
بزرگترین پایگاه جامع علمی و )ایران کالج    
(        پژوهشی www.iranclg.ir

5/25/2019

بزرگترین پایگاه جامع علمی و )ایران کالج    
(        پژوهشی www.iranclg.ir 1

معماری  تحلیل  
بازار تبریز

یسازشهرومعماریرمزورازبهراهیابیوشناختوآشنائی
درارانهمعمتجلیالتازیکیکهسرزمینایناسالمیپرشکوه

گرشنبامگر،گرددنمیمیسراستبشریحیاتتاریخطول
وشدهخلقآثارازمبنائیتحلیلیوعمیقکاویوکندو

ونگرش.آثاراینمعنویومادیفضایدرفعالحضوری
پدیدمعنویتوشناختعمقازنشانفضاهاایندرتعمق

چنانازایرانگذشتهمعماری.میباشدآثاراینآورندگان
بهرابیگانهودوستکهبودهبرخوردارعظمتیوشکوه

ایرانیهایبازارمهمنقش.استبرانگیختهستایشوتحسین
ایرانیهایبازارکالبد.استاهمیتحائزکهنهایشهردر

اهگ،میگیردشکلشهرجانبرحرکتباایرودخانههمانند
درحرکتازپسگاه،یافتهسوقمسکونیمحالتداخلبه

فروشندگانوخریدارانهیاهویکهخموپیچپرهایراستا
،دمساجهمانندهاییمکانبهفردشکندمیرافضاسکوت
.میشودهدایت....وهاسرا،مدارس

مقدمه

تبریزبازار  

ازیکیعنوانبه،میرسدقمریهجریچهارمقرنبهآنقدمتکهتبریزبازارمجموئه
التاصبرزندهگواهی،جهانمسقفوپیوستههمبههایبازاربزرگترینوزیباترین

هایبازارمیاندرتبریزبازارپررنگجایگاه.استزمینمشرقدرمعماریوتجارت
باچنانافضاینوجودیژرفای.میباشددرکقابلاثراینجهانیثبتبهتوجهباایرانی

بازار.تاسناپذیرامکانبازارشبدونتبریزتصورکهاستگشتهعجینشهرپودوتار
برراتیتغیی،زمانگذر.استگرفتهشکلخودبستردرتنیدههمدرساختارباتبریز
یجهنتدرکهتغییراتی،سهمگینهایزلزلهوقوعجملهازاستنمودهایجادآنپیکره

باولی....وبازارمختلفهایبخشدرجدیدمصالحتعریف،شدهایجادشهرگسترش
دهتپنقلبهمچنانواستمحفوظهمچنانآنفضاییغنایتغییراتاینتمامیوجود
لاصودادنقرارروپیشبا،بازارطراحیاصلیمشخصه.میدهدادامهخودحیاتبهشهر
ندکهکفراهمرامردمیاجتماعاتومردمتعامالتبرایهاییزمینهباید،سنتیهایبازار
بازارهایویژگیشناختترتیباینبهاستشدهفراموشامروزهایشهردرمهماین

از.میباشداهمیتحائزتجاریمراکزجدیدهایطرحدرگیریبهرهمنظوربه،تبریز
بهمینهزایندرپژوهشومطالعاتخالء،تبریزبازارویژهجایگاهوغناعلیرغمدیگرسوی
بهزتبریبازاررویبربحثمحوریتباروپیشمطالعهترتیباینبه.خوردمیچشم

داردوجودساختاراینپیدرنظمی.میپردازدآندهندهشکلعواملوعناصرشناخت
.ستاگشتهوسیعوگستردهکلیکدرعناصرواجزاوحدتویکپارچگیبهمنجرکه

بندیتهدسقابلومیکندپیرویثابتهایالگوازگستردگیوتعددوجودبابازاراجزای
.میباشندثابتالگوهایباگروهچنددر

ارد و بازار واژه ای فارسی است که در فرهنگ و تمدن هزاران سال پیش ایرانیان ریشه دبازار
ه بیانگر موجودیت مکانی همگانی است که در آن ، هم به رفت و آمد های آزاد و هم ب

ی و کارهای مربوط به داد و ستد در زمینه های گوناگون و تعامالت اقتصادی ، فرهنگ
. سیاسی پرداخته میشود

:ی کرد فضا های کالبدی بازار به دو دسته کلی می توان دسته بند

، راسته ، رسته ، چهارسوق ، تیم: فضاهای کالبدی مربوط به خود بازار همانند -1
..... .تیمچه ، قیصریه ، سرا ، کاروانسرا ، داالن ، کالنبار ، دکان و 

.. ..مسجد ، مدرسه ، حمام ، ضرابخانه و : فضاهای کالبدی متمم بازار همانند -2

بازار در محور . 2بازار در محور میان دو دروازه شهر ؛ . 1
بازار میان دو . 3میان یک دروازه و مسجد جامع شهر ؛ 

