام لطمات زماني آنها 

  .را حفظ نموده است و همچنان سر افراز باقي مانده اند
اف مختلف در محور هاي بازار با تشكيالت صنفي خاص خود حاكي وجود اصن

از انديشه اي پايدار مبتني بر تنوع عملكردي  و همزيستي متعالي عناعر صنعت،هنر و 
  .تجارت ميباشد

  عناصر سازنده فضا در بازارهاي سنتي ايران 
شده اند كه هر يك  بازارهاي ايراني از عناصري ساختاري هويت بخشي تشكيل

ه عنوان عنصري معنايي با تنوع بصري به تبعيت از محيط به پايدار آن در طول قرون ب
  . منجر شده است 

  :عناصر سازنده ي بازارهاي ايراني را مي توان به شرح ذيل معرفي نمود
كوچكترين واحد بنا در بازار هاي ايراني كه به صورت اتاق هاي :حجره .1

ن طراحي شده ،و از يك يا كوچك جهت فروش مستقيم كاال به خريدارا
چند وجه به معبر يا راسته اي از بازار باز ميشودكه به آن مغازه يادكان نيز  

شكل و ابعاد حجره به تناسب نوع كاال ،ويژگيهاي خريداران و .ميگويند
متفاوت مي .... ويژگيهاي محيطي و جغرافيايي همچون اقليم و شيب و 

ساس نياز و قابل انطباق با شرايط باشدو بناي آنها به رغم سادگي بر ا
در قرارگيري حجره ها كنار هم نوعي و تركيب و هم .طراحي شده است

كه آن را حجره بندي . نشيني اين عناصر در بازارهاي ايراني ديده ميشود
حجره بندي تابعي از راسته بندي يا طبقه بندي صنفي محور هاي .مينامند
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به عقيده  برخي از صاحب ) 77-76: 2006رجبي،.(ارتباطي بازار ميباشد
نظران در حقيقت عنصر اساسي مر كز تجاري شهر دكان بوده كه تجليگاه 

  )51-1992:52ريمون ،(عرصه ي جمعي آن بازار را به وجود مي آورد
 در زبان پارسي به معناي محل گردو وسيع اطالق مي شودو در :تيم ها .2

ك حياط با فضاي بازدر واقع بنايي شبيه به كاروانسرا است كه شامل ي
وسط آن و مقدار زيادي حجره در پيرامون فضاي باز ميباشد كه حياط آن 
محل بار انداز بوده و مجموع فضاي آن به عرضه ي كاالهايي خاص 
اختصاص داردكه گاهي به صورت مركز چند تجارتخانه ي مشابه و به 

-76 :2006رجبي ،.(معني محل گرد و جمع وجورو وسيع اطالق ميشود
كه محل انجام امور دفتري و تجارت عمده و پايگاه فعاليت دالل ها )77

  )12 :1993پيرنيا،(.در بازار ميباشد
 مانند تيم مركز محل فعاليت هاي بزرگ تجاري است كه به :تيمچه .3

صورت راسته بازار كوتاه و پهن و مستقف است كه از دو سو مي توان 
 در اين است كه تنها يك نوع آن را بن بست دانست كه تفاوتش با تيم

در حاليكه تيم ها ممكن  محل تجارت . تجارت در آن صورت ميگيرد
 :تيمچه ها عمدتا از نظر شكل دو گونه بوده اند. چندين نوع كارباشند
  )78-77: 2006رجبي ،(طاق دار و بدون طاق 

 خان يا سرا در حقيقت به كار وانسراهايي گفته ميشود كه در :خان ياسرا .4
.  تا سر طول بازار براي كار ها ي تجاري مورد استفاده قرار ميگرفتندسر

و معادل تجارت خانه است كه شامل دفاتر تجاري )  1986:431كياني ، (
سرپوشيده (و انبار برخي از كاال ها بوده كه دور تا دور فضاي باز مركزي

