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   چكيده
اصر كليدي تشكيل دهنده ساختار شهري است.كه در بازار همواره در ايران به عنوان يكي از مهمترين عن

باشد. با استقرار دولت اسالم و تسلط آن بر برگيرنده مجموعه عوامل اقتصادي، تجاري، اجتماعي و فرهنگي مي
گردد تا اين دولت از سويي از همه اين مقررات و كشورهايي با قوانين و مقررات تجاري بس گسترده سبب مي

از سوي ديگر آن را با موازين شرعي هماهنگ كند. گستردگي امپراطوري اسالمي از اسپانيا  قوانين بهره برد و
گرفته تا همسايگي چين، وجود قوانين و مقررات تجاري و بازرگاني منبعث از شريعت، امنيت نسبي در پهنه 

ميالدي)  14نهم تا اي رونق بيش از پيش بازرگاني در قرون دوم تا هفتم هجري قمري (امپراطوري، علل پايه
از پيش موجود (بازار)، (ميدان)، در كشورهاي مفتوحه به اين دو عنصر نقش اساسي هاي گردد. وجود قرينهمي

توان از بازار و ميدان اي كه با تقريبي نزديك به يقين ميبخشد. به گونهدر سازماندهي شهر دوره اسالمي مي
ياد كرد. پژوهش حاظر از نوع استقرايي، تاريخي است كه از عنوان عناصر اصلي متشكل شهر دوره اسالمي 

) انجام خواهد شد. اين پژوهش بر آن است تا با بازخواني روند تكامل Case studyطريق مطالعات موردي (
   .بازار درشهر پس ورود اسالم به ايران به مدل تكامل و رشد اين پديده دست پيدا كند

  
  سالمي،بازاراسالمي،تكامل بازاربازار، شهر ا كليدي: هايواژه

  
   مقدمه - 1

مردم  انيدرجهان نام آور هستند و در م رانيا يهابازار است. بازار يدرون شهر يهاساختمان نياز مهمتر يكي
و فروش  ديخر ژهيكه تنها و شدهيبه آن واچار گفته م يو در پهلو انهيم ياند. در زبان فارسبرخوردار بوده تياز اهم
چند بار در آن جا گرد  ياست. مردم هر شهر سال شدهيم تهواچار به انجمن گاه گف يوده است. به طور كلكاال نب

 ياند. برااز بازار برخاسته ياجتماع يهااز جنبش ياري. بسكردنديم يدگيخود رس يو به مسائل اجتماع آمدنديم
هاي مهم در بازسازي، ). از جمله بحث2ت (بازار آن اس ليو تحل يمورد، بررس نيشهرها نخست يريگشكل يبررس

هاي تاريخي، بحث مراكز شهري است. بازار در شهرهاي ما به عنوان يك مركز شهري مطرح و نوسازي بافت هسازيب
هايي كه با آن عناصر شده و در كنش و واكنشاست. بين مركز شهري به همراه ساير عناصر و فضاهاي شهري تعريف 

- كند. در اين ارتباط تحقيقات توسعهاجتماعي شهر ايفاء مي-نقش خود را به عنوان مركز اقتصادي د،ينمايبرقرار م
كاربردي در مورد فضاهاي تاريخي شهرها، بررسي نحوه برخورد گذشتگان و تكميل كار آنها، در افزايش دانش امروز 

  باشد.موثر است و در حل مسائل شهري نيز راهگشا مي
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  سالميبازار در شهر ا - 2
  
با توجه به سنت باقيمانده از شهر دوره ساساني، بازار شهر را  

به سود  -مقر حكومتي –نوردد و از ميدان اصلي شهر در مي
ديوار و بار كشيده شده و سپس در وراي آن تا حدي معقول 

مهم در  ييريمسجد جامع تغ يجادبا ا ).4بايد (گسترد مي
وجود آمد. مسجد جامع آن به  ييفضا يمساختار بازار و تنظ

نظام شهرشد و بازار به عنوان مركز كسب و كار  ياز اجزا
 ي، اغلب در كنار مسجد جامع جايافتاي يژهو يگاهمردم جا

 يابيو مكان  يزيبازار با توجه به آن برنامه ر يگرفت و فضاها
  .)3شد (

اي كه ا اين كه اوقات گم شدهاند كمهيچگاه فقط براي عبادت ساخته نشده-مساجد و بخوصوص مساجد جامع
هاي اجتماعي و گزرانند نه اتالف وقت است و نه فاقد هدفهاي يك ديگر ميبازاريان فارغ از كار تجارت در حجره