بازار میان مسجد جامع و ارگ. 4مسجد بزرگ و ارگ ؛ 

:چهار نوع بازار در ارتباط با عناصر شهری به این شرح است

بافت محصور 
تبریز

باتبریزپیرامونباروینقشهایندر
.استشدهدادهنمایشدروازههشت

درزاربامرکزیت،نقشهاینبهتوجهبا
مجاورتبرعالوه.استمشهودشهر
ارگجملهازشهریمهمعناصربابازار

عناصروکبودمسجد،جامعمسجد
دروازهازبازارکشیدگی،حکومتی
هرشهایدروازهسایرسمتبهشتربان

دربازارجایگاهتعریفبهشدهمنجر
به،شدهمنجرشهرهایدروازهمحور

ریزتبشهردربازارجایگاهترتیباین
.استنخستنمونهجزء

بازار تبریز بر 
سر مسیر 
های مهم

دوسربرگیریقرارباتبریزبزرگبازار
وابریشمجادهاقتصادیمهممسیر
زیادیاهمیتازری_بغدادجاده

بودبرخوردار
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تأثیر اق لیم بر
بازار

مداومتأثیرمیتوان،تبریزگلبادنموداربهتوجهبا
طوریبهکرد،مشاهدهشهراینبرراشرقیبادهای

شرقجانبازغالببادسال،ماههایتمامیدرکه
باالییشدتشرقیشمالباددومدرجۀدرومیوزد

اصلیراستاهایجنوبی_شمالیگیریجهت.دارد
رقشبادسمتدرجبههبیشترینکهشدهباعثبازار
رضمعدربیشتریهایدریچهنتیجهدر،بگیردقرار

باشندداشتهشرکتمیتوانندبادوزش

الیممنسیمورود،بازارطوالنیراستاهایجنوبی_شمالیگیریجهت
سانیکتقریباًریتمباهاراستهدهانهدرکه)هاراستهگنبدنوکاز

وانتمیبازارهایراستهازبرخیدر.استپذیرامکان(شودمیتکرار
ایندرکهکردمشاهدهنیزمیانیدریچۀسمتدودرراهاییدریچه
ایسرمدلیلبهولیشود،میفراهمهواطرفهدویتهویهامکانحالت

هادریچهاینازبازارراستههایبخشتمامدرتبریز،هایزمستان
ایندر.داردوجودداخلدرهواکورانامکانکهچرانمیشوداستفاده

گیریقرارویژهبهمیشود،استفادهنیزهاتیمچهدرهادرچهنوع
قراردریچه.استمشهودبیشترطولیفرمهاتیمچهدرهادریچه
حرکتباالسمتبهکهراداخلگرمهوایخروجطاقمرکزدرگرفته
.میکندفراهمهاراستهداخلفضایازاست،کرده

منافذ کوچک موجود در باالی طاق ها در طول راسته بازار به خارج 
در کنار این موضوع، . شدن هوای گرم محوطه ی بازار کمک می کند

بسیار زیاد راسته های بازار که تماماً با مصالح بنایی اجرا حرارتیجرم 
شده اند و ضخامت زیاد دیواره های آن، مانع از مختل کردن دمای 

متعادل بازار میشود

زانتظام فعالیت ها در بازار تبری
زرگرهایراستهنیزتبریز،بازاردرنقشهاینبهتوجهبا

امکانبترتیاینبهکهاستشدهمستقربازارابتدایدر
سویازاست؛فراهممشتریانبرایسریعدسترسی

دهشارائهاجناسیواسطهبهراستهاینامنیتدیگر،
ابتدایدرصنفایناستقرارکهداردفراوانیاهمیت
بههافعالیتسایر.کندمیفراهمرامهماینمسیر،

هایبخشدراست،شدهارائهنقشهدرکهترتیبی
خشبدرهامسگربازاراستقرار.میگیرندقرارگوناگون
یبترتاینبهصدا،وسرکاهشدراستعاملیشمالی،

.کندنمیایجادصنوفسایرکاردرمزاحمتی
هربرایجامعیوکاملمکانبهرابازاروداردوجودمتنوعومختلفعنصر160ازبیشمجموعهایندر

شغل،گونه40فروشگاه،ومغازهحجره،باب5500حدودداشتنبابازاراین.استکردهتبدیلفعالیتینوع
باب9وداالنباب11بازار،راستهوراستهباب20مسجد،باب20تیمچه،باب25کاروانسرا،23سرا،باب35

تاریخیبازاراهمیتازنشانمجموعهایندرزورخانهیکویخچال2،حمام5بازارچه،7دینی،یمدرسه
.داردمجوعهایندرفعاالنوشهرساکنانبرایتبریز

