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 ه:چکید
ترین فضاهای معماری است که از دیرباز محل فعالیت های مختلف افراد  بازار یکی از قدیمی ترین و پر کاربرد

جامعه ازجمله فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بوده و به دلیل قدمت و کاربرد زیاد و بهبود نحوه کارکرد در گذر 

ری باال و چند زمان، دارای روابط فضایی کارا و تعریف شده ای می باشد. بازار به عنوان یک مجموعه با بازده کا

جانبه می تواند نمونه ای مناسب برای بسیاری از مجموعه های بزرگ شهری و به خصوص مجموعه های تجاری 

باشد و از جهات مختلف مورد الگو گیری قرار گیرد از آن جا که از دیرباز بازار یکی از اصلی ترین فضاهای زندگی 

لکرد های مستقل و ترکیبی فضاها در آن بهبود پیدا کرده و به انسانی بوده است با گذر زمان کلیات و جزئیات عم

نمونه های عالی موجود رسیده است. نمونه هایی که امروزه نیز بسیاری از آن ها همچنان قطب تجاری و اجتماعی 

و شهر ها هستند و با گذشت زمان همچنان موفق و کارا به زندگی خود در دوران مدرن ادامه می دهند. زنده بودن 

پویایی بازار های سنتی در زندگی مدرن نشانگر کارایی و کیفیت باالی الگوهای طراحی در آنها است. الگو هایی که 

با حفظ هویت خود قابلیت همگام شدن با نیازهای زندگی مدرن را دارا هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، دست 

تفاوت از بازارهای سنتی ایرانی و نتیجه گیری از ارتباطاتی یابی به این الگو ها با تحلیل و مقایسه چندین نمونه م

در پژوهش پیش رو، پس از تحلیل و مقایسه نمونه های مختلف از که میان اجزای آن ها برقرار است، می باشد. 

بازارهای سنتی ایرانی، نقش کلیدی هرکدام از فضاها مشخص شده و آن نقش ها به الگو هایی برای طراحی 

 .ی تجاری مدرن تبدیل شده اندمجموعه ها

 
.روابط فضایی ،باز آفرینی ،الگو های طراحی بازار ،مراکز خرید مدرن ،کلمات کلیدی: بازار های سنتی ایرانی  

 

 مقدمه: -۱
بازار یکی از قدیمی ترین و پر کاربرد ترین فضاهای معماری است که از دیرباز محل فعالیت های مختلف افراد جامه ازجمله 

دارای روابط فضایی کارا و  در گذر زمان، به دلیل قدمت و کاربرد زیاد و بهبود کارکرد ت های اقتصادی و اجتماعی بوده وفعالی

ابتدا به قلمرو جهان اسالم و آن گاه دیگر نقاط وارد ˛ بازار ایرانی با ویژگی های منحصر به فرد خود تعریف شده ای می باشد.



 

ه تنها از معروفیت و مقبولیت خاصی برخوردار شد بلکه الهام بخش بناها و مراکز بخش تجاری شد و بدین ترتیب نزد جهانیان ن

شهرهای بزرگ دنیا به خصوص اروپا از قرن نوزدهم به این طرف شد. از سوی دیگر باید دانست که بازار صرفا جنبه اقتصادی 

از نقطه نظر  ˛ای عمومی شهر را در خود متمرکز می کردندجهت که شالوده ای بودند که کلیه فعالیت هاین نداشته، بازارها به 

مرکز شهر به حساب می آمدند. با گذشت زمان و تقویت نقش تعیین کننده بازارها  ˛فرهنگی و سیاسی ˛اجتماعی ˛اقتصادی

 ˛ضیاء توانا مرکزیت بازار نیز تا حد جامعیت آن در تعیین خطوط اصلی زندگی شهروندان توسعه می یابد.) ˛در سرنوشت شهر

 .(1فالمکی . به نقل از23ص ˛1380˛محمد حسین

اجزای مختلف  همزمان بررسی چگونگی روابط فضایی میان قسمت های مختلف بازار و کارکرد پیش رو پژوهش هدف از انجام

جنبه  .آن باهم و دست یابی به راهکار هایی برای طراحی یک فضای تجاری مدرن براساس الگوهای به دست آمده می باشد

استفاده از این راهکار ها به گونه ایست  تبدیل الگوهای به دست آمده به راهکار هایی برای طراحی و چگونگی ˛پژوهشمجهول 

 که در فضاهای محدود امروزی پاسخگوی نیازهای یک مجموعه تجاری مدرن باشد.