  ).8فرهنگي در سطح بازار و در سطح شهر (
  الف) عباسيان 

الهام از شيوهاي هنري  هجري، شهرسازي و معماري اسالمي با 133با روي كار امدن حكومت عباسيان در سال 
اي شكل و چهار راه اصلي بودند كه با الگوي دايره» ديوان شهر«ساساني رايج گرديد. شهرهاي عصر عباسي نوعي 

اصلي شهر قرار داشت و چهار دروازه اصلي هاي كاروان رو، ميداني بزرگ در چهار سوي شهر كه در امتداد راه
شد و هر محله بازاري عمومي براي داد و ستد الت مختلف تقسيم ميشدند. در اين دوران شهر به محمشخص مي

داشت، و هر شهر نيز داراي بازار بزرگي بود كه در آن هر صنفي از بازرگانان بازارهاي معيني داشتند و در هر كدام از 
و هم » قدرت شهر«بودند هم » ديوان شهر«ها و مياديني قرار داشت. در واقع، شهرهاي اين عصر هم ها، دكانراسته

  ).6» (بازار شهر«
  ب) سامانيان

تشكيل دولت ساماني در ماروالنهر و خراسان بزرگ در قرن دوم هجري قمري (قرن نهم ميالدي) را شايد به توان به 
توان گفت كه شهرهاي دوره ساماني با اعتباري اولين دولت ايراني بعد از حمله مسلمانان به ايران دانست. مي

وار پيش از آن فرق داشته است. اين تمايز در درجه اول به علت عوض شدن مراكز فعاليت بود. شهرهاي شهرهاي اد
كرد، شد و ديوار آن را احاطه ميها و محالت مسكوني اطراف آن كه شارستان ناميده ميقديم كم و بيش به قلعه

مخصوصا در قرن سوم و چهارم هجري قمري محدود شده بودند. گسترش زياد حرف و صنايع، داد و ستدها و بازارها، 
ميالدي) در حكم انتقال جمعيت به حومه شهر يا ربض بود. هم شهر به مراتب وسيع تر و متراكم تر از نمونه  10(

كهن خويش گرديده است و هم شهر نه فقط بر اطراف هسته قديمي خويش بلكه كامال در بيرون از آن (ربض) 
انجامد كه دو راسته اصلي در جهات اربعه در ه پاگيري الگوي جديد در شهرسازي ميگسترش يافته است. اين امر ب

گيرد و دهانه ها، جامع شهر نيز قرار ميكنند كه در اطراف ان عالوه بر ديوانميداني مركزي با يكديگر تالقي مي
آفريند و در محالت متفاوت را ميهاي شهر، شود، بازرا در حركت خويش به سوي دروازهراسته اصلي بازار بدان باز مي

زند و حتي آن كالبدي شهر را رقم مي -دواند. اين الگويي است كه براي زماني طوالني سازمان فضاييها ريشه ميآن
  ).4كشاند (ميالدي) مي 20را تا قرن چهاردهم هجري قمري (

  

  
 )6.(اسالميدوران اوايل ) ساخت كالبدي شهر در 1شكل(
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  پ) آل بويه
ادبي،  - هنريهاي تحولي كلي در تمامي زمينه بومي، -هاي مذهبيبه قدرت رسيدن دولت آل بوييان با آرمان

فرهنگي و كالدبي فضايي را نشان دارد. از ديگر دستاوردهاي اين قرن شكوفايي  –اقتصادي، اجتماعي  -سياسي
  ).4هاي صنفي است (انجمن

زاريان و توانست به فراهم آوردن شرايطي توفيق بايد تضمين كننده آزادي ارتباطات توليدي براي باصنف بايد مي
حمايت كننده قشرهاي مردم بي دفاع در برابر حكام، در مرحله اوليه، اصناف اميد بخش بودند، چه براي مردمي كه 

رهانيدند و چه براي شهري يا كل موجوديت شهري كه به مثابه بايست خويش را از قيود و شرايط ناخواسته ميمي
ون برخورداري از توان توليدي اقتصادي خاص خود و زير سلطه دانست كه بدمي يك نهاد حياتي سرزميني، به خوبي

