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 بزرگترین سایت تخصصی معماری ، فروشگاه

با زبان فارسی و  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 با 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت 

 کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

بزرگترین سایت تخصصی معماری  

www.cadyar.com 

زیر  عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 .کلیک کنید

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cadyar.com/
https://t.me/cadyar1
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19913571991 

 https://t.me/Cadyar01آیدی تلگرام               

https://t.me/Cadyarmemar        آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com       ایمیل 

جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر 

 کلیک کنید

            دانلود رایگان کتب معماری             

http://www.cadyar.com/?cat=473 

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

http://www.cadyar.com/?cat=262 

         دانلود رایگان مقاالت معماری              

http://www.cadyar.com/?cat=1377 

       دانلود رایگان نقشه های معماری              

http://www.cadyar.com/?cat=206 

     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

http://www.cadyar.com/?cat=1300 

    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

http://www.cadyar.com/?cat=283 

جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به  

 اشتراک

  کلیک کنید. اینجاکدیار  اند در سایتگذاشته  

https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyarmemar
mailto:Vrya.cadyar@gmail.com
http://www.cadyar.com/?cat=473
http://www.cadyar.com/?cat=262
http://www.cadyar.com/?cat=1377
http://www.cadyar.com/?cat=206
http://www.cadyar.com/?cat=1300
http://www.cadyar.com/?cat=283
http://www.cadyar.com/?cat=1245
http://www.cadyar.com/?cat=1245
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شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب 

 شغل دوم شوید.

 را کلیک کنید. اینجاجهت اشتراک گذاشتن مطالب خود 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

معماری با قیمت پایین با ما تماس 

 بگیرید.

09903570990 

 

 

 

 

 180در  (مجتمع تجاریاساژ)پچکیده مطالب رساله 

 صفحه در قالب ورد:

 

                                                                                                             مقدمه 

در ایران یکی از تفریحات اصلل ی دردخ یریک دردن چ نا ز زدن چ د ک 

از آن ت ریف دوفقیتها در ادر تخفیف گرفتن درای دچسللو چ آاللسا اسللو  

که دااللک از میمتم دی گویک این      تودان د موال" اگر دسللی نی ی یری

سبی دز در  دود ادا دن آ را     تودان یریکخ  ادا دا توجز دز گرا ی  

حال حاضر در دازار اغ ب دحصوالت حادم اسو، دردخ اغ ب دز مول فر گی ها 

دیرچ ک چ دکاللان هم  می آیک در  ی این گردچ نی دی هم  Window shoppingدز 

ستقبال یوب دردخ رچ دز دیل دسسک  دز هم ین دلیل دجتمع های تجاری دا ا

رچ اللکه ا ک  ادا چام ا دکاخ یا از این دراد  چام ا در ت ریف دجتمع 

 تجاری دیگسجک؟ 

http://www.cadyar.com/?p=2732
http://www.cadyar.com/?p=2732
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یریک چ یریک دردن در د یای دکرن چ دهن تفاچت هاي داهوي دار ک  