،سراچونعنصر160برمشتملتبریزتاریخیبازار
بازاربزرگترینوکاروانسراویخچالزورخانه،مسجد،
ترممیلیونیکحدودباتبریزبازار.استجهانمسقف

راهکتار30وحریمآنراهکتار70شکلیبهمساحتمربع
ازهسبزرگترینعنوانشایستهدهد،میتشکیلعرصه

.استجهانسرپوشیده

راسته-1

تق اطع-2

تیمچه-3

تحلیل عناصر بازار تبریز

جزئیاتبهادامهدر
میپردازیمعناصراین

ر ها  راسته بازا
در بازار  

تبریز

رازارباساختار،متقاطعصورتبهتبریزبازاردرهاراسته
نقشجنوبی_شمالییراستهدوولیاند،دادهشکل

بازارهایراسته.داردساختاراینبهدهیشکلدرمهمی
عرضکهطوریدارند،منعطفنظمیخودحرکتمسیردر

هدامنومیکندتغییرآنمختلفهایبخشدرهاراسته
هراستدرارتفاعولیمیرس،نیزمتر2_1بهگاهتغییراین

عناصرجزءارتفاعبنابراین،است؛ثابتتقریباًمختلفهای
.استبازارهایراستهثابت

میعابرانحرکتسرعتدرتغییرموجبمسیر،طولدرهاییپیچایجادوبازارهایراستهعرضدرتغییر
بازاریهراستدرحرکتیمسیراگرکهشودمیایجادفرددرمتفاوتیاحساسیهایتجربهآندنبالبهوشود

(میرسدنیزمتر430بهگاهکههاراستهطولبهتوجهبا)داشتقرارتغییربدونومستقیمخطیکدر
دریریگقرارازدلنشینیحضوریتجربهومیداددستفردبهمانندتونلفضاییکدرقرارگیری،احساس

آنطولدرکههاییشکستوهاپیچکمکبهحرکتمسیراین،بنابر.نمیشدایجادناظرانبرایفضااین
یناقریبدکتر.انجامدمی(احساسیبعداز)آنطولکاهشبهمسیر،انتهایکردنمحوبامیگردد،ایجاد

دکننمیعنوانکهطوریاند،کردهبررسینیزخیابانوپیرامونهایساختماننمایرویبرراویژگی
همچنین،میدهند؛جلوهطوالنیراآنوکردهجلبخیابانعمقبهرادیدنقطهصیقلیوصافنماهای

.میکنندعنوانخیابانطولیبعدکاهشدرعاملینیزراخیابانجدارهخمیدگی
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هایبخشدرتبریزبازاریمجموعهدربازارراستهعرض
اکثردراین،وجودباولیاست،متغیرمتر5_5/2مختلف

_5هاراستهارتفاعاینکهبهتوجهبا.استمتر5_4هابخش
یواسطهبهبازار،هایراستهمحصوریتمقداراست،متر6/5

0/8_0/4بابرابرشود،میتعریفراستهطرفدوهایدکان
ابلقبازارهایراستهدرمحصوریتکاملحسبنابراین،.است
.استدرک

تق اطع ها

تقاطع ها در نتیجه ی قطع کردن راسته های بازار ایجاد می شوند و چنانچه راسته های 
.اصلی همدیگر را قطع کرده باشند، چهارسو یا چهار سوق ایجاد می گردد

:تقاطع ها در بازار دارای نقش های زیر هستند
اندازه، تقاطع ها با تغییر و تنوع در فرم و: تعریف سلسله مراتب اندازه ای و فرمی•

؛موجب تعریف سلسله مراتب اندازه ای و فرمی در طول راسته های بازار می شود
م حرکت با تغییر عرض و ارتفاع فضا در محل تقاطع ها، ریت: تغییر در ریتم حرکت•

د؛نیز دستخوش تغییر میشود و به این ترتیب موجب تنوع فضایی میشو
.تحدید راسته های بازار•

انتظام تقاطع ها در گذرهای بازار 
تقاطع ها در بازار تبریز به صورت چهار راه و یا سه راه است و فقط در

.  درجه ای دیده می شود90چند نمونه به صورت تقاطع دوراهی و یا چرخشی 
یکی از نکات حایز اهمیت این است که می توان تقاطع های چهارراه را به دو 

:دسته تقسیم بندی کرد
این مورد خود به دو دسته قابل : تقاطع هایی با مسیرهای در یک امتداد-1

:تقسیم است
روی در این نوع تقاطع ها با تزیینات: تقاطع هایی با شکل هندسی منظم_1. 1

.سقف و افزایش ارتفاع سقف مواجه هستیم
هار در این نوع نیز شاهد امتداد مسیرهای چ: تقاطع های با شکل ارگانیک_2. 1

