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:ردکبررسیبخشدودرتوانمیسنتیمعماریدرراویژهساختمانهای
ی،شهردرونساختمانهاینمونهشهریدرونوشهریبرونساختمانهای

برونایساختمانهنمونهوآنمانندوانبارآبمدرسه،مسجد،گرمابه،بازار،
.دهستنآنمانندوساباطرباط،برج،راهنما،میلکاروانسرا،شهری،

درایرانبازارهای.استبازارشهریدرونساختمانهایمهمترینازیکی
انزبدر.اندبودهبرخورداراهمیتازمردممیاندروهستندآورنامجهان

فروشوخریدویژهتنهاکهمیشدهگفتهواچارآنبهپهلویدرومیانهفارسی
هرمردم.استمیشدهگفتهگاهانجمنبهواچارکلیطوربه.استنبودهکاال
خوداجتماعیمسائلبهوآمدندمیهمگردجاآندربارچندسالیشهر

.انداستهبرخبازارازاجتماعیهایجنبشازبسیاری.کردندمیرسیدگی
.استآنبازارلتحلیوبررسیمورد،نخستینشهرهاگیریشکلبررسیبرای

بازار

یسودخواربویژهوفریبیمردموریاکاریودروغازایرانیپرهیز
اریبردبهرهوسودجوییازراایرانیسوداگروبازرگان،(رباخواری)

چندانیانایرانروهمینازشایدوداشتهمیبازخودپیشهازستمکارانه
جتماعادربازرگانوسوداگررستهواندنداشتهسوداگریبهتوجهی

سرمایهازبرداریبهره.استبودهدیگرهایرستهازفروترباستانایران
ازنبردسودوآمدهشمارمیبهنابخشودنیگناهیتولید،راهدرجز

بیزاریونکوهشهمیشهبخششبیودهشبیزراندوزیوصرفسرمایه
.استانگیختهمیبرراایرانمردم

ایرانیان و تجارت

خریدارهکپرداختهمیسوداگریبهجاییدرایرانیسوداگروبازرگان
انداشتهدمیعرضهدیگرانآنچهبارااوکاالیآسانیبهتوانستهمی

پدیدابروهمیناز.استگشتهنمیفریبیمردمگردهرگزوبسنجد
بهنزدیکدکانهایدرهمانندکاالهایآوردنهمگردوهارستهآوردن

ردهآومیفراهممردمبرایراآنزمینهسراوباتیمبازاریکدروهم
بهراخودنیازموردکاالیوخواستهتادهدفرصتخریداربهتااست
ند،کخریداریخودخانوادهدرآمدباسزاواروعیببیدلخواه،گونه

ازکهارمغازهصدهاچیزیخریدبرایباشدناچارامروزمانندکهآنبی
.بزندسردارندفاصلههم
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راههایوهاارسنهمهکناردرومیگرفتپایسانبدینوگونهاینایرانبازار
هایانهخوخداخانهوگرمابهبابنگاه،ومیداننزدیکروستایی،وشهری

هرهایشدرگاهوروستاهادربافتهمیهمبهراشهریگذرهایخدا،بندگان
دروویژههایجایگاهدرنمیماندهبرجاجایکدربازاربزرگ،وکوچک

کهاستجایبرهنوزبازارگاهنامبهجاییشهرهابیشترکناردرویژه،روزهایی
ودخریروزآندروجاآندرراخودکاالیپیرامونیروستاهایوشهرمردم

ایاپایپگونهبههمهنوزگاهروزبازارهایدرفروشوخرید.کنندمیفروش
برهستنیازدانبروزانهکهراکاالییورانپیلهوبنکدارانبویژه.میشودانجام
وندمگوخشکهایمیوهباوبرندمیهاخانهدربهخودستوریاخودپشت

.کنندمیسوداجو

بازارگاه

تبوده اسمیدانگاه بزرگ در کانون روستا بنه گاه روستا همانند میدان در شهرها: بنگاه 

تدهسودادوگردهماییجایگاهبازار.استکهنبسیارواژهایبازار
آشناییوهمگانیآگاهیهایپخشجایگاهجنبشها،وشورشهاکانون
ذینآوبندیآینهچراغانی،رابازارجشنهادر.استبودههمبامردم
.کردندمیبندی

نمناکآبادیهایدرچهوکویرهمسایهشهرهایدرچهسرپوشیدهبازار
وورپیشهایبرجایگاهترینشایستههمهنوزایرانباختروشمالسردو