دي توان در دحل هاي یریک دشاهکه درد  در د یاي جکیک  این تفاچت ها را

دکرن را  شلللان دي  دردن یریک )دجتمع های تجاری ( هاي د رگ رچالللگاهف

 تاسللیش اکه ا ک  ادا تحوالت زیادی 91دهسک  فرچالگاه ها د رگ در مرن 

را در تغییر  دجتمع هاد ک از ان در آ ها رخ داده اسللو  تاسللیش این 

 ی  دی توان دشللاهکه درد  ایسا ت ریف یریک دردن این  ت ریف یریک دردن

درای یریک داال یا داالهایی یا دیکن یا  دز : دیکار از یا فرچاگاه اسلو

یریک دردن سللستی ت ریف  پرسللیکن ) آزدایم( دحتوی آ ها " در حالکیز در

اسو دز  دردن دز این د سی دود: "دیکار از فرچالگاه درای یریک " رچالن

ف از این ت ریف آزادی در یریک دیرچن  می آیک  در حالیکز در اساس ت ری

از حقوق دصرف دسسکه جکیک چرچد آزادا ز دز فرچاگاه دکچن ال اخ  اچل یکی

 .دز یریک اسو

الساسلان رالک فرهسص دصلرفی را دا تاسیش چ راک فرچاگاه های  جاد ز

دی گویک: "راک تولیک دسبب  (Richard Sennett) ریچارد سسو .د رگ هم دان دی دا سک

 ی یصوصیات دهم این فرچاگاه هاسو "  ادا دطور د اص ی راک این فرچاگاه

یریک  وعی ددودراتی ه اللکن یریک در  ها ی سی چرچد آزاد دکچن ال اخ دز

تماخ  بقات دز یا  ز کگی اجتماعی دز دار آچرده اسللو  در نسین فیللایی

هم   حو رفتار دی او ک  دز عبارت دیگر ارزچ اجتماعی پول همز درادر دا

  .دی دیسسکاسو چ تماخ فرچاسکه ها همز را درادر 

یا ادر لذت دخم ت قی دی اللود چ هم یا  یریک دردن در د یای دکرن هم

  .ادر دسل دسسکه

اااره  دریی از چیژگیهای مبل از تاسیش فرچاگاه های د رگدز در زیر 

 دی دسیم 

تخصلیصی  .یریک اال ادی اسلو ی سی  می توان تسها دز اممخ  گاه درد

 داال در هرصسف .یا نسکم م دی فرچاکفرچاگاه تسها یا م م  الکن زیاد: هر

عکخ رمادتی در اعیللا   راخ صللسفیت ت کاد دحکچد یرده فرچاللی تحو  رارت

 یاز دحوری: داال  ز آگهی دی  ال ادی اسو عکخ میمو ثادو: نا ز ز ی صسف

ت ویض یا پش   یریک غیر دمکن اسللو گردچ اللود چ  ز  مایم داده دی اللود

دردن دحکچد دز یا دسطقز  یریک دحوری –تولیک  دادن جسش غیر دمکن اسللو

 اکه ا ک دح ی اسلو دز در آن یریکاران چ فرچالسکگان دطور اخصی اسایتز

 ی عمودی عمودا دردا زها فیا دهم  یسو! سبتا  ، چیژگی الخصلی فرچاسکه

هویو فرهسگی فراهم   می توا ک یریک دز تسهایی درای  بقز دتوسلل  اسللو

 چ       دسک

 ز اسایتی دهم یریک دردن د ک از تاسیش فرچاگاه ادا،  چیژگیهای جاد

عمودی اللکن  یریک ایتیاری:  گاه دردن دز تسهایی دمکن اسللو های د رگ

یرده فرچای در فرچاگاه  ت کاد زیادی اممخ دی فرچاک فرچاگاه زیاد: هر 

میمتهای  دین فرچاگاه ها رمادو اسو اسو پاسخ تولیکات فراچان در دسترس

دحوری : مایم داال چ آگهی درای  سلل یقز یر دمکن اسللوثادو: نا ز ز ی غ
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ت ویض یا پش دادن اجساس  اسللو گردچ یریک دمکن یرده فرچاللی حیاتی اسللو

 جای الهر چ سایر جاها جذب یریکار از همز چجود دصلرف دحوری دمکن اسلو

ی ق فیای  غرفز دایک دا اجساس فرچالگاه یا ا طباق چیژگیهای فرچالسکه 

در آن ز ان  ی  دثل دردان دز سلللهولو دز یریک چ چ همگا ی دز عمودی 

دسادراین ،دا ت مق در دطالب داال دز عمودا از از  دیکن دی پرداز ک 

سان  قل دی اسا اود ، دی توان تا حکچدی دز  یاز های رفتاری  رف جاد ز 

، در ی ق چ  راحی دجتمع های تجاری دز در یور جایگاه آن دااللللک همو 

او ،نرادز  سایتماند ماری گما سایو  ستفاده هسر چ ع م  راحی چ  ها دا ا

ساس ما ون صالح پایکار چ در ا اک  هکف د ماری های د ین دیدسکیاز د دا

هایی اسو دز از  رر عم کرد دتساسب دا اهکافشان هستسک چ تولیک سایتمان

صری درا گی ا سکه حواس آددی چ از  رر زیبایی اایسک از  رر د سی یو اسا

 ایی یا اهر عمکتًا دز دیفیو د ماری آن چادستز اسو  دااسک  زیبدی

یا را دا  سو كز نگو ز ف ص ي د ماري این ا ضوع ا دز عبارت دیگر دو

هاي دخت ف، دز  حوي یمق سللازدا کهي اسللتفاده از ا واع دصللالح چ رچچ

، د ماري هسر سازدا کهي فیاسو  (Auguste Perret)كسیم  از دیکگاه  اگوسلو پره

 Edvard)اللود  ادچارد دی ر اپژچكوخ راه سللایتمان دیان دي چ این هسر از

Miller Upjokom)  ی  د ماري را هسر سایتن چ هکف ك ي آن را دحصور كردن فیا 

 ی   (Lamont Moore)دز گفتز الدو و دور كسک  دراي اسللتفاده دشللر ت ریف دي

 د ماری هسر دحصور دردن فیا جهو استفاده دشر اسو  

سم دطرح دیدا توجز دز د ی اکه، این پر های اود دز دین جسبزات یاد 

توان یا رادطز دسطقی درمرار  مود چ در هسری چ ع می د ماری نگو ز دی

ها اچلویو مائل الللک یا  راحی د ماری آیا دایک درای یکی از این جسبز

 ایسکز هر دچ را در دسار هم دایک دیک؟



 

 

