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 چكیده 
است که به عنوان ستون فقرات و قلب  اسالمی-یبازار یکی از عینی ترین نمودهای معماری و شهرسازی ایران

اسالمی شهر جدید -مطالعه و ارزیابی طرح بازار بزرگ ایرانی ،هدف از این مقاله. ایفای نقش می کند ،تپنده شهر

جمع آوری داده ها به روش  .استوار است یتحلیل-بر پایه روش توصیفی، اندیشه می باشد. روش تحقیق

 جام مطالعات میدانی در حوزه،و ان اسالمی-در زمینه بازار ایرانی مقاالتو  ، با استفاده از کتب، اسناداسنادی

شهر جدید اندیشه با عنوان اسالمی –پروژه بازار بزرگ ایرانیشالوده تحلیل و ارزیابی مطالعه را رقم می زند. 

یافته  .باغ فیض و مدرسه آقا بزرگ کاشان است ،میدان نقش جهان اصفهانطرح برگرفته از   «نقش جهانبازار »

شهر جدید اندیشه با توجه به موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به شهرهای های پژوهش حاکی از آن است که 

بزرگی مانند تهران، کرج و شهریار و دسترسی به مسیرهای ارتباطی مناسب دارای پتانسیل های قابل توجهی 

ی، های مذهبی و با کاربری منطقه افرا با عملکردیبازار   و این اسالمی است-برای احداث بازار بزرگ ایرانی

  .ساخته شده استبر اساس الگوهای معماری اصیل ایرانی  فرهنگی، تفریحی و اقتصادی
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  مقدمه -1

فقرات  به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای شهری و ستونهمواره بازار اسالمی -در شهرهای ایرانی 

در کشورهای اسالمی به ویژه  ،اسالمی بزرگ ترین دستاوردهای تمدن دورهیکی از  و صاد شهرهای ایراناقت

بازار نماد معماری سنتی بوده و هنر اسالمی به . از جایگاه خاصی برخوردار بوده است ،در کشور ایران

 ،فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،در بازار عناصر اقتصادی. بهترین شکل در معماری آن قابل رویت است

تفریحی و عناصر ارتباطی و حفاظتی و روابط بین عناصر و نقش آن ها و وجود پیوند ناگسستنی  ،خدماتی

آهور و ) میان ویژگی های معماری و عملکردی و ویژگی های جغرافیایی اهمیت فراوانی داشته است

هر کدام انبوهی از کارکردهای  ،سرا و حمامکاروان  ،آب انبار ،مدرسه ،مسجد جامع. (141: 1331دیگران

آن را در مرکز شهر مکان  ،کارکرد اجتماعی بازار. فرهنگی و سیاسی به بازار می بخشند ،مذهبی ،اجتماعی

این موضوع ناشی از موقعیت مرکزی مسجد جامع در . تا در دسترس عموم مردم قرار گیرد ،یابی نموده

در  .(Bonine1990:64) استقرار بازار در مجاور خود بوده است شهرهای اسالمی است که همواره عامل

دوران معاصر با افزایش شهرنشینی و رشد سریع شهرها مواجه هستیم و تغییرات چشمگیری در بافت 

قدیمی شهرها به چشم می خورد اما بازارها با وجود تغییرات کالبدی شهرها تا حد قابل توجهی توانسته اند 

  .احیا کنند نقش خود را حفظ و

 آن هاکه از میان  اسالمی به وضوح احساس می شود-امروزه نیاز به ایجاد بازارهایی با ویژگی های ایرانی

نقش جهان اندیشه در شهر اندیشه که برگرفته از بازارهای  اسالمی-ایرانیسیس بازار بزرگ أمی توان به ت

 . است اشاره کرد اسالمی-ایرانیسنتی 

 

 مبانی نظری -2

واژه ای کهن است که در برخی زبان های کهن ایرانی وجود داشته است. )ستاری « بازار»واژه 

بوده که به مرور زمان به شکل بازار  "واکار"اصطالح بازار در زبان پهلوی (. 31: 1331ساربانقلی و جدایی 

از پرتغالی ها گرفته شده و آنان نیز آن   Bazaarلغت فرانسوی .(3: 1331سامانی و پورجعفر) در آمده است

از بازار به عنوان  «اویگن ویرث»شهر شناسانی مانند (. 343: 1311)دهخدا  را از ایرانیان اقتباس کرده اند

مرکز اصلی اقتصادی شهر شرقی و بخش ویژه فعالیت های اقتصادی کسب و کار سنتی که اغلب در مرکز 

ارزش و اعتبار بازار در شهرهای اسالمی در دیدگاه ویرث به   .(11: 1331بی)رج شهر قرار دارد یاد کرده اند

