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دهه هاي اخير ، نقش ، كاركرد و كالبد بازارهاي سنتي در جريان تحوالت رو به تكامل شهرها و به ويژه در پي شهرنشيني سريع دهه هاي اخير ، نقش ، كاركرد و كالبد بازارهاي سنتي در جريان تحوالت رو به تكامل شهرها و به ويژه در پي شهرنشيني سريع دهه هاي اخير ، نقش ، كاركرد و كالبد بازارهاي سنتي در جريان تحوالت رو به تكامل شهرها و به ويژه در پي شهرنشيني سريع دهه هاي اخير ، نقش ، كاركرد و كالبد بازارهاي سنتي در جريان تحوالت رو به تكامل شهرها و به ويژه در پي شهرنشيني سريع     در طيدر طيدر طيدر طي

و شتابان با تغييرات اساسي مواجه شده اند. در اين روند در تقابل و تعامل ميان نيازها و عملكردهاي جديد، در تغيير كاركرد و شكل و شتابان با تغييرات اساسي مواجه شده اند. در اين روند در تقابل و تعامل ميان نيازها و عملكردهاي جديد، در تغيير كاركرد و شكل و شتابان با تغييرات اساسي مواجه شده اند. در اين روند در تقابل و تعامل ميان نيازها و عملكردهاي جديد، در تغيير كاركرد و شكل و شتابان با تغييرات اساسي مواجه شده اند. در اين روند در تقابل و تعامل ميان نيازها و عملكردهاي جديد، در تغيير كاركرد و شكل 

بيش از هر چيز مديون توجه به نقش وسايل نقليه موتوري و در پي بيش از هر چيز مديون توجه به نقش وسايل نقليه موتوري و در پي بيش از هر چيز مديون توجه به نقش وسايل نقليه موتوري و در پي بيش از هر چيز مديون توجه به نقش وسايل نقليه موتوري و در پي     رسدرسدرسدرسد ناقضاتي بوجود آمده است كه به نظر ميناقضاتي بوجود آمده است كه به نظر ميناقضاتي بوجود آمده است كه به نظر ميناقضاتي بوجود آمده است كه به نظر ميكالبدي بازار سنتي تكالبدي بازار سنتي تكالبدي بازار سنتي تكالبدي بازار سنتي ت

        ي عمود بر راسته بازار انجاميده است مي باشد.ي عمود بر راسته بازار انجاميده است مي باشد.ي عمود بر راسته بازار انجاميده است مي باشد.ي عمود بر راسته بازار انجاميده است مي باشد.ااااآن تصميم گيريهاي نادرست كه به احداث خيابانهآن تصميم گيريهاي نادرست كه به احداث خيابانهآن تصميم گيريهاي نادرست كه به احداث خيابانهآن تصميم گيريهاي نادرست كه به احداث خيابانه

، و بطور اخص ، و بطور اخص ، و بطور اخص ، و بطور اخص اليل اصلي ناكامي بازارهاي سنتي شهرهااليل اصلي ناكامي بازارهاي سنتي شهرهااليل اصلي ناكامي بازارهاي سنتي شهرهااليل اصلي ناكامي بازارهاي سنتي شهرهااين نوشتار سعي دارد تا ضمن معرفي بازار قلعه محمود كرمان ، در جستجوي داين نوشتار سعي دارد تا ضمن معرفي بازار قلعه محمود كرمان ، در جستجوي داين نوشتار سعي دارد تا ضمن معرفي بازار قلعه محمود كرمان ، در جستجوي داين نوشتار سعي دارد تا ضمن معرفي بازار قلعه محمود كرمان ، در جستجوي د

