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 چکیده:

مدرنیسم و خیابان کشی های پی در پی، بازارهای سنتی ایران دچار تحوالت عملکردی و کالبدی و دگر گونی های قابل با ورود 

توجهی شده اند بطوری که بازارها که زمانی کانون اقتصادی و اجتماعی شهرها  و ستون فقرات آنها بشمار می آمدند اکنون 

 ه و راسته های اصلی و فضاهای جانبی آن مخروب و متروک گشته است.پویائی اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داد

در نوشته حاضر سعی شده است با بررسی مطالعات کتابخانه ای، بررسی میدانی و تطبیق نقشه ها تحوالت صورت گرفته در    

تاریخی بر جای مانده از بازار بزرگ قرار گیرد تا لزوم حفظ و نگهداری بناهای زار قدیم مشهد مورد بررسی اساختار و کالبد ب
مشهد )با توجه به زنده بودن فعالیت های اقتصادی فضاهای باقی مانده و توان بالقوه این فضاها بدلیل همجواری با حرم مطهر و 

یافته  حجم قابل مالحظه زائرین به این بافت( که دچار فراموشی و گاه بی مهری قرار گرفته است پیش از گذشته اهمیت خود را

و در راستای برنامه ریزی صحیح و تصمیم گیری های آگاهانه شهرسازی قرار گیرد تا با حفاظت مستمر، خوانائی، وضوح و هویت 

 فضای از دست رفته خود را بازیابد و به خاطره ای ماندگار در عصر حاضر بدل شود.

 تحوالت عملکردی ، بازار سنتی، بازار بزرگ مشهد کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 همقدم

انی است که در گیت مکانی همر موجودگهزاران سال پیش ایرانیان دارد و بیان گبازار واژه ای فارسی است که ریشه در فرهن    

و هم به کارهای مربوط به داد و ستد، در زمینه های مختلف، پرداخته می شود. بازار،   تکلف و آزادو آمدهای بی  هم به رفتآن، 

یگر وصل می شوند و به مفهوم فضایی سرپوشیده به یکدبه مفهوم حقیقی اش، مجموعه ای از دکان هایی است که توسط 

ایستگی تا رونق، از آراستن تا زد و خورد کردن و قدرت، از ش مجازی، گستره ای گونه گون از معانی را در بر می گیرد: از اعتبار تا

 .[ 1] دادنخود جلوه 

 ی است که اساساً به دو رشته نیازها پاسخ گویی می کند. این دو، عبارت اند از :کببازار پیکره مر    

های نیاز -نیازهای موضعی، که با دگرگونیها و حرکتهای مویرگی یافته های متشکله بازار پاسخ گویی می شوند، دوم  -اول

عمومی و گسترده شهر، که از طریق الحاق قطعاتی از بدنه مسکونی او را به بازار و یا از راه گسترش بازار در جهت اصلی و در 

 .[ 1]های پایانی، برطرف می شوند نقطه

بازار شهرها، که نمی توان گفت در لحظه ای معین از طول زندگی شان شکل کامل و نهایی توانند یافت، به مثابه شالوده زنده      

ای اند که در سطح شهر حرکت می کند: حرکتی کند و منضبط به چگونگی های رشد ارگانیک. حرکت کند بازار را می توان در 
تی که از پیکره اصلی، از تداوم معبر سرپوشیده اصلی یا از تنه اصلی بازار برمی آید و دیگری ت اصلی باز شناخت؛ یکی، جهجهدو 

تی است که می تواند به معنای جهتی مخالف با اولی تعبیر شود، حتی اگر نه همیشه شکلی عمود بر آن دارد. آنگاه که در جه

هایی از معبر اصلی بازار، تراکم فعالیتهای خاص به حد اشباع می رسد، فضای پشت دکانها، به یاری بازار می آید. فضای  قطعه
شت دکانهای بازار در موقعیتهایی مقارن با ترقی شهر و در پی تحصیل اطمینان هایی که چگونگی دریافت شان خود از مهارتها پ

آید، به تناسب نیازها و امکان ها، جای به بازارچه ها، تیمچه ها، قیصریه ها، سرای ها و و از تدبیرهای بازاریان به شمار می 

شهری دیگری می دهد که، عالوه بر پاسخ گویی به امر خرید و فروش و ذخیره سازی کاال و مواد اولیه، به -ماریمعواحدهای 

 تولید و به خدمات عمومی مختص بازاریان نیز اختصاصی می یابد.

بازار، از دیگر سوی، نمی تواند به حرکت و رشد خود، به ویژه در طول، ادامه ندهد زیرا شهر، ظرفی که آن را در بر گرفته،      
هرگز وضعی مقارن با سکون نمی پذیرد. شهر نمی تواند شکلی یکباره ثابت را، چه به کمال رسیده و مجهز به تمامی وسایل 

ای دانست که در خطوط اصلی حرکت و  شالوده»د. شهر و بازار آن را می توان به مثابه دو کاربردی شده باشد چه نباشد، دارا شو

گسترش، با یکدیگر رابطه ندارند. به همین جهت است که بازاریان، چه برای وارد شدن به شهر و چه برای مهمانان به بازار 
ی ای می شود که از فضاهای مسکونی شهر بی ی را فراهم می کند و دارای تمام تجهیزات خدماتی عموماصوضعیت شکلی خ

نیازش بدارند. بازار، یک پیکره شهری مجهز است. این مجموعه ساختمانی که بخش نسبتاً بزرگی از سطح شهر را میپوشاند، باید 