هاي اصلي و اساسي معطوف به بقاي شهر نيست، شايد اين مستقيم خود قادر به اتخاذ هيچ گونه تصميمي در زمينه
ران مرحله را به توان راسخ ترين مرحله از مراحل رشد اصناف در بازار شهرهاي ايران دانست زيرا اين جا هم تالش س

  ).7هاي محلي، پيرو يك راه و يك هدف بودند (هاي اصلي حكومتهاي مردمي و هم فعاليتمذهبي و هم خواسته
گيرد ولي ميزان نفوذ هر يك از روساي متعدد اگر چه انتصاب روياي اصناف در شهرها از جانب حكام صورت مي

ريان بي تاثير باشد و به تمركز نيروي اجرائي در توانند در تقويت كلي جماعت بازا	هاي مختلف نميشهره در زمينه
دست آنان منتهي نگردد: به عبارت ديگر حضور بازاريان در اداره ي شهرها به صورتي غير مستقيم ( از راه اداري) و 

ره ها و تبادل افكار روزمره با شهروندان) قابل توجه است. بازار شهرهاي بازرگاني دوبه صورتي مستقيم (از راه تماس
هاي اجتماعي قدرتمندي را در خود جاي دهد و عمال انجام كارهاي كه توانسته بنيان	ي اسالمي ايران، به دليل اين

اي را در روند شكل گيري شهر و اداره بخش اعظم امور مالي شهر را در نقاط مختلف خود متمركز كند، اهميت ويژه
كه يك موجوديت مهم و تعيين كننده 	ازرگانان ايران، بيش از اينشود. بازار شهرهاي بتداوم زندگي فعال آن دارا مي

هاي اجتماعي اساسي شهر بوده و ستون فقرات شهر را، چه در در زمينه ي شالوده شهر باشد، در برگيرنده فعاليت
  )8دهد. (تصويري از فضا كالبدي و چه در تجسمي از فضاي مدئي شهر، تشكيل مي

  ت) سلجوقيان
مدن سلجوقيان تحوالتي در شهرهاي ايران ايجاد شد. بازرگاني و مبادله در اين زمان گسترش فراواني با روي كار آ«

يافت. در متون تاريخي از بازارهاي گسترده و وسيع در اين دوران بسيار سخن رفته است. در اين دوران محالت شهر 
  اي و مذهبي بود. عرصه و جوالنگاه تضادها و تعارضات قومي، قبيله

 

هر محله براي خود بازار و مركزي خاص داشته و بازار 
كرده اصلي شهر نقش واسط بين محالت را بازي مي

است. همچنين با قرارگيري بازار ميان حكومت و 
مذهب اين سازمان فضايي عالوه بر نقش اقتصادي 

). 6» (واسطه بين امورد دنيوي و اخروي نيز گرديد.
ه در اين دوران با شار گستردگي امر بازرگاني و مبادل

اي كامال تجاري بخشيده بود. بازارهاي گسترده چهره
ها سخن وسيع اين روزگاران كه در متون تاريخي از آن

  رود گواهي روشن بر اين مدعاست.مي
  ث) مغول
 يشسبب افزا يحكومت و دولت اسالم يقدرتمند

 يمعظ يو به وجود آمدن شهرها يرونق مبادالت تجار

  
 )6.(سلجوقيان) ساخت كالبدي شهر در دوران 2شكل(
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داشت.  يشهر دوره اسالم يشهرها نشان از قدرت اقتصاد ينمملو از كارال و مردمان در ا يشد. بازارها يرده هزار نف
مغوالن در تقابل كامل با سازمان و  ينگردبيا –اي يرهروند با حمله مغول در قرن هفتم ق منقطع شد. تفكر عش ينا

و  ياي شهرها و وحدت كشاورزرفتن مفهوم منطقه يناز ب ياو قهر قرار داد و  يآن را مورد نفيني، نظام شهرنش
 يزكرد و بازارها ن يداكاهش پ يو بازرگان يو عدم آرمش در كشور، مبادالت تجار يناامن ينتجارت و صنعت و همچن

  .)3( رونق گذشته خود را از دست دادند
ت در تقابل كامل با انديشه برتر اي بيابانگردي مغوالن كه حتي مفهوم يكجانشيني را هنوز در نيافته استفكر عشيره

هاي تمدن برتر و عالي تر گيرد و چون منطق هر تفكر بدوي، مظاهر و جلوهيعني سازمان و نظام شهرنشيني قرار مي
ها، منطق تاريخ با گذر يك نسل، مغوالن را وا ها و نسل كشيگيرد، اما علي رغم همه ويرانيمورد نفي و قهر قرار مي