، ، ، ، بازار قلعه محمود كرمان و ارائه راهكارهايي با توجه به توانها و پتانسيلهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي موجود در ساختار سنتي بازاربازار قلعه محمود كرمان و ارائه راهكارهايي با توجه به توانها و پتانسيلهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي موجود در ساختار سنتي بازاربازار قلعه محمود كرمان و ارائه راهكارهايي با توجه به توانها و پتانسيلهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي موجود در ساختار سنتي بازاربازار قلعه محمود كرمان و ارائه راهكارهايي با توجه به توانها و پتانسيلهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي موجود در ساختار سنتي بازار
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        مقدمه :مقدمه :مقدمه :مقدمه :    - - - - 1111
ضاي اجتماعي و فرهنگي و مذهبي اقتصادي و چه در ف –بازار كرمان مهمترين عنصر شكل دهنده شهر قديم ، چه در فضاي سياسي 

و منتج خواست ها و اهداف آن نيز بر چهره و اندام كالبدي شهر واقعيت مي بخشيد. به زعم تغييرات عمده بوجود آمده در  بوده است

  فضاي تجاري شهر ، اين بازار سنتي هنوز هم از مهمترين فضاهاي اقتصادي و اجتماعي شهر محسوب مي شود. 

و متعدد خود مبدل به يكي از مراكز خريد و فروش شهر شده است.  اكنون اين فضاي منحصر به فرد با كاهش كاركردهاي متنوع

. عدم ارتباط همه مركزي كه بر خالف گذشته فقط مورد توجه اقشار متوسط و كم درآمد شهر بويژه روستائيان حوزه شهر كرمان است

د شهر ، توسعه جديد شهري بي آنكه منجر به جانبه و سيستماتيك بازار با شهر ، جدايي و بريدگي بافت و راسته هاي بازار از بافت جدي

توسعه بازار شود، تاسيس مراكز جديد تجاري در شهر و... همه سبب كاهش نقش عملكرد بازار در شهر و منطقه و به حال خود گذاشتن 

؛ به د كرمان مي بينيمكاركردي بازار قلعه محمو-كه اسفناكترين وضع آن را در چهره كالبدي)376:1376(پور احمد ، بازار گرديده است

سبب تخريب و ويراني ساختار كالبدي اين محله گرديده و اين ويراني  ، از مجموعه بازارهاي كرمان ،كامل اين بخشطوريكه رها شدن 

بازار و  اين جهت احتراز از چنين روندي ضروري است كه . حال سرايت به تمامي بافت تاريخي شهر مي باشدمسري در  همچون بيماري

در اولويت توجهات و نظر دست اندركاران و مسولين شهر قرار گيرد، تا با برنامه ريزي و چاره انديشي سالمت و  اطراف آن افت تاريخيب

  برنامه ريزي و بازسازي اين بازار سبب خواهد گشت تا :اصالت و هويت شهر حفظ گردد.

  جلوگيري شود.در اين بخش از شهر ،احداث مركز تجاري  از سرمايه گذاري جهت -

برخوردار  محله هاي اطراف از امكانات تجاري و خدماتي مناسبيبافت شهري اطراف بازار از ويراني و خرابي نجات يافته  و  -

 شوند.

قسمتهاي مرده و نيمه جان بازار تجديد حيات يافته و فعاليتهاي آن پتانسيل هاي اقتصادي انباشته در بازار احياء گردد و  -

 .افزايش مي يابد

 با ارتقاء كيفيت عرصه هاي عمومي شهر ، جلب فعاليتها و زمينه حضور مردم محيا گردد. -

   .)377:1376(پور احمد ، و مواريث فرهنگي آن حفظ گردد اصالت و هويت شهر -

 
        بازار كرمانبازار كرمانبازار كرمانبازار كرمان    - - - - 2222

براي شناخت نقش بازار در شهر قديم كرمان در مرحله اول اشاره اي به علت وجودي شهر كرمان به نظر ميرسد. پيدايش شهر قديم 

ه ادويه هند و سواحل مي كرد شبكه مهم راه ابريشم و رانظامي بوده است. ضرورتي كه ايجاب  –كرمان بنا بر يك ضرورت اقتصادي 

اسكندرون متصل گردد. نقطه اي كه  –هرات  –انهاي كرمان و بلوچستان بگذرد و به  راه اصلي  ابريشم درياي عمان ، بصورتي از بياب

(حبيبي و همكاران،  ارتباط باشد، همان محلي است  كه امروز به شهر كرمان موسوم استتوانست محل اتصال و گره پيوند اين  مي

16:1365(.  