نحوه قرارگيري )به صورت يك يا سه طبقه ساخته شده است) و سر باز
ان ها يا سراها نسبت به راسته ها داراي قاعده معيني خ

  )81-79: 2006رجبي،.(است
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 رسته به معناي صنف و راسته  خيابان اصلي كه اصناف در آن :راسته .5
قرار ميگيرند كه هر بازار شامل چند راسته اصلي و چندين را سته فر عي 
ر مي باشندكه به ديگر عناصر اصلي و مهم بازار متصل ميشوندو د

دانشنامه جهان اسالم، (.حقيقت به فروش يك جنس اختصاص دارد
1998:381(  

 برگرفته از واژه عربي سوق به معني بازار و واژه چار سوگ :چهار سوق .6
محل تالقي دو راسته ي اصلي مركز تجاري ممتازي . فارسي گرفته شده 

را به وجود مي آورد كه انشعابات اصلي بازار از آن نشعت گرفته 
  )6-7: 1378هوگ،  (.است

است و قيصريه يا "سزارروم "قيصردر زبان فارسي به معناي : قيصريه .7
سزاريه محل فروش كاالهاي گرانبهايي همچون طال و پارچه هاي قيمتي 

 . بوده، كه نام آن از بازار هاي روم شرقي اقتباس شده است 

  ي شودبه محوطه ي انبار كاال در بازار  سنتي ايراني اطالق م: خانبار .8

به معني مكاني است كه جهت اسكان و بارگيري و باراندازي :كاروانسرا .9
تجار ومسافران بين المللي  از دوهزار و پانصد سال قبل در ايران در 
داخل شهر و در داخل بازار ها ودر خارج از شهر ها در مسيرهاي عبور 

 كرده تجار و مسافران ساخته ميشد و نقش هتل و اقامتگاهي را ايفاء مي
: 1991پيرنيا،(كه محل نگهداري احشام و بار راهم درخود داشته است

122( 

شامل مساجد،تكايا و حسينيه ها ،مزارات ، سقاخانه (اماكن متبر كه  .10
 ها،مدارس ديني

 حمام هاي عمومي  .11

  )ورزشگاههاي سنتي ايراني(زور خانه .12
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فر ه مراكز ارائه خدمات پذيرايي همچون قهوه خانه و چايخانه ها و س .13
 خانه ها

 گذر هاوميادين ارتباطي .14

 )جهت حفظ امنيت بخش هاي مختلف(در ها و دروازه ها .15

  ...)مسگري ،زرگري ،(كارگاه هاي صنايع دستي  .16

  ويژگيهاي معنايي بازارهاي سنتي ايراني 
 كريم پيرنيامتخصص بسياري از متخصصين معماري ايراني به تبعيت از استاد

  :  معماري سنتي ايران رامبتني بر پنج اصل مي دانندبرجسته در معماري ايراني روح
توجه به درون وتمايل به اعماق كشاندن يا به  درونكشيدن ( درونگرايي 

 )ناظر

 )توجه به نياز و استاندارد هاي انسانيو مدوالر(مردم واري 

 )بي نيازي به غير(خودبسندگي 

 ) اربرددوري از بي فايده بودن يا زيبايي فاقد ك(پرهيز از بيهودگي 

 )ابعاد و اندازه هاي دقيق(و پيمون)پايداري (نيارش 

 ملموسي به شرح ذيل در بازار هاي "هر يك از عناصر فوق الذكر به شكل كامال
  :ايرااني به عرصه ي ظهور رسيده اند

  ويژگي درونگرايي در بازار هاي ايراني
تي فضاهاي  در معماري ايراني همان دروني كردن همه چيز حدرونگرايمنظور از 

باز شهري است بصورتي كه حتي ميدانها نيز مانند حياط مجموعه اي بزرگ ،انسان ها 
را به ... رابه درون هدايت مي كنند و درخود حس امنيت ،حيات و رفاه، محرميت،

  .حداكثر مي رسانند
درونگرايي همانا شكل گيري تركيب فضاها و بناها به سوي درون،حول محوري 