اندازه ای است که وی بازار را تنها وجه مشخصه اصلی و بهترین معیار اصالت شهرهای شرق اسالمی در 

اصلی شهرهای ایرانی و  ءجز بازار به مثابه عنصر و. برابر شهرهای دیگر حوزه های فرهنگی جهان می داند

از یک سو یکی از شاخص های اعتبار شهر در دوران تاریخی بوده و از سوی دیگر یکی از  ،سالمیا



 

 

از این رو در نظریه پردازی درباره شهرهای اسالمی . اسالمی شمرده شده است یمشخصه های شهر شرق

داری به این در شهر جدید و تحوالت پس از ورود سرمایه . خاص بوده است تأکیداین عنصر مورد توجه و 

بازار سنتی و جدید در حقیقت بخشی از دوگانگی همیشه مطرحی است که برخی شهرشناسان  ،شهرها نیز

  .(31و31:  1333)اهلرز  برای شهرهای اسالمی شرقی و میان مدینه و شهر جدید برشمرده اند

 
 اسالمی -بازارهای ایرانی  -2-1

 گیری بوده اند :یند در گسترش و شکل آبازارها نتیجه دو فر

 گسترش از پیش طراحی شده یا از پیش اندیشیده شده -1

:  1331)رجبی گسترش طراحی نشده یا نامنظم )فاقد اندیشه و مبتنی بر نیاز زمان( و ارگانیک )خودرو( -2

132-123) 

 بازار یکی از عینی ترین نمودهای معماری و شهرسازی سنتی ایران است که به عنوان ستون فقرات و

بازار اصلی شهر معموال در امتداد مهم ترین راه های شهر شروع شده و . ایفای نقش می کند ،قلب تپنده شهر

موقعیت و جایگاه شهری بازار و فضاها و مراکز مهم شهر در امتداد آن و . تا مرکز شهر امتداد می یابد

فا در حد یک فضای اقتصادی همچنین نقش و منزلت بازاریان در زندگی شهری باعث می شد که بازار صر

از جمله مکانی برای برگزاری . بلکه تبدیل به فضایی برای بسیاری از فعالیت های اجتماعی شود ،باقی نماند

ضمن اینکه فضای مطلوب داخلی و سرپوشیده آن این امکان را  .مراسم عزاداری و جشن های ملی و مذهبی

  .(1334)فالمکی ن اوقات فراغت تبدیل شودفراهم می کرد که به مکانی برای تفریح و گذرا

 ،فعالیت های اجتماعی ،عالوه بر فعالیت اقتصادی ،به طور کلی و تقریبا در طول تاریخ ،بازار سنتی

در واقع  .(1332شیخ بیگلو و خدماتی و تفریحی نیز داشته است )تقوایی ،سیاسی ،مذهبی ،آموزشی ،فرهنگی

از مهم ترین . همفکری و هم آوایی جمعی به حساب آورد ،می توان بازار را سمبل و نمادی از همبستگی

سیاسی و اجتماعی بود که احتماال می توان  ،های درون مجموعه ای بازار تشکیل تشکل های صنفی ویژگی

ترتیب بازارها مهم ترین عنصر بدین . این تشکل ها را پایه گذار تشکیل نهادهای مدنی در جامعه دانست

-فرهنگی و چه اقتصادی-اقتصادی و چه در فضایی اجتماعی-چه در فضایی سیاسی ،تشکیل دهنده شهر

 پورجعفر) و نتیجه خواسته ها و اهداف آن نیز بر چهره و اندام کالبدی شهر واقعیت می بخشید همذهبی بود

1331 :3.) 

 

 

 



 

 

 ساختار بازارهای ایرانی -2-2

به عنوان عنصر سازمان دهنده معماری شهر در ایران، مرکزی است از تکثیر سازه طاق که در بازار 

امتدادی طولی شکل گرفته است. ساختن بازار در شهرهای ایران، از عناصر سنتی هنر معماری ایرانی در فن 

ز می نماید ملی در نقطه ای متمرکشهرسازی استکه بسیاری از فعالیت های شهری را به طور مناسب و ع

 (.33: 1331)حسین زاده دلیر و آشنا 

 بازارهای طراحی شده ایران شامل اشکال متعدد ذیل می باشند :

 )بازارهای طولی یا خطی )که در طول یک معبر محوری به صورت کریدور شکل می گیرند 

  بازارهای چند محوری )شبیه به شبکه ای گسترده از معابر متوازی و متقاطع با محورهای

 متعدد(

 )بازارهای صلیبی یا متقاطع )به شکل صلیب که از دو محور عمود بر هم تشکیل شده است 

  بازارهای منظومه ای )ترکیبی از مجموعه های متعدد بازار با اشکال مختلف که به دور

 (.یکدیگر تنیده می شوند

  میدان بازارچه )با وسعت محدود گاهی در طول یک محور خطی گاهی دور تا دور یک

 .(321-333:  1333)دایره المعارف اسالمی محله ای شکل می گیرند(

معماری هم ساز با اقلیم بازارهای ایرانی منجر به تنوع شکلی  ،با توجه به شرایط متعدد اقلیمی در ایران