.استایرانیخریدار

جایگاه بازار

بنگاهییامیدانگاهبرزنیوکویهردرکوچکشهرهایوروستاهادر
یکمیدانکناردر.پیوستمیآنبهآبادیهایکوچههمهکهبود

هانچهمیدابیشتربعدهابودبازارچهیکومسجدیکخانقاه،یکگرمابه،
ایآیینهدروداشتآنکناردرایتکیهکهشدتبدیلایحسینیهبه

میگردآندرمذهبینمایشگرانیاسوگوارگروههایوهادستهدینی
بازارچهازداشتند،نیازبدانراکوی،آنچهمردمدیگرروزهایدر.آمدند

نیزجماعتامامخانهودهبزرگخانه.کردندمیفراهممیدانکنار
ئیجزآنهابیشترکه)خوداختالفاتحلبرایمردموبودهمیداننزدیک

.یشدمحلمنشیکدخداگونهبهکشمکشهاوآوردندمیروایشانبه(بود

گرفتمیارروستاهابنگاهجایشهر،کانونیمیدانیاشاهمیدانبزرگ،شهرهایدر
چهاریاسهدربازار.شدمیساختهشکوهمندوبزرگبازارهایمیدان،پیراموندرو

چنداهگبرخورددرگاه.پیوستمیآنبهایوانیکباوداشتجایمیدانسوی
.بودهقیصریهیابازارچهارمیانارتباطکانونخودکهمیشدساختهچهارسوییراستا،

یامیرسیدفروشبهآنهادرکهایویژهکاالینامبههریکبزرگبازارهای
بازارران،آهنگبازارمانندمیشد،آورنامکردند،میکارآنهادرکهصنعتگرانی

وسازانقندیربازانقشبندان،بازارقندریزان،بازارفروشان،پنیرکرهبازارمسگران،
محلهایهبازارچهدرنیزورسیدمیچهارسوهابهکهبازارهاییدرخواربار.آنمانند

ازاربشدنایرستهاینو.میشدفروشوخریدهامیدانچهدربارترهوسبزیها
.استداشتهایویژههایانگیزه

میدان
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بازار اصلی شهر، ویژه کاالهایی بوده که هر روز مردم به انها نیاز 
از این رو به جز راسته بازار در گذشته، در هر محله ای یک . نداشتند

ه بازارچه هم بود که نمونه کوچکی از بازار بزرگ بود و تنها یک راست
داشت و در آن کاالهای روزانه مردم فروخته میشد و دکانهایی مانند 

ردم گاه بیشتر م. نانوایی، عطاری، بقالی و مانند آن را در کنار هم داشت
افنده مثال اگر ب. یک محله، یک پیشه و در بازارچه یک کارگاه داشتند

ه پیش. بودند، یک دکان بافندگی، و یک کارگاه رنگرزی در آن بود
هایی که سروصدای زیاد دارند، در راسته بازار نیستند و راسته ای 

ه در گذشته در کنار راست. مانند بازار مسگرها در تهران. جداگانه دارند
.بازار، کارگاههایی مانند روغنگری، حناسایی و مانند آن هم بوده اند

هم همانند شهری که از یک دروازه به دروازه دیگر : بازار روستایی
بدین گونه که در . کشیده شده بود، از درون یک آبادی میگذشت

یده گذرهای روستا نزدیک مرکز و بنه گاه روستا، بخشی از گذر سرپوش
بود و درآن دکانهایی بوده که کاالی مورد نیاز مردم فروخته می شده

.بنه گاه روستا همانند میدان در شهرها بوده است. است

ن یداچنانکه اشاره شد، در نزدیکی بیشتر بازارها یک میدان بود مانند م
گر گنجعلی خان کرمان که گرداگرد آن بازار و مدرسه و ساختمانهای دی
به است یا میدان نقش جهان که یکی از بزرگترین میدانهای جهان است

ست کاالها نخ. جز اینها، میدانچه هایی در کنار بازار به نام لرد بوده است
زم یوارد میدانچه میشد و سپس به بازار می رسید یا برخی کاالها مانند ه

. را در همان لرد می فروختند

میدان گنجعلی خان

میدان نقش جهان

د، از بماننچون بازاریان و بازرگانانی بودند که ناچار میشدند تا غروب در بازار
هوه خانه این رو در بازارها، افزون بر مسجد و گرمابه، دکانهای خوراک پزی و ق

.هم بود که بازاریان مشتریان آنها بودند

معماری بازار

ی برخی بازارها همچون میدان. به طور کلی بازارها یا سرپوشیده اند و یا سرباز
مانند میدان نقش جهان یا میدان گنجعلی خان . پهن با دار و درخت هستند