 بازار  -1 

نگرشیییو اوتاه بر االفد فیییکو بازار و تجارتهانه های  -1-1

 ایرانو 

شز زدا  د جها یان دوده چ  اخ آن دز  دازار ایران دا چیژگیهاي یود همی

االلو  كز صللحسز هاي د رگ چ همز زدا هاي جهان درآدکه چ نسان دشللهور اللکه 

سو تا جاییكز اگر  صاص داده ا ستا ها دز یودایت سا ز ها چ دا شمگیر در اف ن

صیف كسک  اخ دازار  سو ایران چ ایرا ي را دراثر یود تو ستز ا صسفي دي یوا د

 ایران در آن دي  هاده اسو 

دا یواري ،  كاري چ دردخ فریبي چ چیژه ر یا  پرهی  ایرا ي از درچغ چ ر

چ سودا گرا  ایرا ي را از سود جویي چ دهره درداري ستمكارا ز از  دازرگان

پیشللز یود داز دي دااللتز چ اللایک دز همین دلیل ایرا یان نسکان توجهي دز 

ستان  سوداگر چ دازرگان در اجتماع ایران دا اتز ا ک چ  بقز  سودا گري  کا

 فرچ تر از  بقات دیگر دوده اسو   

ستان لمبك آدكم چ دراهاخ رد سخن  وس نسان دا ستاد  ااهكار ا ایوار در 

آدکه اسللللو كز گویي دهره درداري از سلللردایز ج  در راه تولیک گساهي 

 ادخشود ي دشمار دي آدکه چ سود دردن از سردایز صرف چ زرا کچزي دي دهم چ 

 دي دخشم همیشز  فرت چ ضجرت دردخ ایران را در دي ا گیختز اسو  

جایي دقاخ دااللتز دااللک كز یریکار  دازرگان چ سللوداگر ایرا ي دایک در

ضز دي دار ک دقایش كسک چ  سا ي كاالي اچ را دا آ چز دیگران عر دتوا ک دا آ

ستز چ  شود   پکیک آدکن ر صاري آن داعث فریب چ غبض   ستثسایي چ ا ح ضع ا چ

گردآچري كاالهاي دشلللادز در دكا هاي   دیك دز هم چ در یك دازار دا تیم چ 

سو كز در یمف  قاط سرا د  ول همین  راخ ی سوداگري ایرا ي ا شز چري  اص پی

ستز چ كاالي دورد  رر یود را دز  صو دي دهک تا یوا دیگر جهان دز یریکار فر

ارزا ترین دها چ دز  حو دلخواه ، دي عیب چ دتساسب دا امتصاد یا واده یود 

صکها دغازه  اک دراي یریکاري نی ي  تهیز كسک دي آ كز دا سک ادرچز  انار دا

ا كز هر یك اممً پا صک دتر دا هم فاص ز دارد سر د  ک   صکامو چ درستكاري ر

ستز چ  اتسک كز در یك ر شز چران ایرا ي را چا دي دا چ چجکان حرفز اي ، پی

  دیك دز هم دكان دگیر ک چ هر صسف چ دستز اي ، رستز چ دازار یاص را دراي 

شادز یود درگ یسسک چ یریکار را آزاد ضز كاالهاي د دگذار ک تا دتوا ک دا عر

 دیکن  مو ز هاي كاال چ سسجیکن آ ها آ چز را دي یواهک یریکاري كسک  

مز  سار ه فو چ در ك پاي گر راخ  دا این   یب چ  دز این ترت دازار ایران 

دا  9دجموعز ها چ جاده هاي الللهري چ رچسلللتایي ،   دیك دیکان چ دسگاهها 

                                                           
دسگاه : دیکا گاه د رگ چ درك  رچسلللتا چ یریک چ فرچچ كاال ، در یك ترا ز  -9

 رچستایي نسین توصیف اکه اسو :
كترت تودچ   یک ون درچ ، گاچچ یوچ كتر ) مکر ( یا دیص د ادل همان دیص پر از 

سو : یك گرده  ان درادر در دیص چ  سو چ د ساي ترا ز نسین ا شكبار ا گسکخ چ یا ی

 كاال هم دراي یرپی ز چرچ    

،  3هسر ایران ، اماره داستا شساسي چ « دازار ایران » دحمک كریم پیر یا ،   -2

 06-55، ص  9331



 

 