در سازه های این بناها شده است که به ویژه در تفاوت در اختالف ارتفاع سقف )سقف های کوتاه در 

مناطق سرد و کوهستانی و سقف های بلند در مناطق گرم و خشک( یا در شکل سقف ها )گنبدی و قوسی 

و یا مسطح )در مناطق گرم و مرطوب( به صورت و مناطق سرد کوهستانی(  شکل در مناطق گرم و خشک

 سقف شیب دار )در مناطق معتدل و مرطوب( یا حتی در بعضی موارد فاقد سقف به چشم می خورند

اسالمی عموما متشکل از دو راسته دکان در مقابل یکدیگر است –بازارهای ایرانی .(132-131: 1334)قبادیان

 ،تیمچه ،بناهایی از قبیل کاروان سرا. را به هم پیوند داده و دارای بافت ویژه ای است آن هاکه غالبا سقف 

)خان  آب انبار و مانند آن ها از متعلقات آن به شمار می آید ،مدرسه ،مسجد ،چهار سوق ،دربند

  .(5: 1331محمدی

بازارگاه )در مکان های ثابت ولی  ،بازارهای ایرانی را می توان از نظر زمان برگزاری به بازارهای دائمی

فاقد مالحظات عمیق معماری و به صورت سازه های موقت یا کم دوام مثل میله های آهنی و حصیر یا مواد 

-21: 1332 )سلطان زادهدسته بندی نمود ( ...جمعه بازار و ،بازارهای ادواری)مثل شنبه بازارو پالستیکی( 

 ،مراکز دینی ،کاروانسراها ،تکایا ،مساجد. گوناگونی حضور دارند در کالبد بازار فضاهای متنوع و .(52

فضاهای  ،عالوه بر این. سقاخانه ها جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می باشند و کتابخانه ها ،مدارس



 

 

)ضیا . یافته اندنیز در آن استقرار  حمام و بیمارستان )در برخی بازارها( ،دیگری چون قهوه خانه ها

بازار با توجه به سابقه و اهمیت آن دارای اجزا و عناصر گوناگونی بوده است که در مجموع یک  .(1331توانا

میدان به مثابه اصلی ترین و عنصر مرکزی و راسته به صورت خطی و به . کل واحد را تشکیل داده است

در امتداد معبر راسته اصلی عموما . اقتصادی بازار ایفای نقش کرده است عنوان مهم ترین بخش و عنصر

راسته کوچکی است  ،قیصریه. آن به صنف خاصی اختصاص داشته است اصلی شهر و راسته فرعی عمود بر

کاروان سراها و . ه استمانند منسوجات ابریشمی گران قیمت بود ،که محل خرید و فروش کاالهای خاص

هایی قرار داشت که طبقه زیرین  دور آن ساختمان تا فضاهایی دارای یک حیاط مرکزی بودند که دور ،سراها

محل تقاطع گذرهای اصلی بازار با . چینی و بلور بوده است ،قماش ،آن محل عرضه کاالهایی مانند فرش

یکدیگر را چهار سوق یا چهار سو می نامند که دارای اتاق و گنبد بزرگ تر است و معموال کانون و مرکز 

اما مهم ترین عنصر  ،ساده ترین و کوچک ترین. ا داشته استاصلی بازار بوده و باالترین ارزش اقتصادی ر

 ،مدارس مذهبی ،تکیه ها. تجاری بازار حجره یا دکان است که در دو سوی راسته بازار به وجود می آید

بنیاد دایره  ،1331زاده )سلطان حسینیه ها و غیره از دیگر عناصر پیوند خورده با بازار هستند ،مساجد

 .(1332المعارف اسالمی

وسیله معابر اصلی به دروازه های شهر وصل شده است و در فاصله بین دروازه های ه بازارها عموما ب

مجموعه بازار همانند ستون فقراتی در درون بافت ارگانیک . محالت مسکونی استقرار یافته اند ،شهر و بازار

سته های اصلی گسترده شده و تا ضمن اینکه انشعابات فرعی بازار در امتداد را ،شهر ریشه دوانده است

بنای . نظام حیات شهری را تغذیه کرده و تداوم می بخشد ،بدین ترتیب بازار. دروازه های شهر رسیده است

