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Iranian Bazaar is an ancient space pattern that has a special importance in 
different civilizations, especially among Iranians. Urban Caravansaries are 
the space for the exchange of commercial goods and the need for a safe place 
to stay for traders and passengers, mainly in the vicinity of Bazaars for 
Caravans and people. The central courtyard is a fundamental  pattern in Iranian 
architecture that has been in different forms in various periods and regions of 
Iran. This archetype, with its basic characteristics such as centrality, unity and 
plurality, vitality, provides a suitable space for the functions required. The 
Iranian Bazaar’ Serai has been a place for the presence of caravans, supply 
and exchange of goods. These spaces have a variety of functions that require 
different aspects of recognition in the contemporary era. Therefore, the aim 
of this paper is definition the Serai as a fundamental  pattern in Iranian 
architecture, especially in the structure of the Iranian Bazaars, with emphasis 
on Tabriz's historical bazaar Serai. The research has a qualitative-quantitative 
approach, and was conducted using analytical, typological and logical 
reasoning research methods, field survey, typological and documentary study 
techniques. The research results showed that the basic characteristics of the 
Bazaars include centrality, cohesion and unity, square or rectangular 
geometry, functional flexibility, vitality, and the most important typological 
criteria in physical, economic, social cultural and environmental dimensions. 
Also, the typological criteria are shape, area, location, wholesaler and retailer, 
type of activity and vegetation. In the Tabriz historical Bazaar, a variety of 
physical and economic types have been used as public and specialty yards for 
various commercial, manufacturing, warehousing, and landscaping events 
from the past. 
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ي برخوردار  ا ژه ی و میان ایرانیان از جایگاه    ژه ی و به ي گوناگون،  ها تمدن بازار، فضایی با الگوي کهن است که در  
اقامت مسافران و   ، محل مبادالت کاالهاي تجاري و نیز مکانی امن براي ي شهر سراهاي درون کاروان   است. 

. حیاط مرکزي در معماري  اند بازارها بوده  سراها، عمدتًا در جنب بازار و مرتبط با این کاروان  . تجار بوده است 
  مالحظه قابل به اشکال متنوع    ن ی زم ران ی ا ي مختلف و مناطق گوناگون  ها دوره است که در  ایرانی الگویی کهن  

ي، همچون مرکزیت، وحدت و کثرت، فضایی  ا ه ی پا ي اصیل و  ها ی ژگ ی و با برخورداري از    الگو کهن است. این  
براي استقرار  است. چنانچه در گذشته سراي بازار مکانی    آورده ی م مناسب براي عملکردهاي مورد نیاز فراهم  

ي تجاري و عرضه و مبادلۀ کاالها بوده و در دورة معاصر نیز کارکردهاي متنوعی را دارد که در ابعاد  ها کاروان 
به  بازشناسی سرا  با هدف  پژوهش  این  بنابراین  است؛  بازشناسی  نیازمند  در  مختلف  اصیل  الگویی  عنوان 

ی است که در مطالعۀ میدانی بر سراهاي بازار تاریخی  در ساختار بازار تاریخی ایران   ژه ی و به معماري ایرانی  
متمرکز   پژوهش حاضر کمی شود ی م تبریز  استدالل  - .  و  اسنادي  تحلیلی،  پژوهش  با روش  و  بوده  کیفی 
ي و اسنادي و پیمایش میدانی انجام شده است. نتایج پژوهش  ا کتابخانه ي مطالعۀ  ها وه ی ش منطقی و نیز  

یی، انسجام و وحدت، شکل  گرا درون ي بنیادي سراي بازار شامل مرکزیت،  ها شاخصه بیانگر آن است که  
ی در  شناس گونه ترین معیارهاي  ي عملکردي و سرزندگی است و مهم ر ی پذ انعطاف هندسی مربع یا مستطیل،  

اقتصادي،  کالبدي،  و    ابعاد  فرهنگی  و  راستا،  ط ی مح ست ی ز اجتماعی  موقعیت،  مساحت،  شکل،  شامل  ی 
ی، نوع فعالیت و پوشش گیاهی هستند. در بازار تاریخی تبریز طیف متنوعی از  فروش خرده ی و  فروش عمده 

ي گوناگون تجاري،  ها ت ی فعال ي اختصاصی و عمومی براي  ها اط ی ح عنوان  سراها از لحاظ کالبدي و اقتصادي به 
 . اند بوده ي، انباري، برگزاري رویدادهایی با مناظر گوناگون از گذشته تاکنون مورد استفاده  تولید 
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 مقدمه 

ایرانی  شهرهاي  فضاي  کلیدي  و  اصلی  اجزاي  از    - یکی 
اند که از دیرباز حیاتشان در حیات اجتماعی  بازارها بوده   اسالمی 

است    اسالمی بسیار تأثیرگذار بوده - اقتصادي شهرهاي ایرانی   و 
 )Shirani, Partovi & Behzadfar, 2017, P. 2 .(    درواقع

توسع   موقعیت  و  ایجاد  شهره   ۀ بازار،  در  اسالمی آن  -   اي 
وسطی به  قرون  در  رابط   - خصوص  در  با   ۀ همیشه    شدید 

مصرف  و  بوده تولیدکنندگان  دلیل   ؛ است   کنندگان  همین    به 
کاروان   مسیر   در   آن   ۀ اولی   ۀ هست  توسعه  شاهراه  است    افته ی ها 

 )Bonine, 1987, P. 2 .( 
تبر  منطق به   ز ی بازار  از    ي ا کپارچه ی   ۀ مجموع   ی طور 

است    ی اس ی و س   ی مذهب   ی، فرهنگ ي،  متنوع اقتصاد   ي ها ت ی فعال 
جد  حضور  با  مساجد   ي که  تنگاتنگ  فضاها ،  و  و    ي مدارس 

شود  ی م   ا و داد و ستد معن   ي تجار   ي کنار واحدها   در   ی اجتماع 
 )Khamachi, 1996 .( 

اقتصادي    عنصر کالبدي،   ۀ مثاب همیت بازار به به عبارت دیگر ا 
حدي است که  به   و حتی اجتماعی اصلی در شهر سنتی ایران 

ویرث  اویگن  چون  به   شهرشناسانی  بازار  اصلی  از  مرکز  عنوان 
شرقی  شهر  ویژ   اقتصادي  بخش  کار    ي ها ت ی فعال   ة و  و  کسب 

 ,Rajabi(   اند یاد کرده   ، اغلب در مرکز شهر قرار دارد   سنتی که 

2017, P. 30 .( 
بازارهاي ایرانی داراي فضاهاي متنوع روباز و سرپوشیده  

نیازهاي  ) و براي پاسخگویی به  Farhadi, 2018, P. 1(هستند  
ي فرعی، سراها هاراسته   جدید در امتداد مسیر راستۀ اصلی،

 ). Samei & Ghasemi, 2010, P. 21(  اندآمده   وجود  بهو تیم  
تبریز    راسته  ي امجموعهنیز  بازار  تاز  و   هامچهیها، 

 ي هاان ینمایانگر بن  وسراهایی با معماري ارزشمند بومی ایران  
دور در  ایران  بومی  شهري  طراحی  و  اجتماعی    ة اقتصادي، 

 .Pourjafar, Molaei & Pourjafar, 2016, P(می است  الاس

ي آن نیز در ابعاد و اشکال گوناگون در سراسر  هااط یح).  2

  کنندی مي تنفسی بازار عمل  هاشش بازار پخش شده و مانند  
بازار را   ي جا  همهامکان تردد به    هاراسته شدن به  و با وصل 

 ي هااطیح) از طرفی،  Farhadi, 2018, P. 24(آورند  ی مفراهم  
در ایران مورد استفاده  که    هستندالگوي بسیار کهنی    ،مرکزي 
) و سراهاي بازار  Taban et al., 2013, P. 1(   رندیگیقرار م
 ده یدالگویی در سراسر بازار پخش شده و  عنوان کهن نیز به 

پشوندی م مسئلۀ  بنابراین  زوال  ؛  و  تضعیف  حاضر،  ژوهش 
به سرا  و  جایگاه  معماري  در  کهن  و  بنیادي  الگویی  عنوان 

شهرسازي معاصر است که عدم توجه به این الگو، منجر به از 
برخی   رفتن  فضایی،    هات یفی کبین  مختلف  ابعاد  در 

و   هاگونه که  ؛ درحالیاست  شدهعملکردي، اجتماعی و روانی  
بازهاشاخصه  سراي  ارزشمند  را  ي  ایرانی  در    توانیمار 

با   و  کرد  استفاده  نیز  معاصر  الگو،  ریکارگبه معماري  این  ي 
نظامی متعادل از توده و فضا در بافت شهري و محلی از جمله 

 . بافت فضاهاي تجاري ایجاد کرد
 

 روش پژوهش  
عنوان الگویی اصیل  این پژوهش «بازشناسی سرا به  هدف

ایرانی   معماري  ایرانی»   ژهیوبه در  تاریخی  بازار  ساختار  در 
که   است  این  پژوهش  اصلی  پرسش  راستا  این  در  است. 

ي ا هیپاي  هایژگی وو    هاگونه سراهاي بازار تاریخی داراي کدام  
نیز عبارتهاپرسش هستند؟ همچنین   اند  ي فرعی پژوهش 

. تاریخچۀ پیدایش سراها در معماري بازار تاریخی ایرانی 1  از:
ي سراهاي بازار تاریخی تبریز هاگونه و   هایژگیو. 2چیست؟ 

کمی بوده و با روش  -اند؟ پژوهش حاضر با رویکرد کیفی کدام
ي هاوه یشاسنادي و استدالل منطقی و نیز  -پژوهش تحلیلی

نی انجام شده  ي و اسنادي و پیمایش میدااکتابخانه مطالعۀ  
 . )1(شکل  است

 
 

 

 

 
 . دیاگرام فرایند انجام پژوهش 1شکل 

 منبع: نگارندگان

 
 مبانی نظري 

 پیشینۀ پژوهش 

ماتسیسوس    انگلیسی و   ۀ خان ادي در کتاب تکامل   سیدنی 
گونه  گرف از  بهره  و  شناسی  از ته  مانند  قا محق   بسیاري  ن 

پرداخته نیز    کرایر و    آیمونینو ،  آرگان   آلدورسی،  آن    اند به 
 )Memarian & Tabarsa, 2013, P. 3 .(  ۀ در مطالع   ان ی معمار  

به   ي ها خانه   ی شناس گونه  خانه   یی ها نمونه   مسکونی،    ي ها از 
توجهی  نموده و تعداد قابل  چهارایوانی در مناطق کویري اشاره 

ا  متعلق خانه   گونه ن ی از  که  را  اسالمی    ي ها به سده   ها  متأخر 
دوست  دانش   ). Memarian, 1994(   معرفی کرده است   ، هستند 

طرح ة  اشار  به  عنوان    ي ها کوتاهی  ذیل  و  داشته  چهارایوانی 
ۀ  کهن از آن در بخش خزان   ي ا ه » به نمون ی ن ی نش ان ی ا ی ب ۀ  «خان 
کرده   تخت  اشاره   .Daneshdoost, 2006, P(  است   جمشید 

عنوان  ا مقاله در    حناچی و    حیدري   زمانی، ).  14 با  ایجاد  ي 
بلوك   ي ها اط ی ح  در  در میانی  شهري  کاهش    هاي  راستاي 

انرژي  منابع  انجام شب   ی مدل ،  مصرف    ها ي ساز ه ی مرجع جهت 
پیشنهادي داراي حیاط میانی و مدل    ي ها سپس مدل و  تعریف  
  و درنهایت   کردند   ي ساز ه ی بیلدر شب افزار دیزاین در نرم   را   مرجع 

شب  از  حاصل  مقایسه   ها ي ساز ه ی نتایج  یکدیگر  ند  شد   با 
 )Zamani, Heidari & Hanachi, 2017 .( 

ي با عنوان تطبیق  امقالهدر    نیفرز  و  ي منصور و    ی سلطان
تجربه در معماري، به واکاوي  نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر  

  گر یآن را نسبت به د  زیقش متمامفهوم «الگو» پرداخته و ن
حوز  می مفاه در   اندکردهمشخص    ي معمار  ةمطروحه 

)Soltani et al., 2013  .(» ي بازار هااطیحفرهادي در کتاب
تبریز» به بررسی اطالعات مربوط به سراها و اطالعات جزئی 

پردا  تبریز  بازار  در  استآنها  ).  Farhadi, 2018(  خته 
ذوالفقارزاده و جابري نیز در کتاب تحلیلی بر بازار تبریز به  

ي مختلف آن  هابخشمعرفی بازار تبریز و به بررسی اجزا و  
اسمعیلی   . ) Zolfagharzadeh & Jaberi, 2016(  اندپرداخته

سنگري و عمرانی نیز در کتابی با عنوان «تاریخ و معماري  
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 . دیاگرام فرایند انجام پژوهش 1شکل 

 منبع: نگارندگان
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به   ي ها خانه   ی شناس گونه  خانه   یی ها نمونه   مسکونی،    ي ها از 
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ب بازار تاریخی بازار تبریز»  ه بررسی و تحلیل اجزا و عناصر 
 ). Esmaili Sangari & Omrani, 2007( اندپرداختهتبریز 

از جنبه  را  بازار  پژوهش  مطالعه  ي هامحققان،   مختلفی 
(بازار    ا یرنی، پ )(بازار در سایه حکومت اسالمی  ی : عاملاندکرده

(بازار و بافت نوین    یعی(بازارهاي ایران)، ود  ي گلری)، برانیا
آن  سلطان  شهري)، از  ایران)  شهرهاي  در  (بازارها  زاده 

برخیجمله دانشنام  اند.  در  را   ۀ نیز  مقاالتی  اسالم  جهان 
و ورجاوند   )بازار یزد(اند: اولیاء  نگاشته   درمورد بازارهاي ایرانی

بازار کاشان، بازار بازار قیصریه الر،    بازار تهران، بازار قزوین،(
 کشور   دانانیقرار داد. جغراف  در این گروه  توانی را م  )وکیل

اند: شفقی  زمینه انجام داده  ما نیز تحقیقات خوبی را در این
اصفهان( پوراحمد  )بازار  کرمان(،  برجست)  بازار  محققان   ۀو 