نمی سمت در یک امتداد هستیم ، ولی افزایش ارتفاع سقف و تزیینات مشاهده
.شود

قا در این نوع از تقاطع ها ، مسیر ها دقی: تقاطع های با امتداد مسیر متفاوت_2

تیمچه های بازار تبریز
تیمچه های موجود در مجموعه ی بازار تبریز را می توان از 

: لحاظ ساختاری به سه گروه عمده تقسیم بندی کرد
تیمچه های طولی؛ . 2تیمچه های دارای فرم مرکزی؛ .1
. تیمچه های دارای فرم ترکیبی به صورت طولی و مرکزی.3

:تیمچه های دارای فرم مرکزی شامل
تیمچه های شیخ کاظم ، امیر جنوبی ، حاج تقی ، حاج 

محمدقلی، حاج صفرعلی، حاج رحیم، بادامچی لر، 
میرزاابوالحسن، میرزا جلیل، ملک

:تیمچه های طولی عبارت اند از
، مظفریه، امیر (اول و دوم و سوم)تیمچه های هاج شیخ ها

.شمالی، خرازی ها و گرجیلر
مرکزی _و تیمچه میرزا شفیع تنها تیمچه به فرم طولی 

.است

مجموعه  
امیر

تهگرفقرارآندرامیرتیمچهوکاروانسراکهامیربازار:امیرمجموعه
نظامامیرخانمحمدمیرزاتوسطهجری1255سالحدوددراست
112بازارایندر.استشدهساخته(صفویسلیمانشاهوزیر)زنگنه
فروشیجواهروزرگریبهمربوطآنباب102کهداردوجوددایرمغازه
.است
چهارطرحوکشکولیوطبقهدوبدنهصحنداردوسیعصحنیسرا

هاایوانقوس.استمتفاوتصحناطرافهایدهانهابعاد.داردایوانی
وسق.استزدهبیرونبامرخازطبقهیکحددرآنهاقابواستبلندتر
هاایوانهمهطاقنیم.کلیلهاقوسمابقیواستجناغیهاایوان

دردهانهیکوطرفیندرحجرهدوخوددرایوانهر.داردبندیرسمی
.داردوسط

استایایوانچهصحنشرقیشمالوشرقیجنوبوغربیجنوبهایکنجازهریکدر
استطویلیهایحجرهبرمشتملوالیهتکجنوبیجبههدرجزصحنپیرامونبستهفضای.

.اندکاستهآنهاعمقازپستوییتعبیهباگاهکه
آنعتوسخوردرومفصلنیزصحنسازیحیاط.استسفیدبندکشیباتیرهآجرنمامصالح
العاضباآنترکوچکاضالعاماگرفتهقراروسطدرهشتنیموهشتشکلبهحوضی:است
فضایکهداردقرارردیفدودربزرگباغچههشتحوضطرفیندر.استموازیصحناصلی
.کندمیسبزیازآکندهراصحنبزرگ

فضاییهتیمچاین.داردمتقارنومنظمکامالًامانامتعارفشکلیآنقاعدهواستطبقهدوجنوبیتیمچه
درهشتنیمچهارووسطدرهشتنیموهشتیکپیوندحاصلراآنقاعدهتوانمیکهیکپارچهاست

طویلغربیشرقیجهتدرتیمچهنتیجهدروتربزرگغربیوشرقیهایهشتنیم.کردتصورآناطراف
ظریفییبندرسمی.استیافتهحضیضواوجتناسببهوآمدهقاعدهشکلهمنواییبهنیزطاق.استتر
رمدوطاقکهشودمیختمپریهشتوبیستبزرگشمسهبهپیونددمیهمبهراطاقودیوارکه

درونگوناگاشکالبهمتعددیهایروزنامانداردمیانیروزنطاق.استگرفتهقرارآنبرتیمچهنهایی
دودراهحجره.استسفیدکشیبندبارنگتیرهآجرازتیمچهداخلینمای.استشدهتعبیهآنجوانب
هاوسقایناستکلیلطبقهدوهردرهاحجرههمهقوس.اندیافتهاستقرارمیانیفضایاطرافدرطبقه

.استشدهمحاطجناغیقوسباقابیدرباالطبقهدروشکلمستطیلقابیدرپایینطبقهدر
عملراسهشتیچونتیمچهواستمنطبقسراجنوبی-شمالیتقارنمحوربرتیمچهعرضیتقارنمحور

دریهایحجرهباداردقرارکوچکیداالنآنغربیضلعدروتیمچهغربی-شرقیمحورامتداددر.کندمی
.متوالیهایقوسوطاقوطرفیندرطبقهدو

