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   چكيده
 يرانيكهن ا يهازبان يكهن است و در برخ اريو عرضه كاالست. واژه بس و فروش ديمحل خر يبازار به معن

)، و وازارگان يمانند وازارگ (بازار ييها بيبه صورت واژه و با ترك انهيم يوجود داشته است. بازار در فارس
از  يبه زبان برخ يرانيواژه ا نيگرفته است. ا ربه واژار مورد استفاده قرا يو در پارت رفته؛ي(بازرگان) به كار م

از  يو برخ يعثمان ،يترك ،يعرب يهانيداشتند، مانند سرزم يتبادالت بازرگان رانيكه با ا ييها نيسرزم
واكار اخذ شده است. واژه  ياست. دهخدا اظهار داشته كه بازار از واژه پهلو افتهيراه  ،يياروپا يكشورها
تحق  نيانجام شده در ا يهاياند. بررسگرفته انيرانيژه را از اوا نيگرفته شده و آنان ا يتغالبازار از پر يفرانسو

چرا كه به عنوان ستون فقرات و  باشديساخته شده هستند) م يفضا يكه دارا يي(بازارها يشهر يبر بازارها
 نيعمده تر رانيا يشهرها ردبازار است. از آن جا كه در مو نيهم باشديمورد نظر م يرانيا يشالوده شهرها

بازارچه و... به  - يتجار يهادانيدر گذشته چون م رانيا يتجار يفضاها گريبوده است (د» بازار« يتجار يفضا
با  يو فرهنگ اجتماعي – يتحول بازرا به لحاظ كالبد ريشدند) لذا س يبازار محسوب نم بيوجه رق چيه
  انجام شده است. يخيبستر تار كيشناسانه  در  داريپد كرديرو

  بازار كالبد،ايراني،بازارايرانيبازار، شهر  ي:كليد هايواژه
  
   مقدمه - 1

 ياز اسالم بر جا شيكه از دوران پ يشواهد و مدارك
دهد.  يپراكنده را نم شيكم و ب يو قرائن اتياند جز به كلمانده

كه از طرف  شهياند يو برانداز يساز رانياز دو قرن و شيب
بب شده كه تنها صورت گرفته، س رانيا يدر شهرها گانگان،يب

 ميتوان ينم انقش از گذشته كهن كشورمان ر يب ييچهارچوب ها
را  قشانيدق يهاكه رابطه يبر اساس قرائن شتريو امروز ب ميبشناس
 ميبازار مواجه يريشكل گ خچهيبا تار م،يدان يها نمآن تيبا جامع

)6(  
 يطتداوم خود را در  يامانند هر موجود زنده رانيبازار در ا دهيپد
حفظ كرده است و با  يجوامع انسان شيدايپ ياز ابتدا خ،يتار

و  يخيتار يدادهايآنچه را از رو توانيم ،يخيتار ريمطالعه س
  )1گذشت زمان بر آن مثبت بوده است مشخص نمود (

  

  
  ) ساخت كالبدي شهر در دوران ماد.1شكل (
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  ) بازار از دوران كهن تا دوره مادالف
شده،  ميتنظ شيبوده كه احتماال بدون برنامه از پسال قبل)، مبادله كاال اساس  7500(حدود  هياول يبازار شهرها در

 سكونتاز  يدر برخ ،يخيتار يهاتيها و حكااسطوره ي). براساس بعض4اند (بازار مباداله كاال را به وجود آورده
از اسطوره  يوجود داشت. در بخش هايازمندين ريو س ييعرصه محصوالت غذا يبرا يبازار هاييايآر نينخست يهاگاه

مردم و  يسكنا ياسب برا دانيم كي يچهار گوشه به درازا يغار ديپس جمش«آمدا است:  نيچن دايدر وند ديجمش
و  هايساخت كه در آن سبز يساخت... در آن جا بازار ردهيش يهاگاو ياسب برا دانيم كي يبه دارازا ياچهارگوشه