نشيني وسيع در اين ده است كه عوامل طبيعي براي ايجاد شهر و پيدايش يك مركز شهر ضرورت بو ن به اين دليل يك اايجاد شهر كرم

و نه بارندگي مداوم و مرتبي دارد و نه در كنار دريا و راه آبي قرار  فراهم نيست، چون نه رودخانه مهمي در آن جاري است سرزمين

   . )9:1381(نجمي، ديده استوعي فراهم گرگرفته است . بنابراين مقدمات شهرنشيني با عوامل مصن
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غير از خصوصيت نظامي شهر كرمان و نياز به دفاع از آن كه توسط قلعه هاي نظامي ، چون قلعه دختر و قلعه اردشير و همچنين ديوار 

جا يرا تدر، خصيصه اقتصادي و تبادل تجاري در اين شهر در دوره هاي مختلف ، بازار پر رونقي و بارو و خندق شهر تامين مي شده است

  شكل داده است.

كه اين راسته ها از  بازار كرمان متشكل از كاروانسراها ، سراها و تيمچه ها يي است كه همگي در دو راستاي عمود بر هم جاي گرفته اند

شمال  –ختم مي شده اند. محل تالقي اين دو راستا سراي چهار سوق است. راسته جنوب شرقي  ه راههاي عمده تجاري شهرب چهار سو

، تيمچه و بازار كفاشها ، سراي حاج آقا علي، بازار كاله مالي ، بازار  ، بازار مسگري غربي شامل بازارقلعه محمود ، ميدان قلعه، بازار قلعه

زار شمال شرقي كه شامل بازار نقاره خانه ، گنجعلي خان، اختياري ، وكيل و با  -؛ و راسته جنوب غربي   ، مجموعه ابراهيم خان عزيز

  1شكل  مظفري مي باشد.

  
  : مجموعه بازار كرمان: مجموعه بازار كرمان: مجموعه بازار كرمان: مجموعه بازار كرمان))))1111((((شكل شكل شكل شكل 

  

            بازار و محله قلعه محمودبازار و محله قلعه محمودبازار و محله قلعه محمودبازار و محله قلعه محمودشناخت شناخت شناخت شناخت     - - - - 3333

                    تاريخچهتاريخچهتاريخچهتاريخچه    - - - - 1,31,31,31,3

، زورخانه و مردانه و زنانهشامل بازارچه، مسجد، دوحمام  واقع شده است واين محله در جنوب شهر قديم و در كنار بازار قلعه محمود 

تكيه بوده است. تكيه در سالها پيش تخريب شده و در محل آن وضوخانه مسجد احداث شده است. دو حمام با ارزش مجموعه كه 
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. حال مرمت و نوسازي مي باشداند اما هم اكنون متروك شده و در  سال پيش فعال بوده 25سال دارند تا حدود  150قدمتي بيش از 

  .)2(شكل  تخريب و مجددا در حال توسعه و بازسازي استسال  130دمت حدود مسجد اين مجموعه با ق

  
  : بازار و محله قلعه محمود: بازار و محله قلعه محمود: بازار و محله قلعه محمود: بازار و محله قلعه محمود))))2222((((شكل شكل شكل شكل 

 500كه در قرن هفتم شكل گرفته است. طول تقريبي اين بازار  است )آباد ريگ قلعه محمود ( ، بازارمحله از عناصر اصلي و پر اهميت 

انبار وجود داشته است ،  آباد شروع و تا ابتداي ميدان قلعه ادامه دارد. در مسير اين بازار سه آب متر بوده است كه از محل دروازه ريگ