.استکفاشانغربی–شرقیراستهازسرادیگرراه.داردجنوبی-شمالیراستهازمستقیمیورودیسرا
واعدهقبودنطویل.استشدهافزودهآنعرضبرقدریمیانهدرکهداردکشیدهایقاعدهشمالیتیمچه
دیبنرسمیهاطاقازهریک.استکردهنزدیکداالنالگویبهراتیمچهمشابههایقوسوطاقتوالی
بایروزنطاق،هرجانبدودروزیباکالهکیباضلعیدهروزنیمیانیطاقشمسهوسطدر.داردایساده
.داردقرارجناغیقوس
بازارهبتیمچهاین.داردقرارآندرابوالقاسمحاجسرایوتیمچهوامیدسرایوتیمچهکهکفاشانبازار

.داردراهنیزحالجان
تیمچهوهاشمیهتیمچهدیوان،صاحبسرایها،آلمانیسرایها،مغازهبرمشتملکهحرمخانهبازار

قرارهشاهزادبزرگسرایوشفیعمیرزاسرایوتیمچهآقا،سرایآندرکهبازاردوزیمنی.استسعیدیه
.استگرفته

مجموعه امیر پالن

فضای سه بعدی-مجموعه امیر
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برش عمودی-مجموعه امیر
-مجموعه امیر

فضای میانی تیمچه 
شمالی -مجموعه امیر

فضای میانی تیمچه 
شمالی

-مجموعه امیر
ورودی تیمچه 

شمالی

-مجموعه امیر
جبهه شرقی سرا

مجموعه 
داالن -امیر

ه غربی تیمچ
جنوبی فضای میانی تیمچه جنوبی-مجموعه امیر

هجری بنا گردیده مشتمل بر سه بخش تیمچه، 13مجموعه میرزا شفیع که در قرن :مجموعه میرزا شفیع
.سرا و بازارچه است و به بازار راسته، دالله زن بازار و یمنی دوز بازار راه دارد

پوشیده بخش شرقی مجموعه تیمچه ای است سرپوشیده و طوالنی، در دو طبقه که بخش اصلی آن با گنبدی
ای این تیمچه از طریق درگاه هایی به بازارچه و سر. محور طولی تیمچه موازی راسته جدید است.شده است

د در جانب جنوب مجموعه، بازارچه به صورت داالنی با مغازه های متعد. میرزا شفیع و خارج از آن راه می یابد
کلی این بازارچه از تکرار طاق ها در یک امتداد دید آمده و تنها در دو انتها ش. و پوشش طاقی قرار گرفته است

.نیم هشت ضلعی یافته است
در شمال و غرب مجموعه . این بازارچه از سه جهت به سرا و تیمچه میرزا شفیع و نیز راسته بازار راه دارد

ریق سرای میرزا شفیع قرار دارد که در میانه دارای صحن باز و نسبتاً وسیعی است و دسترسی به آن از ط
راف در اط. صحن مزبور مستطیلی است که چهار گوشه آن پخ شده است. تیمچه و بازارچه صورت می گیرد

به طبقه این فضا حجره هایی در دو طبقه قرار گرفته و در میانه هریک از اضالع صحن، پلکانی برای دسترسی
.باال تعبیه شده است

مجموعه میرزا شفیع
ن کانون اصلی طرح سرا صحن آن است که قاعده ای کشکولی دارد و حجره ها در دو طبقه گرداگرد آ

دهانه میانی جبهه های شرقی و غربی . تقسیمات نما در هر چهار جبهه فرد است. واقع شده است
بزرگتر و ایوان مانند است در جبهه های شمالی و جنوبی دهانه های بزرگتر به حجره ها و دهانه های

.کوچک تر به پلکان اختصاص یافته است

اده و مجموعه میرزا شفیع در کل دارای فضاهای متنوع، منظم ولی س. هر حجره زیرزمینی مستقل دارد
.بی تکلف و با تزئینات کم است

نمای دیوارها و طاق . قاب نما در حجره های زیرین تخت است و در حجره های باال قوس جناغی دارد
زه رسمی توی. ها، همچون بیشتر بازارهای تبریز از آجر به رنگ مایل به سرخ با بندکشی سفید است

.بندی ها گچی است
ه راسته بازار بخش اصلی مجموعه را تشکیل می دهد و کنار آن سراها و تیمچه های زیر ساخته شد

حاج تیمچه و سرای شیخ کاظم، سرای میرزا مهدی، سرای گرجیلر، سه تیمچه حاج شیخ، سرای: است
سید حسن، تیمچه حاج تقی، تیمچه و سرای حاج محمد قلی، تیمچه و سرای دو دری، تیمچه حاج 

.صفرعلی، داالن خان، سرای میرزا جلیل، سرای کچه چی لر و سرای در عباسی
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مجموعه میرزا شفیع پالن