  )3» (و حصارها وارهايها و دونها و ستها ساخت با اتاقخوراك فاسد نشونده بود. در آنجا خانه
  
قبال رخ داده است و  ينيجانش كياست، چون  ينيجانش كيو نه  ينينه شهرنش دهد،يچه در دوران ماد رخ م آن

جامعه كامال مشخص بلكه مكان  كي ليكه شهر نه به عنوان تشك نياست و ا ييجامعه روستا تيگواه بر آن موجود
بر  يمحكم و قو ياعبارتست از قلعه حلهمر نيدر ا ياست. شار ماد يو شهر يليا ،ييجمع شدن سه جامعه روستا

اند. شار كوچك و بزرگ پراكنده يستينقاط ز شيوارهايخاص كه در دامنه و در پس د يشينقطه سوق الج ايفراز تپه 
هنوز در » بازار«وم شار مفه نيطبقات است. در ا يتبلور قدرت قاهر متمركز و را زياز هر چ شيمرحله ب نيدر ا يماد

  )2(. گذرانديخود را م نيآن مراحل آغاز يدارد و بافت و ساخت كالبد قرار ينيمرحله جن
  اني) هخامنشب

سلطه  ريز عيوس يهانياداره سرزم يبرا يهخامنش يامپراطور
 يرا شكل داد و برا يكارآمد يو اقتصاد يخود، نظام ادار

و  كيموسوم به دراز طال  ياسكه يسهولت مبادالت اقتصاد
مربوط  يهاشرب شد. در متن كلياز نقره موسوم به س ياسكه
عوارض دروازه،  لهاز جم هااتياز انواع مال يدوره به برخ نيبه ا

  )5باج بازار و عوارض بندر اشاره شده است (
   :سه مفهوم را ر خود داشته اند يپارس يهاشهر»
  معبد –شهر  -
  قدرت –شهر  -
  بازار –شهر  -
  :شدندياز سه بخش ساخته م و

  يرونيج) شار ب ،يانيب) شار م ،ي) دژ حكومتالف
   چون كوه و رود بود يعيطب يها، بازارها، باغات و مزارع پراكنده با حصارهامجموعه محالت، خانه كه
 ي)گستردگ4( »افتيدوران بازار در شهر تولد  ني. دراشديم دهيكش زين يرونيبه شار ب يانيامتداد بازار از شار م كه
   يامپراطور نياول ليبه تشك يتابعه دولت هخامنش يهانيسرزم عيوس
  

 -يحال بازرگان نيو در ع يشيسوق الج -ينظام يهاجاده جادي. اشوديمنجر م كيآن روزگاران در شق نزد قدرتمند
. دهديابعه و مفتوحه انجام مت يهانيارتباز نقاط مهم سرزم يبرا ياست كه دولت هخامنش ياقدامات نياز اوب يتجار

 –دهد، دولت  يقرارم نيالنهر نيپر رونق ب يشهرها لتاز دو يارا در مقابل مجموعه يفتح بابل، دولت هخامنش
از  يجاده شاه جاديرا اشغال كرده است. ا ياتيح ييها جادر آن يصنعت ديتجارت و تول ،يكه بازرگان شهرهاي

دجله و فرات،  ريدر مس لومتريك 400آن روزگاران) به طول  ديسف ياي(در انهنتري(شوش) به (افسوس) در كنار مد

  
 ) ساخت كالبدي شهر در دوران هخامنشي.2شكل(



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3

و  مركزي) قدرت–با (شهر  نيالنهر نيب يكشاورز -يبازرگان يقرار دادن شهرها عيدر ارتباط سر ياست برا يحركن
  .كشور ينقاط و شهرها گريد
است، نشان  كردهيفارس عبور م جيات خلكشور به مواز يهند كه از نقاط جنوب نيبابل و سرزم نيجاده ب جاديا