. فضاي )3(شكل  روغنگري بوده است  مهمترين آنها مغازههاي بازار اكثراً وقفي بوده و فعاليتهاي متفاوتي در آن جريان داشته كه  مغازه

شود. وجود يك بازارچه كوچك در مجاورت مغازه روغنگري با يك گذر  داخل بازار از طريق گذرها و وروديهايي به اطراف كشيده مي

ه عنوان فضاي مكث و تنفس ب محله ها در دل بافتوجود ميدانچه كاشاني رساند.  سرپوشيده ما را به محل ورودي مسجد و حمام مي

هاي  آباد و ميدان قلعه از ديگر عرصه ميدانچه دروازه ريگ.ايجاد فضايي بسيار صميمي نموده است  ارتباط غير مستقيم با بازار)در (

  .)1384(قاسمي،  اي صورت پذيرد آيند كه بايد در طراحي و احياء آن اقدامات ويژه شهري مهم در اين محدوده به شمار مي
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        : راسته بازار قلعه محمود: راسته بازار قلعه محمود: راسته بازار قلعه محمود: راسته بازار قلعه محمود))))3333((((    شكلشكلشكلشكل

        ::::قلعه محمودقلعه محمودقلعه محمودقلعه محمود        محلهمحلهمحلهمحلهبررسي مسائل و مشكالت بررسي مسائل و مشكالت بررسي مسائل و مشكالت بررسي مسائل و مشكالت     - - - - 3333,,,,2222

رسان به بافت تاريخي محله  مورد بررسي قرار گرفته است، تاثيرات فراواني را در مجموعه هاي كوچكتر  آسيب آنچه كه تحت عوامل

از بين رفتن كيفيت فضايي و دگرگون كردن چهره  چون بازار ، خانه ها و عناصر مركز محله وارد آورده است. اين عوامل تاثير گذار بر

 ، اين اجزاء عبارتند از: تاثير به سزايي داشته اندزاء و ساختار تشكيل محله هستند، كه به نوعي اجبخش  چهاردر  قلعه محمودمحله 

  هاي مسكوني خانه

  معابر و گذرها  

 ها  ميان شالوده  

 بازار
  

        شناخت عوامل آسيب رسان بر كالبد و كاركردهاي بازار قلعه محمودشناخت عوامل آسيب رسان بر كالبد و كاركردهاي بازار قلعه محمودشناخت عوامل آسيب رسان بر كالبد و كاركردهاي بازار قلعه محمودشناخت عوامل آسيب رسان بر كالبد و كاركردهاي بازار قلعه محمود    - - - - 3333,,,,3333

  عمده تقسيم كرد:را به دو دسته مشكالت بازار توان  مي نجام شدهدر بررسي ا
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  .)4(شكل  متروكه شدن بازار و از رونق افتادن آن  -الف 

   قلعه محمودشهري بازار   - از بين رفتن چهره و منظر كالبدي   - ب 

فوق به داليلي كه در زير ذكر خواهد شد، باعث تخريب و دگرگون كردن كيفيت فضايي بازار و در نهايت محله  گزينه هاي هر يك از 

  شده است. ودقلعه محم

  
        : از رونق افتادن و متروكه شدن بازار: از رونق افتادن و متروكه شدن بازار: از رونق افتادن و متروكه شدن بازار: از رونق افتادن و متروكه شدن بازار))))4444((((شكل شكل شكل شكل 

        متروكه شدن بازار متروكه شدن بازار متروكه شدن بازار متروكه شدن بازار     ----1,3,31,3,31,3,31,3,3    

هاي خيابان در اطراف اين محله، بازار  تجاري و خدماتي در لبه يكاربري هادر داخل بافت و توزيع  جديدخيابانهاي  احداثبا  .1

خيابان امام از دو طريق باعث كم احداث به عنوان مثال  مذكور كم كم زندگي و حيات اقتصادي خود را از دست داده است.