ا ساخت اقليمي و فرهنگي ايران انطباق كامل داشته و در واقع به نظم مركزي است كه ب
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در آوردن فرم دروني بناهارا منجر مي شودو دقيقا اينجاست كه تضاد ميان درون وبيرون 
بر ارزش بيرون مي افزايد و توجه به اين نكته جلب مي شود كه در معماري سنتي 

 " تلقي گرديده ، خارج از آن    "ن  درو" )همچون بازار(ايراني هر عنصري در شهر
 قرارگرفته كه عامل "در يا دروازه اي" به حساب مي آيد و حد فاصل اين دو "بيرون 

درست چنين عملكرد درونگرايي در ارتباط .ارتباط دهنده ميان درون و بيرون مي باشد
است ، به با فضا وحريم خانواده ومساكن وبازارومحالت نيز به راي العين قابل مشاهده 

گونه اي كه بازارهاي سنتي ايراني دقيقا متاثر از روح درونگرايي معماري ايراني در كنه 
وجود خود ،جاذبه دروني دارد كه فرد را به درون خود كشانده و اين فضا را به فضاي 

 بازارهاي مسقف است "سردر ورودي"دروني تبديل مي كند و حدفاصل آن با بيرون  
ا را به فضايي متفاوت از بيرون خود سوق مي دهد و در اين فضا تعلق كه ناخود آگاه ،م

يعني همه چيز حركت به سمت . خاطر ، احساس امنيت و روح زندگي جريان دارد
اين احساس در وروديهاي بازارهاكامال . درون دارد و فضاي روح پذيرنده دارد 

..  هاو تيمچه ها ودر درون بازار فضاهاي باز مركزي مثل چهارسوق. ملموس است 
نقش فضاي باز دروني يا حياط باروح پذيرنده ي  زندگي ايراني را القاء مي كنندو از 
ازدحام و كالفگي و احساس خستگي حاصله از شلوغي فضاي تجاري   جلوگيري مي 

  .نمايد
معماري ايراني سمبل جامعه اي درون پذير و ميزبان و پذيرنده است كه مهمترين 

 فضاهاي باز دروني بصورت حياط مركزي و كليه بافت آنها از فضاي نماد آن وجود
در ساختماهاي بازار سنتي . مي باشد. . . مسكوني گرفته تا فضاي تجاري و مذهبي 

همچون سراها ، تيمچه ها ، مساجد ، تكايا ، مدارس ، حسينيه ها ، كاروانسراها ، 
ا به سمت خود كشيده و در مهمترين بحض فضاي باز دروني است كه حركت انساني ر

درون خود جاي مي دهد و به نوعي تعلق خاطر و احساس امنيت و نزديكي را در فرد 
يا خريدار ايجاد مي كند در واقع اين فضا القاء كننده اصل پذيرندگي به فرد پذيرفته 
شده است ،از اين رو فرد به دليل احساس تعلق خاطر با تعميق و آرامش بيشتر به 
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تر وقت در فضاي بازار متمايل گرديده و ناخودآگاه مقهور اين فضا مي گردد صرف بيش
و متمايل به يافتن عميق ترين بخشهاي آن مي گرديد ، به همين دليل است كه در 
بازارهاي سنتي خريدار با عمق نظر بيشتري به كاالهاي عرضه شده توجه داشته و چه 

  .  انگيزه قبلي براي خريد آن نداشته است بسا توجه او به كاالهايي جلب گردد كه اصال
اين ويژگي درون گرايي در ساخت بازارهاي مناطق گرم وخشك و يا مناطق سرد 
ايران به دليل محيطي و جغرافيايي تشديد گرديده است و به همين لحاظ جاذبه اين 