مجموعه میرزا شفیع سه بعدی

مجموعه میرزا شفیع فضای میانی

تیمچه حاج شیخ کاظم

اشان واقع تیمچه ای بزرگ که در گوشه شمال غربی تقاطع راسته جدید و راسته کف: این مجموعه سه کانون دارد: تیمچه حاج شیخ کاظم
ه هم به است، تیمچه ای کوچک که چون مفصلی این تیمچه را به صحن سرای گرجیلر مرتبط می کند، سرایی کوچک در شمال تیمچه ک

.سرای گرجیلر و هم به راسته جدید راه دارد
هار نیم این فضا از یک هشت و نیم هشت در میان و چ.تیمچه اصلی فضایی است مرکب که گویی در بدنه های اطراف خود نفوذ کرده است

راف جلوه طاق بندی فضا به صورت یک طاق بلند و گنبدین در میان و چهار نیم طاق کوتاه تر در اط.هشت در اطراف آن تشکیل شده است
یکدست و رسمی بندی ساده ای که در اوج طاق به نورگیر هشت گوش بزرگی منتهی شده سقف و بدنه را به هم پیوسته و حجمی. می کند

انبی فضا حجره ها در دو طبقه در اطراف این فضای مرکب استقرار یافته و پلکان طبقه دوم به زیبایی در نقاط ج. استوار پدید آورده است
طبقه و این تیمچه نیز ارتفاعی معادل دو. کانون دوم مجموعه تیمچه یا هشتی کوچکی است واقع در غرب تیمچه اصلی. توزیع شده است

عادی در صحن سرا اب.دیگر کانون مجموعه سرایی کوچک واقع در شمال تیمچه اصلی است. طاقی گنبدین، اما کوتاه تر از تیمچه اول دارد
رواقی ارتفاع صحن در حد دو طبقه است و فضای آن را. حدود ابعاد تیمچه اصلی دارد، با این تفاوت که قاعده آن هشت گوش منتظم است

طرح راهرو . سرا با راهروی کوتاه و ظریف به تیمچه اصلی مرتبط شده است. دو طبقه در یک جانب و سایبانی در جانب دیگر شکسته است
.واسط سرا و راسته جدید نیز که سطحی فروتر از سطح راسته دارد و دو حجره و دو سکو در طرفین آن واقع شده شایان توجه است

پالن تیمچه حاج شیخ 
کاظم

نمای سه بعدی تیمچه 
حاج شیخ کاظم

تیمچه حاج شیخ 
کاظم

ده و هر دیوارهای فضای میانی نیز به قطعاتی تقسیم ش
ور مح. قطعه به حجره ای دو طبقه اختصاص یافته است

.طولی هر حجره بر ضلع فضای مرکزی عمود است
سفید سرتاسر نما پوشیده از آجر تیره رنگ با بندکشی

وار و تویزه های گچی گویی از استخوان بندی است. است
داالن با .زاویه دار قاعده و جدارهای فضا بر آمده است

ه ارتفاعی معادل دو طبقه و حجره هایی در طرفین آن ب
راسته بازار می ماند و چشمه های متعددی دارد که 

در وسط هر طاق . هریک را طاقی چهار ترک می پوشاند
ن چشمه میانی داال. نیز نورگیری مربع شکل قرار دارد

در با استقرار باالخانه ای در چشمه اول و.کوچک تر است
، نتیجه کاهش ارتفاع داالن و نیز فروتر نشاندن کف

ورودی تیمچه از مسیر راسته منفک شده اما تیمچه 
.سردر چشمگیری ندارد

: سمتاین تیمچه بنایی است نسبتاً ساده و متشکل از دو ق: تیمچه حاج صفر علی
ک فضای میانی آن گنبد خانه ای است با قاعده ای مرکب از ی. داالن و فضای میانی

ا ب.هشت و نیم هشت در میان که چهار نیم هشت به چهار ضلع آن متصل شده است
هم قوس ها می توان فضا را ترکیبی بلورین حاصل از دو هشت و نیم هشت که عکس

نقشی این ترکیب بلورین در سقف با رسمی بندی ساده و درشت. چرخیده اند دانست
.که به شمسه دوازده و گنبد روی آن ختم می شود تفصیل یافته است

تیمچه حاج  
صفر علی
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برش تیمچه حاج 
صفرعلی

پالن تیمچه حاج 
صفرعلی

تیمچه  
مظفریه

در عهد سلطنت ناصر الدین شاه قاجار و 1305تیمچه در سال 

بانی آن شیخ . والیت عهد مظفر الدین میرزا ساخته شده است

تیمچه شکلی . جعفر قزوینی و معمار آن باال کاظم بوده است

این دو .کشیده و داالن مانند داردو از دو طرف ورودی دارد

ورودی از لحاظ معماری هم ارزش اند اما امروزه عماًل ورودی 

هر دو ورودی قاعده ای به شکل . جنوبی ورودی اصلی است

نامتعارف ولی متقارن و رسمی بندی ظریف و پیچیده دارند و 

تیمچه دارای. به فضای نیم شش دو سر داالن متصل می شوند

طاق میانی . دهانه ها و طاق و قوس های مشابه و متوالی است

ه اندکی مرتفع تر است و رسمی بندی با تویزه های گچی دارد ک

.به شمسه ای شانزده پر با روزنی مدور در وسط ختم می شود

می بندی از یازده طاق تیمچه، دو طاق دیگر نیز، که نسبت به طاق میانی قرینه یکدیگرند رس
در .دارند اما با طرحی ساده تر که به شمسه ای هشت پر و روزنی هشت گوش ختم می شود