 

 :پیدایش بازار -۲
انی نیاز دارد تا بتواند در پهنه اش و در کنج و کنارش به برقراری انسان یکجا نشین و سازمان یافته، همیشه به مکانی همگ

« بازار های سنتی» نمود چنین فضا هایی در ایران قدیم،2( 1380،70رابطه های آزاد بین خود و دیگران بپردازد.)فالمکی،

     هستند.

تولد شد. در زمان اشکانیان، بازار به عنوان با ظهور پول در امپراتوری هخامنشی بازار برای اولین بار در شهر های ایرانی م

، ص 2013منطقه ای در امتداد جاده های اصلی از دروازه شهرستان به مرکز شهر در نظر گرفته شد. )پور جعفر و همکاران، 

12)3 .  

ود داشته سال قبل از میالد مسیح بازار وج 3000اسناد و مدارک نشان می دهد که در شهرستان ها و شهر های ایران از 

 4(2005)موسوی، 

و  ˛خرده فروشان ˛که حاصل تجمع عمده فروشان ˛اقتصادیبازار مجموعه بنایی است با پیوند های قوی فضایی و کارکرد های 

در هر قسمت از شرق  نیز تولید کنندگان است و در گذشته مهم ترین مرکز اطالع رسانی نیز بوده است. شکل و پیکره بازار

 (550 ص ˛3 ج ˛1979˛(Meyer)˛مایر المعارف دایره از نقل به. 24ص ˛1380˛حسین محمد ˛توانا ضیاء)متفاوت است. 

 

 بازار: جزایا -۳
 راسته-3-1

 رسته -3-2

 داالن -3-3

 سرا یا خان -3-4

 خانبار )محل انبار کاال( -3-5

 تیم یا تیمچه -3-۶

 قیصریه -3-7

 دکان -3-8

مثل: قهوه خانه، شربت خانه و چایخانه، خوراک پز خانه، محلی برای غذا، مساجد  و عناصری که جزء نیاز بازار بوده است

 کوچک، حمام، کاروانسرا، عصارخانه و غیره.  



 

 
: اندام های گوناگون بازار: -۱تصویر  

(۱366ن زاده . مدرسه )سلطا9.. مسجد 8. خانبار 7. سرا )خان( 6. تیمچه 5. داالن 4. چار سوق  3. راسته فرعی 2.راسته اصلی ۱  

 

 

 :5  از منظر دکتر پیرنیا نقش اجزا -۴
 راسته -۴-۱

راسته ها گذر های بنیادی بازارها هستند که  گاه هم راستا باهم )مانند بازار تهران( و گاه نا هم راستا هستند، در جای برخورد 

 دو راسته اصلی، چهارسو یا چهار سوق ساخته می شد.

 رسته -۴-۲

ر برخی شهرهای سردسیری، بازارهای سرپوشیده ساخته می شدند. بدین گونه که آن خیابان های پهن از گذشته های دور د

در نزدیکی مرکز شهر باریکتر میشدند تا بتوان روی آنها را پوشاند. آنگاه از راسته اصلی یا راسته بازار که بزرگتر و پهن تر بود، 

بیشتر رسته ها  .. هر رسته ویژه یک پیشه بوده استته بازار راه دارندرسته ها به راس .به نام رسته جدا می شد شاخه هایی

شوند. رسته هایی مانند رسته مسگرها را برای سر و  روبروی هم نیستند و برای پرهیز از شلوغی، به گونه چهار راه ساخته نمی

 صدای آن، به دور از پیشه های دیگر می سازند.

 داالن -۴-۳

د که برخی کاالهای هم رده را می فروشند، مانند نوشت افزار. این رسته ها در داالن گرد می آیند. در بازار رسته هایی هستن

داالنها رسته هایی هستند که از جای راسته بازار آغاز می شوند و با چرخشی دوباره به راسته برمیگردند. تفاوت داالن با رسته 

 االهای دیگری نیز به فروش می رسد.در این است که در داالن در کنار کاالهای همانند، ک

 سرا یا خان -۴-۴

رسته هایی که پیرامون یک میانسرا گرد می آمدند و دفتر بازرگانان و نمونه کاالها در آن جا بوده، سرا نام داشته است. بیشتر  

 سراها دارای یک میانسرا و چندین دکان در گرداگرد آن هستند.

 خانبار یا کالنبار -۴-5

گذشته جایگاه انبار کردن و کار روی یک کاال بوده اند. خانبارها جای بزرگی در پشت سراها بودند که چند کارگاه  این دو در

 دستی کوچک مانند کارگاه بسته بندی و انبار داشته اند.