 . انددیگر از آن جمله
 
 

 شناسی واژه
پهلوي و ساسانی    سراي به معنی خانه و مکان و مشتق از 
درواقع به فضایی که   ). Farshchi & Zamani, 2019(  است
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(  سراان یم است  حیاط  و  خانه  معناي   ,Soltanzadehبه 

س  عبارت  به  )؛2012 معنی  به  حیاط  صحن،  دیگر،  احت، 
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است    بانشاط خانواده  آسایش  براي  محلی   ,Memarian(و 

حاضر،  1994 قرن  ابتداي  از  ولی  واژة  به  جیتدربه )،  جاي 
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استفاد موتوري  وسایل  و  درشکه  و  کالسکه  از  و نقل  شد  ه 
 سراي شهري،سرا حذف و به کاروانپیشوند کاروان از کاروان

-). در جدول زیر، جمعSoltanzadeh, 2007(شد  گفته    سرا
 .  سراي بازار ایرانی قابل مالحظه استشناسی ندي واژهب

 
 شناسی سراي بازار ایرانی ي واژهبندجمع . 1جدول 

 منبع مفاهیم کلیدي  تعریف/ توصیف 
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،  سراصحن ، سراان یمساحت، صحن، 
حریم تملک خانه، سرسبز، آسایش  

 خانواده 
Farhadi, 2018 

. داربست  کندی محوض این قاب را تصویر  و کندی محیاط آسمان را قاب 
 بخش این قاب هستند. ي درختان نیز تزیینهاشاخهگیاهان و 

حیاط، آسمان، حوض، گیاهان،  
 Farhadi, 2018 درختان 

گرفته و در   آنجا سرا یا خان همان تجارتخانه بود که نمونۀ جنس از  
 شد. جاهاي مختلف پخش می 

 Zolfagharzadeh et خانهتجارت سرا، خان، 
al., 2016 

ة سرپوشیده و باز باشد، سرا شدساختهبه فضایی که ترکیبی از فضاهاي 
 . شودی م گفته

 Soltanzadeh, 2007 سرا، فضاي باز، فضاي بسته

 & Farshchi مکان، خانه ، سراي .پهلوي و ساسانی است سراي به معنی خانه و مکان و مشتق از
Zamani, 2019 

به معناي خانه و حیاط   سراان یمة واژة سرا به معناي خانه و عمارت و واژ
 است. 

 Soltanzadeh, 2007 ، حیاطسراانیم سرا، خانه، عمارت، 

سرا در حمل و نقل، کاروان از کاروان هاکاروان شدن نقش رنگکم لیدلبه
 سراي شهري سرا گفته شد. حذف و به کاروان 

سراي  سرا، کاروان کاروان، کاروان 
 سرا   شهري،

Samei &   
Ghasemi, 2010 

کاربرد  یفروشکه براي عمدهاست کنونی  يهاي معادل مجتمع تجارسرا، 
 دارد. 

 & Shirani, Partovi ی فروشعمده سرا،  
Behzadfar, 2017 

 منبع: نگارندگان

 

 

 الگوي حیاط مرکزي کهن
و    دارد  فارسی  زبان  در  وسیعی  کاربرد  امروزه  «الگو» 

به فراخور نیاز، تعابیر و تعاریف خود را از    ها حوزههریک از  
با   مترادف  و  برابر  آن  عامیانۀ  و  عمومی  معناي  دارند.  آن 

 Soltani(«مدل» است    » ونمونه»، «سرمشقچون «کلماتی  

et al., 2012, P. 1.(  توپوس به  از واژة یونانی آرخه   پیتای آرک
ازلی   و  کهن  نمونۀ  و  سرنمون    است   شده   گرفته معناي 

)Zamiran, 2000, P. 18(  ياه یاز مفاهیم پا  الگوکهن . درواقع  
کلی و ذهنی   که  اموري   ؛ردیگیانسانی سرچشمه م  ۀو نهادین
 است و   مطرح  مفاهیم،  ةدر مقیاسی فراتر و در حوزو    هستند

در محیط   عینی  نمود   و  شودی م  منجر  گوهاال  ي ریگشکل   به
 ). Soltani, 2012, P. 8(مصنوع ندارد 

به  یجمع  ۀتجرب  یونگ را  آرکبشر   ای  هاپی تایعنوان 
است    یمخزن  یناخودآگاه جمع  . درواقعالگوها مطرح کردکهن 

کهن  جا  هاپیتایآرکو    الگوهاکه  خود  در   است   داده  ي را 
)Golabchi & Zeinali Farid, 2012, P. 14.(    طرح چهارصفه

با معماري ایرانی منطبق   یخوبکه به عنوان الگویی مطرح  به
پاسخ مناسب    بر آنکه به کارکردهاي گوناگونعالوه ،  شده بود

به ،  داده نیز  را  سازندگان  محیطی  و  اقلیمی    نیازهاي 
  این  یشناسگونه  توانی مکه    است  کردهمرتفع    یستگیشا

سرا داراي میان  ي اپاره   که  کلی جاي داد  ۀطرح را در دو دست
گروه اول، از ابتداي  که    سرا هستنددیگر، فاقد میان  ي او دسته

سده   ي ریگشکل پالن  ي هاتا  در  به  اخیر  موسوم  هاي 
طرح چهارایوانی را کاخ    نی ترکهن .  اندچهارایوانی پایدار مانده 

 Judaki Azizi, Mousavi) (2(شکل    دانندی اشکانی آشور م 

Haji & Mehrafarin, 2014, P. 1.(  
 

 
. الگوي مورد استفاده در معماري ایرانی: (سمت راست) 2شکل 

 نقشۀ یک چهارطاقی  شکل یک زیگورات، (سمت چپ)
 Haji Ghasemi, 2004منبع: 

مساجد، مدارس    ۀزیادي از محققان نیز در مطالع  تعداد 
 چهارایوانی  ي هااز طرح  ییهانمونه سراها به مطالعۀ   کاروان  و

  نۀ یشیمشترك همگی آنها نیز انتساب پ  ۀاند و نکت پرداخته
) که  Pirnia, 2007, P. 103است ( این نوع پالن به کاخ آشور  

از   بسیاري بعدها  ساخت  براي  الگو  و   این  مساجد  از 
اسالمیکاروان دورة  شد   سراهاي  هفتم  استفاده  سدة  از   .

طرح   این  اگر   چنانهجري  که  بود  شده  آشنا  چشم  به 
نبود چنین  به  کاستی،  مسجدي  آن  م  براي   رفتی شمار 

)Pirnia, 2000, P. 11 .(    مرکزي الگوي بسیار    اطیحدرواقع
کهنی است که در بسیاري از کشورهاي آسیا، شمال آفریقا،  

است.    جنوب آمریکا، اروپا و ایران مورد استفاده قرار گرفته 
و با وجود تأثیرپذیري از عوامل فرهنگی و این الگ  ي ریگشکل

اقلیمی  عوامل  و  طبیعی  محیط  شرایط  معلول  اجتماعی، 
 ي الگو  ).Taban et al., 2013, P. 1(  است  مناطق مختلف بوده

گرم    یطی مح   طیشرا  ریشدت تحت تأثاگرچه به   ي مرکز  اطیح
  يبرخوردار  لیدلاما به   ،بوده است  رانی و خشک داخل فالت ا

و البته با    ییدر مناطق مختلف آب و هوا  گرید  ي هاتیاز مز
مانند  تفاوت ،  ت ی شفاف  ۀلئمس   ،تناسبات  ةانداز  رییتغهایی 
 ,Ahmadi., 2005(  شودیآنها ظاهر م   ي ها و سرسبزجداره

P. 41  این طرح به آثار هنري و معماري،   ورود)؛ بنابراین در
جهان نوعی  اقلیمی،  مالحظات  از  تأثیر    کهن   ین یبغیر  نیز 

 & Judaki Azizi, Mousavi Haji(  است  داشته

Mehrafarin, 2014, P. 1.(   

 ياگونهبه  اطیح  ایباز    ي که فضا  يدر موارداست  واضح  
را س  ایمارت  عشدة  ساخته   ي فضا  ان یو در م  ي مرکز  ش یکماب

و منظور از آن   رفتی سرا به کار ممیان   ةواژ،  شدی قرار داده م
م  فضاي   شتریب در  واقع  بودهس  ایعمارت    انی باز  است    را 
)Soltanzadeh et al., 2013, P. 86بخش روباز و   ). درواقع

بودمیان   ،خانه  ۀآسمانبی  م  هسرا  در  داشته   ۀانیکه  جا  سرا 
گوناگون در گرداگرد آن ساخته شده و رو   ي هااست و اتاق 

 ).  Memarian, 1994( اندشده ی به آن بازم
  ی گاه مناسب و تنفس   یعیطب   ي تنها فضانه   ي مرکز  اطیح

ا درون  ي هاساختمان  ي ابر ارتباط    ،کند یم  جادی گرا  بلکه 
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  نۀ یشیمشترك همگی آنها نیز انتساب پ  ۀاند و نکت پرداخته
) که  Pirnia, 2007, P. 103است ( این نوع پالن به کاخ آشور  

از   بسیاري بعدها  ساخت  براي  الگو  و   این  مساجد  از 
اسالمیکاروان دورة  شد   سراهاي  هفتم  استفاده  سدة  از   .

طرح   این  اگر   چنانهجري  که  بود  شده  آشنا  چشم  به 
نبود چنین  به  کاستی،  مسجدي  آن  م  براي   رفتی شمار 

)Pirnia, 2000, P. 11 .(    مرکزي الگوي بسیار    اطیحدرواقع
کهنی است که در بسیاري از کشورهاي آسیا، شمال آفریقا،  

است.    جنوب آمریکا، اروپا و ایران مورد استفاده قرار گرفته 
و با وجود تأثیرپذیري از عوامل فرهنگی و این الگ  ي ریگشکل

اقلیمی  عوامل  و  طبیعی  محیط  شرایط  معلول  اجتماعی، 
 ي الگو  ).Taban et al., 2013, P. 1(  است  مناطق مختلف بوده

گرم    یطی مح   طیشرا  ریشدت تحت تأثاگرچه به   ي مرکز  اطیح
  يبرخوردار  لیدلاما به   ،بوده است  رانی و خشک داخل فالت ا

و البته با    ییدر مناطق مختلف آب و هوا  گرید  ي هاتیاز مز
مانند  تفاوت ،  ت ی شفاف  ۀلئمس   ،تناسبات  ةانداز  رییتغهایی 
 ,Ahmadi., 2005(  شودیآنها ظاهر م   ي ها و سرسبزجداره

P. 41  این طرح به آثار هنري و معماري،   ورود)؛ بنابراین در
جهان نوعی  اقلیمی،  مالحظات  از  تأثیر    کهن   ین یبغیر  نیز 

 & Judaki Azizi, Mousavi Haji(  است  داشته

Mehrafarin, 2014, P. 1.(   

 ياگونهبه  اطیح  ایباز    ي که فضا  يدر موارداست  واضح  
را س  ایمارت  عشدة  ساخته   ي فضا  ان یو در م  ي مرکز  ش یکماب

و منظور از آن   رفتی سرا به کار ممیان   ةواژ،  شدی قرار داده م
م  فضاي   شتریب در  واقع  بودهس  ایعمارت    انی باز  است    را 
)Soltanzadeh et al., 2013, P. 86بخش روباز و   ). درواقع

بودمیان   ،خانه  ۀآسمانبی  م  هسرا  در  داشته   ۀانیکه  جا  سرا 
گوناگون در گرداگرد آن ساخته شده و رو   ي هااست و اتاق 

 ).  Memarian, 1994( اندشده ی به آن بازم
  ی گاه مناسب و تنفس   یعیطب   ي تنها فضانه   ي مرکز  اطیح

ا درون  ي هاساختمان  ي ابر ارتباط    ،کند یم  جادی گرا  بلکه 
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 ). Ahmadi, 2005(  دینمایم   نیتأم  قیطر  نیاز ا  زیفضاها را ن 
یا  مرکزي  هااطیحدرواقع   کهنی    سراهاانیمي  پیشینۀ  که 

کهن  تلقی  دارند،  جایگاه    شوندی مالگویی  در  اژهیوکه  ي 
ایرا ادامه  معماري  خود  حیات  به  نیز  امروزه  و  داشته  ن 

. سراهاي بازار شوند ی موفور دیده  نیز به   هاخانهو در    دهندی م
  شده   گرفته  الگوکهن ي مرکزي هستند که از این  هااط یحنیز  

 . شوندی م دهیدو در بازارها 
 

 بحث 

 ی حیاط در معماري ایرانی شناس گونه 

قدیمی از    ي هاشناسی در نوشته اشاره و توجه به گونه 
 هزار سال پیش در آثار نویسندگان معمار و دیگر   2  حدود

با در اثر مشهور خود    ویترویوسو    شودیدانشمندان دیده م
بناهاي یونانی    مختلفي  هاگونه »  ده کتاب معماري «عنوان  

و ساختمان شامل خانه  معابد  گروه  عمومی  ي هاها،    ي دبنرا 
درواقع  استکرده   طرح   شما  1  ۀگون.  که    اي وارهیا  است 

  دیاز بناها را د  مشترك یک گروه  ي هایژگی در آن و   توانی م
)Memarian & Tabarsa, 2013, P. 2  .( در شهرها و معماري

بومی ایران، فضاي باز و بسته یا همان بیرون و درون چنان 
  کنند ی که هرکدام شکل دیگري را تعیین م  اندوسته یبه هم پ

 دارندفضاهاي باز در این معماري نقشی اساسی و محوري    و
  شده   مند تیمعنادار و هو  ایران  معماري بومی  ،آنها  ۀواسطو به 

تنها  خود نه  ةارزند  ي های ژگیبا و  ي مرکز  اطی الگوي حو    است
 يانه گوبلکه به  ،کندی ضایعه و تخریبی را به محیط تحمیل نم

  ).  Ahmadi, 2012, P. 4(  با آن سازگاري دارد زیانگشگفت 

سراها می، کارواناسال  ةم و اوایل دور الپیش از اسرة  در دو
متعدد   ي ها دهی حجرهبا سازمان  یگاهصورت منازل اطراقبه