تقابل تمدن برتر سر فرود آورده و در آن مستحيل گردند. بازارهاي شهرهاي بازرگاني توسعه يافت و ميدارد تا در م
كاركردي شهرهاي اين  -فضاها و تاسيسات جديدي در جوار آنها احداث شد. بازار همچنان يكي از اركان مهم فضايي

  ).4دوره بود (
  ج) صفويان

 - هاي دهمبخشند، در سدهآيند و اقتصاد شهر را پايه و بنياد ميشهري كه به بازار مي -مجموعه عناصر معماري
ها و انبارها، همراه با امكانات خدماتي خاص ها، تجارتخانهها و كارگاهياند و هم گونه گوني، دكانيازدهم هم فزوني مي

فضاي بازار اختصاص  شوند. اين رده از اماكن يا وسايل خدماتي شهري كه بهخود فهميده و ساخته و بهره وري مي
آيند و هم به اعتبار بازاريان ها، و كتابخانه هايي كه هم به كار روزمره ميها، مسجدها، چايخانهدارند، عبارتند از: حمام

شوند و افزايند. براساس سنتي كهن، اصناف دائر و كارا در شهرهاي بزرگ و متوسط در تار و پود بازار متمركز ميمي
آيند و زير بناي اجتماعي سازمان اقتصادي كنند، روحي درون بازرا به حساب ميآشكار كه كسب ميبا قدرت نهان و 
  كنند.ها و مقاصد خود مشروط ميبازار را به منش

اصناف به شكلي مشابه مويرگ هايي كه فروغ را به 
دهند، بر كل فضاي بازار و به شالوده حيات پيوند مي

مچه و خان و تك تك راسته بازارها و تيم تي
شوند راه قيصريه... كه در اين دوره بسيار ساخته مي
  كنند. دارند و به حيات بازار نفوذ مستمر پيدا مي

پيشرفت چشمگير بازار، شهرهاي ايران را زير پوشش 
يازدهم هجري را نسبت  -هاي دهمبرد و سدهخود مي

نماياند. سلسله به دوران پيشين امن تر و غني تر مي
ي كه دست كم از دو قرن پيش گاهي به اقدمات

خواسته بازاريان و گاهي به خواسته مديران شهر و 
ها و براي تجهيز شهرها در حكام براي ايمني راه

گرفت، و بيشتر ارتباط با نيازهاي بازرگاني صورت مي
ها و تعمير وران احداث راهداد، در دوران صفويه روالي منظم يافت. در اين داگر نه اتفاقي، به شكلي پراكنده رخ مي

و كاروانسراها بنابر درخواست حاكم يا وزير ذينفع بلكه طبق برنامه يي كه سطح كشور را بايد به شكلي ها بناي پل
برد، ترويج يافت و شهر، به عنوان نقطه ورود و مكان جمع آمدن قدور يكسان زير پوشش خدماتي خود ميحتي الم

ها، نقطه عطف سرزمين شد. مفاهيم و معاني كمي و كيفي تازه يي از اين گونه رابطه كه كاالها و توزيع مجدد آن
هرنشينان فعال آن از سوي ديگر به دست هاي وابسته به شهر و شميان شهرهاي بزرگ از يك سود و ميان سرزمين

  
 )6.(صفوي) ساخت كالبدي شهر در دوران 3شكل(
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آمدند، سبب تحوالتي در زمينه تحرك اجتماعي شهروندان شدند و در تحليل آخر، بازار را به عنوان مكان اصلي يا 
  ).3هاي آزاد اقتصادي در آورند (هسته مركزي كليه رابطه

هاي هاي انجمنر اهميتي يافت. فعاليتدر اين دوره بازار به عنوان عنصر مهم اقتصادي در نظام شهري جايگاه پ
صنفي نيز افزايش پيدا كرد و نظام اداري خاصي بر بازار با تشكيالت منظمي حاكم گرديد. از شاخص ترين 

ها، اي چون بازارها، باغهاي عصر صفوي يكي اجاد فضاي فضاهاي شهري طرح ريزي شده و از پيش انديشيدهويژگي
مين ويژگي تقويت اصناف و پيشينه وران و در نهايت جدايي گزيني محالت براساس عنصر ها است. دوها و كاخخيابان