، راتز هاي گرا بهاي اهر را گردادز چ سراي یا ز یکا چ یا هاي دسکگان یکا 

 دز هم دافو  

در رچسللتا چ گاهگاه در اللهرهاي كونك چ د رگ در یكجا ثادو  مي دا ک چ 

دح هاي یاص چ رچزهاي یاص دااللو چ دز همین جهو در كسار اغ ب اللهرها جایي 

دساخ دازار گاه هسوز در جاي اسللللو چ كمادیم رچزهاي د یسي را دز دازار 

صاص دي دهسک چ  ستا ها كاالهاي یود را در آ جا چ در آن ایت اهر چ رچ دردخ 

  كسسکيرچز عرضز د

یریک چ فرچچ در دازارهاي رچزگاهي هسوز هم دز صورت پا یا پاي ا جاخ دي 

سو در  اود چ دز چیژه دسکاران چ پی ز چران كاالییرا كز رچزا ز دکان  یاز ه

ستور یود دز در یا ز ها دي در ک چ دا دیو شو یود یا  شك چ گسکخ پ ه هاي ی

سخن دازارها چ تیمهاي دج ل چ  ضوع  سودا دي كسسک   چ درایسجا نون دو چجو 

 2زیباي اهري اسو پیم از این داره سخسي  کاریم  

اصل ك مز دازار یی ي مکیمي اسو   دازار دحل اجتماع ، دحل دادچ ستک ، 

ستمکاریها ، دحل پخم ا معات ،  سیا  صادها ،  اها چ اعت اور دراچده ، كا ون 

آاللسایي چ گاهي اچمات  قم دكا ي ادسیتي را  ی  ایفام دي كرده اسللو  در 

  آیسز دسکي چ آزین دسکي دي كرد ک جشسها دازار را نراغا ي

در ترجمز فارسللللي كتاب المسللللالك چ الممالك ) اصلللطخري (  كري از 

دازارگاههاي چرچدگرد دي كسک نون دردخ لرسللتان اغ ب دادکار چ نوپان دوده 

 ک دحصللوالت یود را در جایي دي دایسللو دبادلز كسسک دز همین دلیل در چرد ا

 گرد ، دازار گاه دااتسک ، كمً این  وع اهرها را دازارگاه دي گفتسک  

 همچسین اهرهایي كز دحل ا بار دوده داركکه  ادیکه دي اکه اسو 

سو دازار د اهرها ، دازارنز  یازهاي یك دح ز را در رف دي كرده ا ر در 

درك  اللهر دوده چ همز نی  در آن یافو دي اللکه چلي دازارنز ها  دكا هایي 

ص ي دز دازار  اتز چ دراي یریک چ فرچچ كاالهاي ا دردوط دز یریک دردخ دحل دا

 د رگ دي رفتز ا ک 

دیشللترین دازارها در اللهرهاي مکیم ایران دیرچن از درچازر كارچان رچ 

گاهي تا دیرچن اهر دي رفتز اسو )  دوده ، دز دایل اهر ادتکاد دي یافتز چ

دیرچن دز د ساي حودز اسللو (   دیشللتر دازارها در دخم دیرچن مرار دااللتز 

 ا ک 

سایز كویر چ نز در آدادیهاي  مساك چ  اهرهاي هم ایکه نز در  سرپو دازار 

سرد امال چ دایتر ایران هسوز هم دساسب تر ین دحل دراي پیشز چر چ یریکار 

سو چ اگر ن سیع چ  وتا ا کازه اي ایرا ي ا ز احکاث ییادا ها چ دولوارهاي چ

پیشز چران را از دازار دز ییادان كشیکه اسو داز هم دا كمي ژرف  گري این 

 چام یو آاكار دي اود كز دازار دحل كسب ایرا ي اسو چ دش 

تا نسکي پیم در اهرهاي گرخ درك ي ایران رچیة یودي كز دراي احکاث دكان 

ن از رچزگار مکیم دااتسک حفظ اکه دود   در كسار پیاده رچ در دچ سوي ییادا

ها ایوا هایي چجود داالللو كز دغازه ها را از پیاده رچ جکا دي كرده چ دز 

سایز دطبوع كاالي دورد  یاز یود را درگ یسک    صو دي داد تا در  یریکار فر

ذااو دتاسفا ز د ماري د اصر این سسو دسیار د تکل د ماري ایرا ي را كسار گ



 

 