هر دکان دارای .کرمان و بسیاری بازارها همچون گذرگاهی سرپوشیده هستند
وی سک. گاه دکان دارای یک نیم اشکوب است. یک سکو در پیشگاه خود است

نه آن شاید نمو. دکان تا ته آن نبوده و پشت سکو معموال یک پاچال داشته است
اندر قیصریه یزد هنوز یافت شود خریدار روی سکو و دکاندار هم بر کف دک

که بلندتر از کف بازار بوده مینشسته است
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.  رسیدوابسته به پیشه و کاالیی بود که در آن به فروش می:  معماری دکانها

ونه دکانها این گ. پستو گاه دو اشکوب داشت. برخی دکانها به پستو نیاز داشتند
به درد کارهایی می خوردند که به کارگاه نیاز داشتند مانند دکان کفش

گاه دکان، . دوزی و یا دوزندگی نمونه های آن اکنون در کرمان دیده میشود
اندارای دهانهای رو به بازار بود و پستوی بزرگی داشت که در پس چند دک

ای انبار رجای گرفته بود مانند دکان نانوایی و شیرینی پزی که نیاز به جایی ب
.و پخت و آماده سازی داشتند و کارگاه آنها به دکان راه داشت

بازار هم در زیر زمین است مانند مشهد . در برخی شهرها که زیرزمینی است
.بخشی از بازار اراک هم زیر زمین است. زلف آباد که شهری زیرزمینی است

ن برخی شهرها و روستاها به گونه کند بوده و خانه های آنها در زیر زمی
ون به مانند محمدیه نایین که در آن بیشتر خانه ها اکن. کنده می شده است

ه کارگاه تبدیل شده است تهران کهن هم در چند سده پیش، پیش از آن ک
که راسته: اندامهای گوناگون بازار عبارتند از. شهر بشود کند بوده است 

اال بار کاصلی ترین اندام بازار است، رسته، داالن، سرا یا خان، خانبار که ان
بوده بوده، تیم و تیمچه ، قیصریه، دکان و ساختمانهایی که نیاز بازاریان

است مانند خوراکپزخانه و مسجدهای کوچک، گرمابه و مانند آن و نیز 
.قهوه خانه، شربتخانه و چایخانه که بیشتر آنها از میان رفته اند

راسته

اه راسته ها گذرهای بنیادی بازارها هستند که گ.که اصلی ترین اندام بازار است 
ه و گاه ناهمراستا هستند در جای برخورد دو راست( مانند بازار تهران)همراستا باهم 

.اصلی، چهارسو یا چهارسوق ساخته می شد

رسته

میاز گذشته های دور در برخی شهرهای سردسیری، بازارهای سرپوشیده ساخته
تا یشدندبدین گونه که آن خیابانهای پهن، در نزدیکی مرکز شهر باریکتر م. شدند

پهن تر آنگاه از راسته اصلی با راسته بازار که بزرگتر و. بتوان روی آنها را پوشاند
د و ظام دابود، شاخه هایی به نام رسته جدا میشده چنانکه اشاره شد، در گذشته ن

شته ازار داستد این گونه بوده که هر پیشهای برای خود جایگاه ویژه و جدایی در ب
.است

راسته

جایگاهایشهپیهرکهاستبودهگونهاینستدودادنظامگذشتهدرشداشارهچنانکه
االییکدنبالبهکههرکسکهبودهایندرآنسود.استداشتهخودبرایایویژه
بارستهیکدکانهای.استکردهمیخریدومیرفتهرستههمانبهیکراستبوده،ویژه

نمیروایناز.اندفروختهمیراکاالگونهیکآنهابیشترواندبودههماهنگهم
دفتروآمدندمیگردمیانسرایکپیرامونکههاییرستهکنندگرانفروشیتوانستند

.استداشتهنامسرابوده،جاآندرکاالها.نمونهوبازرگانان

یوه مانند رسته گ. هر رسته، ویژه یک پیشه بوده است. رسته ها به راسته بازار راه دارند
ا رسته گذرگاهی آزاد برای خریدار است که از آن کاالی خوب ر. فروشها، رسته مسگرها

گونه بیشتر رسته ها روبروی هم نیستند و برای پرهیز از شلوغی، به. خریداری می کند
رسته هایی مانند رسته مسگرها را برای سر و صدای آن، به. چهار راه ساخته نمی شوند

رسته های نام آوری در کرمان، اصفهان و سایر شهرها . دور از پیشه های دیگر می سازند
.ساخته شده است