در اکثر مواقع این بازارها برای . در بعضی مواقع با اهداف مذهبی صورت می گیرد آن هابازارها و توسعه 

در شهرهای اسالمی بین . بودجه نگهداری بناهای مهم مذهبی و موسسه های خیریه ساخته می شدند تأمین

یکی دیگری را . فاصله ای وجود ندارد ،فضاهای مقدس و مکان زندگی که عالی ترین نمومنه اش بازار است

 .(1333)اهری نددارد و هر دو نیز متفقا در یک فضا جمع می شو تضمین می کند و آن را به تحرک وا می
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ]11[ تقسیم بندی عناصر بازار بر اساس عملكرد آن ها -1جدول 
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 پیشینه پژوهش -3

بازار از جهات مختلف در پژوهش های گوناگون مورد توجه محققان بوده است : ایراندوست )تحوالت 

سرائی )تحوالت  ،رجبی )بازارهای ایرانی تجسم اندیشه های پایدار( ،کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران(

در . ویرث )بازار اصفهان( ،شوایتسر )تبریز و بازار تبریز( ،پیرنیا )بازار ایران( ،اسالمی(-بازارهای ایرانی

حوزه شهرسازی و . بازار از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است ،پژوهش های شهری معاصر

اقتصادی و اجتماعی از جمله این موارد است که در آن ها اهمیت و ارزش بازار در  ،جغرافیایی ،معماری

 سلطان ،1332شده است )پیرنیا تأییددوران های گوناگون تاریخی و تا شهرنشینی کنونی در شهرهای ایران 

 (.1331پوراحمد و1331زاده

اساس اطالعات موجود در منابع  بر. پیشینه بازارها در ایران به چند هزار سال قبل از میالد می رسد

 ،از اوایل قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کمابیش همه شهرهای قدیمی ،تاریخی

از دوره سلجوقیان به بعد شاهد شکوفایی بازار در . بازارهایی دایمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت

دلیل برقراری امنیت کامل و توسعه روابط خارجی و فضاهای شهری ایران می شویم و در دوره صفویه به 

بازارها مهم ترین محور ارتباطی و  ،در ایران. رونق بازار به اوج خود می رسد ،گسترش مبادالت تجاری

فضای شهری بوده و در گذشته به طور معمول در امتداد مهم ترین راه ها و محورهای ارتباطی که از یک 

و  1331زاده  )سلطان ادامه می یافت شکل می گرفتند دروازه شروع و تا مرکز شهر



 

 

www.tourism.isfahancht.ir). ایجاد و توسعه آن در شهرهای اسالمی به خصوص در  ،موقعیت بازار

به همین دلیل هسته اولیه آن در . قرون وسطی اسالمی همیشه در رابطه شدید با تولید کنندگان بوده است

 .(Bonine2009:33) می یافته است مسیر شاهراه کاروان ها توسعه

 موضوع به پرداختن بر افزون« یاسالم دورة رانیا در ینیشهرنش یخیتار های یژگوی»احمد اشرف در مقاله 

 به را پهناور رانیا بازارهای و گفته سخن یتمدن اسالم در بازار دربارة اسالم، از پس رانیا در ینیشهرنش

 .(35 :1333رجایی)است  شده ادآوری را مستشرقان دگاه هاییو د کرده یبررس یکیزیف ثیح از ژهیو

نمادهای کالبدی دین به عنوان عناصر جدایی ناپذیری از بازار ظاهر  ،اندک اندک ،در دوره اسالمی

در حقیقت در  .حسینیه و تکیه جای خود را در بازار باز کردند ،مدرسه ،شدند و عناصری چون مسجد

حیات جمعی کل شهر گشت و  شاملدوران اسالمی عملکردهای جدیدی در بازار شکل گرفت و به تدریج 

)خان  ساختار و کالبد آن به اندامی مرکب با در نظر گرفتن کلیه عملکردهای زندگی عمومی شهر بدل شد

در دوره صفویه و نیز  با اهمیت یافتن بیشتر عنصر مذهب در اجتماع و حکومت .(12: 1331،محمدی

بازار به عنوان تعیین کننده ترین و شاخص ترین عنصر شهری در  ،گسترش ارتباطات تجاری در این دوره

نقش مذهبی بازار و پیوند آن با معنویت و باورهای مذهبی در . بسیاری از شهرهای بزرگ کشور نمایان شد

عی و دامنه نفوذ آن در حیات اجتماعی ظهور و محوریت عناصری چون مسجد روشن است و نقش اجتما

 .(32: 1331)رجبی شهر با جلب فعالیت های اجتماعی و شکل گیری تشکل های صنفی تقویت شده است

در دوران اسالمی متأثر از دورة ساسانیان بازار در دو بخش، شارستان و ربض گسترش یافت و از آنجا 