.طرفین هر طاق و در ابتدا و انتهای تیمچه روزن هایی با قوس جناغی تعبیه شده است
. تحجره ها در طرفین تیمچه نشسته انددر جلو همه حجره های طبقه باال، ایوانچه ای بوده اس

.این ایوانچه ها به هم مرتبط بوده و در طرفین طبقه باال رواق گونه ای پدید می آورده اند
نگ با سرتاسر نمای داخلی از آجر تیره ر. قوس های باالیی جناغی و قوس های زیرین کمانی اند

قش و ساده بندکشی سفید است و غیر از رسمی بندی ها تنها تزئینات بنا گچبری های درشت ن
.در لچکی قوس حجره های زیرین است

انموپالن
تیمچه

مظفریه
برش تیمچه مظفریه

سه بعدی تیمچه مظفریه

تیمچه مظفریه
یک قسمت با قاعده هشت و نیم هشت در میان، دو قسمت با قاعده : قسمت را قائل شد5تیمچه شکلی کشیده داردبرای این فضا می توان 

.نیم هشت در جنوب و شمال، دو قسمت با قاعده نیم شش در شرق و غرب قسمت میانی
قرار گرفته پلکان طبقه باال در چهار گوشه قسمت میانی.حجره ها نه در اطراف قسمت میانی بلکه در حول چهار قسمت پیرامونی نشسته اند

.به سبب گشادگی قاعده و افزایش ارتفاع گنبد کامل میانی و شکل کاربندی و نورگیرهای آن فضا دارای مرکز شده است.اند
کاربندی گنبد .در قسمت های شمالی و جنوبی فضا سقف متشکل از یک نیم طاق و یک طاق است که به گنبد بزرگ میانی متصل می گردد

ندارد و ازین رو گنبد روزن میانی. میانی به جای آنکه بر طبق معمول به شمسه ای در اوج طاق ختم شود به تیزه گنبد منتهی می گردد
ی بندی های آجر تیره رنگ با بند کشی سفید، رسم: این فضاسازی با مصالحی ساده صورت گرفته است. دارای روزن های متعدد جانبی است

.گچی، در و پنجره چوبی، سطوح گچی در میان قاب های آجری
.مدخل سمت راسته قدیم در غرب تیمچه که سردری ساده و داالنی کوتاه و کم ارتفاع دارد. 1:تیمچه سه مدخل دارد

داالن مشابهی در شرق تیمچه که آن را به سرای جعفریه مرتبط می کند. 2
د دو در اینجا تیمچه سردری ساده دارد و در پی آن داالن کوتاهی قرار گرفته که ارتفاعی در ح.مدخلی از سمت جنوب و از بورکچی بازار. 3

.این داالن با طاقی مدور آغاز شده و با طاقی کم خیز ادامه یافته و به تیمچه پیوسته است. طبقه دارد
عضاً دو چون حجره های مزبور راهرو ارتباطی ندارند ب. وصول به حجره های فوقانی با پلکان های متعدد در نقاط مختلف بنا میسر شده است

دستگاه پله دارد که در 7این بنا در مجموع . یا سه حجره به هم متصل شده اند و پلکانی اختصاصی رسیدن به آنها را ممکن ساخته است
.کنج های فضای مرکزی و در داالنهای جنوبی و غربی قرار گرفته اند

تیمچه ملک
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تیمچه ملک

فضای میانی تیمچه 
ملک

است، این مجموعه ترکیبی از فضاهای باز و بسته: تیمچه و سرای حاج محمد قلی
تیمچه در انتهای دو داالن و در محل برخورد. دو داالن، یک تیمچه، یک سرا: شامل

.جنوبی موازی است-آنها قرار گرفته است اما سرا تنها با محور داالن شمالی
ر تیمچه قاعده ای هشت و نیم هشت دارد اما ورودی های آن نه در میانه اضالع بزرگت

ن بنابراین محور ورودی فضا با محورهای اصلی قاعده آ. بلکه در کنج ها واقع است
قوس های اصلی و رسمی بندی ها نسبت به محور های .درجه می سازد45زاویه 

.  درجه دوران یافته و در امتداد محور داالن ها قرار گرفتهاست45اصلی قاعده فضا 
ه این فضا را می توان محصول ترکیب دو هشت و نیم هشت هم مرکز تلقی کرد ک