به بخش های  بتواند توان اقتصادی و توان اجتماعی و توان فرهنگی شهر را پایدار بدارد. عواملی بازار، که کمترین تعداد راه

گردن نیازهای پیش بینی نشده و محتمل و  مسکونی شهر دارد، به دو جانب خود، به عنوان فضایی می نگرد که هنگام رخ

 .ملموس و روزمره، می تواند بکار آید؛ چه نیاز به کارگاهها و به انبارها و به دکانها باشد

 

 



 

 :نقش و کارکرد بازار

سیاسی شهرها به نحوی در بازار ظهور و بروز می یابد که هنوز هم در ذهن  –اجتماعی و تا حدودی مذهبی  –فعالیت اقتصادی 

 بسیاری از مردم مرکز همه ی فعالیت های شهری است.

 بازار مهم ترین عامل ارتباطی و فضای شهر در شهرهای ایران بشمار می آید. از یک سو موقعیت و جایگاه شهری بازار و فضاها و

مراکز آن و از یک سوی دیگر اهمین نقش و منزلت اجتماعی اصناف و بازاریان موجب می شود که بازار تنها یک فضای اقتصادی 

 به شمار نیاید و اهمیت ویژه ای در زندگی شهری داشته باشد.

لیدی، پیشه وری، بهداشتی، عالوه بر کارکرد خرید و فروش، کارکردهای آموزشی، فرهنگی، خدماتی، تودر بازارهای سنتی ایران 
ارتباطی، فراغتی و ... دیده می شود و مجموع آنها به بازار نقشی چند جانبه می بخشند که در جدول شماره ی یک برخی از 

 .کارکردهای بازار، فعالیت های انجام گرفته و مکان وقوع این فعالیت ها در بازار دسته بندی شده است

 و محل وقوع آنهابخشی از کارکردهای بازار و فعالیت های انجام گرفته   -1جدول 

کارکرد 

 بازار
 مکان وقوع فعالیت فعالیت های انجام گرفته در آن

 اجتماعی

 محل مالقات و تماس های اجتماعی 

 )محل برگزاری جشن ها و آیین ها )ملی و مذهبی 

 محل برگزاری عزاداری ها 

  مسابقات ورزشی )مانند کشتی گیری(محل بازیهای سرگرم کننده و 

 اطالع رسانی و اخبار 

 محل بازی کودکان 

 1پاتوق اهالی شهر های دیگر 

 استقبال از مهمان و انجام امور تشریفاتی 

 راسته های اصلی بازار

 فضای بسته حسینیه و مسجد کنار بازار
 چهار سوق ها

 میادین عمومی همجوار بازار

 زورخانه ها
کاروانسرای مخصوص اهالی آن در راسته یا 

 شهر

 نقاره خانه ها

 رت ورودی بازارجاودر  و دروازه آن شهر در م

 اقتصادی

  :خرده فروشی -2عمده فروشی  -1فروش 

 انبار 

 تولید 

 دفاتر بازرگانان 

 پایگاه فعالیت دالالن 

  حجره های واقع در راسته اصلی یا فرعی
 بازار

 کارگاه ها 

 خانبارها 

 کاروانسرا یا سرا 

 داالن 

                                                                 
اتفاقات اجتماعی تأثیر گذار بودند، همجواری بازاریان از گروه های متشکل اجتماعی بودند که با عقاید و افکار خود به طرح مساعل اجتماعی می پرداختند و در ایجاد  -1 

( بازار هر 34یگلری، هنر و مردم، ص دکانها و حجره ها در نزدیکی و تعامل بازاریان موثر بوده و بحث و گفتگو در مسائل روزمره بین آنها براقی امکان پذیر می ساخته است )ب
رگانان و صنعتگران شهرهای دیگر بوده، مرکز پاتوق اهالی شهرهای گوناگون محسوب می شد، زیرا در بیشتر شهر به علت جنبه ی ارتباطی آن و به علت آنکه محل تجمع باز

 (344، ص 1411موارد، بازرگانان هر شهر در راسته یا کاروانسرای معینی برای تجارت یا مالقات یکدیگر گرد می آمدند )کیانی، 



 

 قیصریه 

 تیم و تیمچه 

-سیاسی

 نظامی

 رژه های نظامی و انجام مراسم رسمی حکومتی 

 خالفکاران بمجازات مجرمان و تأدی 

 2تجمعات و اعتراضات مردمی 

 مناظرات و گفتگوهای سیاسی 

  در راسته های اصلی بازار و در میادین
 عمومی همجوار بازار

 -مذهبی
 فرهنگی

 اقامه نماز، مراسم مذهبی 

 تعلیم و تربیت طالب 

 برگزاری اعیاد و سوگواری 

 4سینه زنی دسته های عزاداری 

 ... تعزیه خوانی، شبیه خوانی، پرده خوانی و 

 )3حل و فصل اختالفات )مشورت و استخاره 

 و مسجد جامعمسجد 

 حسینیه ها 

 مدارس و حوزه های علمیه
 تکایا

 امام زاده

 خدماتی

 امور اداری 

 پذیرش مسافر 

 آب رسانی 

 نظافت 

 درمانی و بهداشتی 

 دیوان محتسب 

 اداره اوقاف 

 ضرابخانه ها 

 سراها و کاروانسراها 

 آب انبارها 

 سقاخانه ها 

 حمام ها 

 حجره ها و درمانگاه های سنتی دارالشفاءها 

 