شت، بازارهای ربض شهرها نیز گسترش قابل تأملی که ربض در برابر شارستان رشد و توسعة بیشتری دا

تری نسبت به بازار شارستان داشت که این امر یافتند، چنان که در برخی از شهرها، بازار ربض اهمیت بیش

تعریف از شهرهای  ئههای متعدد در آن بود. برخی در اراگیری محلهبزرگ شدن ربض و شکل هدر نتیج

(. 121-122: 1331اند )سعیدیار و برخی دیگر مسجد جامع را مالک دانستهاسالمی برخورداری شهر از باز

های فرهنگی، اجتماعی، با این همه همبستگی این دو عنصر اصلی در شهرهای اسالمی، همواره بر فعالیت

 .(13: 1331 )باستانی راد ها تأثیر مستقیم داشته استاقتصادی و سیاسی شهرها، از مسیر محله

. کارکردی شهرها محسوب می شد-مغوالن و تیموریان بازار همچنان یکی از ارکان مهم فضاییدر دوره 

ایجاد بازار های طرح ریزی شده و از پیش اندیشیده شده از زمان صفویه به بعد مورد توجه شاهان واقع 

در  ،اشیدگی سنت هااز دوره قاجاریه به بعد در اثر افول همه جانبه فرهنگ و اقتصاد ایران و از هم پ. گردید

بازار همچنان از عناصر مهم کالبدی و  ،اما علی رغم این. این بناها نیز انحطاط بارزی به چشم خورد

پس از انقالب اسالمی نیز  .(231: 1335)مشهدی زاده دهاقانی اجتماعی شهر و قلب آن محسوب می شود

طرح های نوین بهسازی و نوسازی در با گسترش حومه نشینی، توسعه بازار به سبک جدید و نیز اجرای 



 

 

: 1331شهرها، بازار سنتی هرچه بیشتر با نزول نقش و جایگاه روبه رو شد )ایراندوست و بهمنی اورامانی 

3.) 

 روش پژوهش -4

جمع آوری داده های پژوهش به روش . استوار است یتحلیل-این پژوهش بر پایه روش توصیفی

، شالوده تحلیل و اسالمی-بازار ایرانیاسنادی و با استفاده از کتب، اسناد، مقاالت و نشریات در زمینه 

-در طرح بازار بزرگ ایرانی شهرسازی همچنین به منظور ارزیابی اصول. ارزیابی مطالعه را رقم می زند

در حوزه صورت گرفته است و نتایج آن مورد ارزیابی و تحلیل  مطالعات میدانی اسالمی شهر جدید اندیشه

 . قرار گرفته است

 یافته ها -1

مسکن و خدمات شهری برای بخشی از سرریز جمعیت شهر تهران  تأمینشهر جدید اندیشه به منظور 

بخشی از خدمات شهری مورد نیاز شهرها و روستاشهرهای حوزه جنوب غرب مجموعه  تأمینو همچنین 

شهر اندیشه از جنوب و شرق با . کیلومتری از شهر تهران احداث شده است 31شهری تهران و با فاصله 

هزار نفر  31331دارای جمعیتی معادل  1331اساس آمار سال  شهریار و از غرب با کرج همجوار است و بر

 . است
 

 

 کاربری اراضی شهر جدید اندیشه -2جدید اندیشه و کانون های جمعیتی همجوار آن      نقشه موقعیت شهر -1نقشه 

 

مسئوالن شهری  ،نزدیکی با شهرهای بزرگ و جمعیت قابل توجه شهر ،با توجه به موقعیت مکانی شهر

پروژه های بسیاری را در سطح شهر با مشارکت و همکاری بخش های خصوصی  ،در راستای پیشرفت شهر

 . است اسالمی-ایرانیپروژه بازار بزرگ  آن هاترین  ترین و مهم یکی از بزرگ ،احداث کردند



 

 

در شهر جدید اندیشه  که برگرفته از میدان  «نقش جهان»با عنوان اسالمی –پروژه بازار بزرگ ایرانی

باغ فیض و مدرسه آقا بزرگ کاشان است، پس از انجام مطالعات اولیه و تعیین مشاوران   ،نقش جهان اصفهان

این شروع به کار کرد.  1333شرکت فنی مهندسی کارکیا کوشک و همکاری بخش خصوصی در اسفند ماه 

ر فاز زمینی واقع د و درمتر مربع  115111هکتار و با زیربنای حدود  5/2پروژه در زمینی به مساحت حدود 

 شهر جدید اندیشه در سه طبقه طراحی شده است.  5

 

 
 اسالمی نقش جهان-بازار بزرگ ایرانی -1شكل 

 

 

 

 

 