طر مرکزي  حیاط  شیو   شدند ی ماحی  پیرامون  این    ة که 
  کاروانیان متمرکز بوده استاستراحت    بر اسکان و  ،طراحی

)Kavian & Gholami, 2016, P. 1 .( 
طرفی،   ساخت  ،حیاطاز  در  کهنی  بسیار  وساز  الگوي 

به و  بوده  قابل مسکن  مختلف   ي امالحظهطور  شهرهاي  در 
با    قرار گرفته است واستفاده    ایران مورد فضاهاي سکونتی 

ح  ي ریگبهره  این  اطراف  در  مختلفی  تدابیر    ل شک  هااطیاز 
کهTaban et al., 2013, P. 3(  اندگرفتهی م بر  عالوه  ) 

ها و فضاي اطراف آن، تحت تأثیر فرهنگ دهی اتاقسازمان 
  گرفتند یگوناگونی را به خود م   هاي عملکرد  ،جوامع مختلف

)Memarian & Tabarsa, 2013, P. 3 .( 
نیز   گذشته  مدارس  و  حیاط    در   ي هاحجرهمرکزي 

براي   اختصاصی،  مناسبی  محل  گفت   هم  هم  و فضاي  و  گو 
 ,Khodabakhshiبودند (   زندگی و تحصیلو  محل استراحت  

Forootan & Samiei, 2014, P. 1 در نیز  بازار  سراهاي   .(
ي تجاري و  هاکاروانگذشته مکانی بسیار مهم براي استقرار  

و در دورة معاصر نیز کارکردهاي   کاالها بوده  عرضه و مبادلۀ
متنوعی را دارند و حتی در فضاهاي شهري نیز حیاط مرکزي  

براي گردهمایی و روابط اجتماعی به عنوان فضایی شاخص 
دارد.   مهمی  را  طوربه نقش  حیاط  ابعاد   توان ی مکلی  در 

فضایی و  - مختلف  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  کالبدي، 
براساس معیارهاي مربوط، در کارکردهاي    محیطی و زیست

اینشناسگونه گوناگونی   که  کرد  شکل    ی  در    3مفهوم 
  مالحظه است.قابل 

 
 

 

 

 

 
 ی حیاط در کارکردهاي مختلف معماري ایرانی و معیارهاي آنشناسگونه. 3شکل 

 منبع: نگارندگان

 
ي در معماري  اژهیوي حیاط، جایگاه  الگوکهن طورکلی،  به

گوناگونی    ي هاها و نقشه از طرح  یمعماران ایرانایران دارد و  
آن در بسیاري از بناها، مانند حیاط مساجد و بقاع   براي ایجاد 

کاروان بازارها،  متبرکه،  و    هاکاخ ،  هاخانهسراها،  مدارس  و 

که حاکی از   کردندی محتی در فضاهاي شهري نیز استفاده  
قالب    ری ناپذوصفارزش   در  که  است  زندگی  در  مقوله  این 
 . است  شدهي بندجمع 2جدول 

 
 ی انواع حیاط در معماري و شهرسازي ایرانشناسگونهي و بندجمع . 2جدول 

 تصاویر و کروکی  و توصیفات حیاط های ژگ یو هاگونه حیاط

حیاط مساجد  
 و بقاع متبرکه

براساس شکل   هاگونهتنوع 
(چهارایوانی، دوایوانی، بدون ایوان)  

شهري و  موقعیت (برون 
 شهري) درون 

استفاده از صحن و سرا براي اقامۀ نماز جماعت و  
فضاي مدرس در گذشته، تناسب با اقلیم داراي  

ي مختلف و گاه داراي حوضی در وسط،  هااندازه 
و تزیینات  هاجداره ي زیبا در هايکاری کاشداراي 

 غنی در جبهۀ جنوبی بنا.
 

 حیاط مسجد جامع اصفهان

حیاط 
 سراکاروان

  اس شکل (مدور، براس هاگونهتنوع 
ضلعی، مربع و مستطیل و چند

  صورتبهي متفرقه) و هاپالن
موقعیت   و   گرابرون و  گرادرون 

 ي) شهردرون ي و شهربرون (

ي متفاوتی است و  های ژگیومتناسب با اقلیم داراي 
و   سراهاي کامالً پوشیده مناطق کوهستانیکاروان 

 اطیح دریاي خزر، فاقد  ۀ سراهاي کرانکاروان 
و مناطق   فارسج یخلسراهاي کرانۀ  ي و کاروان مرکز

  ي هستند.مرکز اطیحمرکزي داراي  
 سراي هتل عباسی اصفهان کاروان 

 حیاط بازار

تنوع سراها براساس شکل (مربع و  
مستطیل و اشکال نامتعارف)  

عملکرد (سراي فرش و جواهرات  
 طبقه  3تا   1صورت و...) و به 

 ي دو و سه طبقههاجداره  -
 داراي عملکردهاي متنوع-

 در گذشته  های فروشي و عمده اتجارتخانه کارکرد -
  هاداالني اصلی از طریق  هاراسته ارتباط با  -

 سراي امیر بازار تبریز
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 ی حیاط در کارکردهاي مختلف معماري ایرانی و معیارهاي آنشناسگونه. 3شکل 

 منبع: نگارندگان

 
ي در معماري  اژهیوي حیاط، جایگاه  الگوکهن طورکلی،  به

گوناگونی    ي هاها و نقشه از طرح  یمعماران ایرانایران دارد و  
آن در بسیاري از بناها، مانند حیاط مساجد و بقاع   براي ایجاد 

کاروان بازارها،  متبرکه،  و    هاکاخ ،  هاخانهسراها،  مدارس  و 

که حاکی از   کردندی محتی در فضاهاي شهري نیز استفاده  
قالب    ری ناپذوصفارزش   در  که  است  زندگی  در  مقوله  این 
 . است  شدهي بندجمع 2جدول 

 
 ی انواع حیاط در معماري و شهرسازي ایرانشناسگونهي و بندجمع . 2جدول 

 تصاویر و کروکی  و توصیفات حیاط های ژگ یو هاگونه حیاط

حیاط مساجد  
 و بقاع متبرکه

براساس شکل   هاگونهتنوع 
(چهارایوانی، دوایوانی، بدون ایوان)  

شهري و  موقعیت (برون 
 شهري) درون 

استفاده از صحن و سرا براي اقامۀ نماز جماعت و  
فضاي مدرس در گذشته، تناسب با اقلیم داراي  

ي مختلف و گاه داراي حوضی در وسط،  هااندازه 
و تزیینات  هاجداره ي زیبا در هايکاری کاشداراي 

 غنی در جبهۀ جنوبی بنا.
 

 حیاط مسجد جامع اصفهان

حیاط 
 سراکاروان

  اس شکل (مدور، براس هاگونهتنوع 
ضلعی، مربع و مستطیل و چند

  صورتبهي متفرقه) و هاپالن
موقعیت   و   گرابرون و  گرادرون 

 ي) شهردرون ي و شهربرون (

ي متفاوتی است و  های ژگیومتناسب با اقلیم داراي 
و   سراهاي کامالً پوشیده مناطق کوهستانیکاروان 

 اطیح دریاي خزر، فاقد  ۀ سراهاي کرانکاروان 
و مناطق   فارسج یخلسراهاي کرانۀ  ي و کاروان مرکز

  ي هستند.مرکز اطیحمرکزي داراي  
 سراي هتل عباسی اصفهان کاروان 

 حیاط بازار

تنوع سراها براساس شکل (مربع و  
مستطیل و اشکال نامتعارف)  

عملکرد (سراي فرش و جواهرات  
 طبقه  3تا   1صورت و...) و به 

 ي دو و سه طبقههاجداره  -
 داراي عملکردهاي متنوع-

 در گذشته  های فروشي و عمده اتجارتخانه کارکرد -
  هاداالني اصلی از طریق  هاراسته ارتباط با  -

 سراي امیر بازار تبریز
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 تصاویر و کروکی  و توصیفات حیاط های ژگ یو هاگونه حیاط

 حیاط خانه

براساس شکل   هاگونهتنوع 
(گودال باغچه، مربع و مستطیل)  
موقعیت (حیاط مرکزي، حیاط در  

 یک ضلع خانه) مساحت و... 

ي مختلفی است: هااندازه براساس اقلیم داراي  
اقلیم معتدل و مرطوب فاقد حیاط مرکزي و اقلیم  

  بسیار بزرگ و يمرکز اطیحگرم و خشک داراي  
داراي فضاي سبز و حوض براي باالبردن رطوبت و  

  و  گرمدر اقلیم سرد بسیار کوچک و در اقلیم 
ي بلند و استفادة  هاجدارهحیاطی بزرگ با   مرطوب

 و فضاي سبز  نماآب کمتر از 

 
 ها خانه بروجردي 

 هاکاخ حیاط 

براساس شکل (مدور،   هاگونهتنوع 
مربع و مستطیل، چلیپایی) 

شهري و  موقعیت (برون 
 شهري) درون 

اغلب داراي سراهاي متعدد خصوصی، عمومی و  
تري برخوردار  خدمه که سراي عمومی از ابعاد بزرگ 

اختصاص   ن، ها و طرح عموماً روشوجود چشمه بود. 
استفاده از  ، شدنه آب براي خنک فضاي وسیع ب

حیاط مرکزي وسیع براي ورود و خروج نور و هوا  
 هابه سایر اتاق 

 
 کاخ بیشاپور 

 حیاط مدارس 

براساس شکل (مدور،   هاگونهتنوع 
ی)  ضلعهشتمربع و مستطیل، 
شهري و  موقعیت (برون 

ي فاقد هاگونهشهري) و به درون 
 چهارایوانه است. ایوان، تک، دو و  

ي دوطبقه، اغلب طبقۀ پایین براي  ها جداره داراي  
، اما  شد ی م مسجد و طبقات باال براي مدارس استفاده  

عنوان مدرسه،  آقابزرگ، استفاده به   مدرسۀ در مسجد  
فضاهاي غالب  وجود حجرات در سه جبهۀ آن،  

که    است مدرس    و   ایوان، حجره   ، صفویه   ة مدارس دور 
تکرار پیرامون یک صحن مرکزي  صورت ساده و  به 

قاجار بر اثر تلفیق دو  ة  اما در دور   ، اند گرفته   قرار 
 شد.   عملکرد مسجد و مدرسه در قالب یک بنا 

 
 مدرسه آقابزرگ کاشان

 حیاط شهري 
 (فضاي شهري) 

براساس شکل (مدور،   هاگونهتنوع 
مربع و مستطیل) موقعیت 

شهري)، راستا  شهري و درون (برون 
 و مساحت 

ي سیاسی، اقتصادي،  هاتیفعالگرهی براي انجام 
تفریحی، فضایی تجمع براي اقشار جامعه، اغلب  

ي، وجود حجرات پیرامونی،  ادو طبقه هاجداره 
دید و  ،  آسایش اقلیمییی چون های ژگیوداراي  

 هستند. سرزندگی و تنوع فعالیتیو  وبمنظر مطل
 

 اصفهان  جهاننقشمیدان 
 منبع: نگارندگان

 
 حیاط مرکزي و سراي بازار 

به   شکلی  لحاظ  از  اولیه  ي هادانیمصورت  بازارهاي 
مجاورت  اساده  در  اصلی  هاراهي    شدند ی م  ساخته ي 

)Pourahmad, 1997, P. 1  .( درواقع در گذشته در روستاها و
ثابت نبوده و    جا کدر شهرهاي کوچک و بزرگ، بازار در ی

ه  آمدیم  وجود  به ي خاص و طی روزهاي معین  هامحلهدر  
) به Pirnia, 1992, P. 120است  و  حجم   جیتدر)  ازدیاد  با 

ی از  دیگر،    سوکمبادالت  سوي  از  اولیه  روستاهاي  رشد  و 

راي رفع نیازهاي عمومی مبادله،  مشترك ب  صورت به مراکزي  
از حالت موقت به دائم و از وضعیت    جیتدربهآمد و    وجود  به

به ساختارهاي معماري     شده ساختهفاقد سرپناه و معماري 
به عبارت دیگر در هر سکونتگاه، یک راه اصلی   تبدیل شد؛

تدریج فضاهاي تجاري در اطراف پرتردد وجود داشت که به 
که شدند  تشکیل  کم   آن  و  بودند  غیرثابت  به  محلی  کم 

 Samei()  4(شکل  شدند    فضاهایی ثابت و سرپوشیده تبدیل

& Ghasemi, 2010, PP. 13-21 .( 

 

 

 
 شمسی  40 ۀده و هی، قاجاریه، صفو یهاي سلجوقترتیب در دورهبازار تبریز و روند گسترش آن به ةحصار شهر و محدود. 4شکل 

 Hagh Parast & Esmaili Sangari, 2010منبع: 

 
  تولید   قالب   در   اقتصادي،   ي ها ت ی فعال   شهرنشینی،   رة در دو 

  و توزیع کاال در قالب   شوند ی و مبادله و توزیع آن تعریف م کاال  
  توزیع . در طول تاریخ براي  کند ی بازار یا تجارت نمود پیدا م 

  است. توسعۀ   شده   ها بهره گرفته کاالهاي تولیدي از راه   د مازا 
به  و  سیاسی،  اقتصادي  عوامل  نیازمند  راه،  ایجاد  آن  دنبال 

است ی اجتماع  و...  فرهنگی   ،   )Soltan Ahmadi & Seyed 

Hamzeh, 2016, P, 2 .( 
  ان ی هخامنش   ة به دور   ران ی سراها در ا ساخت کاروان   ۀ ن ی ش ی پ 

ادامه    ان ی و ساسان   ان ی اشکان   ة در دور   سپس   و  شود ی مربوط م 
مانده که    ی باق   ی ساسان   ة از دور   ی اندک   ي ها است. نمونه   داشته 

  یی که الگو   کرد   اشاره   ی روان ی رباط انوش   و   گچ  ة به درواز   توان ی م 
  یی اوج شکوفا .  بودند   ي بعد   ي ها قرن   بناها در   ن ی ا   ۀ جهت توسع 