ر بطور مثال د. بازارها براي خريداران چه بومي و چه غير بومي خيلي زياد مي باشد
بازارهاي مناطق سرد كوهستاني انسان در عين تماشا و تبادل كاالهاي متنوع بازار از 
وجود طاقهاي زيبا و تسلسل تابش آفتاب از رديف پيوسته نورگيري ها سقفي و وجود 
. هماهنگي ميان اجزاء آن لذت برده و در طول مسير بازار احساس خستگي نمي كند 

 مساعد جهت كسب رفتار خاص فردي "ينه سازمحيط زم"اين پديده را مي توان 
 توجيه مي " محيط پديداري"دانست كه روابط حاكم بر فضاي بازار سنتي را بعنوان 

كند و در واقع آنچه كه جغرافيدانان رفتارگرا در پي تاثير محيط جغرافيايي بدان استناد 
مشاهده و اثبات مي كنند در اصول معماري بازارهاي سنتي ايراني به راي العين قابل 

  .مي باشد
  مردم واري در بازار هاي ايراني 

منظور از مردم وار بودن رعايت مقياسي انساني به شكلي مطلوب و مردم پسند در 
  .فضاهاي معماري سنتي ايراني است و بازار نمود بارز اين فضاي مردم وار است 

ل يافته اي در بازار بعنوان هسته و قلب شهر واحد جغرافيايي و اجتماعي تكام
درون سيستم شهر اسالمي است كه با تاثير از ايدئولوژي ناظر بر محيط و به مقتضاي 
انديشه سازندگان آن شكل گرفته و در مسير تكامل تاريخي خود بر حسب شيوه هاي 
معادالت اقتصادي و اجتماعي بر پويائي فضائي ، اقتصادي و اجتماعي خود تداوم 

 بيروني خود را به تناسب نيازهاي خود در هر مقطع زماني بخشيده و سيماي دروني و
دگرگوني ساخته است و بدين ترتيب در مي يابيم كه بازار با حيايتي پويا به ايفاي نقش 
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خود به بهترين شكل آن در طول تاريخ نايل گرديده و پيكره و سيماي آن به تناسب 
اين سازماندهي فضائي . ست نيازها و شرايط انساني مطلوب سازماندهي فضائي شده ا

در برگيرنده نقش توليد و عرضه در كنار نقشهاي مذهبي ، اجتماعي ، فرهنگي برگرفته 
از روح تفكر اسالمي حاكم بوده و همچون يك ارگانيسم زنده عمل كرده و طي 

  . مراحلي چون شكل گيري ، تكامل و دگرگوني به ماهيتي مستقل تبديل گرديده است 

  در بازار هاي ايراني  خود بسندگي
 به مفهوم حداكثر استفاده از امكانات موجود و در دسترس يا به معناي ديگر 

 مي باشد كه بازار سنتي دقيقا منطبق بر آن بوده و در نقاط مختلف "بوم آورد "مصالح 
با تطابق كامل خود با مواد ومصالح موجود در محل و خصوصا بومي شكلي كامل از 

بازار مجموعه اي از انديشه ها و . بق بر محيط خود را عرضه مي داردمعماري سنتي منط
  طرز تفكرات سازمان يافته 

بازار بعنوان يك سيستم اقتصادي و اجتماعي از مدل اجتماعي شهر تبعيت مي 
بدين معنا كه در سيستم اجتماع شهر ساخت فضايي و ساخت اجتماعي روي هم . كند

د كه ساخت فضائي روي رفتار گروهي و رفتار محيط اجتماعي را بوجود مي آورن
فردي تاثير گذارده و رفتار فردي متاثر از رفتار گروهي وصفات فرد مي باشد و مجموع 
صفات فردي صفات گروهي را مي سازد كه ساخت اجتماعي متاثر از اين صفات 

سنتي گروهي است بازار نقطه چالش ميان سنت و مدرنيته در عرصه و نظر بوده و بازار 
به عنوان سمبل اقتدار سنت هاي ديرين در برابر بازتابهاي فضائي خاص شهري ناشي 
از رشد تفكرات مدرنيته همچون ميادين و خيابانهاي غربي و متجدد ساختمانهاي 