 ] 1[نقشه طبقه اول بازار  -4نقشه                                          ] 1[نقشه طبقه همكف بازار -3نقشه          

 

در نظر گرفته شده که  اسالمی-الگوی شهرسازی ایرانی ،ایده طراحی هسته اصلی مرکز شهر اندیشه

مذهبی قرار دارد و سعی بر آن شده در پروژه -بازار و فضاهای فرهنگی میدان، اساساً در مرکز شهرها،

از ایده میدان نقش جهان  ،در مجموعه فوق جهت ترکیب میدان و بازار. مذکور این ویژگی ها لحاظ گردد

با توجه . بازار در اطراف مجموعه و در پشت بدنه اصلی قرار داده شده است. استبهره گرفته شده  ،اصفهان

از  الهام گرفته ،سبک معماری مورد نظر ،به استقرار شهر جدید اندیشه در محدوده فرهنگی شهر تهران

نقش  اسالمی-ایرانیبازار بزرگ . می باشدمعماری ساختمان میدان قدیم توپخانه ) امام خمینی )ره(( تهران 

 پارکینگ ،مذهبی ،فرهنگی ،واحد( 1113شامل کاربری های مختلف تجاری )جهان شهر جدید اندیشه 

این بنا در میان . موقعیت قرارگیری پروژه در سطح شهر بسیار شاخص است. است …واحد( و  1523)

فی نیز در دو و از طر می باشدمحور پیاده حرکت مردم از مقبره شهدای گمنام به طرف دانشگاه این شهر 



 

 

قطع شدن مسیر پیاده رو  می شودیادآور می کند. متری طرفین خود را به هم متصل  24متری و  32خیابان 

توسط آبنمای روبروی مسجد ایجاد تراکم مازاد جمعیت در مرکز پروژه نیز اهمیت به سزائی در این امر مهم 

نحوه حرکت بدین صورت است که پس از . می کنداز هندسه کالسیک ایرانی پیروی  ،به لحاظ فرم. دارد

دارد و عالوه  و یکنواختی طوالنی بودن حرکت پیاده را از میان برمی می شودیک هشتی نمایان  ،طی مسیری

 . بر آن سراها را جهت قرارگیری اصناف مختلف بوجود می آورد

)بازار( نقش مهمی را ایفا  مسجد به عنوان مرکز در کنار بافت تجاری ،در بیشتر شهرهای تاریخی ایران

چه محورهای اصلی که مسجد دقیقاً در مرکز  ،در این پروژه نیز سعی بر این بوده در هر مسیری. می نماید

مسجد  ،تالقی دو محور اصلی پروژه واقع شده و چه در محورهای جانبی یعنی مسیرهای راسته بازار

خصه های قدیم معماری ایرانی را حفظ و صیانت این عملکرد قطعاً یکی از شا. محوریت خود را حفظ کند

بایست به عنوان پایه های معماری  چرا که بسیاری از شاخصه های معماری ایرانی که امروزه می می نماید

و  24-23: 1331)آزاده  به دست فراموشی سپرده شده است ،مورد نظر معماران قرار گیرد ،روز ایرانی

 .(3: 1331ابوحمزه

نکه در اکثر شهرهای قدیمی ایران نیز مسجد در کنار بازار شهر به چشم می خورد این با توجه به ای

نیز طوری طراحی شده که مسجد سلمان فارسی در مرکز تالقی دو محور اصلی بازار قرار گفته است  هپروژ

نتخاب و حتی فضای سبز و پوشش گیاهی در بازار از گونه ای اکه به عنوان مصلی شهر در نظر گرفته شده 

-به طور کلی این بازار بر اساس الگوهای معماری اصیل ایرانی. شده که مانعی در مسیر دید مسجد نباشد

 می توان به: آن هااسالمی ساخته شده که من جمله 

 مسجد بزرگ بازار در مرکز تالقی دو محور پروژه با گنبد و گلدسته های مرتفع 

 میدان مرکزی بازار 

 . اشاره کرد

 
 ]16[اسالمی نقش جهان اندیشه-موقعیت مسجد در بازار بزرگ ایرانی -2 شكل

 



 

 

آب نمای  آن هادر میدان اصلی و مرکزی این مجموعه آب نماهایی تعبیه شده است که شاخص ترین 

رواق . می کند تأکیدمقابل مسجد است که با تصویر نمودن مسجد در خود بر عظمت و قداست این فضا 

فضایی دلچسب برای مراجعین  ،ایرانی که از لحاظ بصری و سایه اندازی در پروژهعنصری است در معماری 

همکف و اول( برای حرکت افقی مردم  ،گودال باغچه) در این بازار رواق ها در سه طبقه. می سازدفراهم 