رسته
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نوشتانندممیفروشند،راردههمکاالهایبرخیکههستندهاییرستهبازاردر:داالن

بازاراستهرجایازکههستندهاییرستهداالنهاآیندمیگردداالندرهارستهاین.افزار
بازاردرکملداالنسهآننمونه.گردندبرمیراستهبهدوبارهچرخشیباوشوندمیآغاز

ندههمانکاالهایکناردرداالندرکهاستایندررستهباداالنتفاوت.استتهران
.هستندورآنامداالنهایازتهراندرملکداالنسه.میرسدفروشبهنیزدیگریکاالهای

گرداگردرددکانچندینومیانسرایکدارایسراهابیشتر:خانیاسرا

پخشردیگجاهایبهوشدهگرفتهتحویلجاآنازکاالنمونه.هستندآن
وبزرگراهایساز.میشونددیدهزیباییسراهایایرانشهرهایبیشتردر.میشود

کهبردنامتوانمیراقزوینوزیرسرایوکرمانخانگنجعلیسرایآور،نام
.هستندزیبابسیار

کالنباریاخانبار

باکهکاالیی.اندبودهکاالیکرویکاروکردنانبارجایگاهگذشتهدردواین
بازارواردگاریوزنبهوباچرخحتیبایستنمیرسیده،میبازاربهپاچهار
کوچهتپشیاکوچهپسنامبهبازارباهمراستاراهیازکاالهاروایناز.شود

چندکهندبودسراهاپشتدربزرگیجایخانبارها.استرسیدهمیخانبارهابه
هایتکهگاه.دانداشتهانباروبندیبستهکارگاهمانندکوچکدستیکارگاه

میگردجاآندرداشته،گیوهتختوگیوهرویهکهگیوهمانندکاالیک
.بردندمیسرابهراآنسپسوکردندمیکارآنرویآمده،

تیمچهوتیم

یکهکباشدمیتیمبازار،بخشهایازیکیاز
چندتیمهر.استسرپوشیدهبازرگانیسرای

ندهمانکاالهایفروشبرایبازرگانیدفتر
فاوتتپس.داردنامتیمچهکوچکترتیم.دارد

وشیدهسرپتیمچهوتیمکهاستاینسراباآن
تیمهایمیاناز.نیستندسرپوشیدهسراهاامااند

ومقبزرگتیمازنخستبایدایرانزیبای
عصرردکهکردیادکاشانالدولهامینتیمچه

کیگونهبهایرانمعماری(انحطاط)پسرفت
دانکردهخودنماییهنرمندانهنغزشاهکار

وجوروجمعوگردچیزهرکلیمعنایبه
گویندتیمراوسیع

قیصریه

درستچهارراهیبازار،راستهدوبرخوردجایگاهدر
سوقهارچیاچهارسوبدانکهبلندایآسمانهبامیشده

گرانبهاایوظریفکاالهایهارستهبرخیدر.گفتندمی
بهاآنهمانندوهنریکارهایوجواهروسیموزرمانند

یصریهق.استداشتهنامقیصریهکهرسیدهمیفروش
تهداشدرآنسویدوکهبودهدرازتیمچهیکهمانند

کاریفظرورانپیشهوصنعتگرانجایقیصریه.است
ازبیشوبودهبزازانودوزانسوزنزرگران،مانند
تیافبازاردرکالنبارهاوخانهاوشهریسراهایهمه

میهمبهراآنهاایرشتهچونبازارراستهکهمیشد
آرامضاییفوداشتهدریهاقیصریهگذشتهدرپیوسته

صریهقیاز.استبودهدستیهنرهایرویبرکاربرای
.کرماندرخانابراهیمقیصریهزیباهای

دکان
یژه ایهر دکان متناسب با کاالیی که در آن به فروش می رسید شکل و اندازه و

برای نمونه دکان نانوایی یا قندریزی افزون بر پاچال، انبارها و . داشت
انند بیشتر دکانهای سوداگران خرده فروش، م. کارگاههایی در کنار خود داشته اند

ور کردن ریسمان فروشان و داروگران، دو اشکوبه بوده و از باالخانه آن برای ج
اری دکان عط. کاال یا ساختن دارو و تنظیم حساب و دفتر بهره گیری می شده است

یقفسه های گوناگونی داشت که جعبه های کوچکی به نام طبله در آن جای م
انه مگرفت و عطار که بر روی تشکچه ای نشسته بود به کمک زنجیری که از آس