دغازه ها دا پایز ها چ كركره هاي ف  ي نون كوره هاي آدخ سللوزي سللهمساكي 

درسو در دجاچرت ییادان سرداز چ دي دریو پکیک آدک ، تا دشتري آن جرات را 

 کااتز دااک كز كاال چ دها را دررسي كسک چ نون دچدغازه دشادز دایک پا صک 

در ااهراه دچزخ ، ییال ییره دتر اممً فاص ز دااتز دااسک پیمودن این فاص ز 

  ر دي كسکسري چ سماجو را سر یریکار دک

اهرهاي كونك د رهر كوي چ درز ي دیکا گاهي  ستاها چ  نسا كز گفتیم در رچ

یا دسگاهي چجود داراو كز همز كونز هاي آدادي دز آن دتصل دي اک ، در كسار 

چ د کها  3دیکان یك گردادز ، یك یا قاه یك دسجک چ یك دازارنز دي سایتسک  

ر كسار آن دااو چ در اغ ب دیکا چز ها دز حسیسیز اي تبکیل اک كز تكیز اي د

دراسم دذهبي دستز ها چ گرچههاي ع ادار یا  مایشگران دذهبي در آن گرد دي 

آدک ک چ رچزهاي عادي دردخ دحل دایحتاج رچزا ز یود را از دازارنز دجاچر 

دیکان تهیز دي كرد ک   د موالً یا ز د رگ ده چ اداخ جماعو  ی    دیك دیکان 

شان دراج ز  دود چ دردخ دراي حل ایتمفات یود )  كز اغ ب ج یي دود ( دز ای

 دي كرد ک چ دعواها دصورت كکیکا دسشي حل دي اک 

در اهرهاي د رگ ، دیکان ااه یا دیکان درك ي اهر ، جاي دسگاه رچستاها 

اک  سایتز دي  را دي گرفو چ در پیرادون دیکان اغ ب دازارهاي د رگ چ د تبر 

زد چ دز چسللی ز ایوا ي ، دا دیکان  دازار سللز یا نهار  رف دیکان دچر دي

اک چ گاهي  در سویي احکاث دي كرد ک كز یود  دردوط دي  دحل تقا ع آن نهار 

 درك  ارتبا ي نهار دازار یا میصریز دود 

از  مو ز هاي دسللیار زیباي دیکان ها دیکان  قم جهان اصللفهان چ دیکان 

 ز هسوز در جاي گسج  ي یان كردان چ دیکان یان ی د دي دااللسک كز یواللبختا

اان اسو چ دتاسفا ز  مو ز هاي دیگر آن دا سک سب ه دیکان تهران ، دیکان كا

آن از دین رفتز اسو   چ ادثال َ

دازارهاي د رگ هر یك دساخ كاالي چیژه اي كز در آن عرضلللز دي الللک یا 

صس تگرا ي كز در آن كار دي كرد ک د رچف دود دا سک دازار آهسگران ، دازار 

ازار كره پسیر فرچاللان ، دازار مسک ری ان ، دازار  قشللبسکان دسللگران ، د

سوها چ دازار نز  ش ب از نهار سازان چ ادثال آن چ دازارهاي دس دازار مسکي 

سب ي چ تره  صي دحمت دز یریک چ فرچچ یوار دار چ دیکا چز ها دز  صا هاي ایت

 1دار ایتصاص دااو 

                                                           
شریفات  -3 سو ك سص ت اکه ا س ي  ستاها ،  ستین ییادان رچ سفا ز در دومع احکاث  خ دتا

 درسو در فرق این  دجموعز فرچد آیک  
در سلللرزدین تازیان پیم از اسلللمخ دازار دز صلللورت ایرا ي چجود  کاالللو چ اغ ب  -1

س مان  سوق عكاظ (   نون ایرا یان د سو ) نون  ص ي چ دتحرك دوده ا شان ف دازارهاي ای

سبك ایران در پا كرد ک كز د رچف ترین آ ها  اک ک دردکیسز درك  یمفو دازارهایي دز 

ی یفز دچخ دز متل رسیک جم ي از دت صبان عرب تصور  دازار آهسگران دکیسز دود نون عمر

سز ایرا یان دود  چ   حز دا ج ب  طر اخ المودسین یون  سی كرد ک كز متل چي در اثر د

ایرا یان را دباح كرد چ فردان متل عاخ داد در اثر آن دازار آهسگران چ اس حز سازان 

اک دك ي یال سو هسردسکان ایرا ي اداره دي  اک نسا كز تا دکیسز كز دز د سكسز  ي از 

دکتي دس ما ان از حیث اسح ز چ اد ار فوالدي در دصیقز دود ک ) دز كتاب عایشز پش از 

 پیغمبر رجوع اود   



 

 