م   ران ی ا   ي سراها کاروان  دور   توان ی را  خصوص  ه ب   ه ی صفو   ة در 
 ,Farshchi & Zamani(   دوران شاه عباس اول مشاهده کرد 

2019, P. 3 .(   کرد   دا ی قاجار ادامه پ   ة سراها تا دور ساخت کاروان .  
ا  عالوه   ن ی در  کاروان دوره  از  استفاده    ي ها دوره   ي سراها بر 

ارزش    ساخته شد که از نظر اندازه و   ز ی ن   ي د ی موارد جد   ، گذشته 
دوره   ي معمار  نم   ی قبل   ي ها به    ة دهند ادامه   ی ول   ، رسند ی خود 

  ي ، محل مبادالت کاالها ي شهر درون   ي سراها کاروان   و آنها بوده  
و    ند اقامت مسافران و تجار بود  ي برا   امن   ی مکان   ز ی و ن   ي تجار 

در  کاروان   ن ی ا  عمدتًا    شدند ی م   ساخته بازار    کنار سراها، 
 )Afshari Azad & Piri, 2015, P. 1 .( 

  ي مرکز   اط ی ح   ک ی   ي گرا و دارا درون   یی سراها فضاها کاروان 
دو طبقه    ا ی   ک ی در چهار سمت آنها در    یی ها بودند که حجره 

واقع در چهار سمت    یی ها طور معمول حجره به .  شد ی ساخته م 
اندازه کاروان  با  م   کسان ی   ش ی کماب   یی ها سرا  و    شدند ی ساخته 

  ات ی ح   رن تقا   ي ا واقع در امتداد محوره   ي فضاها   ا ی ها  تنها حجره 
موارد  در  بود  مجلل بزرگ   ي ممکن  و  سا تر  از  ها  حجره   ر ی تر 

) و وجود حوض  Soltanzadeh, 2012(   شوند   و ساخته   ی طراح 
این   در  آبشخور چهارپایان    گذشتۀ یادآور عملکرد    ها مکان و 

   . ) Khamachi, 2008(   آنهاست 

 
 بازار سرا در ي میانالگوکهن. سیر تحول 3جدول 

 دوران پس از اسالم دوران پیش از اسالم  زمان

 عنوان 
سرادار در  چهار صفه میان 

 دوران هخامنشی 
سرادار در  چهارصفه میان 

 دوران اشکانی و ساسانی
 سرا در سراهاي بازار میان سرا در مساجد اسالمیمیان

 سراي امیر بازار تاریخی تبریز اصفهان  جهاننقشمیدان  کاخ آشور، عراق، پارتی د ی جمش   تخت بخشی از خزانه در   نمونه 

توضیحا 
 ت 

ي این بنا هاساختمان در 
سرا وجود  تعداد مدیدي میان 

دارد که داللت بر اهمیت و  
 ارزش این مقوله است.

سرا  این کاخ داراي سه میان 
و رواقی اطراف آن است که  

اهمیت و ارزش این    نشانۀ 
فضاي باز براي مردمان آن  

 زمان است. 

حیاط شهري    صورتبه این میدان 
در روابط اجتماعی، اقتصادي و...  

 . است  داشتهنقش بسزایی 

ترین سراي امیر یکی از بزرگ 
سراهاي بازار تاریخی تبریز،  

در کنار بازار  حیاطی سرزنده 
است که براي کاروانیان ایجاد  

شده و امروزه محل داد و ستد و  
 است.   برقراري روابط اجتماعی و...
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 دوران پس از اسالم دوران پیش از اسالم  زمان

 نگارندگان نگارندگان Reuther, 2008 نگارندگان منبع

 ها پالن

 
  

 

 تصاویر 

 
   

 منبع: نگارندگان
 سراي بازار تاریخی شناسی گونه

 
جزئی مهم و زنده از شهر و عامل    عنوانبهبازارهاي ایران   

اقتصادي، تجاري، اجتماعی و فرهنگی مهم در گذشته مطرح  
سراهاي   ) Samei & Ghasemi, 2010, P. 13( اندبوده  و 

را   فضاییهانظام در    توانی مبازارها  اقتصادي، -ي  کالبدي، 
محیطی و منظر شهري  هنگی، تاریخی، زیستاجتماعی و فر

ایران،   بازارهاي  بیشتر  کرد.  دائمی   ژهیوبه بررسی  بازارهاي 

خطی و چندمحوري هستند. سراها نیز از لحاظ شکلی،    غالباً
سه   تقسیم    دستۀ به  نامتعارف  اشکال  و  مربع  مستطیل، 

طبقه هستند که وضعیت    3تا    1صورت  و اغلب به  شوندی م
کالبد بازارها تأثیرگذار است. ویژگی سراهاي چند اقلیم نیز بر  

ي شده آورجمع  4ي متفاوت در جدول  هامی اقلبازار ایران با  
 است. 

 
 ي کالبدي سراهاي بازارهاي ایرانی هایژگیو. 4جدول 

 بازار
نحوة  

 گسترش 
 تصویر  ویژگی سراهاي بازار

 
 
 

 بازار رشت 
 

 
 
 

 چندمحوري 
 

اغلب دو طبقه، طبقات باال داراي ایوان، قسمت اعظم بازار را  
. محل فروش عمده محصوالت، به شکل مربع یا  دهندی م تشکیل 

ها با راسته یا سراهاي کناري، محل  مستطیل، ارتباط با داالن
ي فرعی براي  هااط یحبرگزاري مراسم عزاداري، گاهی داراي 

 باراندازي در ورودي. 
 

 

 

 بازار
نحوة  

 گسترش 
 تصویر  ویژگی سراهاي بازار

 خطی  بازار زنجان 

ها، ارتباط با  ي اصلی از طریق داالن هاراستهیک طبقه، ارتباط با 
ة پشت بازار،  کننده یتغذ ي هاراه دسترسی شهر از طریق شبکۀ 

ي متنوع واسط وجه شاخص این بازار، وجود رواق در  هاداالن وجود 
صورت قوس نیم بیضی و  به هارواق ، پوشش سقف  هااطیحاطراف 

 بدون تیزه است. 
 

 بازار اصفهان 
 

 خطی 
ي سراسري مشرف به حیاط، گاهی  هارواق اغلب دو طبقه، داراي 

  شدهنشینی در طبقۀ دوم که به گشودگی فضاي حیاط منجر عقب 
 ي دو طبقه هاداالني اصلی از طریق هاراسته، ارتباط با  است

 

 بازار سنندج 
 

 چندمحوري 
 

استقرار در سمت جنوبی و غربی بازار، داراي حجرات گنبددار، 
 هاداالني اصلی از طریق  هاراسته ارتباط با 

 

 بازار کرمان 
 

 چندمحوري 
 

ي هاللی، گاهی  نماهاطاق ي سراسري با هارواقدو طبقه، داراي 
 ی در طبقۀ دوم. رفتگعقبي، داراي کاری کاشداراي تزیینات 

 

 نامنظم خطی  بازار تهران 

ي و  اتجارتخانهدو و سه طبقه، داراي عملکردهاي متنوع، کارکرد 
ي اصلی از طریق  هاراستهدر گذشته، ارتباط با   های فروش عمده 

 . هاداالن
  

 چندمحوري  بازار همدان
رواقی   ،و گاه است  باال عقب نشسته ۀ قسمتی از طبق ی گاه دو طبقه،

  بر گرداگرد آن هدر دو طبق  ییهاساده و چوبی در اطراف و حجره 
 . کندی آن را به صحن متصل م ياکه راهرو کوتاه و یک طبقه  هستند

 

 خطی  بازار کاشان

محل   باال ۀو طبق  الکا ۀزیرین آنها محل عرضۀ طبقدو و سه طبقه،  
  دیداراي دو طبقه مف هاطبقه و در سه  خانه بودامور دفتري تجارت

کلیت بنا با آجر  . عنوان انبار کاالزیرزمین به ۀها) و یک طبق(حجره 
 . فرش کف از آجر خطایی، ساخته شده است
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اصول   داراي  سراها  که  مشترکمعماري  هستند  ی 
 اند از:عبارت
براي    محوربندي: ● عرضی  و  طولی  محور  دو  ایجاد 

فضاي    هاي ورودتعریف   با  ارتباط   رامون یپو 
)Zolfagharzadeh & Jaberi, 2016, P. 231 .( 

آب: ● تالق  ي ریقرارگ  حضور  محل  در  آب    ی حوض 
 دن یکش  ریبه تصو  ي برا   ي انه یآ  ۀمثاببه  اطیح  ي محورها

  ، ریتصاو  نیا  است که در میان  رامونینقوش و عناصر پ 
ب نقش آسم قابل   یاز همه در زالل  شی ان  مشاهده  آب 

 ).Memarian, 1994, P. 541( است

مرکزیت مرکزیت ● و  آن  توسط حوض  سرا  مرکزیت   :
مشخص    هاوارهید فرورفته  فضاي   گرددی م توسط 
)Zolfagharzadeh & Jaberi, 2016, P. 231 .( 

کنار هم قرار گرفته شده   يهاسراها از قاب ۀبدن :ریتم ●
کنار هم   نیدر ا  یمتنوع  ي هاتمیو ر  گردد ی م  لیتشک

در بخش    تمیر  رییتغو    شودی ها مشاهده م قرار گرفتن 
تعر  یان یم به  م  فیسراها    انجامد ی تقارن 
)Zolfagharzadeh & Jaberi, 2016, P. 231 .( 

فرم چهارباغ است و غالباً    ها،سرا  ي بندباغچه :  چهارباغ ●
هستند که   يزیشده در آنها درختان تبردرختان کاشته 

اقل  Zolfagharzadeh(دارند    ي سازگارنیز    زیتبر  م یبا 

& Jaberi, 2016, P. 231 .( 
ا  :شکل هندسی منظم ● ک  یرانیمعمار    ت ی ف یبا درك 

در ساخت   هجاماند هعنوان عناصر بباز از آنها به   ي فضاها
برا ساز  د  یبخشتیهو  ي و  عناصر  استفاده    گریبه 

  ي سراها دارا  نیبنابرا  )؛Ahmadi, 2012, P. 68( کندی م
 . هندسه و شکل منظم هستند 

  ي بازار نما  ي عناصر و فضاها  از  کیچیه :درون و بیرون  ●
م  ندارند  یخارج در   ف ی تعر  توانی و  حضور  با  را   نما 
 ی در نواحادوار،    تمامیدر  .  بازار مشاهده کرد  ي سراها

م اسالم    م ی اب یب   یمخف  ي معمار  میتوانی مختلف جهان 

 ۀ از هم،  نومانوم  کیمانند    یول  ،وجود دارد  قتاًیحقکه  
قابل  ندینقاط  تنها ،  ستیدن  از    بلکه  و  آن  در  نفوذ  با 

 ,Afsharnaderi(  میکن  اشتجربه  میتوانیم  کینزد

1995, P. 70.(   
ها و  از طرح   ی بیترک  ۀواسطبه بازار،    در مجموعۀ  ریتم: ●

مشاهده    باز و بسته  ياز فضاها  یتمیر   یعناصر ارتباط
  ن یح  ییفضا  نیموضوع اصل تبا  نیدر کنار ا  و  شودی م

درون ن در    ی حرکت  م   زیمجموعه   شود یدرك 
)Zolfagharzadeh & Jaberi, 2016, P. 233 .( 

رفتن    ي را برا   »انبریراه م«بازار نقش    اتصال شهري: ●
بخش د  یاز  بخش  حضور   نیبنابرا  ؛کردیم   فایا  گریبه 

خر  یعابران قصد  خر  دیکه  کنار  در  و   دارانیندارند 
شهر  نیچن  ۀجیدرنت  ،فروشندگان  جاد ی ا  ي ارتباطات 

 ). Behzadfar., 2011, P. 18(شود می 
قد  نیا  ● تنها در ساختار  پ   م ینقش  با   دان ی م  وند یبازار 

بازار   همچون  ؛مشاهده استفضاها قابل   ریو سا  یحکومت
تعر تبریز   با  ارتباط  کی   فیکه  راستا  یمحور   ي در 

  ۀ راستو    ییدارا  ابانیموجب ارتباط دو خ  ی،غرب   -یشرق
 ,Zolfagharzadeh & Jaberi, 2016(  کوچه شده است

P. 233 .( 

دارند،  استمرار:   ● برابر  پالن  که  یکسان سراها  ساختار 
باعث   را  فرمی  عناصر ریکارگبهو    شودی ماستمرار  ي 

مشابه، با تعریف نماهاي هماهنگ، استمرار زیبایی را 
 .Zolfagharzadeh & Jaberi, 2016, P(  داردبه دنبال  

235 .( 

مردم به وجود    اجاتی بر اصل تبادل کاال و رفع احت  بازار  ●
 ي هاشهر   در  ژهیوبازارها به  یعملکرد اصل  و است  آمده 

است    بوده   یمحل  تجار  و  ان یکاروان  ن یب  کاال   تبادل   بزرگ
 ي و بازارها  هشد  تری کار تخصص  میتقسکه با رشد بازار و  

 & Samei( اندافتهی  ي اژهیو  تخصص  شهرها،  یبرخ

Ghasemi, 2010, P. 7.( منسجم  درواقع  ینظام 

 

 

بازارهابرا بر  صنوف  تنوع  ست  فرماحکم  رانیا  ي ساس 
)Pirnia, 2000, P. 12 .( 

ۀ ئکاربري تجاري و ارا  بر بازارهاي سنتی عالوهدر گذشته،  
رسوم   ، مراسم و آداب وهانییمحل برگزاري آ  خدمات شهري،

 Shirani, Partovi( اندبودهنیز  اجتماعی و مذهبی  -فرهنگی

& Behzadfar, 2017, P. 8(  ها نقش اجتماعی و شهري آن  و
 ,Rajabi & Sefahan, 2010(  است  داشتهبیشتري  اهمیت  

P. 2(  . ناشی  ،  بازار  کارکرد اجتماعیاذعان نمود که    توانی م
  است   مسجد جامع در شهرهاي اسالمی  از موقعیت مرکزي 

عامل  همواره  مجاور  که  در  بازار  است    تاستقرار  بوده  خود 
)Bonine, 1987, P. 2ي عمومی شهر را در  هات یفعال همۀ   ) و