 :گرديدبازار  شدن رونق

   از بازار قلعه و در نهايت از سيستم به هم پيوسته بازارهاي كرمان قلعه محمودجدا كردن بازار  -الف 

  تجاري بيش از حد براي لبه خيابان امام باعث عامل مذكور شده است. يكاربري هادر نظر گرفتن  -ب  

بازار عملكرد خود را از دست داده است. (از جمله  يكاربري هاها، تعداد زيادي از  با ورود تكنولوژي و بدنبال آن ايجاد كارخانه .2

زار بيشتر مربوط به ارائه خدمات صنايع ) چرا كه اين قسمت از باي بازار قلعه محمودآهنگري هاها و  ها، عصاري گري روغن

  شده است. دستي مي

اين بازار  زيرااند  كرده يكي ديگر از عوامل بسيار مهم در متروكه ماندن اين بازار مهاجرت افراديست كه در اين محله زندگي مي .3

  له اطراف خود بوده است.اي بوده كه جوابگوي خدمات چند مح اي محله باشد، بازارچه لشهر فعابيش از اينكه در مقياس 

  ن و توجه به بازار در طرح هاي شهري.يمسئولگذاري  عدم توجه و سرمايه .4
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فقدان اين خدمات كم كم باعث  ،نياز به فضاها و خدمات پشتيباني براي ادامه حيات خود دارد  قلعه محموداز آنجايي كه بازار  .5

  .شده استرك و از رونق افتادن بازار ت

بوجود آمده است. (ناامني  خريدار و فروشندهعدم حضور اثر برعدم امنيتي است كه  ،بازاراز  عدم استقباليكي ديگر از عوامل  .6

 ).1359:70(آيت اهللا زاده شيرازي، حجازي،  به علت ناهنجاريهاي فراوان اجتماعي).

  

        شهري بازارشهري بازارشهري بازارشهري بازار        - - - - منظر كالبدي منظر كالبدي منظر كالبدي منظر كالبدي دگرگوني دگرگوني دگرگوني دگرگوني     - - - - 2,3,32,3,32,3,32,3,3

  در اثر عوامل طبيعي مترقبه و عدم رسيدگي به آن. محمودقلعه فرسوده شدن بازار  .1

  تخريب قسمتهايي از بازار در اثر عوامل طبيعي غيرمترقبه و عدم بازسازي و رسيدگي به آن. .2

  متروكه ماندن بازار از خريدار و فروشنده كه روحيه اجتماعي، اقتصادي و در نهايت كالبدي بازار را متزلزل كرده است. .3

  (تابلوها، تأسيسات و تجهيزات).ده هماهنگي با كالبد بازار ندارنكه هيچگون الحاق عناصري .4

  .بهاي كامالً ناهمگون با مجموعه  ها و جايگزيني در تعويض درب حجره .5

  كه چهره بازار را به كلي دگرگون كرده است.سازيهاي ناهمگون فاجراي ك .6

ها از داخل  حجره وروديهايدربها و  مسدود كردن  ، لعه محمودقيكي از عوامل بسيار مهم در تغيير چهره و منظر شهري بازار  .7

هاي پشت حجره بوده كه قطعاً باعث از دست رفتن كاربري اصلي  ها از داخل خانه راسته بازار و در عوض باز كردن اين حجره

  ها نيز شده است. اين حجره

بر  تاثيرگذاريهاي قديمي و ساخت و سازهاي نامناسب با مصالح جديد و ناهمگون با بازار از ديگر عوامل مهم  تخريب حجره .8

  .)5(شكل  چهره بازار بوده است

  .ر وسايل نقليه ورود ماشين، موتور، دوچرخه و ديگ .9

) چهره …آب انبار و  مسجد،ها، تكيه،  اطراف بازار (از جمله حمام، بازارچه يكاربري هااز بين رفتن عملكردها يا به عبارتي   .10

  بازار به عنوان مكاني همگاني و اجتماعي از بين رفته است.