 

 تیم و تیمچه -۴-۶

ر بازرگانی برای فروش کاالهای یکی از بخش های بازار، تیم می باشد که یک سرای بازرگانی سرپوشیده است. هر تیم چند دفت

همانند دارد. تیم کوچکتر تیمچه نام دارد. پس تفاوت آن با سرا این است که تیم و تیمچه سرپوشیده اند اما سراها سرپوشیده 

 نیستند.

 چارسو )چهارسو( : -۴-۷

در بازارهای سنتی  سته از آن باشد.به فضایی از بازار گفته می شود که محل برخورد دو راسته اصلی یا انشعاب چهار بازار یا ر

مسقف، معمول بوده است که در تقاطع دو راسته یا یک راسته بازار که به یک مسجد یا مدرسه منتهی می شود، گنبدی برای 

نشان دادن موقعیت برجسته آن مکان در بازار ساخته می شده و نیز تاکید خاص به جلوه بخشیدن این مکان ها از نظر 

حی فضایی ـ کالبدی و نیز زیبایی رنگ ها و غیره صورت می گرفت، که در ایران به آن چارسو گفته و گاه نیز از معماری، طرا

 در بیان آنها استفاده می شود.« تیم»مفهوم واژه 

 قیصریه -۴-۸

وق می گقتند. در در جایگاه برخورد دو راسته بازار، چهار راهی درست می شده با آسمانه ای بلند که بدان چهار سو یا چهارس

برخی رسته ها کاالهای ظریف و یا گرانبها مانند زر و سیم و جواهر و کارهای هنری و ماند آنها به فروش می رسیده که 

قیصریه جای صنعتگران و پیشه  قیصریه نام داشته است. قیصریه همانند یک تیمچه دراز بوده که دو سوی آن در داشته است.

 وران ظریف کار مانند زرگران، سوزن دوزان و بزازان بوده.

 دکان -۴-9

 شکل و اندازه ویژه ای داشت. هر دکان متناسب با کاالیی که در آن به فروش می رسیددکان محل فروش کاال ها بوده و  

 

  نمونه های موردی: -5-۱
)و قسمت های مجزایی از یک بازار نمونه بازار  4ط میان قسمت های مختلف بازار های سنتی، برای رسیدن به الگوهایی از رواب

ارتباطات فضایی متنوعی بودند انتخاب و  ساختار و که نسبت به هم دارای،  که خود به شکل یک بازار مستقل عمل می کند(

 بررسی می شوند که عبارت اند از: 

 سرای گلشن اصفهان. -مجموعه حاجب الدوله تهران  - حاج محمد قلی تبریزتیمچه و سرای  - بازار قیصریه الر

 
 
 
 
 

 



 

 بازار قیصریه الر: -5-۱-۱

 

 
تیمچه و سرای حاج  -5-۱-۲

 محمد قلی تبریز:

 

 
مجموعه حاجب   -5-۱-۳

 الدوله تهران:

 

 
 سرای گلشن اصفهان: -5-۱-۴

 

 
 

 



 

 :موارد مورد بررسی و مقایسه  -5-۲
 هندسی ساختار. 1

 . فرم2

 . اجزا 3

 نظام پر و خالی. 4

 حجم. 5

 ورودی و خروجی. ۶

 مصالح. 7

 . تزئینات8

 . سلسله مراتب الیه ها9

 عناصر ارتباط دهنده.10

 کننده عناصر فضا ساز و تلطیف .11

 

 

 

 ها:مقایسه موردی نمونه  -5-۲-۱
 

سرای گلشن 

 اصفهان

مجموعه حاجب الدوله 

 تهران

تیمچه و سرای 

حمد قلی حاج م

 تبریز

مورد  موارد بازار قیصریه الر

 بررسی

 ساختار هندسی  منتظم نیمه منتظم نا منتظم نیمه منتظم

 فرم صلیبی مستطیل مفصل دار ترکیبی کشکولی

 1سرا  2داالن  4 

 مسجد

 1تیمچه  1داالن  2 سرا 1تیمچه  2داالن  8

 سرا 

 1غالم گردش  4راسته  4

 قیصریه

 اجزای کلی

کوتاه طبقه، 2

 ۶ترین قسمت 

متر و بلند ترین 

 متر 10.5قسمت 

طبقه، کوتاه ترین قسمت   2

متر و بلند ترین قسمت  9

 متر 12.5

طبقه، کوتاه ترین  2

و بلند ترین  9قسمت 

 متر 12قسمت 

طبقه، کوتاه ترین  2

و بلند ترین  5.5قسمت 

 متر 14قسمت 

 ارتفاع

نظام پر و خالی  ب گسستهصل صلب یک پارچه صلب میان تهی صلب میان تهی

 حجم

 ورود شمال ∗ − ∗3 ∗

و  

 جنوب ∗ ∗2 − ∗ خروج

 شرق ∗ − ∗ −

 غرب ∗ ∗ ∗ ∗2



 