  .تجاري بلند امروزي ايستادگي كرده است 

 پرهيز از بيهودگي در بازارهاي ايراني

زيني و اتالف فضاها و جلوگيري از تزئينات  به معناي دوري جستن  از بيهوده گ
 "زائد و فاقد مصرف و كاربرد بوده همچون مجسمه ونمادهاي فاقد كاربردو صرفا
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نمادين ،كه در بناي اروپايي ديده مي شوند بازارهاي ايراني  نمونه اي از سادگي فاقد 
ز محيط فضاهاي تزئيني بالمصرف و به غايت مصرفي و مفيد، و نشانه ي استفاده ا

وفضا با كمترين پرت و بيهودگي و حداكثر كاربرد و حتي تزئينات شايسته و قابل 
سيماي بازار حاصل عملكرد معابر وفضاهاي ساخته شده اطراف آنها مي .استفاده است 

باشد يعني تلفيق معبر با فضاهاي تجاري و اجتماعي و فرهنگي و مذهبي و حتي 
  .معنا مي بخشدسياسي پيرامون آن به فضاي بازار 

مسلما شكل گيري ظاهري بازار متاثر از كاركرد و عملكرد آن بوده و اين شكل 
  .متقابال بر عملكرد آن نيز تاثير گذار مي باشد

 نيارش وپيمون در بازارهاي ايراني

 به مثابه تعيين تناسب بين "پيمون" به معناي مقاومت و پايداري بنا و" نيارش"
از اصولي هستند كه با هم به بناي ايراني جلوه اي منطقي و اجزاء بناست كه اين دو 

زيبا مي دهند  در بازار نيارش و پيمون تناسب و دوامي را به اين بناهاي منسجم و به 
هم پيوسته مي دهد كه قدرت تفكيك آنها را غيرممكن ساخته و شكلي وحدت بخش 

 اين وحدت معنايي خود ايراني بوجود مي آوردكه–و ماندگار را بر قلب شهراسالمي 
  .عامل پايداري و ماندگاري اين عنصر بوده است

  كمال گرايي دراصول معماري بازار هاي ايراني
در معماري ايراني همچون ساير هنرهاي ايراني نوعي كمال گرايي به وضوح قابل 
مشاهده است و در فضاي شهرهاي ايراني پيوستگي اجزاء در يك كل هدفمند و منظم 

 در عين كثرت خود مطلقاً كل مجرد نبوده بلكه با اجزاء ديگر وحدت يافته و بوده كه
به يك كل كمال يافته منتهي مي گردد، و اين كل كمال يافته در بخشهاي مختلف 
شهري همچون بازار به راي الغين عرصه هاي ظهور مي يابد، همچون راسته و تيمچه 

متمركز و ريتميك در طول راسته هاي كه با نظم هندسي مستقل و . ..  ها و سراها  
  .بازار گسترده شده و مي توان آنرا ثمره تفكر پوياي انسان نسل ها دانست 
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اينجا فضاي بازار متاثر از اعتقادات مذهبي ، تجلي فضايي جهان بيني جامعه است 
اين . كه خواستار آزادي در انتخاب ، دوري از فريب و ريا و انتخاب بهترين هاست 

به خريدار قدرت مقايسه ، انتخاب بهتر و ارزانتر و عاري از عيب ونقص و تفكر 
. ساخت بازارهاي سنتي نمودي از هنر اصيل ايراني است . متناسب با توانش را مي دهد

هنر ايراني كه سعي در نمايش وحدت خلقت در تعدد و كثرت آفريده ها داشته و در 
در هنر . ثر از وحدانيت مي پردازد حقيقت حول محور توحيد به نمايش معنوي متا

ايراني حركت بسوي وصال هستي بحش جهان متجلي است و حركت رو به آسمان با 
هنر ايران اسالمي تجليگاه . دقت و پايداري پيوند ماديات را با معنويات بهم گره مي زند