 گون.منا همصالح  و استفاده ازها  توسط مالكين حجره بازارناسب نامپراكنده و مرمت  .11
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        تاريخي و بازار قلعه محمودتاريخي و بازار قلعه محمودتاريخي و بازار قلعه محمودتاريخي و بازار قلعه محمود    : احداث ساختمانهاي ناموزون و ناهمگون با بافت: احداث ساختمانهاي ناموزون و ناهمگون با بافت: احداث ساختمانهاي ناموزون و ناهمگون با بافت: احداث ساختمانهاي ناموزون و ناهمگون با بافت))))5555((((شكلشكلشكلشكل

        

        ، فرصت ها و تهديدات محله و بازار قلعه محمود، فرصت ها و تهديدات محله و بازار قلعه محمود، فرصت ها و تهديدات محله و بازار قلعه محمود، فرصت ها و تهديدات محله و بازار قلعه محمود    نقاط ضعف و قوتنقاط ضعف و قوتنقاط ضعف و قوتنقاط ضعف و قوتبررسي بررسي بررسي بررسي     - - - -     4444
  .آورده شده اند  Swotمهمترين عوامل موثر بر بازار قلعه محمود در قالب جدول
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        بازار و محله قلعه محمودبازار و محله قلعه محمودبازار و محله قلعه محمودبازار و محله قلعه محمودارائه چند راهكار جهت احياء ارائه چند راهكار جهت احياء ارائه چند راهكار جهت احياء ارائه چند راهكار جهت احياء     - - - - 5555
كرمان به عنوان يكي از محورهاي اقتصادي شهر قديم ، در چالش براي دستيابي به منافع جديد و حفظ كاركردهاي  محمودبازار قلعه 

سنتي خود با نوعي سردرگمي دست و پنجه نرم مي كند. از يك سو نوسازي براي انطباق و از سوي ديگر نوسازي براي حفظ ساختار 

در اين پژوهش هري امروز را به فكر واداشته است.و محلي ، برنامه ريزي و مديريت ش سنتي گذشته مبتني بر شالوده هاي اقتصاد بومي

سعي مي شود جهت احياي بازار قلعه محمود عالوه بر پيشنهادات كالبدي و كاركردي به پتانسيل هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 

  ي از اين توانها استفاده گردد. شهر –بازار نيز اشاره كرده و جهت باززنده سازي اين فراورده معماري 

بازار ريگ آباد به عنوان ستون فقرات محله و شهر كه از لحاظ عملكردي تقريبا متروكه شده ، تحت تدابير و انديشه هاي  �

حفاظتي قرار گرفته و در اين طرح پيشنهاد مي شود كه ابتدا در فرآيند نوسازي و بهسازي با يك مرمت كالبدي صحيح كه 

پيكره و كالبد خود را ترميم كرده و سپس با  –سط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حال انجام است اخيراً تو

  خود در اين محدوده ادامه دهد . تپيشنهاديك كاربري منطقي فرهنگي به حيا

وش مواد غذايي ( دهانه تجاري را شامل مي شود كه پيشنهاد مي شود تعدادي از اين حجره ها به فر 115اين بازار نزديك به  �

نانوايي ، قصابي و بقالي كه اكنون در دل بازار فعال هستند ) اختصاص يافته تا از سويي مقياس محله اي خود را حفظ كرده  

واز طرف ديگر براي حفظ مقياس شهري و منطقه اي ، باقيمانده اين حجره ها جهت فروش و ساخت صنايع دستي طراحي 

  شوند .

ين محدوده از بازار كرمان به عنوان بازار صنايع دستي به مجموعه بازار اتصال يابد و حمام قلعه محمود پيشنهاد مي گردد ، ا �

كه يكي از بناهاي تاريخي قابل حفظ در اين محدوده و در مركز محله است ، به عنوان نمايشگاه صنايع دستي معرفي مي 

اي اين بازار به مغازه هاي آهنگري كه خود يكي از صنايع شود. الزم به ذكر است كه هم اكنون نيز بيشترين حجره ها ه

  دستي مي باشد ، اختصاص يافته است .