 

 

 مصالح و تزئینات: -5-۲-۲

 

 

 سلسله مراتب: -5-۲-۳ 
 

 آجر ، چوب ، آهن آجر ، چوب سنگ، آجر، چوب سنگ ، ساروج ، آهک مصالح

 آجر، کاشی آجر، کاشی ، گچ آجر ، گچ گچ ، نقاشی تزئینات

حجره  ←ها االند

  اطیح←ها 

 اطیح ←داالن← مچهیت

 اطیح ←ها داالن

 یمچهت ←داالن

 حیاط ←داالن

 گردش غالم ← ها راسته

  هیصریق ← ها

  یکیزیف

 

 سلسله

 مراتب
حجره  ↔ها داالن

 اطیح↔ها 

 ↔مچهیت ،حجره ↔مچهیت

 و اطیح ↔ داالن ،داالن

 ↔داالن ،حجره ↔داالن

 اطیح

 هحجر ↔داالن

 مچهیت ↔داالن 

  اطیح↔ مچهیت 

 اطیح ↔ داالن

 حیاط ↔حجره 

 حجره ↔ داالن

 گردش غالم ↔ راسته

 هیصریق ↔ راسته

حجره  ↔ گردش غالم

 هیصریق ↔غالم گردش 

 

 یبصر

 -حجره -داالن

 اطیح

 -داالن -مچهیت -ها حجره

 -داالن -ها حجره/ اطیح

 اطیح

 -ها داالن -ها حجره

 اطیح -مچهیت

 غالم - داالن- حجره 

 هیصریق -حجره -گردش

  یکالبد

 

 

 ها هیال

 
 -فروش و دیخر

 -حرکت یفضا

 شکل یفضا

 دهنده

 یفضا -فروش و دیخر

 دهنده شکل یفضا -حرکت

 یفضا -فروش و دیخر

 و ، تجمعدهنده شکل

 -رابط یفضا – حرکت

 -فروش و دیخر

 و تجمع حرکت

 و ارتباط -فروش و دیخر

 -فروش و دیخر - حرکت

 تجمع

 

 یردعملک

 تجمع محل اطیح

 یمردم یها

 و فعالیت تجمع محل اطیح

 یمردم یها

و  تجمع محل اطیح

 یمردم یهافعالیت 

 یمردم ییفضا ها راسته

 با مرتبط ییفضا هیصریق

 حکومت

 یاجتماع

 

  

 عناصر تاثیر گذار: -5-۲-۴
 

-حیاط  –داالن ها  حیاط -تیمچه -داالن ها حیاط -داالن ها 

 تیمچه

غالم گردش ها  –داالن ها 

 تیمچه -

 عناصر ارتباط دهنده

عناصر فضا ساز و  حوض باغچه و حوض باغچه و حوض باغچه و حوض

 تلطیف کننده 

 

 



 

 :بازار شکل -5-۲-5

 
تیمچه حاجب الدوله  سرای گلشن اصفهان

 تهران

 بازار قیصریه الر تیمچه حاج محمد قلی تبریز

 

 

 

 

: دو چند ضلعی و ترکیبی کشکولی: مستطیل میان تهی

حیاط مرکزی به عنوان 

 رابط

مستطیل مفصل دار: ترکیب دو 

مستطیل و حیاط مرکزی در 

 مستطیل بزرگ تر.

 شکل صلیبی

 
 
 

 :خروج و ورود -5-۲-۶

 
 بازار قیصریه الر تیمچه حاج محمد قلی تبریز تیمچه حاجب الدوله تهران سرای گلشن اصفهان

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 : بازار دهنده یلتشک عناصر -5-۲-۷

 
تیمچه حاجب الدوله  سرای گلشن اصفهان

 تهران

 بازار قیصریه الر تیمچه حاج محمد قلی تبریز

 

 

 

 

 داالن 4 

 مسجد 1

 سرا 2 

  

 داالن  8

 تیمچه 2

 سرا 1 

 داالن 2

  تیمچه 1

 سرا 1

 راسته 4

 قیصریه  1

 غالم گردش 4

 