ازار ايمان ناگسستني به ذات ربوبي است و دقيقاً اين هنر در قلب شهر هاي ما يعني ب
  .نيز عرصه حضور يافته و قابل مشاهده مي باشد 

 مكاني فراوان داراي روحي واحد و وحدتي –هنرهاي اسالمي با فواصل زماني 
اين روح وحدت بخش .جدايي ناپذير است كه همانا روح پايداري در خلق بنا هاست 

ي در نحوه و حت. . . در معماري بناهاي شهري ، بازارها و كاروانسراها وسقاخانه و 
قرارگيري اجزاء در كنار هم قابل رويت ميباشد و در واقع هنر اسالمي به بهترين شكل 
در فضائي چون بازار عرصه تكامل و ظهور يافته و گستره بازار تجلي از تفكر معنوي 

جامعه اي كه در عين تنوع آفريده هايش به نوعي وحدت در . جامعه اسالمي است 
انسان را به تفكر برخواسته از درون مايه اين نگرش سوق مي هستي خود دست يافته و 

  دهد

   نتيجه گيري 
ايراني است كه -بازارهاي سنتي ايراني از بهترين عناصر سمبليك معماري اسالمي 

 دارد و فرد را به درون خود "درون گرايي"بيانگر ويژگيهاي اين معماري است يعني 
و اتالف فضا " پرهيز از بيهودگي"آن  است و درساخت "خود بسنده"مي كشاند ،

 اين فضا ساخته شده و پيوستگي "كمال گراي مردم واري "ديده مي شود و در نهايت
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 وجود داشته و اين "نيارش و پيمون"كامل ميان اجزاء آن در نهايت تناسب همراه با 
ر  بومي خود مي باشد كه اين خود منجيفضا كامال منطبق بر الگوهاي فرهنگي جامعه 

به ايجاد محيط زمينه ساز مناسب جهت ترويج فرهنگ جامعه ايراني مي شود كه نقش 
مهمي در ايستادگي فرهنگي و عدم استحاله فرهنگي در مقابله با تهاجمان فرهنگ غربي 
 .داشته و محيط پديداري مناسبي جهت ترويج فرهنگ اصيل خود را بوجود آورده است

زارهاي سنتي ايراني رابا توجه به حاكميت در نتيجه مي توان خصوصيات مهم با

  :روح معماري سنتي ايراني شامل موارد ذيل ذكر نمود

 كالبدي بصورت متصل و پيوسته كنار يكديگر ،بدين معني كه پيوستگي بافت -1
هر واحد در بازار سنتي از جهات مختلف به واحدهاي بعدي متصل و چسبيده بوده و 

  .خود نشان مي دهنددر مجموع بافتي منسجم را از 
، به اين معنا كه نحوه توزيع  تركيب و انسجام ساختاري متعادل عناصر-2

فضايي فعاليتها در تركيبي منسجم و متراكم در كنار يكديگر و متصل به هم استقرار 
در درون بافت . . . يافته اند بدين ترتيب اجزايي چون مسجد ، مدرسه ، تكيه ، حمام 

  .دت بخش بدون تضاد و تعارض شكل مي گيردبازار در تركيبي وح
 آنها يعني زيربناي فضاهاي تجاري در تناسب ابعاد زمينها با كاركرد .1

بازارها سنتي متناسب با نقش و كاركردشان و بعضا منزلت اقتصادي آنها 
 . حتي تعداد طبقات نيز تابع همين اصل است . تعيين مي شود 

 كه بدان ظاهرزيبايي شناسانهحاكميت وزن و ريتم ،وحدت و تنوع و م .2
 هويتي خاص و منحصر به فرد مي بخشد 

 تشكيل يك واحد جغرافيايي و اجتماعي تكامل پذير است  .3

 تاثيرپذير از ايدئولوژي و انديشه هاي حاكم بر جامعه است  .4

داراي پويائي فضائي ، اقتصادي و اجتماعي در عين رعايت مالحظات  .5
 پايداري 
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