 ). Falamaki, 2005, P. 139( است کردهی مخود متمرکز 
انبار، علمیه، آب  ةحوز،  مدرسه  مسجد جامع، به عبارتی  

انبوهی از کارکردهاي اجتماعی،   سرا و حمام هرکدامکاروان
به سیاسی  و  فرهنگی  م  مذهبی،   ,Ansari(  بخشندیبازار 

2010, P. 4  .(  
ابتداي  از  بازار در ایران تداوم خود را طی تاریخ  پدیدة 

ي ریگشکلپیدایش جوامع انسانی حفظ کرده و در ابتداي  
بیرون   در  هادروازهدر  ولی  بوده،  شارستان  ي هاگسترشي 

شهر   درون  به  سمت    افتهی  راه بعدي  به  شهر  مرکز  از  و 
 ,Samei & Ghasemi(  است  شده   ده یکشي شهر  هادروازه

2010, P. 19.( بازار هنوز در مرحل  ةدر دور   ۀ مادها، مفهوم 
قرار مراحل   جنینی  آن  کالبدي  ساخت  و  بافت  و  داشت 

  هخامنشیان ).  Habibi, 2006, P. 2(  گذراندمی  آغازین خود را
بنا  ۀ  پای ایران  شهرهاي  در  را  بازار  دورکردند.  اصلی    ةدر 

برنیز    سلوکیان عمود  خیابان  دو  داراي  و    شهرها  یک  هم 
بودند که در اطراف آن بازارها به وجود   میدان در محل تقاطع

در و    آمدندی م را  بازار  مجاورت    اشکانیان  در  و  شهرستان 
 ة در دور).  Pourahmad, 1997, P. 2(  اصلی بنا کردند  ي هاراه

، ایجاد  عنصر بازار در معنایی که اکنون از آن داریم،  ساسانیان
مغوالن و    ةدر دور ).Habibi, 2006, P. 2شد (شهر    قلب  و

کارکردي    - یکی از ارکان مهم فضایی  تیموریان بازار همچنان
مورد توجه شاهان    از زمان صفویه  و  شدی شهرها محسوب م

وواقع   دور  شد  اثر  ةاز  در  بعد  به  همه  قاجاریه    ۀجانبافول 
ایران اقتصاد  انحطاط،  فرهنگ و  نیز  بناها  این  به   در  بارزي 

با ورود ایران به ). Pourahmad, 1997, P. 2(  خوردی چشم م
جهانی و ورود کاالهاي خارجی  ي دارهیسرما ادغام در فرایند

نقش بازار   بیرون از بازار،  کشور و ایجاد تعدادي کارخانه در  به
به به شهر  اقتصاد  اصلی  محور  شد عنوان  تضعیف    تدریج 
)Soltanzadeh, 2007, P. 27.(   

در بافت شهري، مجموعۀ بازار ضمن آنکه داراي ارتفاع 
بود، در  بیشتري نسبت به بافت هم  ي ترمرتفع  منطقۀجوار 

سایر   به  نسبت  بازار  بلندي  که  داشت  قرار  ي هاقسمتنیز 
دید اصلی به سمت مرکز شهر که محل    شدی م شهر باعث  

معطوف   است،  اجتماع  و   ,Samei & Ghasemi(  شودکار 

2010, P. 30.(  تحول کالبدي و نزول جایگاه بازار در شهر ،  
سنتی شهرها    در ساختار  یتحول   با  پهلوي آغاز شد که  ةدور  در

دچار گسیختگی کالبدي و  بازار،  جدید،    ي های کشابانیو خ
 شد.  کارکردي 

)Castello, 1989, P. 168(   ،دوران را   هاابانیخاین 
در کنار   هادکانعنصر اصلی شهر معرفی کرد که    عنوانبه
گذشته، بازارهاي   ۀده  در چندگسترش یافتند و    هاابان یخ

از جنبه ي  هابر جنبه سنتی عالوه  يهاکالبدي و کارکردي، 
دچار نیز  شدند  اجتماعی   .Castello, 1989, P(  دگرگونی 

منطقی   ). 168 شکل  در  محیطی  بافت  عوامل  به  بخشیدن 
ي داشته و روي  اعمده  ریتأثیب معماري بازارها شهرها و ترک

آنها در    ي هایژگیوکه    اندگذاشته  ریتأثکالبد و مصالح بازارها  
 مشاهده است. قابل  5جدول 

مطروحه   مباحث  به  توجه  و طورکلبه با  ابعاد  ی 
را  هاشاخصه  بازار  سراهاي  جدول    توانیمي  قالب   6در 

 .مالحظه کرد
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بازارهابرا بر  صنوف  تنوع  ست  فرماحکم  رانیا  ي ساس 
)Pirnia, 2000, P. 12 .( 

ۀ ئکاربري تجاري و ارا  بر بازارهاي سنتی عالوهدر گذشته،  
رسوم   ، مراسم و آداب وهانییمحل برگزاري آ  خدمات شهري،

 Shirani, Partovi( اندبودهنیز  اجتماعی و مذهبی  -فرهنگی

& Behzadfar, 2017, P. 8(  ها نقش اجتماعی و شهري آن  و
 ,Rajabi & Sefahan, 2010(  است  داشتهبیشتري  اهمیت  

P. 2(  . ناشی  ،  بازار  کارکرد اجتماعیاذعان نمود که    توانی م
  است   مسجد جامع در شهرهاي اسالمی  از موقعیت مرکزي 

عامل  همواره  مجاور  که  در  بازار  است    تاستقرار  بوده  خود 
)Bonine, 1987, P. 2ي عمومی شهر را در  هات یفعال همۀ   ) و

 ). Falamaki, 2005, P. 139( است کردهی مخود متمرکز 
انبار، علمیه، آب  ةحوز،  مدرسه  مسجد جامع، به عبارتی  

انبوهی از کارکردهاي اجتماعی،   سرا و حمام هرکدامکاروان
به سیاسی  و  فرهنگی  م  مذهبی،   ,Ansari(  بخشندیبازار 

2010, P. 4  .(  
ابتداي  از  بازار در ایران تداوم خود را طی تاریخ  پدیدة 

ي ریگشکلپیدایش جوامع انسانی حفظ کرده و در ابتداي  
بیرون   در  هادروازهدر  ولی  بوده،  شارستان  ي هاگسترشي 

شهر   درون  به  سمت    افتهی  راه بعدي  به  شهر  مرکز  از  و 
 ,Samei & Ghasemi(  است  شده   ده یکشي شهر  هادروازه

2010, P. 19.( بازار هنوز در مرحل  ةدر دور   ۀ مادها، مفهوم 
قرار مراحل   جنینی  آن  کالبدي  ساخت  و  بافت  و  داشت 

  هخامنشیان ).  Habibi, 2006, P. 2(  گذراندمی  آغازین خود را
بنا  ۀ  پای ایران  شهرهاي  در  را  بازار  دورکردند.  اصلی    ةدر 

برنیز    سلوکیان عمود  خیابان  دو  داراي  و    شهرها  یک  هم 
بودند که در اطراف آن بازارها به وجود   میدان در محل تقاطع

در و    آمدندی م را  بازار  مجاورت    اشکانیان  در  و  شهرستان 
 ة در دور).  Pourahmad, 1997, P. 2(  اصلی بنا کردند  ي هاراه

، ایجاد  عنصر بازار در معنایی که اکنون از آن داریم،  ساسانیان
مغوالن و    ةدر دور ).Habibi, 2006, P. 2شد (شهر    قلب  و

کارکردي    - یکی از ارکان مهم فضایی  تیموریان بازار همچنان
مورد توجه شاهان    از زمان صفویه  و  شدی شهرها محسوب م

وواقع   دور  شد  اثر  ةاز  در  بعد  به  همه  قاجاریه    ۀجانبافول 
ایران اقتصاد  انحطاط،  فرهنگ و  نیز  بناها  این  به   در  بارزي 

با ورود ایران به ). Pourahmad, 1997, P. 2(  خوردی چشم م
جهانی و ورود کاالهاي خارجی  ي دارهیسرما ادغام در فرایند

نقش بازار   بیرون از بازار،  کشور و ایجاد تعدادي کارخانه در  به
به به شهر  اقتصاد  اصلی  محور  شد عنوان  تضعیف    تدریج 
)Soltanzadeh, 2007, P. 27.(   

در بافت شهري، مجموعۀ بازار ضمن آنکه داراي ارتفاع 
بود، در  بیشتري نسبت به بافت هم  ي ترمرتفع  منطقۀجوار 

سایر   به  نسبت  بازار  بلندي  که  داشت  قرار  ي هاقسمتنیز 
دید اصلی به سمت مرکز شهر که محل    شدی م شهر باعث  

معطوف   است،  اجتماع  و   ,Samei & Ghasemi(  شودکار 

2010, P. 30.(  تحول کالبدي و نزول جایگاه بازار در شهر ،  
سنتی شهرها    در ساختار  یتحول   با  پهلوي آغاز شد که  ةدور  در

دچار گسیختگی کالبدي و  بازار،  جدید،    ي های کشابانیو خ
 شد.  کارکردي 

)Castello, 1989, P. 168(   ،دوران را   هاابانیخاین 
در کنار   هادکانعنصر اصلی شهر معرفی کرد که    عنوانبه
گذشته، بازارهاي   ۀده  در چندگسترش یافتند و    هاابان یخ

از جنبه ي  هابر جنبه سنتی عالوه  يهاکالبدي و کارکردي، 
دچار نیز  شدند  اجتماعی   .Castello, 1989, P(  دگرگونی 

منطقی   ). 168 شکل  در  محیطی  بافت  عوامل  به  بخشیدن 
ي داشته و روي  اعمده  ریتأثیب معماري بازارها شهرها و ترک

آنها در    ي هایژگیوکه    اندگذاشته  ریتأثکالبد و مصالح بازارها  
 مشاهده است. قابل  5جدول 

مطروحه   مباحث  به  توجه  و طورکلبه با  ابعاد  ی 
را  هاشاخصه  بازار  سراهاي  جدول    توانیمي  قالب   6در 

 .مالحظه کرد
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 محیطی بازارهاي ایرانی ي زیستهایژگیو. 5جدول 

 تصویر/کروکی  تیمچه  حیاط و سرا راستۀ بازار  بافت بازار اقلیم

بازار در  
اقلیم معتدل  

 و مرطوب 

بافت با 
حداقل  

ي  گذارتوده
براي کوران  
هوا، استفاده  
از فضاي روباز  
براي داد و  

 ستد

 هاحجرهرطوبت، فاقد طاق،  لیدلبه هاراسته 
داراي شیب  هاراسته ، کف دارب یشداراي بام 

به وسط براي هدایت آب باران، فاقد 
 زیرزمین 

عدم استفاده  
از حیاط  

  لیدلبه
ضرورت  
اقلیمی و  

وجود فضاي  
 باز گسترده

 
 

عدم استفاده  
از تیمچه  

  لیدلبه
 اعتدال هوا 

 

بازار در  
اقلیم گرم و  

 مرطوب 

ی مرتفع براي ممانعت  بانهیساداراي   هاراسته 
از آفتاب، عمود بر ساحل براي جریان باد، 

خیلی زیاد و ابعاد حیاط  هاجداره ارتفاع 
  بزرگ، فاقد زیرزمین 

بازار در  
اقلیم سرد و  

 کوهستانی 

بافت فشرده 
  صورتبه
ي عظیم  اسازه

و یکپارچه با  
سراهاي  
متعدد در  

پیرامون بافت  
 بازار 

داراي طاق آجري، ارتفاع و ابعاد کم  هاراسته 
کم و ابعاد حیاط  هاجدارهارتفاع  ها (راسته 

 کوچک)، داراي زیرزمین

استفاده از  
  لیدلبه سرا 

فشردگی 
بافت بازار و  

ضرورت  
حیاط براي  
عملکردهاي  
  تخصصی و 
 فضاي باز 

استفاده از  
تیمچه 

  عنوانبه
فضاي باز  
سرپوشیده  

ر هواي  د
 سرد و گرم 

 

بازار در  
اقلیم گرم و  

 خشک

 هاطاق داراي طاق با مصالح بنایی،  هاراسته 
ارتفاع  ( شتریب هاراستهبلندتر و عرض 

زیاد و ابعاد حیاط خیلی بزرگ)،  هاجداره 
 داراي زیرزمین 

 

 

 منبع: نگارندگان
 

 ي ابعاد و اصول سراهابندجمع . 6جدول 

ابعاد و 
 هالفه ؤم

 ي سراي بازار الگوکهني هاشاخصه توصیف  هاشاخصه
معیار 

 ی سراشناسگونه
 مصادیق و کروکی 

فضایی و  
 کالبدي

یی،  گرادرون 
انسجام و  

یکپارچگی،  
 وحدت و کثرت 
 تعادل، مرکزیت 

بندي مصالح،  رعایت تعادل توده و فضا، جنس و ترکیب
 در کنار هم، هندسه، بافت و... هافرم ترکیب احجام و 

 فرم،
 محصوریت، 
 موقعیت،
 راستا، 

  مساحت 

 اقتصادي
 

  و رونقسرزندگی 
 اقتصادي 

 هافروش عمده عنوان انبار یا این فضاها به   دادناختصاص 
 سرزندگی این مکان را از بین برده است. 

کاال (فرش،  
 جواهرات و...) 