 

 

 سلسله مراتب فیزیکی: -5-۲-۸
 



 

 جره ح ←ها داالن

 اطیح←ها داالن 

 اطیح ←داالن← مچهیت

 اطیح ←ها داالن

 یمچهت ←داالن

 حیاط ←داالن

 ها گردش غالم ← ها راسته

  هیصریق ←
 

 

 

 

 

 

 

 الیه های کالبدی بازار:  -5-۲-9
 

 -داالن -مچهیت -ها حجره اطیح -حجره -داالن

 -داالن -ها حجره/ اطیح

 اطیح

 -مچهیت -ها داالن -ها حجره

 طایح

 -گردش غالم - داالن- حجره 

 هیصریق -حجره
 

 

 

 

 

 
 

 

 :عناصر ارتباط دهنده 5-۲-۱۰

 
 -غالم گردش ها  –داالن ها  تیمچه-حیاط  –داالن ها  حیاط -تیمچه -داالن ها حیاط -داالن ها 

 تیمچه



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ییها راه کارعنوان به  های سنتیبازاردر  فضاشکل دهنده به م اهیمف استفاده ازچگونگی  -۶

 مدرن: بازار های در فضا طراحی برای

 
با تحلیل متون و نقشه های مرتبط با ساختار کالبدی بازار های سنتی ایرانی و بررسی نمونه های موردی مورد مطالعه، الگو 

 هایی برای طراحی به دست آمد که عبارتند از:

 

دارای نظم کالبدی و  -مکان فروش کاالهای پربها -با شکوه ترین بخش بازار استفاده از ماهیت قیصریه به عنوان زیباترین و -1

 داشتن در و دربند یا ایجاد امنیت به وسیله کنترل دسترسی ها. -فضایی

 رنگ ها و ... استفاده از -طراحی فضایی کالبدی -استفاده از مفهوم چارسو در برجسته کردن تقاطع راسته ها -2

االهای قیمتی تر در قسمت های داخلی تر بازار و مشاغل با کاالهای کم قیمت تر در مناطقی با . جایگیری مشاغل با ک3

 دسترسی آسان تر )برای حفظ امنیت(.

 . استفاده از عناصری مانند داالن و غالم گردش برای ایجاد ارتباط میان اجزای مختلف بازار.4

 ها از فضا.. الیه بندی عمودی بازار بر اساس تعدد بازدیدکننده 5

 .الیه بندی افقی بازار بر اساس ارزش کاالها و نیاز به امنیت.۶

 . طراحی فضایی که از نظر بصری جذاب و سبک باشد و در عین کارایی به استفاده کنندگان حسی از آرامش و راحتی بدهد.7

 .خروجی های متعدد -. تعداد ورودی8

 . سرا – قیصریه –ها به عنوان فضا های ارتباط دهنده ورودی به تیمچه راسته ها، داالن ها و غالم گردش قرار دادن . 9

 هدایتبرای  و شکل دهنده به فضای بازار عناصر هویت بخشبه عنوان تیمچه، قیصریه، چارسو و سرا استفاده از نقش . 10

 . مسیر حرکت افراد

 .تردهخطی به فضاهای باز و گس سلسله مراتب حرکتی از فضاهای بسته وتعریف .11

 . پیش بینی فضایی برای فعالیت های اجتماعی و تجمع های مردمی.12

 .استفاده از عناصر تلطیف کننده و فضا ساز مانند آب و گیاهان.13

 



 

 نتیجه گیری: -۶
نمود کاملی از یک مجموعه هماهنگ و پر بازده می  ،به عنوان یکی از عناصر مهم و دیرینه شهریایرانی سنتی بازار های 

قطب تجاری  شهر هااز و در بسیاری  پس از گذشت سالیان همچنان به زندگی خود ادامه می دهندبسیاری از آن ها  د کهباشن

 .مورد الگو گیری قرار دادرا و چگونگی کارکرد اجزای بازار با یکدیگر از این رو می توان ساختار حاکم بر بازارها  شهر می باشند.

 ،مقایسه اجزای مشترک در آن هاو های سنتی ایرانی  بازاراز موفق چهار نمونه  رسیبا تحلیل و بر ،در پژوهش پیش رو

زندگی مدرن را دارا است و می تواند نیاز های   ه که قابلیت هماهنگ شدن باالگوهایی از روابط فضایی میان اجزا به دست آمد

   مجموعه های مدرن تجاری استفاده شود.به عنوان راهکاری برای طراحی 
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