اجتماعي و حتي سياسي مي باشد. لذا هر زمان كه به  بازار داراي توان اقتصادي، فرهنگي، همانگونه كه قبال نيز ذكر گرديد �

تهاي كالبدي به احياي موقعيتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي باشيم ، بايد عالوه بر مرم دنبال مرمت و احياي وضعيت بازاها

بازار و بازاريان توجه كنيم. بازاريان در صحن اجتماعي و سياسي كشور نقش مهمي داشتند و رويدادهايي چون قيام تنباكو، 

 آنها شكل گرفته اند.خرداد و سرانجام انقالب اسالمي و... با حضور موثر  15انقالب مشوطيت، تقاضاي تشكيل مجلس، قيام 

عواملي چون شكل گيري بازارهاي غير رسمي ، ملي شدن تجارت خارجي، بانكداري و بيمه بر اساس قانون اساسي ، از يك 

افزون بر آن هم پيوندي سو ، و تداوم شكل سنتي توليد وتوزيع ، از سوي ديگر به مرور از نقش و اهميت بازاريان كاسته است.

؛ بطوريكه اليل متعدد بسيار ضعيف گرديده است.تشكلهاي صنفي بازاريان نيز استقالل الزم را نداردبه ددرون بازاريان 

دبيرخانه هيات عالي نظارت بر اصناف در وزارت بازرگاني مستقر بوده و اعضاي آن را مقامات دولتي تشكيل مي دهند. احياي 

به نهادهاي صنفي و مدني امروزي و مشاركت در تجديد سنتهاي همياري و همبستگي صنفي بازاريان در گروي شكل دادن 

ساختار بازارهاي قديمي است. همانگونه كه نظام نوين بانكي و بازرگاني خارجي قانونمندي هاي خود را در بازار جايگزين 

ين الگوها مي كرده اند، روشهاي سنتي توزيع و توليد و انبارداري نيز بايد مطابق نيازهاي روز دگرگون شوند. جديد شدن ا

  ).78: 1386(شيخ زين الدين و زنوزي،  تواند تصوير مطلوبتري از بازار و بازاريان در شهر براي شهروندان به وجود آورد
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و مجموعه هاي تاريخي كه مرمت و احياي آنها به دليل كمبود پشتوانه هاي مالي به تعويق افتاده ، برخالف بسياري از بناها  �

، خدماتي و اقتصادي انباشته اي دارند كه مي توان از آن بهره گرفت و آن را به مجموعه هاي تجاري بازارها در خود توان 

گردشگري ارتقاء داد. احيا و بازسازي بازار در حقيقت ، تجديد ساختار مراكز شهرهاي تاريخي به شمار مي آيد و آنقدر فضاي 

وان كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي و ارزشهاي تاريخي آنها را مناسب و كيفيت فضايي و كالبدي در آنها نهفته است كه بت

  زنده كرد.

با تقاي كيفيت عرصه عمومي و جلب فعاليتها و در نتيجه جذب مردم به فضاهاي عمومي به يكي از ردر شهرسازي امروز، ا �

حمل و نقل شهري ، عرصه موضوعات بدل شده است. همه تالشها در جهت آن است كه با بهبود امكانات متنوع  اهميت ترين

عمومي شهر از سيطره حركت سواره خصوصي بيرون آمده و با كاستن عرض خيابانها و افزودن سطح پياده روها ، اين عرصه 

  عمومي را در اختيار افراد پياده و يا دوچرخه سوار قرار داد.