ا دثل گسج  ي یان كردان تش ب دازار دالیل دخت في دااتز اسو د یي دازاره

چ دازار اصفهان ، دازار چكیل ایراز دا  رح اص ي سایتز اکه ا ک   همیسطور 

 اغ ب میصریز ها   ادا دازاري دثل دازار تهران دز تکریج سایتز اکه اسو 

هما طور كز گفتز اللک درچازه هاي دخت ف در حسللب اهمیتشللان چ كارچان 

ادي دز دیرچن یكي از این درچازه ها ، رچدودن آ ها چ همیسطور چادستگي امتص

اهریار دا درچازه  اتز ا ک دطور دثال ج گز  سهم دهمي دا اكل دهي دازار  در 

رداط كریم چ امیران دا درچازه ، امیران ، همیسطور درچازه ااه عبکال ریم 

اهر تهران را دز هم پیو ک داده   كز در  ص ي  چ درچازه م چین ، دحورهاي ا

 هاي دازار  ی  اكل گرفتز ا ک همین اساس رستز 

سجک جادع چ دازار چجود دارد دطور دثال  ص ز اي دین د یي  قاط فا در د 

در  ایین درك  آن  ارین م  ز اسو چ از كسار آن دازار ارچع دي اود   دسجک 

جادع دیرچن درچازه چیا در دح ة ك وان دوده اسللللو  تاریخا ز دادغان كهن 

سو كز در  اهر ا سجک آن  سمسان دز دادغان در كسار ترین د سیر  اهر درد ج وي 

اهر ،  سترچ  س ز پیکا دي كسک گ اهر تو سو   چمتي  اتز ا سیري دهم مرار دا د

داعث دي اود تا آ ها در حاایز مرار گیر ک   در ی د  ی  در زدان ادودس م 

سو چ در  سجک درفري ا سایتز دود ک   در كردان د سجک را در دیرچن درچازه  د

سجک كسار آن دازار  ایراز در كسار دازار چكیل د اود چ در  ارچع دي  درفري 

 چكیل سایتز دي اود  

 عناصر مهتلف بازار  -9-1

اي تشكیل دازارها چ تجارتخا ز هاي ایرا ي از عساصر درتب  چ دهم پیوستز

 پردازیم  اکه اسو كز در زیر دز دررسي هر یك چ دفاهیم آ ها دي

 ) راستز ) اص ي ترین عسصر دازار 

  رستز 

  داالن 

  سرایایان 

 ) یا بار ) دحل ا بار كاال 

  تیم یا تیمچز 

  میصریز 

  دكان 

 چ عساصري كز ج م  یاز دازار دوده اسو دثل :

 مهوه یا ز چ اردو یا ز چ نایخا ز ، كز اغ ب آ ها از دین رفتز ا ک -

 یوراك پ یا ز ، دح ي دراي غذا  -

دازار دودن چ دس ما ترین دردخ دساجک كونك ، حماخ چ غیره ، نون كسبة  -

 اهر دوده ا ک در تماخ ارسن هاي دازار این عساصر مرار دااتز ا ک  

 راسته -1-9-1

راستز ها دسیرهاي اص ي دازار ها هستسک كز یا دوازي هم ) دثل تهران ( 

ص ي همکیگر را مطع دي كرد ک نهار  ستز ا چ یا دتقا ع دوده ا ک چمتي دچ را

 ود دي آدکه چ د موالً سر آن را پخ دي كرده ا ک سویا نهار سوق دوج



 

 

راسللتز هاي د رچف در دازار اصللفهان، كردان ، اللیراز ، تبری  ، ی د ، 

كااان چ    هستسک   در د یي اهرها دز دساسبتهایي ، این دسیرها  وال ي دي 

سو دلیل آن  ایکه ایران ا سرپو اک ک دثل دازار ز جان كز  وال ي ترین دازار 

 ي زیاد چ  وال ي اهر اسو  ی  سردا

یوي  ی  دازاري نسک درادر دقیاس یود دارد ) دکلیل هواي سللرد ( دازار 

الر  ی  یكي از زیباترین دازارها سلللو  در نهار سلللوق دازار دكا ي دراي 

دارچغز دساخ تخو دارچغز یا تخو دیر اب كز ا ترادات دازار را حفظ دي كرده 

  ص داده اکه اسواسو ایتصا

 وهاي د رچف عبارتسک از :نهار س

 نهار سوق اصفهان 

 نهار سوق الر

 نهارسوق ایراز 

 نهار سوق ی د 

 نهار سوق ی د 

 نهار سوق كردان 

 رسته  -9-9-1

ص ي مرار دي گرفتز ، دثل  ستز ا شهاي دخت ف را سو چ در دخ صسف ا دز د سي 

یریکار رستز گیوه فرچاها ، دسگرها چغیره      این عسصر دحیطي آزاد دراي 

كرده اسو رستز دوده كز دا دراج ز دز رستز دخصوص ، جسش یوب را یریکاري دي

ها د موالً رچدرچي هم  یسللو چ سلل ي دي اللود تا دراي دوجود  یاچردن الل وغي 

صورت نهار راه دي سگرها را دز یا ر د ستز د ستز هایي دثل ر شود  ر سایتز  

ستز سایتسک  ر شاغل دیگر دي  صکاي آن، دچر از د هاي د رچف در كردان ، سرچ

  فهان چ سایر اهرها سایتز اکه اسواص

 داالن  -7-9-1

فرق داالن دا رستز در این اسو كز در داالن در كسار جسسهاي دشادز جسسهاي 

دخت في  ی  چجود دااللتز اسللو سللز داالن د ك در تهران از داال هاي د رچف 

 هستسک 

 سرایا خان -4-9-1

سو   اکه چ در  همان تجارت یا ز دوده ا  مو ة جسش از آ جا تحویل گرفتز 

جاهاي دخت ف پخم دي اللکه اسللو   تقریبًا در تمادي اللهرهاي ایران سللراهاي 

سراي گسج  ي یان  شهور ،  سراهاي د رگ چ د كردان  5زیبایي چجود دار ک   از 

چ سراي چزیر م چین در حک  فاسو اسو كز داز هم دتا سفا ز گسبک عریم دچدي 

 ا ک  را فرچ ریختز

 خانفار یا كالنفار  -5-9-1

                                                           
ابیز  -5 سز دوده چ چجود نسک اتاق د رگ  سو دکر سراي گسج  ي یان  خ یي د تقک ک كز  د 