 فعالیت
  

  –فرهنگی 
 اجتماعی

فرهنگ، عرفان،  
فلسفه، اصالت،  
هویت، پیوند  
 معانی و فرهنگ 

هاي از قبل موجود (مانند رویدادها و  احترام به سنت
ي فرهنگی در هر  هاارزش هاي مرسوم)، توجه به  سنت

ي کالبدي، مانند های ژگیوي آنها، ریکارگبهزمینه و 
 مصالح، رنگ، ارتفاع، اندازه و مقیاس

 رویداد، 
 فعالیت،

 جنسیت فعاالن، 
 کسبه، 

  نوع روابط 

 

 

ابعاد و 
 هالفه ؤم

 ي سراي بازار الگوکهني هاشاخصه توصیف  هاشاخصه
معیار 

 ی سراشناسگونه
 مصادیق و کروکی 

 تاریخی 
 تداوم تاریخی 
 ردپاي گذشته

 سنت

استفاده از الگوي تاریخی، توجه به معماري گذشته و  
 ست یزطیمحشهرسازي در توازن با 

 زمان،
 بانی،

 دورة تاریخی 
 

 محیطی زیست 

تهویۀ طبیعی،  
استفاده از مصالح  
بومی، احترام به  
 طبیعت، پایداري 

ی و طبیعی سراها، احترام  طیمحستیزتوجه به عوامل 
به طبیعت (پوشش گیاهی محلی، درختان و ریشۀ آنها،  

، نظام جریان بادهاي شهري و محلی و...)،  هاقنات
استفادة حداقلی از انرژي مصنوعی، ارتباط با آسمان،  

 وجود آب 

 آب و حوض 
 درخت 

 
 

 منظر شهري 
 ییگرانهیزم

پرهیز از مقیاس  
 غیرانسانی 

رعایت حریم ارتفاعی بناهاي مهم تاریخی، فرهنگی و... 
 ي کالبدي و...هاارزش توجه به 

 

 ارتباط با آسمان 
 نماها

 
 منبع: نگارندگان

 

 مطالعۀ نمونه موردي 

 تبریز  تاریخی بازار سراهاي 
بازار تبریز دربرگیرندة عناصر مهمی چون مراکز مذهبی،   

بخش  دارسم دکانحجره  مانندتجاري    ي هاو  انبار  ها،  ها، 
این مجموعه    هاست.سراها و همچنین پل بازارکاالها و کاروان

داالن   11تیمچه،    25سرا،    35،  بازارو راسته  راسته   20داراي  
 ,Khamachi(  نوع صنف است   40مغازه و    5500و حدود  

1996, P. 271  ،بازار تبریز ي هاراستهدر کنار    هادکان). در 
و فضاهاي پشت آنها به سراها و   اندشده   واقعاصلی و فرعی  

 ,Samei & Ghasemi, 2010است (  افته اختصاص ی  هامچهیت

P. 48  نشانی از    توان یم). تعدد و تنوع سراهاي بازار تبریز را
وسعت   و  اقتصادي  دانست    شدهمبادلهي  کاالهارونق 

)Farhadi, 2018, P. 17  عناصر شاخصی  هااط یحی  عبارتبه )؛ ،
عالوه آنها  در  که  هستند  ایرانی  بازارهاي  فروش  در  بر 

ي خود، از اخبار روز نیز مطلع  هاي ازمندینمحصوالت و خرید  
به    شدندی م فردي  هات یفعالو  و  جمعی  و   داختندپری مي 

سرا و محل اقامت کاروانیان نیز از آنها استفاده  کاروان  عنوانبه
و   معموًال).  Farhadi, 2018, P. 2(  کردندی م سراها 

افراد  کاروان به  متعلق  مسجد  نزدیک  و    ترمعقول سراهاي 
 انیچهارپابراي    صرفاًسرا  معتبرتر بودند و یک یا دو کاروان

 ,Esmaili Sangari & Omrani, 2007(  شدیم  گرفته در نظر  

P. 23 .( 
فضاها  کیهر اقتصاد  ي داراي،  کالبد  ي از    ي کارکرد 

  ي الگو  لیدلمانند سرا به   هاییکه فضاي طوربه  است؛  ي اژهیو
بارانداز  یمحل  ي،ساختار از   اندبوده   انیکاروان  ي جهت  که 

تجارتنیا دفاتر  بودخانهرو  واقع  سراها  در  و    هها  انبار  بر  و 
امر موجب شده    نیا  که  اندخود نظارت داشته  ي پخش کاال 

سراها براي    ،تا  به   ۀمعاملمحلی  عمده  کاالها   شوندصورت 

)Farhadi, 2018, P. 12 .( 

عملکرد تخصصی هر سرا در نگهداري و عرضۀ تخصصی  
) است  مربوطه  خدمات  و   & Pourjafar, Molaeiکاالها 

Pourjafar, 2016.(    نکه یا  بردرواقع سراهاي بازار تبریز عالوه 
دارند،   اقتصادي  براي    عنوانبهماهیت  محلی  سبز،  فضایی 

بازار هستند و در سراسر آن    مجموعۀتنفس و آرامش براي  
تبریز در    تعدادي از سراهاي بازار  .)7(جدول    اندشده پخش  
 مشاهده است. قابل  5شکل 
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 . تعدادي از سراهاي بازار تبریز 5شکل 

 منبع: نگارندگان
 

 . بررسی تعدادي از سراهاي بازار تبریز از نظر الگوهاي شهري 7جدول 

 

 تاریخی  کالبدي-فضایی  موقعیت  سرا
اجتماعی و  

 فرهنگی 
 اقتصادي

- زیست 
 محیطی 

 ي منظر شهر 

ي 
سرا

شم 
ک

ی چ ش
 ها

بعد از میدان  
 االمر صاحب

(بازارچۀ  
 شتربان)

پالن مستطیلی و سرباز با ابعاد  
متر، ارتفاع ورودي   20×32

 7متر، ارتفاع دو طبقه  3/ 5
متر، مصالح: سقف (تیر و  

بازشوها ستون چوبی)، 
فلزي)، دیوار آجري و کف  (

 آسفالت

لۀ  
زلز

از 
د 

 بع
زي

سا
باز

ر، 
جا

 قا
ورة

ر د
ث د

حدا
ا

ریز
تب

 
 

 محل: هیتسموجه 
کشمش   فروش

  در در گذشته و 
  حاضر  حال
 رونق کم

عملکرد  
تخصصی براي  

نگهداري و  
تجارت آجیل  

 و کشمش 

 
 
 
 

فاقد  
پوشش  
 گیاهی

 

وجود جفت  
ي هاستون 

سفیدرنگ در  
گرداگرد سرا،  
تلفیق نماي  

سفید و آجري،  
رواق گرداگرد  

سرا، خط  
 آسمان صاف 

 

 

 تاریخی  کالبدي-فضایی  موقعیت  سرا
اجتماعی و  

 فرهنگی 
 اقتصادي

- زیست 
 محیطی 

 ي منظر شهر 

گ 
زر

ه ب
زاد

اه
 ش

اي
سر

 
  

نزدیک سراي  
میرزا شفیع و  

متصل به  
راستۀ  

  زندالله 
کوچک از  

شرق و راستۀ 
 صادقیه 

پالن مستطیلی و سرباز با ابعاد  
متر، ارتفاع ورودي   45×31
متر با تیرهاي چوبی،   3/ 2

متر با  5/ 6-7ارتفاع دو طبقه 
تیرهاي چوبی و کلیل، سقف 
(تیر و ستون چوبی)، بازشوها  
(فلزي)، دیوار آجري و کف  

 سفالتآ

: هیتسموجه 
منتسب به 

میرزاصادق، وزیر  
آذربایجان بوده  

و شاهزاده    است
السلطنه این  نایب

بنا را اجاره کرده  
و به بازسازي آن  

 پرداخته است. 

نگهداري و  
تجارت 

هاي  فرش
دستباف و  
 ملزومات آن 

داراي نمایی  
آجري با  

یی  نماهاطاق
آجري در نما،  

داراي  
یی  هاپنجره

چوبی و فلزي  
ر نما، خط  د

آسمان صاف،  
یی  هاپله داراي  

 در بیرون بنا

اي
سر

 
یع 

شف
رزا

می
 

 

نزدیک تیمچۀ  
میرزاشفیع و  

متصل به  
 راستۀ صادقیه

پالن مستطیلی و سرباز، ارتفاع  
متر با قوس کلیل،   3/ 5ورودي 

متر،  7/ 5تا   7ارتفاع دو طبقه 
تیر و ستون چوبی)،  سقف (

بازشوها (چوبی و فلزي)، دیوار  
 آجري و کف آسفالت

منتسب به بانی 
 آن میرزاشفیع 

براي نگهداري  
و تجارت  

فرش دستباف  
 و ملزومات آن

داراي  
حوضی در  
وسط و  
چهار  

باغچه در  
اطرافش  
که داراي  
پوشش  

با  گیاهی
تراکمی  
  متوسط
 است. 

داراي نمایی  
آجري با  

یی  نماهاطاق
آجري در نما،  

داراي  
یی  هاپنجره

چوبی و فلزي  
در نما، خط  
 آسمان صاف 

مد 
ي ن

سرا
چه 

 (ک
الن

ما
یچ

 )لر

اتصال از  
سمت راست  
به راستۀ بازار  

جدید و از  
سمت غرب به  

راسته  
 دوزان کاله

سردر  پالن مستطیلی و سرباز؛ 
متر، ارتفاع دو   9ي ارتفاع ورود 

تیر و  سقف ( ، متر 8طبقه 
چوبی  بازشوها (ستون چوبی)، 

و فلزي)، دیوار آجري و کف  
 آسفالت

نامش برگرفته از  
نام محصول  

تولیدي در آن  
  شده(نمد) گرفته 

 . است

محل تولیدي  
و انبار و  

ی  فروشعمده 
در آن انجام  

 .ردیگیم

چهار ایوانی،  
داراي برجستگی  
در خط آسمان  

، نمایی  هاوان یا
آجري با  

ي آجري  نماطاق
یی  هاپنجره و 

چوبی و فلزي  
 در نما 

یل
جل

رزا
 می

اي
سر

 
  

ي ریگجهت 
غربی    -شرقی

و متصل به  
راستۀ بازار  

جدید،  
 هایچنهآی

پالن مستطیلی و سرباز، ارتفاع  
مسقف با قوس   متر  3 يورود 

،  متر 8کلیل، ارتفاع دو طبقه 
تیر و ستون چوبی)،  سقف (
چوبی و فلزي)، دیوار  بازشوها (

 آجري و کف آسفالت

منتسب به بانی 
آن میرزاجلیل که  

 تاجر فرش بود. 

عملکرد  
تخصصی براي  

نگهداري و  
تجارت فرش،  

گلیم و  
 رفوگري 

 
 
 
 
 
 

داراي  
پوشش  

داراي سقفی  
وبی، داراي  چ

نمایی آجري،  
داراي خط  

آسمانی صاف،  
داراي  

یی  هاپنجره
چوبی و فلزي  

 در نما 
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جدید و از  
سمت غرب به  

راسته  
 دوزان کاله

سردر  پالن مستطیلی و سرباز؛ 
متر، ارتفاع دو   9ي ارتفاع ورود 

تیر و  سقف ( ، متر 8طبقه 
چوبی  بازشوها (ستون چوبی)، 

و فلزي)، دیوار آجري و کف  
 آسفالت

نامش برگرفته از  
نام محصول  

تولیدي در آن  
  شده(نمد) گرفته 

 . است

محل تولیدي  
و انبار و  

ی  فروشعمده 
در آن انجام  

 .ردیگیم

چهار ایوانی،  
داراي برجستگی  
در خط آسمان  

، نمایی  هاوان یا
آجري با  

ي آجري  نماطاق
یی  هاپنجره و 

چوبی و فلزي  
 در نما 

یل
جل

رزا
 می

اي
سر

 
  

ي ریگجهت 
غربی    -شرقی

و متصل به  
راستۀ بازار  

جدید،  
 هایچنهآی

پالن مستطیلی و سرباز، ارتفاع  
مسقف با قوس   متر  3 يورود 

،  متر 8کلیل، ارتفاع دو طبقه 
تیر و ستون چوبی)،  سقف (
چوبی و فلزي)، دیوار  بازشوها (

 آجري و کف آسفالت

منتسب به بانی 
آن میرزاجلیل که  

 تاجر فرش بود. 

عملکرد  
تخصصی براي  

نگهداري و  
تجارت فرش،  

گلیم و  
 رفوگري 

 
 
 
 
 
 

داراي  
پوشش  

داراي سقفی  
وبی، داراي  چ

نمایی آجري،  
داراي خط  

آسمانی صاف،  
داراي  

یی  هاپنجره
چوبی و فلزي  

 در نما 
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 تاریخی  کالبدي-فضایی  موقعیت  سرا
اجتماعی و  

 فرهنگی 
 اقتصادي

- زیست 
 محیطی 

 ي منظر شهر 

ي 
سرا

در 
دو

( ي
ر) 

پال
 قا

کی
ای

 
 

نزدیک سراي  
میانه، 

مدقالچی و  
 کمپانی

 

پالن مستطیلی و سرباز، ارتفاع  
با قوس کلیل،   متر  3 يورود 

،  متر 7-12/ 5ارتفاع دو طبقه 
ي هاطاقمسقف با  هاحجره 

، متر 3با ارتفاع هر طبقه کلیل 
تیر و ستون چوبی)،  سقف (
چوبی و فلزي)، دیوار  بازشوها (

 آجري 

وجود دو   لیبه دل
ورودي مهم به  
آن (قاپی به  
 معنی درب) 

کاربري   لیدلبهو 
فعال و موقعیت  

قرارگیري  
 مناسب، رونق باال 

سرا با عملکرد  
تخصصی براي  
فروش لوازم  

  - آرایشی
 بهداشتی 

گیاهی با 
 تراکم کم 

 

داراي حجرات  
دست، یک  یک 

طبقه و خط  
آسمان مستقیم، 

داراي نمایی  
آجري، داراي  

یی  هاپنجره
چوبی و فلزي  

 در نما 
 

یم 
قد

ن 
سی

 ح
اج

 ح
اي

سر
 

 

در اواسط بازار  
و در حاشیۀ  

شرقی و  
متصل به  
راستۀ بازار  

جدید،  
 هاحجره 

 غربی   -شرقی

و    عرضکم پالن مستطیلی 
متر،   40×28سرباز با ابعاد 

مسقف با   متر 3 ي ورود ارتفاع
قوس کلیل، ارتفاع دو طبقه  

با   هاحجره متر و   6/ 8-5
سقف مسقف با طاق کلیل، 

بازشوها  تیر و ستون چوبی)، (
 چوبی)، دیوار آجري(

منتسب به بانی 
آن حاج حسین  

 ینیحس
  نیتریمی(قد

گانۀ  سراي سه 
 حاج حسین) 

در گذشته  
  انوعنبه

اصطبل و  
محل اطراق  
چهارپایان  
استفاده  

  و شدیم
امروزه محل  
 تولیدي و انبار 

 
 
 

داراي  
حوضی در  
وسط و  
چهار  

باغچه در  
اطرافش  
که داراي  
پوشش  
گیاهی 
متراکم  
 است. 