تعبیه شده است و پوسته خارجی بنا را ایجاد کرده است و بدین ترتیب روند تکرار این عنصر معماری در 

 ،در ضمن دید افراد از طبقه اول. نمای پروژه ریتم را که یکی از اصول طراحی معماری است ایجاد نموده

پرسپکتیوی را در محور اصلی ایجاد  ،تکرار و توالی رواق ها. گذارد یزیبایی باغ ایرانی را بهتر به نمایش م

نحوه قرار گیری رواق ها در اطراف باغ . می شودکه در نقطه مرکزی و تالقی آن مسجد نمایان  می کند

عالوه بر درگیر کردن مردم با حیاط  ،ایرانی و دسترسی به بخشی از فضای تجاری از طریق این پوسته

و 23-23:  1331)آزاده. عنوان یک عنصر شهری کمک می کنده به زنده بودن فضای میدان ب ،مرکزی پروژه

 .(3:  1331ابوحمزه
 

 
 ]16[اسالمی نقش جهان اندیشه-فضای سبز و رواق های بازار بزرگ ایرانی - 3شكل 

 

میان مسجد  ،آب روان. می باشدنحوه عملکرد فضای باز و جویبار در پروژه برگفته از باغ فین کاشان 

ایرانی( به عنوان یک محور اصلی در حرکت -معماری مذهبی( و گودال باغچه )عنصری-)عنصر ایرانی

 . است

مسیری برای حرکت کالسکه تعبیه شده که برگرفته از میدان  ،در اطراف محور پیاده و آب نما در میدان

و در جذب مردم جهت تفریح نیز  می کندو به پویایی میدان کمک به سزایی  می باشدنقش جهان اصفهان 

 . می باشدگذار تأثیر

جهت سرویس دهی به مردم در زمینه های مختلف مثل نمایش  ی فرهنگی در سطح بازار درفضاها

 (23:  1331)آزاده. در نقاط مختلف میدان قرار دارد …نمایش و  ،موسیقی ،شعبده بازی ،پهلوان ها



 

 

 

 
 ]16[اسالمی نقش جهان اندیشه-آبنما، محور پیاده و مسیر تردد کالسكه بازار بزرگ ایرانی - 4شكل

 

این مجموعه دارای امکانات فراوان دیگری که در راستای ارائه خدمات بهینه به ساکنین شهر احداث 

 ،تاالر پذیرایی ،رستوران های بین المللی ،رستوران سنتی ایرانی ،شده اند نیز می باشد مانند : باشگاه ورزشی

 . واحد تجاری 1231پارکینگ عمومی و اختصاصی و  1523مهدکودک،  ،بانک

اما با ایجاد ورودی های  ،دمی رسفرم هندسی بیشتر درونگرا به نظر ر نگاه اول این پروژه به لحاظ د

 هشرقی و غربی با پیش آمدگی راستورودی پروژه در جبهه های . حل شده است مسألهمتعدد در آن این 

کامالً شاخص است و نقش دعوت کنندگی را به  ،طرف مسجد و عقب قرار گرفتن مسجد دو های بازار در

غیر از مسیر اصلی پروژه که همان محور مزار شهدای  ،در جداره های شمالی و جنوبیمی کند. خوبی ایفا 

بیه شده که به دلیل تغییر ریتم و مکث در رواق ها کامالً ورودی های دیگری تع ،می باشدگمنام به دانشگاه 

لذا با وجود فرم می کند. این ورودی ها به هشتی ها و در نهایت به راسته بازارها برخورد . می باشدمشهود 

مشاهده می شود  در ورود و خروج افرادنوعی شفافیت از لحاظ کاربردی  ،سنگین بصری حجم طراحی شده

ید به نوعی موفقیت بخش های تجاری و زنده بودن حیاط مرکزی به عنوان یک عنصر و این شفافیت شا

ترین  محل ورود و خروج اتومبیل به گونه ای در نظر گفته شده که هم در نزدیک. نمایدشهری تضمین 

)به دلیل بلوارهای اصلی طرفین مجموعه( و هم اینکه دید پیاده را  نقاط به جبهه های شرقی و غربی باشد

وجود ورودی های متعدد در پروژه مانع از انزوا و درونگرایی بازار شده و مسیر . در این جبهه ها از بین نبرد

 . نیز می کاهد شد که این امر از حجم تردد افراداصلی بازار دارای ورودی از شرق و غرب می با

فضای سبز و آب می باشد و بر گرفته از باغ فین کاشان است که شامل نیز باغ ایرانی موجود در بازار 

مسیر تردد کالسکه نیز که به منظور ایجاد تفریح برای ساکنین و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده بر گرفته 