لي دایک دا سللو كز دز دکرسللز چ دساي یك دسللجک كونك دردجاچرت آ را دلیل دي آچر ک چ

اتز چ دي گویسک دیا ة گسج  ي یان هم نسکان دار  سجک چ  سبي د رگ دا سراها ، د اغ ب 

 رچحا یون یوب  بوده اسو  



 

 

دحل ا بار چ كار رچي جسش دوده اسللو   جسسللي دوده اسللو   جسسللي كز دز 

سی ز  اود ) حتي دو سو چارد دازار  اکه ،  مي دای سی ز نهار پایان حمل دي  چ

نرخ چ ز بز چ گاري ( لذا اجساس از راهي دوازي دازار دساخ پش كونز یا پشو 

ي اللکه   یا بارها دحو ز د رگي در پشللو سللراها كونز در یا بارها یالي  د

دوده چ در آ جا نسک كارگاه دستي كونك چ ا بار مرار دااتز اسو دثل كارگاه 

دستز دسکي چ یا ایسكز عساصر دخت ف یك جسش دثل گیوه كز اادل رچیز گیوه چ 

تخو گیوه دي اک در آ جا جمع اکه رچي آن كار دي كرد ک چ د کًا دز سرا درده 

که اسو در پشو سرایي در م چین چ همیسطور سراي گسج  ي یان كردان هسوز دي ا

 یا بارهاي آن دامي دا که اسو  

 

 

 تیم و تیمچه  -6-9-1

در چامع درك  نسک تجارتخا ز دشلللادز دوده چ دز د سي نی  گرد چ جمع چ 

سر  سو كز تیم چ تیمچز را د کها  سرا این ا اک فرق آن دا  سیع دي دا جور چ چ

ایکه سو از تیم د رگ مم  پو دي كرد ک از دیان تیم هاي زیباي ایران دایک  خ

چ تیمچز ادیسي كااان یاد كرد كز درسو در عصر ا حطاط د ماري ایران دصورت 

یك اللاهكار  غ  چ هسردسکا ز یود مایي كرده چ دیتوان گفو در سللایتمان آن 

ا کازه هاي  سردویي فرچگذار  شکه اسو در آ ردایجان تیم ادیر یا درفري دا

اک   از دیگر تیم ها ،  شان دهسکه توان د ماري آ ردایجا یها دي دا د رگ  

 تیمچز حاجب الکچلز چ تیم د رگ تهران را دي توان  اخ درد 

 قیصریه یا قیصرا  -3-9-1

دز د سي سراي دراز اسو چ دحل كار صس تگران چ پیشز چران ظریف كاردا سک 

د ازان دوده چ دیم از همز سراهاي اهري چ زرگران ، گوهریان ، سوزن دچزان 

یا ها چ كالسبارها دز نشم دي یورد كز رستز دازار نون راتز اي آ ها را دز 

هم پیوستز دود میصریز ها در دااتز اسو چ ی وتي آن اجازه دي داده اسو كز 

صریز م چین ) كز  صریز هاي زیبا می كارهاي هسري در آن ا جاخ گیرد   از می

را یراب كرده اسو ( ، میصریز ادراهیم یان در كردان ، دازار نز ییادان آن 

ایراز دي  صري چكیل  صریز یان ی د چ می صفهان ، می صریز ا صفهان ، می د سک ا

 دااک 

 دكان  -8-9-1

دكا ها دتساسب دا كاالیي كز درآن عرضز دي اک اكل  چ اد اد یاصي دااتز 

پانال ) در دقایسللللز دا  اسللللو دثمً دكان  ا وایي یا مسک ری ي عمچه در

اتز ا ک    ضمیمز آن دا اگاههاي دجاچر دازار ( ا بارها چ كارگاههایي  فرچ

اغ ب دكا هایي كز دز سلللوداگران یرده فرچچ نون ریسلللمان فرچچ چ دارچگر 

ایتصاص دااو دچ ااكودز دوده چ از داالیا ز آن دراي جور كردن كاال یا سایتن 

 ه دي اکه اسو  دارچ چ تسریم حساب چ دفتر استفاد

او كز ج بز هاي كونكي دساخ  ب ز در آن  سز هاي دت کدي دا دكان عطاري مف

جاي دي گرفو چ عطار كز در رچي تشكچز ایي  شستز دود دز كمك ز جیري كز از 



 