 : بازار مشهد و پیشینه ی تاریخی آن

اورت مدفن حضرت رضا )ع( و گورستان تاریخی قتلگاه می جسناباد از مگذرگاه و راه ارتباطی بین نوغان و در قرن اول هجری     

و این چنین در آن محل آبادانی افزون شد، چنانکه این منطقه اندک اندک به صورت محله و مجتمع مسکونی و تجاری  هگذشت
یارتی یافت و به صورت بازار و نوغان به یمن مجاورت با مدفن حضرت رضاع، موقعیت ز ودر آمد. این معبر و گذرگاه بین سناباد 

                                                                 
نهایی صورت می گرفت که امکان گردهمائی و تظاهرات وجود داشته و بتواند بازتاب مناسبی برای دستگاه های حکومتی تجمعات و اعتراضات مردمی، اکثر مواقع در مکا -2 

ی و ساختند تا کارکردهای اجتماع داشته باشد، در پیرامون این میدانها، عال.ه بر بناهای نظامی، فضاهای شهری دیگری همانند مسجد و بازار در اطراف این گونه میدانها می
 حضور مردم را تضمین کند.

شهری می رفتند. غیر از  در مواقع عزاداری دسته های اصلی از بازار شروع به حرکت می کردند و پس از انجام مراسم در مسجد جامع و تکیه های بازار به سایر محالت -4 

ی، سیاسی برمی خوریم که گاهی به طور منفرد و زمانی مرکب از چند مقبره تشکیل مساجد و تکایا در بازار شهرهای اسالمی به مقبره پیشوایان مذهبی و شخصیت های علم

 (4، ص 1441شده است. فرهنگ زیارت از این اماکن متبرکه و مقابر باعث رونق بازارها گردید. )شفیعی، 
ر جوار مسجد جامع بود و مردم برای حل اختالفات خود و نیز بسیاری از به طور معمول خانه های روحانیون طراز او و امام جماعت نزدیک بازار و میدان مرکزی شهر یا د -3 

 (122، 124، ص 1434امور از جمله مشورت و استخاره به ایشان مراجعه می کردند )سلطانزاده، 

 مأخذ: نگارنده



 

محل تجاری زمان خود در آمد. آثار و شواهد مکتوب برجای مانده نشان می دهد که بازار قدیم مشهد از قدیمی ترین بازارهای 

 .[ 2]دوران قبل از تیمور است ایران و مربوط به

ابنیه ای شد که قدیمی ترین بناهای تاریخی این شهر محسوب می شوند و  ایشپید تیموریان رشد و توسعه مشهد در زمان   

 در «چهارباغ» بنام حکومتی باغی –احداث کاخ  ( اقدام بهه.ق 3۵۰تا  3۰4« )شاهرخ تیموری»خوشبختانه اغلب  برجا هستند، 

دیگری چون مدرسه و کاروانسرا همسر شاهرخ و بناهای رضا )ع( نمود. احداث مسجد گوهرشاد توسط  حرم مطهر حضرت غرب
شهر و  رجال عصر شاهرخ و خود وی بر جاذبه های شهر مشهد افزود و سبب روی آوری بیشتر مردم به سوی این توسط دیگر

 .[ 3,4]ازدیاد جمعیت آن شد

دانست، اگرچه به را باید از مهمترین بناهای ساخته شده در دوره تیموریان « سرسنگ»ابنیه ساخته شده در حاشیه میدان     

نظر می رسد که سنگ بنای این میدان قبل از تیموریان وجود داشته است. میدان سرسنگ محل تجمع مردم و یک میدان 

زیرا بر . تجاری داشته است -ربرد اجتماعی عمومی بوده و به نظر می رسد که جنبه مذهبی آن کم رنگ تر بوده و بیشتر نوعی کا

است. همچنین  ه.ق تنظیم شده112۱گاه در سال « میرزا محسن رضوی»ی متعلق به اعقاب ا نامه هاساس مدارک موجود در اجاز
از این میدان و ابنیه موجود در آن شامل در خان واقع در بازار مشهد  ه.ق 1۰41در سال  «مدرسه میرزاجعفر» در وقفنامه 

نزدیک به چهارسوق بازار یاد شده است اطالعات بیشتری در کاروانسرای داالن دراز و راسته بازار سرسنگ و راسته بازار میدان 

 .[ 5]وجود ندارد.  میدان مورد فرم و عملکرد دقیق

آن جا که همزمان با ظهور صفویه قدرت دولت عثمانی نیز به اوج سیده بود و عموم شهرهای زیارتی مسلمانان و شیعیان در  از    
زیارتی ایرانیان کردند. شاه عباس  رشه حجاز و عراق به نا دولت سنی مذهب تعلق داشت، صفویان، مشهد را تبدیل به مهم ترین

م( فاصله اصفهان تا مشهد را پیاده طی نمود. هجوم ایران به مشهد،  1۱۰1ه ق ) 1۰1۰سال  اول صفوی در پی همین سیاست در

شاهان صفوی و دولتمردان ایشان را وادار به احداث و ایجاد امکانات رفاهی برای زائران و مردم این شهر کرد. به هر حال شهر 

و به خصوصی نیمه دوم آن قرن، در اوج اعتالی  مشهد در میانه حکومت دویست و سی ساله صفوی، یعنی در سده یازده قمری
م( بارویی به  1۵4۵تا  1۵44هقی ) ۱1 2تا  ۱1۰فرهنگی و امنیت و رفاه نسبی به سر می برد. شاه تهماسب صفوی در سالهای 