گيري شده است. براي مثال مراكز خريد  در بسياري از طرحهاي معماري و شهرسازي بهرهدر مقياس جهاني از ايده بازار  �

) با روي آوردن به كاركردهاي مختلط در مجموعه هاي شهري، همچنين shopping mallسرپوشيده با تنوع هاي فضايي (

 پيوند دادن ساخت و سازهاي گسترده با اندام هاي شهري در پيرامون و پياده سازي محورهاي خريد، همه از اين جمله اند

  ).78: 1386لدين و زنوزي، (شيخ زين ا

  

        نتيجه گيري :نتيجه گيري :نتيجه گيري :نتيجه گيري :    - - - - 6666
پي تحوالت بازار قلعه محمود از نظر غناي اقتصادي، فرهنگي و... يكي از مهمترين مجموعه هاي تاريخي كرمان مي باشد، كه در 

و عرضه توليد و تبادالت اقتصادي ، در روند تكميلي و گسترش شهر، در  اقتصادي و تخصصي شدن توليدات و وابستگي ابزار توليد

خاستگاه اوليه شهر پديدار گرديده و عينا در پي چنين تحوالتي در چند قرن بعد، ساختار كالبدي و كاركردي آن دچار تخريب گرديده 

  است.

بخش سنتي شهر و مواريث كهن  اصيل آن در نهايت سبب انهدام چشم انداز و سيماي شدن اين مركز اقتصادي  و از بين رفتن متروكه

جهت احتراز از چنين روندي ضروري است كه بازار و  تاريخي باارزش آن گرديده و كاركردهاي باقيمانده آنرا نيز نابود خواهد ساخت.

برنامه ريزي و چاره انديشي سالمت و  بافت تاريخي شهر در اولويت توجهات و نظر دست اندركاران و مسولين شهر قرار گيرد، تا با

هر زمان كه به دنبال مرمت و احياي وضعيت  ، با توجه به توانهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بازار اصالت و هويت شهر حفظ گردد.

 .توجه گردد نيز نبازاها باشيم ، بايد عالوه بر مرمتهاي كالبدي به احياي موقعيتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بازار و بازاريا

  

        تشكر و قدرداني:تشكر و قدرداني:تشكر و قدرداني:تشكر و قدرداني:    - - - - 7777
در دانشگاه آزاد اسالمي واحد  "ايران سنتي بازارهاي كاركردي-كالبدي تحوالت بر مدرنيته تاثير"از طرح پژوهشي  گرفتهمقاله حاضر بر

  د.نو مجري طرح مراتب تقدير و تشكر خود را از اين سازمان محترم به عمل مي آور گانبم مي باشد. از اين رو نويسند

  

        ::::مراجعمراجعمراجعمراجع    - - - - 8888
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). طرح بهسازي محله عودالجان، حيات بخشي و سالم سازي بافـت قـديم   1359آيت اهللا زاده شيرازي، باقر و حجازي، سعيد ( .1

 . 4و3و2شهري ، مجله اثر  ، شماره 

 .و كاركرد هاي بازار كرمان ، چاپ اول ، انتشارات كرمان شناسيجغرافيا )1376 (،،احمدپور احمد  .2

طـرح احيـاء بافـت قـديم     ، كده هنرهاي زيبا ، دانشگاه تهـران جهاد دانشگاهي دانش). 1365حبيبي، سيد محسن و همكاران ( .3

 شهرداري كرمان. كرمان ،

محورهاي پـژوهش بـازار بـا رويكـرد بـه آينـده ، مجلـه هفـت شـهر ،          . ) 1386شيخ زين الدين،حسين،زنوزي،فرخ ،( تابستان .4

   79-75.ص  20شماره

طراحي و باززنده سازي بافت تاريخي محله ريگ آباد، رساله كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد  ؛)1384قاسمي ، محسن ،( .5

 كرمان.

    .ول ، انتشارات مركز كرمان شناسيگاهشمارتاريخ كرمان ، جلد اول و دوم ، چاپ ا. )1381(،،شمس الديننجمي .6