خود قرار  يها را هدف اصلكه محافظت از جاده ياست. دولت يدولت هخامنش يدهنده قدرتمند شدن سازمان اقتصاد
خود را به  يدوران ماد جا يكشاورز -ي. شار نظامكنديم جاديچاپارخانه و كاروانسرا ا كي لومتريك 20داده و در هر 

   .دهديم يانيم يهانيسرزم كشاورزي – يدر سر حدات و شار بازرگان يپارس رگانيباز – يشار نظام
 رييمفهوم تغ نيامر است. اما آن چه در ا نيبر ا يديتاك يپارس يدر شارها يو صراف يمال يهاانجمن نياول جاديا

را بر همه  شيخو يچون و چرا يبه عنوان قدرت فائقه، تسلط ب يكار است. دولت هخامنش يوحدت اجتماع ابدي ينم
وارد  زين يو تجار يبازرگان يبه سرعت در كارها يالهيقب تي. اشرافگسرانديم يو صنعت يو تجار يسطوح بازرگان

 ي. شار پارسزنديم يشده و مهر خود را بر اشار دوران هخامنش يصنعت و تجارت، نهاد ،ي. امتزاج كشاورزشوديم
گردد. بازار در  يزمين يو بازرگان ياست، مركز اقتصاد يو حكومت يو تمركز قدرت مذهب عالوه بر آن كه محل استقرار

  )2( ابدييتولد م رشه
  اني) سلوكج
منجر به امتزاج دو فلسفه شرق و غرب و نمود  يوناني يفرهنگ -ينفوذ روابط اجتماع يدولت هخامنش يفروپاش با»

از قدرت  ياهيداشتند و هم سا يوناني يهااز دولت شهر ياكه هم هاله ييعصر شد، شهرها نيا يآن در شهرها
 يرانيا يوارد شهرها دانيبار مفهوم م نينخست يهلن -يپارس يهاشهر يري. به هنگام شكل گيپارس يشهرها

 هيو كل شوديم يو ادار يو تجار يمركز مبادالت فرهنگ ونانيدر » اگورا« يعنيكه چونان اصل خود خود  شود،يم
 نيبوده و مهمتر يعصر شبكه معابر به صورت شطرنج ني. در ارنديگيقرار م دانيشهر در اطراف  يصلا يبناها
شهر قرار داشته كه البته از  ياصل يهادانياطراف م ايدر كنار  زي. بازار نشوديداده م هرش ياصل دانيها به منقش

  )4» (است افتهييبه دروازه امتداد م كيشهر و نزد يورود ياص يهادرانتداد راه يدانيبه سمت شار م دانيم
 يهاشبكه جاديو ا ينوساز ،يرا مجبور به بازساز يمفتوحه، دوت سلوك يهانيدر سرزم يشبكه شهر يسازمانده

عبور كرده و به  رانيمزبور ازا يهابود. راه ياقاره نيبزرگ ب يهامالك جاده يكرد. دولت سلوك ينيسرزم يهاراه
 نيا يرا به خود گرفتند. دولت سلوك شميابر يهانام را ه هيها در دوران صفوكه بعد يي. را ه هاندرفتيو هند م نيچ

  )2(كرد.  عيها را وسو آن ديجادها را بهبود بخش
  اني) اشكاند

و  يبر كشاورز يمتك انيكشور در زمان پارت اقتصاد
منابع درآمد  نيمهمتر يبود. پس از كشاورز يبازرگان

 يعني رانيا ييايجغراف تيموقع تيرت بود. اهمتجا انيپارت
 يپارت انيفرمانروا يشرق و غرب و آگاه نيآن ب يريقرار گ

و  التيتسه جايآنان به ا تياز آن موجب توجه و عنا
  )5كاروان رو شد ( يرهايبهبود مس يبرا زمال زاتيتجه