د شهر احداث برگر« و امیر علی امویه« عیدگاه»، «سراب»، «نوغان»طول تقریبی نه کیلومتر، همراه با چهار دروازه به نام های 

ه ق اقدام خیابانی به طول نزدیک به سه کیلومتر از شمال غرب شهر به جنوب شرق  1۰1کرد. شاه عباس صفوی نیز در سال ، 
ساخته شد و اغلب مدرسه ها و « پایین خیابان»و « باالخیابان»نامهای  احدات کرد، ابتدا و انتهای این خیابان دو دروازه جدید به

اجد مهم شهر در دو حاشیه آن احداث شدند و اینچنین بسیاری از تحوالت کالبدی بعدی شهر از جمله ساختار کاروانسراها و مس

و آرایش محالت شهر و ابنیه شاخصی شهری بر اساس تحوالت شهر مشهد در دوره صفوی شکل گرفت. به طوری که مجموعه 

رو، شارستان و ربضی کرده و با عناصر شاخصی دیگری که از شهر مشهد را تبدیل به شهری با فضای داخلی و بیرونی با -روستا
و بازار تبدیل به یکی از بزرگترین شهرهای « چهار باغ»و ارگ حکومتی « حرم مطهر»قبل شکل گرفته بود، از قبیل ارگ مذهبی 

م( توسط قوم نو  1422ه.ق ) 114۵م( و تصرف اصفهان در سال  13ایران شد. با افول دولت صفوی در اوایل سده دوازدهم ه.ق )

در آمد و او اولین ارگ را برای مشهد « ملک محمود سیستانی»خاسته )افغان(، مشهد هــم به تصرف یکی از حکام ایرانی به نام 
نظامی یافت و مرکز  -سر بر اورد و مشهد با ظهور وی جوی سیاسی « ابیورد»از « نادرقلی افشار»ساخت. اما چهار سال بعد 

  .[ 6,7]کشور شد



 

امیر »در شمال بقعه مطهر، صحن عتیق به کوشش « سلطان حسین بایقرا»در اواخر دوره تیموریان و همزمان با حکومت     

ساخته شد. این صحن در دوره صفوی توسعه یافت. طالکاری ایوان امیرعلیشیر معروف به ایوان طال و گلدسته آن « علیشیر نوایی

اقتصادی میدان -ز اقدامات نادرشاه افشار است. با تثبیت صحن عتیق از رونق اجتماعیا« اسماعیل طالیی»و ساخت سقاخانه 

و در دو سوی ضلع شمالی و جنوبی آن  مسرسنگ کاسته شد.همچنین با احداث این صحن بازار سراسری مشهد به دوپاره تقسی

 .صحن واقع گردید

 بنا گردید و « فتحعلی شاه قاجار» هـ.ق به امر  1444بوده که در سال « صحن نو» قاجاریه احداتاز مهمترین اتفاقات در زمان    

کاشی کاری گردید. صحن « محمد شاه»طالکاری شد و در زمان « ناصرالدین شاه» هـ.ق به امر  1232ایوان این صحن در سال 

غرفه داشته است. در  ۵۱ت آن جمعاً و در دو طبقه ساخته شده است. طبقا نو دارای چهار ایوان در چهار سوی اضالع آنست
اطراف این صحن بازارهای زیادی شکل گرفتند. بی تردید اقتصاد شهر مشهد در دوره قاجاریه تحت تأثیر شرایط امنیتی منطقه 

مختلف از مناطق  قافله هایبوده است. با توسعه روابط تجاری و بازرگانی، بازارهای مشهد پر رونق تر شده و پذیرای اجناس و 

 های تاریخی در ارتباط است که رونق تجاری مشهد در همه عصرها و دوره آن گوناگون پیرامونی و دور دست میگردد. نکته مهم

اند، بدین معنی که از  تعداد زائران حضرت رضا )ع( قرار می گرفته است. بنابراین بازارهای مشهد دارای نقش دو گانه ای بوده با
  .[ 8]ورده میساختندآبر مسافران را اوران( را تأمین می کرده اند و از سوی دیگر حاجات زائران وجای شهروندان )میک سو نیازه

یا خیابان پیرامون حرم بود که با موج اقدامات « فلکه حضرت»همان احداث ات رضا خان مهمترین اقداماز  در دوران پهلوی   
پهلوی دوم همچنان شهر گسترش پیدا کرد و امنیت شهر نسبت به  ی رضاخان در دورهنوسازی در این دوران همراه شد. پس از 

 .شهر می شود مناطق روستایی موجب جلب جمعیت بیشتر

بود که گرچه در طرح جامع الگوی مداخله در « طرح توسعه حرم مطهر»مهمترین واقعه کالبدی شهر تا وقوع انقالب اسالمی    

عبدالعظیم »ه.ش در زمان  14۵4-3اطراف حرم مطهر نیز تهیه شده بود، ولی اجرا نشد و در سال بافت قدیم شهر و به ویژه 

که منجر به تخریب بخش باستانی بازار  .[2]متر از گنبد مطهر تخریب و تسطیح شد  42۰همه خانه ها و بناهال تا شعاع « ولیان

در جدول شماره ی دو سعی شده است که  ای حاشیه بازار شد.قدیم و تعداد زیادی مسجد، مدرسه و کاروانسرا و سرا و حمام ه
با توجه به تحوالت تاریخی که به آنها اشاره گردید طرح شماتیکی از بازار قدیم مشهد ترسیم گردد تا تغییرات ناشی از این 

 تحوالت برای خواننده ملموس تر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سنتی مشهدتحوالت تاریخی و تأثیرات آن بر بازار  -2جدول 

 

 

 تحوالت کالبدی بازار قدیم مشهد:

بازار قدیم مشهد در وران زندگی خود تغییرات زیادی را متحمل گردید، دوره های زندگی کالبدی بازار بر مبنای تحوالت    

 اساسی کالبدی به سه دوره تقسیم گردیده است.