  ).1مذهب است (
  

  چ) سبك اصفهان
اي به يادماندني در عرصه تحوالت شهرنشيني كشورمان سبك اصفهان تحقق آرمان شهر صفوي است كه چون واقعه

باشند ي ايران الهام گرفته از اين مكتب و اين عنصر ميكند. انديشمندانه ترين بناهاي بازارهاي سنتعرض اندام مي
هاي طراحي اندام وار و خردگرايانه موفق به (همچون بازار اصفهان، بازار كرماني و...) سبك اصفهان با تلفيق روش

ي و برنامه ريزي فضايي هماهنگ گرديد كه در نوع خود بي نظير است. از اين زمان به بعد در هر روستا و شهر و كو
برزن يك ميدان يا مركز ثقل كه لزوما مركز ثقل هندسي آن امكان نيز نبود، به وجود آمد كه بازار، مسجد و بناهاي 
حكومتي بر گرداگرد آن جاي گرفتند و در همين حال كانون تقاطع گذرهاي اصلي و عبوري شهر نيز گرديدند. در 

  ).6سازد (ور خود كرده و او را به فضايي ديگر رهنمون مياين فرم فضاسازي شهري، فضا در هر نقطه انسان را محص
  

  ح) قاجار
  

هاي مسوليت داده شده براي بهره كشي نبود سازمان ديواني مناسب، حكومت خودكامه شاهزادگان قاجار در سرزمين
توليدي  و بهربرداري هر چه بيشتر از منابع توليدي موجودو مردمان تحت تسلط، عمال منجر به فروپاشي سازمان

دهد كه هجوم سرمايه داران خارجي براي در اختيار گرفتن سازمان اي رخ ميگردد و اين فروپاشي در لحظهكشور مي
باعث  19اقتصادي و توليدي كشور روز افزون است. حضور مستقيم اين عناصر به خصوص در نيمه دوم قرن 

اي و به ويژه ورود سنگين محصوالت فتن مبادالت سرمايهگردد. شدت ياپيوستگي روز افزون ايران به بازار جهاني مي
باعث  –هنوز در مرحله كارگاهي  -صنعتي به بازار ايران و عدم رقابت و يا در حقيقت عدم امكان رقابت صنايع بومي

گردد كه كشور در بسياري از كاالهاي مصرفي خود اتكايي را از دست داده و استخاله جامعه به سوي جامعه مي
  في آغاز گردد.مصر

عمال به از هم پاشيدن بازارهاي كوچك و  -در شرايط نوين اقتصادي صنعتي -پيوستگي و ادغام ايران در بازار جهاني
تجاري  -انجامد. بازار كماكان لوالي اصلي و ستون فقرات شهر است و چون هميشه عالوه بر نقش اقتصاديمحلي مي

هاي جدا شده از بازار باشد. دسترسيفرهنگي نيز مي -هاي اجتماعينديخود، مكان تظاهرات تمامي اشكال و شكل ب
كنند و محالت به عنوان مكاني نيمه مستقل در دل شهر به حيات خود ادامه در مركز محالت يكديگر را تالقي مي

اند ولي داده دهند. اين محالت گو اين كه وابستگي كهن به روستاهاي هم كيش، هم عقيده، هم نژاد... را از دستمي
اي در سيماي شهر و سازمان هاي عمدهاند. نتيجه اين كه دگرگونيكما كان به عنوان جوامعي در خود باقي مانده

اند است. به عبارتي ديگر علي رغم آن كه سازمان اقتصادي در چنبره سازمان اقتصاد جهاني فضايي آن رخ نداده
  ).4اي نيافته است (هاي عمدهدگرگوني گرفتار آمده است ولي سازمان فضايي آن هنوز
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  خصوصيات عمده بازارها در اين دوره
  

هاي شهر شد، همچنين قرارگيري هاي بزرگ فئودالي ميداناهميت يافتن تيم و تيمچه كه موجب پيدايش شركت
 كوچك و بزرگ و ضرابخانه قورخانه در داخل بازار با ايجاب نمود.هاي كارگاه

بازارها در اين دوران به شكل تكامل يافته خود نزديك تر شده و به صورت كامل در آمدند و از نظر شكل ظاهري 
  ).1هاي وابسته به بازار در اين دوران رايج گرديد (استفاده از آجر در ساختمان فضاهاي داخلي و مجموعه