 

سقف دكان آچیختز دود  یم یی  دي اک چ یواستز یریکار را از  ب ز ها در دي 

اسکه در پشو آن دي ایستاد چ  ا هاي دااو دكان  ا وایي پانالي دااو كز فرچ

صادي نسگكهایي دساخ  اکه در رچي دسبر را دي فرچیو   پیرادون دكان م نیکه 

مساره دز دیوار آچیختز دود چ دركسار پانال كسکه چ سلللا وري  هاده دود ک 

د یي دازارها در دچ  بقز دكان دار ک كز دكا هاي داالیي د موالً دراي دشاغ ي 

سو كز دراج ز كسسک صفهان دچ  بقز ا سو دازارنز د سک ا ه كمتري دارد دوده ا

سو چ ج وي دغازه داز  صریز ادراهیم یان در كردان دغازه ها دچ  بقز ا در می

 اسو چ پشو آن كمر پوچ اکه چ در  بقز داالي آن كار دي كسسک 

اک كز در  ایکه در كسار دیکا ها احکاث دي  سرپو صورت  گاهي دازار هایي د

از چ اي د مولي دكزیمف دازاره هایي نودي دساخ دارآفرین یا دارای ین در گو

كسار آن  هاده دود ک دارآفرین درسو كار  كیوسكهاي كسو ي را ا جاخ دي داد 

دستهي دک ز چ پایز آن گاهي نسان زیبا دود كز یود اثري هسري دز اللمار دي 

دي گویک چ  رفو ااردن از نسین دازاري در امال دیکان  قم جهان اصفهان سخن

گویا سایتمان این دازار در  اثر یمیکگي دیوار چ  شسو جرزهاي دازار كرداس 

ضرچرت یافتز چ نون در آن رچز  اا یا ز داالي آن  اان چ مسک ری ان چ تما فرچ

چسی ز ایي دراي  گهکاري دیوارهاي یمیکه   کااتسک  انار سرپوایکه ایي در 

شو د سایتز ا ک تا دتوا ک نون پ سکي را م  امهاي دازار دجاچر را كسار آن 

دگیرد چ نز دجاسللو اكسون كز دیکان  قم جهان احیا چ داز پیرایي دي اللود 

 0دکین  كتز  ی  توجز اود  

سیري  ااره اي دي كسیم در دسا ق گرد در پایان دز  ور گیري دازار  ی  ا

سو   ( سقف هورا ز یا هر  و )  دز د سي تخمکان یتمي كز گرد ا  چ د تکل در 

دي سایتسک   در د یي دح ها دثل كردان كز سرداي زیاد دارد در داالي دكا ها 

 رچز هایي مرار داده ا ک چ هر  و  کارد   

سو كز اززدان آل كاكویز چ آل  سازي نی ي ا صفهان داز سن هاي ا یكي از ار

سو  سو   دیکا ي دساخ دیکان كهسز ا صفهان دوده ا سجک جادع ا دویز در كسار د

 7دخت في در كسار آن مرار دااتز ا ک  كز دساهاي 

اكل این دیکان را دي توان در  قشز هوایي اصفهان دشاهکه كرد دیکان  قم 

سیاحان یارجي یكي  سو چ دز عقیکه عموخ  جهان یكي از  مو ز هاي یوب جها ي ا

از د رگترین دیکا هاي جهان اسلللو  ول این دیکان از الللمال دز جسوب دال  

یا حکچد  5/2ن در حکچد صک چپسجاه دتر چ تساسبي یك در درپا صک دتر چ عرض آ

شن دادن آن دي كسک این دیکان در  سز دارد كز این یود كمك دز د رگ   یك در

اتز چ تقریبًا  سو چ دازارهایي در كسار آن مرار دا صل كمي د رگتر دوده ا ا

نی ي دوده دثل دجموعز گسج  ي یان كردان ادا چمتي د مار آن دي دیسک كز 

اکه دي  ا سمو یاد  یا هایي را در م ق دازارها را م دار ک ، دراي رفع آن ف

صفي این  ااه  اود د کها در زدان  اکن دیکان دي  سازد كز این داعث كونك 

 دها ز ها تبکیل دز دغازه دي او ک  
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امالي  سو كز در دحور  صریز چ  –این دیکان داراي نسک دحور ا جسودي ، می

ایسكز مسمتي از میصریز كز در داالي تمااایا ز دسجک اداخ مرار دار ک د  و 

اکه ا ک چ  سایو دازار  دوده در حال فرچ ریختن دوده در ج وي آن دجبور دز 

دحو ة ج وي آن فیاهاي دازي دوده كز در آن كیوسك هاي نودي مرار گرفتز اسو 

هاي سلللسگي آن دامي  یود دیکان دح ي دراي دازي نوگان دوده كز هسوز دی 

  هستسک 
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