 بازار گسترش و رونق راسته اصلیدوره ی اول: تولد،  .1

 دوم: تقسیم راسته ی اصلی و ایجاد راسته های متعدد فرعیدوره ی  .2

 دوره ی سوم: دوره ی تخریب و مرگ .4

 بازار گسترش و رونق راسته اصلیدوره ی اول: تولد،  .1

این بازار در واقع راه ارتباطی نوغان و سناباد بوده است که از کنار مدفن حضرت رضا )ع( می گذشت. این راه ارتباطی به مرور    
 تبدیل به گذرگاه تجاری گردید که در طی روند تکامل و شکل گیری شهر، اصلی ترین معبر شهر شد.زمان 

صورت گرفته است. « بازار زنجیر»مهمترین دسترسی بارگاه حضرت رضا )ع( نیز تا اوایل دوران قاجاریه از بازار بزرگ مشهد یا    

و دو محله نوغان )در شمال شرق( و سرشور)در جنوب غرب( مشهد رابهم شهرت یافت « بازار زنجیر»یا « بازار بزرگ»این معبر به 
« مسجد باال سر»در سمت شمال بازار، بقعه ی حضرت رضا )ع( و  « مسجد محراب خان»و « گورستان قتلگاه» متصل می نمود.



 

جنب میدان  «آب انبار» و  «مسجد شاه»در متن بازار و  « پریزاد» و« دوگنبد»  ،«باالسر»و مدارس  « مسجد گوهرشاد»و  

سرسنگ و در بخش جنوبی بازار سراسری بزرگ مشهد قرار می گرفتند، از مهمترین ابنیه ای بودند که در دوره ی اول زندگی 

 کالبدی بازار در حاشیه و در ارتباط مستقیم با بازار بوددند.

 گسترش و رونق راسته ی اصلی

زمان شاه عباس صفوی با احداث صحن عتیق صفوی به دو پاره تقسیم گردید و در راسته ی بازار قدیم مشهد نخستین بار در    
 دو سوی ضلع شمالی و جنوبی آن صحن واقع شد.

بخش شمالی بازار سراسری قدیم مشهد از صحن عتیق صفوی و از رگاه یا صفه کنار ایوان عباسی آغاز می شد و تا مجاور ضلع 
این بخش از بازار سراسری مشهد به نام بازار سنگ تراشها و شاخه انشعابی آن به بازار غربی گورستان قتلگاه ادامه می یافت. 

 حضرتی معروف گردید.

وبی بازار سراسری قدیم بین صحن تازه ساز صفوی و محله والی نشین و اعانی چهار باغ آن روزگار واقع شده بود. نبخش ج  

ی بزرگ و زیبایی در حاشیه آن احداث گردید که به رونق آن افزود. بناهایی مدارس علمیه، مساجد و حمام ها، سراها، آب انبارها

)سلیمان خان(، حمام شاه )حمام مهدی قلی بیگ( )رضوی(، سرای سلطان، حمام سرشور، حمام چون مدرسه سلیمانیه

ت، زیرا اغلب بناهای زیبا در حاشیه ساالربهادر، حمام بیگلربیگی و ... در این دوران رونق و زیبایی بازار مشهد بسیار زیاد بوده اس
 ی آن قرار داشته اند.

 دوره دوم زندگی کالبدی بازار

 )دوره تقسیم راسته ی اصلی و ایجاد راسته های فرعی(

شهر در این دوران غیر از معبر سر پوشیده بازار در دوسوی شمالی وجنوبی دارای دو معبر دیگر به نامهای )باال خیابان( و     

در نتیجه از رونق تنها راسته ی  ( 2و1)شکل خیابان( شد که در دوسوی شرقی و غربی صحن عقیق کشیده شده بودند)پایین 

تجاری شهر کاسته شد. زیرا دسترسی حرم مطهر حضرت رضا )ع( دیگر تنها از معبر راسته ی بازار بزرگ شهر صورت نمی گرفت 

ید قاجاریه( به راسته ی تجاری فرعی تبدیل شد. به وجود آمدن بدین ترتیب اضالع صحن ها )صحن عقیق صفوی و صحن جد
خیایان خود اعتبار سنتی بازار را از بین برد و واحدهای تجاری، کاروانسرا ها، مدرسه ها و سراهای اطراف باال و پایین خیابان 

 حدهای تجاری داخلی آنها نیز کاست.عالوه بر آنکه جنبه دسترسی بودن گذرگاه بازار به حرم را به کلی نابود کرد از رونق وا

 

 

 

 

 

 
 شکل دو: بست باال خیابان شکل یک: بست پایین خیابان



 

تقسیم گردید. تکمیل باال خیابان و پایین  (4)شکل  ه.ش با احداث فلکه حضرت 14۰3بازار سراسری برای دومین بار در سال    

خیابان در این دوره و احداث بنا های دوران قاجاریه و احداث فلکه ی حضرت، باعث شد که جنبه ی گذرگاهی بازار بزرگ به 

  کلی فراموش گردد و بازار به سه پاره تقسیم شد.