ار با فضاهاي تجاري مغرب دكتر فالمكي، در كتاب شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب، تفاوت بنيادين باز
  كنند) به زيبايي به تصوير كرده است:ها تبعيت ميزمين را (كه امروزه فضاهاي شهري ما را از آن

شوند و اين ويژگي، آن گاه كه كالبدي متفاوت به وسيله سقف به يكديگر پيوند داده مي –در بازار، عناصر كاربردي «
نمايد در اهاي همگاني شهر قرار داده شود، جالب توجه و شايسته بررسي ميدرست در برابر باز بودن ديگر انواع فض

ها فضاي همگاني بي سقف مترادف با فضاي آزاد »پياتزا«ها در »آگورا«سرزمين هايي كه نزد مردمانش انديشه 
و آزادي خواستن  اند تا آزاده زيستنشود و در مقابل، در سرزمين هايي كه مردمانش مجبور بودهاجتماعي دانسته مي

را در مكان هايي پنهان پي گيرد، فضاي سر پوشيده همگاني، به صورت مسقف، انديشيده و خواسته شده است. 
توانيم بر 	توانيم عاملي تعيين كننده بدانيم اما نميتاثيرگذاري شرايط اقليمي بر پديده شكل گيري بازار مسقف را مي

تواند اند ميغرافيايي سرزمين هايي كه از دير با شهر دانسته و آن را پروراندهتعميم آن تاكيد كنيم. نگاهي به نقشه ج
فضاهاي همگاني در درجه نخست، زاده از فرهنگ اجتماعي است. در » شكل«به روشن شدن اين نكته كمك كند كه 

از بخارا و سمرقند  – توانيم يافت كه از شبه جزيره ايتاليا و از سرزمين كهن ايرانبررسي، مدارهاي متعددي را مي
كنند ويا از كهن ترين نقاط مسكوني گذرد و يا از شهرهاي شبيه جزيره آسياي صغير و از سرزمين يونان عبور ميمي

ها، دو جور فضاي همگاني عمومي كامال گذرند كه در آنچين و از نقاط مسكوني قوام يافته آفريقاي شمالي... مي
هاي تجربه شده در قرون گذشته و هم شوند. براي اين كه بتوانيم بر مبناي فرآوردهميمتفاوت (از اينن ديدگاه) ديده 

هاي روز مره نيز موضوع را روشن ببينيم، يادآوري اين نكته بي جا نيست كه امروزه دو راه بر مبناي رويدادها و واقعه
  نمايند: اند كه قابل توجه ميو روال متفاوت براي جوابگويي به مردمان معترض و آزادي خواه شهرها رايج

بايد در فضاهاي  -در صورت تند روي –آيند به اين كه گرد هم مي» پياتزا«يكي، تهديد شهرونداني كه در 
دهند و به اين صورت آيند و ديگر تهديد شهرونداني كه بازار درا پايگاه مبارزات خود قرار ميجمع مي» سرپوشيده«

هاي رفتاري شهروندان است و بازارشان بر داشته خواهد شد. در واقع، فرهنگ» سقف«هاي توليد تنگناها و دشواري
هاي زاده شده به تناسب سنتهاي زندگي فردي و جمعي شهروندان كه بازتاب هايي اين گونه متفاوت و متضاد شكل

شويم اين است ه فضاي را در دو جامعه متفاوت و خواستار چيز واحد، برمي انگيزد آن چه در همه حال بايد متذكر 
هاي گنبدي روزنه دار چه با چوب و شود، سرپوشيده است، چه با پوششهمگاني كه در بازارها به دست داده مي

حصير و ني و چه از طريق احساس زير يك پوشش فضايي واحد قرار گرفتن، امري كه فقط از راه تاكيد بر تقارن و 
  ).7» (عمومي داراي اندازه معينب برانگيخته شود هماهنگي دكانهاي واقع در دو سمت معبرهاي

اي بودند شالوده ينكهدر ادوار گذشته، به جهت ا يرانا ياست كه بازار شهرها يضرور يزامر ن ينا يدتاك يگرد ياز سو
و از نقطه نظر  ياجتماع-ينقطه نظر اقتصاد كردند، ازشهر را در خود متمركز مي يهاي عموميتفعال يهكه كل
ها در سرنوشت شهر، كننده بازار ييننقش تع ويتآمدند و با گذشت زمان و تق، مركز شهر به حساب مييفرهنگ
. بازار كه در يابدشهروندان توسعه مي يهكل يزندگ يخطوط اصل يينآن در تع يتتا حد جامع يزبازار ن يتمركز