سرایی دوایوانه،  
داراي نمایی  
آجري با طاق  

نماهایی آجري،  
برجستگی در  
خط، آسمان  

، هاوان یا
یی  هاپنجره

 چوبی و فلزي 

انه
 می

ین
س

 ح
اج

 ح
اي

سر
 

 
متصل به  
راستۀ بازار  

جدید،  
 هامغازه 

 غربی   -شرقی

و    عرضکم پالن مستطیلی 
  متر، 52×35سرباز با ابعاد 

مسقف با   متر 3 ي ورود ارتفاع
لیل، ارتفاع دو طبقه  قوس ک
با   هاحجره متر و   6/ 8-5

سقف مسقف با طاق کلیل، 
بازشوها  تیر و ستون چوبی)، (

 چوبی)، دیوار آجري.(

منتسب به بانی 
آن حاج حسین و  

  به خاطر 
قرارگیري بین دو  

ۀ راستشاهراه  
جدید و    بازار

قدیم، رونق باال،  
ة  حجربدون 

 خالی 

  واست  
ی  فروشعمده 

در آن انجام  
 .ردیگیم

سرایی  
چهارایوانه،  

داراي برجستگی  
در خط آسمان  

ي  دارا، هاوان یا
یی  نماهاطاق

آجري و  
یی  هاپنجره

چوبی و فلزي  
 در نما 

 

 

 تاریخی  کالبدي-فضایی  موقعیت  سرا
اجتماعی و  

 فرهنگی 
 اقتصادي

- زیست 
 محیطی 

 ي منظر شهر 

ید 
جد

ن 
سی

 ح
اج

 ح
اي

سر
 

 

در میانۀ بازار  
متصل به  
راستۀ بازار  

جدید و وسط  
سراهاي حاج  

  حسین و
 غربی   -شرقی

و    عرضکم ی لیمستطپالن 
  متر، 50×35سرباز با ابعاد 

مسقف با   متر 3 ي ورود ارتفاع
قوس کلیل، ارتفاع دو طبقه  

با   هاحجره متر و   6/ 8-5
سقف مسقف با طاق کلیل، 

بازشوها  تیر و ستون چوبی)، (
 چوبی)، دیوار آجري(

منتسب به بانی 
حسین   حاج آن 

(جدیدترین  
سراي از سراهاي  

حاج   گانهسه
 حسین)

محل تولیدي  
  وو انبار است 

ی  فروشعمده 
در آن انجام  

 .ردیگیم

داراي  
حوضی در  
وسط و  
چهار  

باغچه در  
اطرافش  
که داراي  
پوشش  
گیاهی 
  متراکم
 هستند. 

سرایی  
چهارایوانه،  

داراي برجستگی  
در خط آسمان  

، نمایی  هاوان یا
آجري با طاق  
نماهایی آجري  

یی  هاپنجره و 
چوبی و فلزي  

 در نما 

سن
لح

بوا
زاا

یر
ي م

سرا
 

 

سراي شمالی  
جنوبی و  

نزدیک تیمچۀ  
میرزاابوالحسن  

و راستۀ  
 مسجد جمعه 

و    عرضکم پالن مستطیلی 
  متر 3 ي ورودسرباز، ارتفاع 

مسقف با قوس کلیل، ارتفاع  
با   هاحجرهمتر و   8دو طبقه 

سقف مسقف ب طاق کلیل، 
بازشوها  تیر و ستون چوبی)، (

چوبی)، دیوار آجري و کف  (
 سفالتآ

منتسب به بانی 
آن میرزا  
 ابوالحسن 

محل تولیدي  
  وو انبار است 

ی  فروشعمده 
در آن انجام  

 .ردیگیم

چهارایوانه،  
وجود کاربندي  

ي  هاآسمانهدر 
، داراي  هاوان یا

نمایی آجري با  
یی  نماهاطاق

آجري در نما،  
داراي  

یی  هاپنجره
چوبی و فلزي  

 در نما 

ي 
سرا

رج
گ

ی 
 ها

 

در نیمۀ  
جنوبی بازار و  
نزدیک تیمچۀ  

بیگ  فتحعلی  
  هایچبادام و 

و متصل به  
 راستۀ کفاشان 

پالن مربعی و سرباز، ارتفاع  
مسقف با قوس   متر  3 يورود 

متر و   8کلیل، ارتفاع دو طبقه 
مسقف با طاق کلیل،  هاحجره 

تیر و ستون چوبی)،  سقف (
چوبی)، دیوار آجري،  بازشوها (

 متر  31×4ابعاد 

حضور و   لیدلبه
تجارت اهالی  

 گرجستان

محل خرید و  
فروش لوازم  

 خانگی 

با حوضی  
کوچک و  

یی  هاباغچه
در اطراف  
با پوشش  
گیاهی با 
تراکم  
 متوسط 

نمایی آجري با  
هایی ستون 

چوبی و داراي  
خط آسمانی  

 مستقیم. 
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 تاریخی  کالبدي-فضایی  موقعیت  سرا
اجتماعی و  

 فرهنگی 
 اقتصادي

- زیست 
 محیطی 

 ي منظر شهر 

ید 
جد

ن 
سی

 ح
اج

 ح
اي

سر
 

 

در میانۀ بازار  
متصل به  
راستۀ بازار  

جدید و وسط  
سراهاي حاج  

  حسین و
 غربی   -شرقی

و    عرضکم ی لیمستطپالن 
  متر، 50×35سرباز با ابعاد 

مسقف با   متر 3 ي ورود ارتفاع
قوس کلیل، ارتفاع دو طبقه  

با   هاحجره متر و   6/ 8-5
سقف مسقف با طاق کلیل، 

بازشوها  تیر و ستون چوبی)، (
 چوبی)، دیوار آجري(

منتسب به بانی 
حسین   حاج آن 

(جدیدترین  
سراي از سراهاي  

حاج   گانهسه
 حسین)

محل تولیدي  
  وو انبار است 

ی  فروشعمده 
در آن انجام  

 .ردیگیم

داراي  
حوضی در  
وسط و  
چهار  

باغچه در  
اطرافش  
که داراي  
پوشش  
گیاهی 
  متراکم
 هستند. 

سرایی  
چهارایوانه،  

داراي برجستگی  
در خط آسمان  

، نمایی  هاوان یا
آجري با طاق  
نماهایی آجري  

یی  هاپنجره و 
چوبی و فلزي  

 در نما 

سن
لح

بوا
زاا

یر
ي م

سرا
 

 

سراي شمالی  
جنوبی و  

نزدیک تیمچۀ  
میرزاابوالحسن  

و راستۀ  
 مسجد جمعه 

و    عرضکم پالن مستطیلی 
  متر 3 ي ورودسرباز، ارتفاع 

مسقف با قوس کلیل، ارتفاع  
با   هاحجرهمتر و   8دو طبقه 

سقف مسقف ب طاق کلیل، 
بازشوها  تیر و ستون چوبی)، (

چوبی)، دیوار آجري و کف  (
 سفالتآ

منتسب به بانی 
آن میرزا  
 ابوالحسن 

محل تولیدي  
  وو انبار است 

ی  فروشعمده 
در آن انجام  

 .ردیگیم

چهارایوانه،  
وجود کاربندي  

ي  هاآسمانهدر 
، داراي  هاوان یا

نمایی آجري با  
یی  نماهاطاق

آجري در نما،  
داراي  

یی  هاپنجره
چوبی و فلزي  

 در نما 

ي 
سرا

رج
گ

ی 
 ها

 
در نیمۀ  

جنوبی بازار و  
نزدیک تیمچۀ  

بیگ  فتحعلی  
  هایچبادام و 

و متصل به  
 راستۀ کفاشان 

پالن مربعی و سرباز، ارتفاع  
مسقف با قوس   متر  3 يورود 

متر و   8کلیل، ارتفاع دو طبقه 
مسقف با طاق کلیل،  هاحجره 

تیر و ستون چوبی)،  سقف (
چوبی)، دیوار آجري،  بازشوها (

 متر  31×4ابعاد 

حضور و   لیدلبه
تجارت اهالی  

 گرجستان

محل خرید و  
فروش لوازم  

 خانگی 

با حوضی  
کوچک و  

یی  هاباغچه
در اطراف  
با پوشش  
گیاهی با 
تراکم  
 متوسط 

نمایی آجري با  
هایی ستون 

چوبی و داراي  
خط آسمانی  

 مستقیم. 
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 تاریخی  کالبدي-فضایی  موقعیت  سرا
اجتماعی و  

 فرهنگی 
 اقتصادي

- زیست 
 محیطی 

 ي منظر شهر 

یر 
 ام

اي
سر

 
 

متصل به  
خیابان 

جمهوري و در  
ی و  جنوبۀ مین

حاشیۀ شرقی  
 یز بازار تبر

و    عرضکم پالن مستطیلی 
  متر، 72×48سرباز با ابعاد 

مسقف با   متر 3 ي ورود ارتفاع
  8قوس کلیل، ارتفاع دو طبقه 

با مسقف با  هاحجره متر و  
طاق کلیل، سقف (تیر و ستون  
چوبی)، بازشوها (چوبی)، دیوار  

 آجري 

(منتسب به بانی 
آن امیرنظام  

 زنگنه)
مجاور خیابان 

دارایی با تردد و  
تجمع افراد  

بسیار، عزاداري  
 در محرم 

در گذشته  
تجارت 

محصوالت  
محلی و  

امروزه تجارت  
زیورآالت و  

تراش  
ي هاسنگ 

قیمتی و  
زرگري و  

 کاريآب

وجود  
حوضی  

بزرگ در  
وسط سرا  

باغچۀ   8و 
بزرگ با  

درختان در  
دو طرف  

 حوض 

داراي نماي  
آجري متقارن،  
چهارایوانه و  
داراي خط  

آسمانی شکسته  
در محل  

، وجود  هاوان یا
کاربندي در  

 هاوان ی اآسمانه 

 منبع: نگارندگان

 
 بازار تبریز ی سراهاي  شناس گونه 

مهم   یک یسراها  کاروان  کالبداز  عناصر  به بازار    ي ترین 
 یی سراهاکاروان،  هاراسته  ادیعلت رونق زو به  آمدیمحساب  

).  Soltanzadeh, 2007( شد  هیانبار کاال تعب   ا یعرضه    ي برا  یزن
محور حرکتی    خاطربهاستقرار سراها در ساختار بازار تبریز  

قرارگیرروکاروان موجب  شد.  ،  راستا  یک  در  آنها  از ي 
ترک  ي هانمونه  تبر  بیخوب  بازار  به صورت   زیسراها در  که 

است،  خط هم  بیترکبه    توانی می  امتداد  در  سرا    ، چهار 
شرق  بیترتبه به  غرب   ي سرا  ،ابوالحسنرزایم  ي سرا،  از 

 حاج   ي و سرا  انه یم   نیسح  حاج   ي و سرا  دیجد  نیحسحاج
کرد  میقد  نیحس ضمناسر  نیا  .اشاره  از    ها  برخورداري 

مانند    ،  کارکرد تخصصی خود مبنی بر فروش و تولید کاال،  
 ,Samei & Ghasemi(  کنندی عمل م   زین  یمحور ارتباط  کی

متصل بوده و    هم  بهي بازار  هااطیحی تمام  به عبارت  )؛2010
و درواقع   اندشده ي پیوسته در سراسر بازار پخش  اشبکه مانند  

در  هامکان عنوان  به حرکت  از  پس  مکث  براي    ها راستهیی 
طورکلی از به   که)  Farhadi, 2018, P. 24(  شوندیممحسوب  

لحاظ شکلی به سه صورت مربع، مستطیل و اشکال نامتعارف  
 . شوندی م تقسیم 

سراها و با توجه به وسعت تجارت در بازار تبریز، کاروان
ایجاد    هادروازهوار آن و نزدیکی  ي متعددي در جهابازارچه

از   برخی  که  کاروانهاکاروانشدند  در   هادروازهسراهاي  ، 
 داشته  نیازي   آنکه  بدون  هاکاروان  از  برخی  ، یاکردندیماطراق  
  و   کردندیم   بار  تخلیۀ  شوند،  وارد  شهر   داخل  به  باشند
 چون  مشاغلی  جدید و تولید  تحوالت   از  اما پس  گشتند،برمی 

ها  کارخانهبا    رقابت  در  و...  سماورسازي   آهنگري،  مسگري،
 ,Samei & Ghasemiشدند (  متروکه  و  نیاورده  مقاومت  تاب

2010, P. 58  .( اقتصادي موقعیت  به  نیز  بروگش  هینریش 
اشاره به   تبریز  تبریز  به مرز  کرده و گفته که  نزدیکی  سبب 

یافته است  روسیه و  ,.Taban et al(  ترکیه اهمیت تجاري 

2013, P. 16(    سرا  ي تعداد  عیوس  اطیحو   انگر ینماها،  از 
در آغاز قرن نیز  کالویخو  .  ستاهادر آن سر  ي تجار  تیاهم
از نهم  گذر  کاالي    در  هر  از  بیش  این شهر  بازار  در  تبریز، 

پارچه ذکري  ها دیگري  را  خام  ابریشم  و  تافته  و   ابریشمی 
 .)Pourjafar et al., 2013, P. 162( کندی م

یبایی و تنوع در کاربرد آجر  کالبد بازار تبریز درنهایت ز 
ي هایبندکششده و در ساخت کالبدي آن، از آجر قرمز با  اجرا

 .Samei & Ghasemi, 2010, P( است  شدهسفید استفاده  

 قعنوان رواچون چوب به  ی استفاده از مصالح  ). همچنین57

 

 