 

 

 

 

 

 

فلکه ی حضرت و جنب گورستان فتلگاه آغاز و به بازارچه ی حاجی آقا جان، منتهی می گردید. این امتداد بخش شمال بازار از    

بخش از رونق کمتری نسبت به بخشهای مرکزی و جنوبی برخوردار بود زیرا ارتباط خود را به بازار سنگ تراشها از دست 

مشهور گردید، امتداد بازار در « به بازار سرشور« سرسوقبازار »این بخش از بازار به ،بخش جنوبی بازار بخش جنوبی بازارداد.
با یک سه راهی در سمت راست انشعابی به کوچه ارگ پیدا کرد و چون در گذشته توجه قدیم ارگ « مسجد مال حیدر»محلی 

پهلوی سابق  حضرت و خیابان-گ حکومتی بود. حتی پس از احداث فلکه ار)خامنه ای فعلی( تنها راه ارتباطی بین حرم مطهر و 

بخش مرکزی  .رزش و اعتبار خود را از دست ندادا)امام( از هم به واسطه ارتباط نزدیک بین حرم مطهر و فلکه حضرت یا ارگ، 
لی، در بازار متو»و « بازار ساعت»، «رتیبازار حض»، «بازار سنگتراتش ها»امل شدر داخل فلکه حضرت قرار می گرفت. این بخش 

بازار وزیر »و « بازار زنجیر»در حاشیه صحن و بست پایین خیابان و « بازار نقار خانه»، «بازار زرگرها»شمالی صحن عتیق و  ضلع

را بر خود « بازار زنجیر» عتیق نام  طهر و مسجد گوهرشاد می شد. بازار تنها در بخش جنوب صحنمحرم  در روبروی« نظام

 حفظ کرد.

 ار: )دوره کاهش رونق تخریب و مرگ بازار(دوره سوم زندگی کالبدی باز

 خیابان احداث با بار سومین ود برایدوره زندگی کالبدی خ سومیندوره کاهش رونقی بازار سراسری قدیم مشهد در    

امتداد بازار  .(3)شکل  کوچک و کوچکتر گردید ش.ه 1444خسرو و یا نو در سال  ه ش و خیابان 141۰ سال در «طبرسی»

قدیم از بخش شمالی تا حدودی از رونق افتاد. زیرا رقیب های نیرومند و جدیدی در زمینه اقتصاد بازار پا به میدان سراسری 
زار و پاساژهای نوساز اطراف آن به جای سراهای کهنه و قدیمی یا« ارگ»و « طیرسی»، «تهران»گذاشتند و احداث خیابانهای 

به دو پاره تقسیم گردید و در « خسروی نو»( نیز با احدادث خیابان زار )بازار سرسوقی بانوبج بخش رونق تجاری بازار را گرفتند.

قرار گرفت. به علت چند پاره شدن و رونق گرفتن مراکز تجاری در خیابانهای جدید شهر و خیابان « خسروی نو»طرفین خیابان 

ارگ را به فلکه حضرت متصل می ساخت، رونق  ارگ و موقعیت ممتاز خیابان خسرو ی نو که دو قسمت عمده شهر یعنی خیابان
بازار »از دست رفت، بخشی از بازار که در حد فاصل فلکه حضرت و خیابان خسروی بود، نام قدیم « بازار سرشور»و شکوه گذشته 

قرش  یازار»رفه های فرش فروشی به ه. ش به بعد به علت استقرار غ 141۰را حفظ کرده و از سال « بازار سرشور»، «سرسوق

: فلکه ی حضرتسهشکل   



 

یاقت، چون توان  امتداد می« سرشور»تا محله « خسروی نو»بخش دیگر بازار که از راسته خیابان  معروف گردید.« ها فروش

مورد بی مهری آن توقف می کرد، نداشت، به کلی  نده حاشیه خیابان را که اتومبیل در جلوییبرقابت با مغازه های وسیع و فر

« حمام بیگلربیگی»تعداد زیادی از ابنیه خود را چون « بازار سرسوق»، «خسروی نو»خیابان  اثاحدبا  .واقع گردید و از بین رفت

امتداد بازار سراسری قدیم از بخش شمالی تا حدودی از رونق افتاد.  .بود از دست داد «نو خسروی»راسته احداث خیابان  که در
« ارگ»و « طیرسی»، «تهران»میدان گذاشتند و احداث خیابانهای  زیرا رقیب های نیرومند و جدیدی در زمینه اقتصاد بازار پا به

بازار )بازار  جنوبیبخشی  -و پاساژهای نوساز اطراف آن به جای سراهای کهنه و قدیمی یازار رونق تجاری بازار را گرفتند.