 ينهدر زم ياديهاي زانعطاف يرفتنپذ شده و آماده يبه صورت كامل طرح نم يشاز پ يچگاهه يرانا يميقد يشهرها
 يكرپ يجكوچك، به تدر يهاي صنعتكننده فراورده يدوتول يبازرگان يبوده است، با گسترش شهرها يكاربرد يفضا

منحصر به  شهري– يمعمار يبه آن تعداد واحدها يمهاي مستقيدسترس يآورد و دارارا به وجود مي يبزرگ يكالبد
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، يمساجد جامع، اماكن حكومت مانندخارج از آن وجود داشته است  -خاص خود يذات داليل به–شود كه قبال فرد مي
، مسلط بر شهر و ي، به عنوان تنها عنصر شهريشترب يشهبازار، هم يگرد يمجاور شهر و... . به عبارت يكاروانسراها

) در يدانمشابه، (م يشترب يشهم، هيماستفاده كرده باش يلاز تمث يمگردد و اگر بخواهمشروط كننده شهر مطرح مي
رشد  يممستق يروابسته بودن غ يلشود به دلمي يو كالبد يوحدت كاربرد ياروپا شده و دارا وسطاييقرون  يشهرها

هاي متفاوت دور خود، شهر در حال توسعه و جهت يبازار در جا يشهروندان و ثابت بودن بدنه اصل يبازار به رشد كم
 يتتقو تشكيالتي– يو چه از نظر كاربرد يمكان رآن را چه از نظ يتمركز يجبه تدر و يابدعه ميتوس يكره؛ بازارتادور پ

شهر محسوب  يكر؛منطقه وابسته به آن ستون فقرات پ در سطح شهر و يوضع اقتصاد ييركند، بازار تا قبل از تغمي
  .)8( شودمي
  
  نتيجه گيري : - 3
  

هاي ارگانيك، به اين دو رويد، و به گونهته نيازهاي اصلي در شهر ميبازار پيكره مركبي است كه بر اساس دو رش
هاي موي رگي متشكله و حركتها كند. اين دو عبارتند از اول: نيازهاي موضعي، كه با دگرگونيرشته پاسخگويي مي
نه مسكوني مجاور به هاي عمومي و گسترده شهر، كه از طريق الحاق قطعاتي از بدشوند. دوم: نيازبازار پاسخ گويي مي

شوند. بازار شهرها، كه نمي توان گفت هاي پاياني، بر طرف ميبازار و يا از راه گسترش بازار در جهت اصلي و در نقطه
اند كه در سطح شهر ايتوانند يافت، به مثابه شالوده زندهاي از طول زندگي شان شكل كامل و نهايي ميدر لحظه

تفاوت اساسي هاي ارگانيك حركت كند. و همان طور كه گفتيم، منضبط به چگونگي كندكند: حركتي ميحركت مي
بازار سرپوشيده ايراني كه در بافت تنيده شده و شالوده شهر را ساخته بود با رقبايي چون خيابان و ميدان روباز (كه 

عناصر جديد شهري و مهم تر ازهمه ساختاري كامال متفاوت با بازار دارند) انكار ناپذير است. اما بهر حال جايگزيني 
هاي برون زايي ساخت كه تا به خيابان كه با حضور اتومبيل معناي جديدي يافته بود شهرهاي ما را دچار دگرگوني

امروز ادامه يافته است. در اين ميان نقش بازار در تقابل با فضاهاي جديد تجاري كمرنگ شده و مفهوم آن تغيير 
ه هايي از بازارهاي بزرگ و پررونق كه توسط خيابان كشي تهي مغزانه، تكه تكه شده اند، نموده است. بررسي نمون

  خود بيانگر وضعيت نامطلوب بازار در شهرهاي امروز است.
در اين نوشدار سعي بر آن شده، تا با بررسي روند تحوالت شهرنشيني و بازار ايراني حلقه مفقوده بين تاريخ مفهومي 

ا آنچه در اين زمان به آن اطالق ميگردد بيابيم و بتوانيم با ساماندهي مفهومي كالبدي باز اين عنصر كالبدي بازار را ب
  تاثير گذار شهري را به جايگاه واقعي خود نزديك كنيم .
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