وجود آب نماها در میدان اصلی پروژه و همچنین طراحی رواق ها به . از میدان نقش جهان اصفهان است

ندتر از گنبد و گلدسته های مسجد نباشند بر جذابیت این منظور حرکت افقی افراد در سه طبقه طوری که بل

 .(31-23:  1331،و آزاده 3:  1331 ،)ابوحمزه مجموعه افزوده است



 

 

نقش جهان در مکان و موقعیتی مناسبی از شهر احداث شده است که امکان  اسالمی-ایرانیبازار بزرگ 

بازار در محدوده  ،و عالوه بر اینمی کند سان آرا دسترسی به بازار برای ساکنین شهر در فازهای دیگر شهر 

ای واقع شده است که اطراف آن مناطق مسکونی فراوانی به چشم می خورد و چنین موقعیت جغرافیایی می 

 . مثبتی بر روی پیشرفت اقتصادی مجموعه داشته باشد تأثیرتواند 

 ]3[ نقش جهان اندیشه اسالمی-ایرانیفضاهای موجود در بازار  -2جدول 

 اسالمی-ایرانیفضاهای موجود در بازار 

 (متر مربع)مساحت  تعداد نوع فضا

 23322 1113 واحد تجاری

 333 4 بانک

 5331 1 مسجد

 235 1 حسینیه

 521 1 گالری اتومبیل

 521 1 گالری مبل

 115 1 گالری هنر

 115 1 مهد کودک

 233 1 زورخانه

 1145 1 تاالر پذیرائی

 315 1 آمفی تئاتر

 341 2 رستوران ایرانی

 124 1 رستوران بین المللی

 123 1 قهوه خانه سنتی

 124 1 کافی شاپ

 - 1 فست فود

 - 23 پله برقی

 - 24 آسانسور

 - 1 سالن چند منظوره

 45111 - پارکینگ

                                                                                                                  

 جمع بندی و نتیجه گیری -1

از کلیه شهرهای ادوار مختلف تاریخی باز شناخته  ،می توان گفت شهرهای اسالمی به دلیل وجود بازار

گونه هایی از  ،اجتماعی هستند-های اقتصادی که در بر گیرنده فعالیت اسالمی-ایرانیبازارهای . می شوند



 

 

. دارد آن هافضاهای شهری هستند که سرمایه های اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی 

است که  اسالمی-ایرانی یاز بهترین عناصر سمبلیک معمار اسالمی-ایرانیهمانطور که اشاره شد بازارهای 

به عنوان محل فعالیت های  ..،.مدارس و ،ها زیارتگاه ،ی متعددی مانند: مساجدن هاابا داشتن ساختم

ثر از اسالمی متأ –بازارهای ایرانی. مذهبی و سیاسی محسوب می شوند ،تفریحی ،فرهنگی ،اجتماعی

عملکردهای  ،جغرافیاییهای  ویژگی ،سنت های بومی و فرهنگی ،آئین های عبادی ،باورهای دینی

 . ساختارهای حاکمیتی و رفتارهای اجتماعی مردم می باشند ،اقتصادی

کرج و  ،شهر جدید اندیشه با توجه به موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به شهرهای بزرگی مانند تهران

زار بزرگ شهریار و دسترسی به مسیرهای ارتباطی مناسب دارای پتانسیل های قابل توجهی برای احداث با

فرا منطقه ای و  با عملکردی نقش جهان شهر جدید اندیشه اسالمی-ایرانیبازار بزرگ . است اسالمی-ایرانی

جدید  بر اساس الگوهای معماری اصیل ایرانی در شهر تفریحی و اقتصادی ،فرهنگی ،با کاربردهای مذهبی

در سطح شهر می باشد این است که  نکته ای که باعث تمایز چشم گیر این اثر. ساخته شده است ،اندیشه

تجاری و تفریحی  ،فضاهای مذهبی دارای میدان مرکزی و اسالمی-ایرانیپروژه با تمرکز بر هنر معماری 

ویژگی بارز این مجموعه وجود مسجد . است که سعی در ایجاد محیطی آرام و دلنشین برای مراجعین دارد

بزرگ سلمان فارسی با معماری زیبا که در گنبد و گلدسته های مسجد نیز نمایان است و در موقعیت مناسبی 

این مجموعه . دعوت می کند انجام مراسم مذهبی که حاضرین در بازار را به به گونه ایاز بازار قرار دارد 

باشگاه ورزشی  ،دارای حسینیه می باشدهنر شهرسازی ایران باستان  ربر موارد ذکر شده که یاد آوعالوه 

نیز  ...های هنری و گالری ،مهد کودک ،تاالر پذیرایی ،رستوران بین المللی ،رستوران ایرانی ،بانک ،زورخانه

 . می باشد
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