 قرار گرفت. « خسروی نو»به دو پاره تقسیم گردید و در طرفین خیابان « خسروی نو»سرسوقی( نیز با احدادث خیابان 

 

 

 

 

 

 

 دوره تخریب و مرگ بازار

باقی مانده از بازار سراسری قدیم  استاندار و نیابت تولیت رفت، بخش های« عبدالعظیم ولیان»ه. ش و در زمان  14۵4در سال    
مشهد در طرح کلی توسعه اطراف حرم مطهر قرار گرفت و تمام خانه ها به همراه بخشی وسیع از ابنیه بازار به خصوص بخش 

متر از  42۰مرکزی )داخل فلکه حضرت( و بخش جنوبی بازار سرسوق (، در طرح توسعه اطراف حرم مطهر قرار گرفت و تاشعاع 

هر تخریب و تسطیح گردید و سپس به منظور تلطیف هوا به علت رفت و آمد وسایط نقلیه و تراکم زیاد جمعیت به گنبد مط

 فضای سبز تبدیل این بخشهای شمالی در حاشیه قبرستان قتلگاه نیز به کلی نابود شد.

ه.ش، همراه با طرح پاک سازی و تلطیف هوا  1354ه حضرت ابتدا در سال به قسمتهای کهن و باستانی مرکزى در داخل فلک

ش به منظور توسعه عمران .ه1367تخریب گردید و سپس در طرح بازسازی محدوده حرم مطهر پس از انقالب اسالمی در سال 

 . (۵)شکل  اطراف حرم مطهر دوباره تخریب و پی کنی گردید

  

 

 

 

: خیابان خسروی نو4شکل   

اف آن: حرم مطهر و حلقه ی سبز اطر5شکل   



 

شده است با توجه به مطالبی که در مورد تحوالت بازار قدیم مشهد ذکر گردید، در جدول شماره ی در این قسمت مقاله سعی    

 سه تحوالت راسته ها نیز به آن اشاره گردد و در نقشه شماره یک نیز راسته های بازار مشهد مشخص گردیده است.

 تحوالت راسته های اصلی بازار قدیم مشهد -3جدول 

راسته های بازار 

 شهدقدیم م
 وضعیت کنونی نوع فعالیت محدوده ی راسته

 راسته ی بازار زنجیر

صحن »محدوده ی ضلع جنوبی 
عمده )قدیم حضرت تا فلکه ی« عقیق

 سراسریترین و مهمترین بخش بازار 

 (مشهد

ی طال و مغازه ها

جواهرفروشی، پارچه 
و منسوجات،  فروشی

، قالب دوزی، یگلدوز

 عطریات، مهر و تسبیح

در حال حاضر رواق  و شده کالً تخریب
و « شیخ بهاءالدین»، بست «والیهدارال»

 ، احداث«گوهرشاد»بنای جدید کتابخانه 

 شده است.

راسته بازار سنگ 

 تراشها

شمال  عبخش شمای بازار، از درگاه ضل

 فلکه یتا و غربی صحن عقیق شروع 

طبرسی و باغ  یابانی در مقابل خلشما
 داشته است رضوان امتداد

و فروش  ساختن

 ظروف سنگی تزئینی

 «شیخ طبرسی»تخریب شده و بست 

 خیابانمحوطه ورودی آن در سمت و
 است. طبرسی شده

بازار »راسته 

 «حضرتی

حمام  مجاورتاز بازار سنگتراشها در 
بازار دیگری « گرمابه حضرتی»معروف 

جدا می شد که شاخه ی فرعی آن 

بازار حضرتی و شاخه اصلی آن بازار 
ی لشما فلکه یا بود و تا سنگ تراشه

طبرسی  یابانغ رضوان و خادر مقابل ب

 ادامه می یافت.

اجناس مورد نیاز 

زائران عطر، مهر، 

تسبیح، انگشتری نقره، 
 نبات و ...

کلی تخریب و به جای آن بخش به طور

 ساخته شده « شیخ طبرسی»

 «بازار ساعت»راسته 
در مجاورت سمت شمالی بست باال 

 خیابان
 لباسفروش 

تخریب شده و مجموعه  به طورکلی

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

 شده است. تأسیس

 «بازار متولی»راسته 

از نزدیکی صحن عقیق با یک 

خمیدگی به سوی فلکه قدیم حضرت 
 در مقابل باغ رضوان می رسید.

فروش سماور، منقل، 

ظروف خانگی فلزی 

)ساخته شده از روی، 
 مس، برنج(

در طرح بازسازی اطراف  14۵۰در سال 

تخریب شد، کتابخانه  و حرم قرار گرفت
 مرکزی آستان قدس در آن احداث شد.

بازار »راسته 

بازار »یا « زرگرها

 «؟؟؟ خانه

شروع و « خانه حضرتی نقاره»از زیر 
در گذرگاهی بین صحن جدید قاجار 

)صحن آزادی فعلی( و صحن عقیق 

 ادامه داشت.

زرگرها، 
خته انگشترسازها،ری

گران طال و نقره، 

فیروزه و  حکاکان

تخریب و در حال حاضر، بخشی از بست 

 و صحن آزادی فعالی« حر عاملی»شیخ 



 

 تراشانعقیق 

بازار »راسته 

 «سرشور

پس از تقسیم بخش جنوبی بازار به دو 

خسروی  خیابانقسمت پس از احداث 
نو، بخشی از بازار که در حدفاصله 

خسروی  یابانفلکه قدیم حضرت و خ

 نو بود.

در ابتدا به دلیل 

موقعیت خاص خود 

رونق اقتصادی خوبی 
داشت و محل فروش 

اجناس لوکس بود اما 

در حال حاضر محل 

فروش مایحتاج زائرین 
 است.