.یکی قاعده و جدارهای فضا و دیگری قو سهای اصلی طاق را تشکیل می دهد
در محل تقاطع این دو، دهانه های کوچکی پدی آمده که پلکان تیمچه در پس آن

و در هر ضلع طبقه باال دو حجره در دو طرف و پلکانی در میان آن د. واقع شده است
.قرار دارد

در وسط این شمسه روزنی. رسمی بندی طاق تیمچه به شمسه ای ختم می شود
شکل . یداست که با افشاندن نور بر سطح طاق و دیوارها، ظرافت بلورین فضا را می نما

روزن های دیگری نیز در گوشواره ها تعبیه شده .این روزن مدور است و جهت ندارد
.که شکلشان جهت دار است و به مرکز سقف اشاره داند

تیمچه و  
سرای حاج  
محمد ق لی

ن تیمچه از سمت یکی از اضالع کوچکتر خود به صحن سرا مرتبط شده است و چون صح
کی از این ورود از ی.فروتر از سطح تیمچه است این دو به وسیله پلکان به هم ربط یافته اند

سرا ورودی مستقیمی از بازار دارد که در وسط . دهانه های کناری ضلع غربی صحن است
محور اصلی آن محسوب( جنوبی-شمالی)جبهه جنوبی صحن واقع استو محور طولی صحن 

.می شود
فضای بسته پیرامون صحن . چهار باغچه صحن در چهار طرف حوضی کوچک واقع شده اند

ب اما این عق. بدنه صحن در طبقه باال عقب نشسته و دارای رواق شده است. تک الیه است
ز این امر جبهه شمالی را متمای. رخ داده است( شرقی، غربی و جنوبی)نشینی در سه طرف 

.کرده و موجب تاکید بر محور اصلی شده است
های رواق سازه و ستون. دو دستگاه پله نمایان صحن را به رواق طبقه باال مرتبط می کند

. تهچوبی دارد، ستون هایی با روکشی از گچ، یعضاً مدور و چهارگوش، با سرستون های آراس
قاب در و پنجره ها در نماهای صحن همه تخت است و جز در دهانه داالن واسط سرا و 

.تیمچه، هیچ قوسی در نما به کار نرفته است
در جبهه های . نکته نامتعارف در نمای جبهه شمالی صحن زوج بودن تقسیمات آن است

نما شرقی و غربی نیز که تقسیمات فرد است دهانه های کوچک تر و کم اهمیت تر در وسط
نمای داخلی سرا از ترکیب ساده قاب آجری در حاشیه و قاب هایی آجری در . قرار دارد

ه پیرامون پنجره ها و سطوح گچی در بین قاب ها همراه با درها و پنجره های چوبی پدید آمد
.است
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:  کل ازاین سرا مجموعه مفصلی است متش. این سرا به دوره ناصر الدین شاه قاجار تعلق دارد:سرای میر ابوالحسن
ی در محل تقاطع داالن ورود. صحنی بزرگ، بازارچه ای به نام کلچی، حجره هایی که در اطراف آنها انتظام یافته اند

.سرا و بازارچه کلچی چارسویی پدیدآمده است
از چهار ایوان گونه صحن آنکه . ورودی های اصلی مجموعه در دو سر بازارچه واقع شده و ورودی های صحن فرعی است

ق روبه روی ورودی در جبهه شمالی قرار گرفته و شاه نشین صحن محسوب می شود ایوانی است کامل با نیم طا
واقع حجم سه ایوان گونه دیگر سقف ندارد و در.کاربندی شده که ارتفاع آن در حد یک طبقه بیشتر از مابقی نماست

.های فرورفته ای در جدار بنا با قاعده نیم شش است و ارتفاع آنها اندکی از نمای اطراف بیشتر است

اط هر دو یا سه حجره با یک دستگاه پله، که اغلب در کفش کن است، به حجره های فوقانی ارتب
.لذا نیاز به راهرو یا مهتابی ارتباطی برطرف شده است.دارد

اع ارتف. نما ترکیبی است از قوس های جناغی و کلیل ، با قاب های آجری و اندود گچ در میان آنان
.همه قاب ها در حد یک طبقه است

را حوضی کوچک با شکلی نامعمول در وسط و باغچه هایی مستطیل شکل در چهار طرف آن صحن
که راه ورود داالنی است.ورودی اصلی صحن از ضلع جنوبی و از سمت بازارچه کلچی است. اؤاسته اند

چارسویی که در محل .ارتفاع آن در حد دو طبقه است اما از سمت جنوب در حد یک طبقه می شود
بقه تقاطع این داالن با بازارچه پدید آمده است طاق کاربندی شده گنبدین و ارتفاعی معادل دو ط

.دارد و در اطراف آن حجره هایی واقع است
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