تعداد  بانیو سا تبر  ي از سراها  ي در  به   ژهیو  یتنوع  زیبازار 
سر  يساختار  ي الگو در  استفاده  در  و  ده یبخشاها  مورد   یا 
  يآجر ي هارواقو  لیجلرزای و م هایمانند کشمشچ یهایسرا
را پد  ییالگو  یعباس  بدر  ي سرا از    ؛است  آورده  دیمتفاوت 
در    یگچ  ي تنها از نقوش کاربند  زیتبر  بازار  ي در سراها   یطرف

استفاده    ي آجر  ةساد  ي هابدنه  نییتز  براي ها  طاق م یها و ن طاق
 ,Farhadiو امثال آن است (  یکاش   نییشده و فاقد هرگونه تز

2018, P. 18  .( ي سراهاي بازار هاگونهي  بند جمعکلی  طوربه
 . است  شدهگانه تبیین  در قالب ابعاد شش  8تبریز در جدول  

 
 ز یتبرازار تاریخی شناسی سراهاي ب. گونه8جدول 

 سراهاي بازار تبریز گونه معیار ابعاد 
ي گونه  هاشاخصه

 سرا
 تصاویر / کروکی 

ی
ضای

ف
_

دي 
الب

ک
 

 
 
 

 شکل

 گونۀ
 شکلمربع 

،  های گرجسراي 
 میرزامهدي، درب عباسی

 مربعی با ابعاد 
33×33 

 و... 28×28

 

 
گونۀ 
 شکلمستطیل

سراي امیر، امید،  
 حاج ، دیوان، های آلمان

ی، حاج حسین محمدقل
قدیم و میانی و جدید، 
میرابوالحسن، دودري، 
نمدماالن، میرزاجلیل، 

میرزاشفیع،  
ة  شاهزاد، هایکشمشچ

،  بزرگة  شاهزادو  کوچک 
 جعفریه 

 یی با ابعادهالیمستط
20×32 ،45×31  ،
40×28 ،52×35  ،
 و...  35×50، 48×72

گونۀ اشکال 
 نامتعارف

، اکبری عل  حاجسراي 
 سجاد 

ي و  اذوزنقهاشکال 
نامشخص با ابعاد  

 مختلف

 
 
 
 

 موقعیت 
 

 گونۀ شمالی 
 

 دربماالن، نمدي  سرا
ی، میرزاجلیل،  عباس

،  کوچک ة شاهزاد
شاهزادة بزرگ،  

 هایکشمشچ میرزاشفیع، 

جوار خیابان  هم
  چایکنار 

 
 گونۀ میانی 

 حاج سراي میرزامحمد،  
قلی، حاج سید محمد

میانی و  حسین قدیم، 
جدید، میرابوالحسن، 

 دودري 

ي  هاابانیخبین 
 راستۀ کوچه و دارایی

 گونۀ جنوبی

سراي امیر، حاج  
،  های گرج، اکبری عل

میرزامهدي، امید،  
 وانیدصاحب، های آلمان

جوار  خیابان  هم
 جمهوري اسالمی 
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 سراهاي بازار تبریز گونه معیار ابعاد 
ي گونه  هاشاخصه

 سرا
 تصاویر / کروکی 

 
 
 

 کشیدگی

- شمالی
 جنوبی

سراي امیر، حاج  
،  هایآلمان اکبر، امید، علی 

ی،  محمدقل حاج 
میرابوالحسن، دودري، 

  ةشاهزادنمدماالن،  
 های کشمشچو  کوچک 

سمت کشیدگی به
ي منتهی به  هاجاده 

ي شهرهاي هاکاروان 
موازي  ( یاطراف 

ي راستۀ  هاابانیخ
 کوچه و دارایی) 

 

 غربی - شرقی

سراي صاحب دیوان، 
میرزامحمد، حاج سید 
حسین قدیم و میانی و  
جدید، میرزاجلیل و  
میرزاشفیع، شاهزادة 

 بزرگ 

کشیدگی در راستاي 
سمت جادة ابریشم به 

ترکیه (خیابان 
 جمهوري) 

بدون 
 کشیدگی

، میرزا  های گرجسراي 
 مهدي و درب عباسی

سراهایی با پالن مربع  
 و بدون کشیدگی 

 
 

 مساحت 

 کوچک

اکبر، سراي حاج علی 
، صاحب های آلمانامید، 
ی و  حاج محمدقل دیوان، 

 میرزاجلیل 

  500با مساحت زیر 
 مترمربع 

 

 متوسط 

سراي میرزامحمد،  
  دربدودري، نمدماالن،  

ی، میرزاشفیع،  عباس
و   کوچک ة  شاهزاد

 هایکشمشچ

- 1000با مساحت 
 مترمربع  500

 بزرگ 

، های گرجسراي امیر، 
میرزامهدي،  

میرابوالحسن، حاج سید 
حسین قدیم و میانی و  

 جدید

- 4000با مساحت 
 مترمربع  1000

 
 

 میزان
محصوریت به  

 ترتیب 

 
 کم
 

، های گرجسراي امیر، 
میرزامهدي،  

میرابوالحسن، حاج سید 
حسین قدیم و میانی و  

 جدید

7 /3 ،4 /4 ،8 /4 ،1 /5 ،
4 /5 ،5 /6 

 

 متوسط 

سراي میرزامحمد،  
درب  دودري، نمدماالن،  

ی، میرزاشفیع،  عباس
و   کوچک ة  شاهزاد

 هایکشمشچ

8 /2 ،4 /3 ،7 /2 ،1 /3 ،
9 /2 ،3 /2 ،3 /2 

 

 

 سراهاي بازار تبریز گونه معیار ابعاد 
ي گونه  هاشاخصه

 سرا
 تصاویر / کروکی 

 زیاد
اکبر، امید،  سراي حاج علی 

  حاج ، صاحب دیوان،  ها ی آلمان 
 ی و میرزا جلیل محمدقل 

5/1 ،4/1 ،3/1 ،3/2  ،2 ،
8/1 

 سراي روبسته 
میراسماعیل، سراي 

 جعفریه، خان، سجاد 
8/1 ،4/2 ،8/2 

دي
صا

اقت
 

 تولیدي و انبار
کاالهاي 
 گوناگون

اکبر، امید، ی عل  حاج
،  وان یدصاحب ، هایآلمان

ی، سید  محمدقل حاج
حسین قدیم، سید حسین  

 جدید، میرابوالحسن.

انبار و تولیدي فرش، 
 پشم و...

 

 
 

 ی فروش خرده 

  - لوازم بهداشتی 
 آرایشی 

 سراي دودري 
 - فروش لوازم بهداشتی

 آرایشی 

 سراي امیر  جواهرات 
تولیدي و تعمیرات  
 جواهر و زیورآالت 

آجیل و  
 خشکبار

 فروش آجیل و خشکبار ها یچشکشم

 نمدماالن نمد، پشم و...
فروش محصوالت پشم، 

 نمد و...

 فرش
سراي میرزاجلیل، میرزاشفیع،  

 شاهزاده بزرگ. 
ت،  باف دست ي  ها فرش فروش  

 گلیم، قالی و... 

 ها یگرجسراي  لوازم خانگی 
فروش و تعمیر لوازم 

 خانگی 

 اقالم متفاوت  ی فروش عمده 
سراي میرزامهدي، 

میرزامحمد، حاج سید 
 حسین میانی، درب عباسی

 ، لباس و...هايخراز

یز
ت 

س
 ی طیمح

 
 

 پوشش گیاهی 

 تراکمکم 

، اکبری عل حاجسراي 
، میرزامحمد، هایآلمان

دودري، میرزاجلیل، 
، کوچکة شاهزاد

 ها یکشمشچ

داراي پوشش گیاهی 
کمتر و درختان جوان و 
کوچک، مانند درخت 
عرعر که تاج پوشش  
کوچکی دارد و سایۀ  

 . کندیم کمی ایجاد 

 

 تراکم متوسط 

،  های گرجسراي 
میرزامهدي، امید،  

  حاج ،  وانیدصاحب
ی، نمدماالن، محمدقل

 یدرب عباسمیرزاشفیع، 

وجود باغچه و درخت 
با فاصله مانند 

تبریزي و آلبالو و... با 
ي انداز ه یساپوشش و 

 متوسط 

 متراکم
سراي امیر، حاج سید 
حسین قدیم و میانی و  

 جدید میرابوالحسن 

از  رذیپخزان درختان  
جمله درخت تبریزي، 

زبان گنجشک و  
 درخت انجیر و توت 
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 سراهاي بازار تبریز گونه معیار ابعاد 
ي گونه  هاشاخصه

 سرا
 تصاویر / کروکی 

ی 
نگ

ره
و ف

ی 
اع

تم
اج

 

 
 

 فعالیت افراد

 منزوي 

اکبر، حاج علی 
، های آلمانمیرزامهدي، 

، حاج  وانیدصاحب
محمدقلی، سید حسین 

قدیم، نمدماالن،  
میرزاجلیل، میرزاشفیع،  

 هایکشمشچ

عنوان انبار  اغلب به 
کاالهاي تولیدشده  

 . شودی ماستفاده 
 

 فعالنیمه

سراي امید، میرزامحمد،  
حاج سید حسین میانی 
و جدید، میرابوالحسن، 

 درب عباسی 

کاربري  لیدلبه اغلب 
خود تنها محل عبور 

  قرارو مرور و گذر 
 . اندگرفته

 فعال
و   های گرجسراي امیر، 

 دودري 

و    ها مکت ی ن استفاده از  
براي    ها حوض اطراف  

نشستن که اغلب  
نزدیکی به    ل ی دل به 

خیابان اصلی و  
سرسبزي سراها اتفاق  

 . افتد ی م 
 منبع: نگارندگان

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

در الگوکهن   عنوانبه حیاط   ایرانی  معماري  در  یی 
ي مختلف قبل  هادورهي مختلفی بروز نموده و در  هاي کاربر

و بعد از اسالم کاربرد داشته است. این جایگاه بنیادي پاسخی  
نیاز   براي    هاانساني  اه یپابه  اختصاصی  و  بیرونی  به فضاي 
باز،    هات یفعال و    هاي ازمندین برخی   فضاي  به  نیاز  که  بوده 

با آب و گیاه و نظاره به آسمان از    واسطهیب تنفس، ارتباط  
ل فضاي بسته تعادلی را برقرار کرده جمله این علل و در مقاب

اعم از سکونتی، تجاري، آموزشی،   هاي کاربراست و در اغلب 
ی ظهور  شهري  نظامی،  حکومتی،  در    افتهعبادي،  است. 

و مبادله و   هاکاروانبازارهاي تاریخی نیاز به فضاي استقرار  
توزیع کاالها و تولید و انباري کاالهاي ویژه، ضرورت سراها  

و الگوهاي   هایژگیداراي و که این سراها    نمودیم  را ایجاب
که  یی فضا الگویی    هستند    اند طراحی شده بنیادي  براساس 

به الگوهاي مشترکی  بازار تاریخی تبریز  که با بررسی سراهاي  
 یابیم. مالحظه است، دست می قابل در این بناها که 

گونه معیارهاي  و  ایرانی ابعاد  بازار  سراهاي  شناسی 
کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  -ند از: فضاییاعبارت
ی. معیارهاي مربوط نیز شامل شکل، مساحت،  طیمحزیست

ی، نوع فعالیت و  فروشخردهی و  فروشعمدهموقعیت، راستا،  
هستند.   گیاهی  بازار  هاشاخصه پوشش  سراي  و  حیاط  ي 

مرکزیت،  عبارت از:  یکپارچگی،  گرادروناند  و  انسجام  یی، 
ثرت، تعادل، مرکزیت، سرزندگی و رونق اقتصادي، وحدت و ک

و   معانی  پیوند  هویت،  اصالت،  فلسفه،  عرفان،  فرهنگ، 
فرهنگ، تداوم تاریخی، رد پاي گذشته، سنت تهویه طبیعی،  
پایداري،   طبیعت،  به  احترام  بومی،  مصالح  از  استفاده 

 

 

یی، پرهیز از مقیاس غیرانسانی، شکل هندسی مربع  گرانه یزم
 ي و عملکردي. ریپذانعطافیا مستطیل، 

از لحاظ  از سراها  تبریز طیف متنوعی  تاریخی  بازار  در 
ي اختصاصی و عمومی هااطیحعنوان  کالبدي و اقتصادي به

ي گوناگون تجاري، تولیدي، انباري، برگزاري هاتیفعالبراي  
.  اند بوده از گذشته تاکنون مورد استفاده  رویدادهایی با مناظر  

ي تجاري،  هاکارواناین سراها در گذشته اغلب براي استقرار  
نگهداري و مبادلۀ کاالهایی مانند فرش، گلیم، ابریشم، پارچه  

استفاده   محلی  در    است  شدهی مو محصوالت  نیز  امروزه  و 
کاالهاي  مبادلۀ  و  توزیع  تولید،  نگهداري،  چون  مواردي 

به گونا تردد  هااستفاده همراه  گون  و  مانند حضور  ي عمومی 
همچون   عمومی  رویدادهاي  برگزاري  و  کسبه  و  مراجعان 

 .شودی معزاداري استفاده 
، یکی سازها  و  ساختي حیاط در  الگوکهنی به  توجهکم 

ي ادهیعداز مسائل مهم در معماري معاصر است که مسائل  
ي در  ریپذبی آسفضا،  ي سکونتی، تعادل توده و  هاحوزهرا در  

نجات،   و  امداد  دشواري  بحرانی،  عدم    راتیتأثمواقع  منفی 
.  است  شده در ابعاد روحی موجب    ژهیوبهارتباط با هواي آزاد  

ي تجاري فاقد حیاط و فضاي باز اختصاصی  هامجموعهاغلب  
اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  را  متعددي  اختالالت  و  بوده 

. در این راستا آورندی م  وجودبه  تفریحی، حمل و نقلی و...  
از الگوي حیاط مرکزي و سراهاي بازار ایرانی درس    توانی م

توجه صرف به تراکم و ابعاد اقتصادي فضا موجب    زیراگرفت؛  
 .شودی متبعات منفی مذکور 

 
 

 ي سپاسگزار 
تقدیر و تشکر از استاد محترم آقاي دکتر اصغر موالیی 

 . در این مقاله غشانیدریبي ها ییراهنمابراي 
 

 منابع مالی 
 . وجود ندارد 

 
 تعارض منافع 

 . بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد
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