قسمتی از آن که متصل به حرم است 
خسروی نو و حمام شاه(  یابان)بین خ

بازار فرش دایر است و قسمت جنوبی  

 آن بازار سرشور

ار و سرای وزیر باز

 نظام

مقابل مدرسه باال زنجیردر راسته بازار 
سر یک انشعاب به نام بازار ویزر نظام 

از راسته اصلی بازار جدا و به بست باال 

 منتهی می گردید. یابانخ

صنایع چرمی، 

 صحافانکالهدوزان، و 

 چرم و ...

و « دارالوالیه»تخریب در حال حاضر 

وزیر تبدیل احداث و سرای « داراالجاب»

 به صحن جمهوری اسالمی گردید.

راسته ی بست پایین 

 یابانخ

حجره های سمت جنوبی داخل بست 

که در امتداد بازار  یابانپایین خ

 .زرگرها قرار داشت

 همان صنعت زرگرها
تخریب و به بست شیخ حر عاملی تبدیل 

 شد.

بازار »راسته ی 

 «خراطها

 ادامهاز زیر نقاره خانه به سمت شمال 

 داشته است.

خراطی و کارهای 

 چوبی

تخریب و تبدیل به دانشگاه علوم اسالمی 

 رضوی گردیده

آشپزخانه حضرتی و 

 تیمچه حکاک ها

موزه » و « صحن موزه»قبل از احداث 

کنونی در پشت سردر، زیر  «فرش
ساعت صحن جدید قاجاریه که اکنون 

به صحن موزه که نام جدید آن رواق 

ست در دوره قاجاریه ا« امام خمینی»

قرار  «آشپزخانه حضرتی»و پهلوی، 
آن در محل موزه  مجاورتداشت و در 

 بود. فرش کنونی، تیمچه حکاک ها

زرگرها، فیروزه و عقیق 

و طال فروشان و 

 صرافان

به کلی تخریب و صحن موزه احداث و 
فضاهای آزاد شده آن به حسینه مسجد 

. صحن  موزه در اضافه گردیدگوهرشاد 

 وره جدید تبدیل به صحن امام خمینید

و آشپزخانه حضرتی تخریب و به  گردیده
 دفتر پاسخگویی مسائل شرعی درآمد.
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 نتیجه گیری:

 143۵یکی از پرتنش ترین مداخله های در زمینه تغییر چهره ی مرکز شهر مشهد تخریب ابنیه اطراف حرم مطهر در سال    

فضای سبز در این محدوده بود که باعث تخریب سراهای قدیمی بازار و بافت مسکونی اطراف آن گردید.احداث ه.ش و ایجاد 

خیابان خسروی نو، باعث جداشدن باقی مانده ی بازار قدیم مشهد از بدنه ی اصلی آن و تقسیم شدن بازار فرش از بازار سرشور 

مطالعات    تحوالت ساختار و عناصر بازار قدیم مشهد با ذکر عوامل و مصداق ها اشاره شده است. 3ی  گردید. در جدول شماره
های مخرب گشته و  وجه به ارزشهای نهفته در آن، اسیر مداخلهتانجام شده نشان می دهد بازار سراسری قدیم مشهد همواره بی 

)نقشه ی شماره ی  رم مطهر( و بازار سرشور باقی مانده است. تنها قسمت کوچکی از بازار فرش )متصل به حمهجور مانده است

اری های علمی و فنی از تخریب پیش از پیش این یبرپایه ی مع یاری های صحیح و اصولزکه می توان با سیاست گ (.[ 10]دو
الوه بر خفظ باید راسته های تاریخی جلوگیری نمود. زیرا این راسته شامل بناهای تارخی ثبت شده ی ارزشمندی هستند. که ع

از دست رفته ی بازار دوباره زنده گردد. به عنوان مثال بازار فرش مشهد شامل مسجد و  ی این فضا نیز تالش نمود تا غنایبر احیا

 .[ 11]و مساجد ارزشمندی می باشد  هاحمام شاه و آب انبار تاریخی و بازار سرشور شامل خانه های تاریخی ثبتی، حمام 

 وامل و مصداق هاع -مشهدوالت ساختار و بازار تح  -4جدول 

 مصداق عامل تحوالت

 ورود خودرو  - گسست

 خیابان کشی های جدید  -

 احداث بست باال خیابان و پایین خیابان  -

 احداث فلکه حضرت و جدا شدن بازار زنجیر از بازار بزرگ -

 احداث خیابان خسروی نو و جدا شدن بازار فرش و سرشور -

 تغییر در نقش و عملکرد - شدن متروک

 عدم دسترسی به سوار -

 متروک شدن سراهای موجود در بازار فرش -

 تغییر در نقش و عملکرد شهر - تغییر کاربری

 نو گرایی و ظهور نیاز های جدید -

 به انبار  تبدیل شدن سراها و بازار فرش -

 موجود در بازار فرش و تبدیل به فضای بسته حیاطهای متروک شدن  -

 تغییر در نقش و عملکرد شهر - تغییر شکل

 تولید و مصرفهای دگرگونی شیوه  -

 برنامه ریزی جدید -

 از بین رفتن سقف بازار فرش بر اثر آتش سوزی -

 بازار با مصالح نوین  هویت بازسازی حجره ها بدون در نظر گرفتن -

 تخریب راسته های اصلی بازار و میادین آن در طرح توسعه حرم - عدم هم خوانی با شرایط نوین  - تخریب



 

 هعدم دسترسی سوار -

 معاصر نوسازی و نوگرایی -

 تخریب بافت مسکونی متصل به بازار در طرح توسعه حرم -
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