  
ها شهر در عصر پارت يو كالبد ييفضا يسازمانده

   :از ) عبارت بوداني(اشكان
. كه بازار يرونيج) شار ب ،يانيب) شار م ،ي) دژ حكومتالف

در  يبازرگان يها، محل بازا در شهرهااست. با توجه به حدس بافتهيادامه م يرونيشروع شده و تا شار ب يانياز شار م
  )4شدهر قرار داشت ( يراه اصل نيدروازه و در امتداد مهمتر يكينزد

 .پارتها بدي شهر در دوران ) ساخت كال3شكل(
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  اني) ساسانه
حضور همه جانبه  ،يدر دولت ساسانحكومت  تيمركز

آن  رانيصنعت و حرف نقش ا -يدولت در بازرگان
 _نيبا چ يروابط بازرگان ،يالملل نيب يروزگاران در بازرگان

و ... همه و همه در  يرم شرق -حجاز _هند و حبشه
موثر افتاد. عنصر بازار  يشار در دولت ساسان ياقتصاد شهر

   )2( كنديم دايكالبد پ مياز آن دار ونكه اكن يدر معان
 يو تعداد شهرها افتيدر آن دوره توسعه  ينيشهرنش»

 شيعهد روبه افزا نيدر ا يو كشاورز يصنعت - يبازرگان
گونه شهرها شد.  نيا ياز عناصر اصل يكينهاد و بازار 

مهم  ير به عنوان عنصربازا يشكل گرفتن فضا يايزرتشت گو بهيبازار در كت سيرئ يعنوان وازار بد (بازار بد) به معن
  بود . ليذ يمركب از فضاها يساسان يشهرها ،يشناس ختير دگاهي. از دباشديم هردر ش

  يدژحكومت- 1 
  ،يانيم - 2 
  يرونيشار ب - 3 
  بازار، 4 
  .دانيم - 5 

 هيشو دامنه خود را به حا شوديعنصر بازار به عنوان ستون فقرات شهر از دل شارستان شروع م يدوره ساسان درشهر
. گردديحمل م اج نيو كاالها و مصنوعات گوناگون از همه جا به ا گرددي. بازار قلب شهر م)1. (گسترانديربض م
 يدامدار يو عاج را از هند و پشم را از نواح انهيم يايرا از آس شميكه ابر ييكاروان ها يشار بر رو يهادورازه

  ".مورد بازار دزفول صادق استدر  هيمسأل نيا") 4.» (گردديگشوده م آوردنديم
  

  
  : يريگ جهينت
  
كه آن را در  يشهر، ظرف رايدر طول ادامه ندهد. ز ژهيتواند به حركت و رشد خود، به و يگفت بازار نم توانيم

و مجهز  دهيباره ثابت را چه به كمال رس كي يتواند شكل ي. شهر نمرديپذ يمقارن با سكون نم يبرگرفته، هرگز وضع
كند، كه زاده از (انباشته  يهابه موازات گسترش هر،شده باشد چه نباشد، دارا شود. ش يكاربرد ليوسا يبه تمام
 طيخود كه در شرا خياز تار ييو در لحظه ها كنديم يگوناگون است، بر شكل ستون فقرات خود اثر گذار يهاشدن)

سخن،  گري. به دكنديبازار حركت م ياصلو در جهت طول معابر  يمسكون يهادر سطح محله رد،يگيمساعد قرار م
اند و وابسته گريكديحركت و گسترش، به  يدانست كه در خطوط اصل يابه مثابه دو شالوده توانيآن را م ازارشهر و ب

با  ماًيالزاماً و مستق ،يو موضع يفرع يهاها و گسترش. اما در حركتكننديقرار داد نشده رشد م يبا تقدم و تاخرها
 يچه برا انيبازار يروزمره را چه برا يزندگ ليوسا يمامجهت است كه بازار، ت نيرابطه ندارند. به هم گريكدي

 ازين يشهر ب يمسكون يكه از فضاها شوديم يايخدمات عموم زاتيتمام تجه يو دارا كنديمهمانان به بازار فراهم م
  . دار
  
  

 .ساساني) ساخت كالبدي شهر در دوران 4شكل(
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