کان د. داشتدکان آویخته بود نیم خیز میشد و خواسته خریدار را از طبله ها برمی 
بر شدهنانوایی پاچالی داشت که فروشنده در پشت آن می ایستاد و نانهای چیده

وار پیرامون دکان قصابی چنگک هایی به نام قناره به دی. روی منبر را می فروخت
.آویخته بود و در کنار پاچال، کنده و ساطوری نهاده شده بود
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رای ر بدر برخی بازارها دارای دو اشکوب دکان هستند که دکانهای باالیی بیشت
در قیصریه ابراهیم خان در .پیشه هایی هستند که شمار خریدار کمتری دارند

ش پیشگاه مغازه باز است و پشت آن کمرپو. کرمان نیز مغازه ها دو اشکوبه است
.شده و در اشکوب باالی آن کار می کنند

در سرزمین های گرمسیری و معتدل در . نورگیری بازار نیز شایان توجه است
.بازار، سوراخی به نام هورانه یا هورنو میساختند( سقف)آسمانه 

هایی انها روزندر برخی جاها مانند کرمان که زمستانهای بسیار سرد دارد در باالی دک
برخی بازارها را مانند گنجعلی خان کرمان، بازار .ساخته شده و هورنو ندارد

.اصفهان و بازار وکیل شیراز با طرح از پیش اندیشیده شده ساخته اند

سه شنبه در برخی شهرهای شمالی ایران، بازارهای ادواری مانند دوشنبه بازار، 
می بدین گونه که مردم جایگاهی را برای برپایی بازار بر. بازار، برگزار می شود

ستد می گزینند و از روستاهای پیرامونی در روزی ویژه گرد می آیند وبه داد و
بازارها به دلیل اهمیت آن، معموال در مهمترین جای شهر و در مرکز آن. پردازند

خی در بر. راسته بازارها در گذشته همواره سرپوشیده نبوده اند. ساخته میشده اند
ان این خیاب. شهرهای بزرگ مانند ری باستان، بازار همانند یک خیابان بوده است
ه دیگر شهر از دروازه آغاز میشد و تا مرکز شهر ادامه داشت و از آن جا به درواز

گذرگاه فراخی که از. این خیابان چیزی همانند بلوارهای امروزی بود. می رسید
یی میان آن جوی آبی می گذشته است و در دو سوی آن درختان و سایه بان ها

ای قرار داشته که مردم زیر آنها می نشستند و در دو سمت گذرگاه، ایوانه
.سرپوشیده ای بوده که در پس آنها، دکانها قرار داشته اند

شییکی از مهمترین مجموعه بازاری که بر جا مانده بازار کرمان است بخ
از آن که زمان آل مظفر ساخته شده بودم، اکنون از میان رفته، از 
ده نزدیک مسجد مظفری تا بازار وکیل از بازار وکیل چیزی برجا نمان

در آن سوی . است بجز فردی که نزدیک مسجد جامع مظفری است
میدان ارگه بازاری از زمان قاجاریان، سپس مجموعه گنجعلیخان و 

در دنباله آن، بخشی . گرداگرد آن چند بازار است. میدان آن جای دارد
چون هرکس به دلخواه خود . است که به آن بازار اختیاری می گویند

در آن دکانی ساخته و دو بخش بازار را به هم پیوند داده است أرسن 
را، گنجعلی خان، یک لرسن کامل است و در بر گیرنده بازار، گرمابه، س

.مسجد، ضرابخانه، قهوه خانه و آب انبار می باشد

حت از اختصاصات شهر هاي اطراف كوير ، يكي اين است كه يك  سلسله ساختمان ها  و محالت عمومي ت

ر مثل مجموعه ابنيه عماد الدين دركاشان ، مجموعه وكيل د: در آن شهرها مي توان يافت « مجموعه » عنوان 

.شيراز، مجموعه مير چقماق در يزد و مجموعه هاي كرمان مي توان نام برد 

:       هدف از ساخت اين سلسله بناها به صورت مجموعه اين بوده است كه 

تسهيل زندگاني و ترتيب آسايش عمومي(  1

تهيه ي سرويس هاي شهري(  2

صرفه جويي در بودجه ساختمان(  3

امنيت اقتصادي(  4

تعریف مجموعه

.سال طول كشيد 30حكومت گنجعلي خان 

.او براي تفرجگاه هاي عمومي اول يك ميدان بزرگ در وسط شهر ايجاد كرد

.طرف به بناهاي اختصاصي محصور شده است4ميدان از[ در عصر صفوي]

ا را در اين ميدان تا همين اواخر يك درخت توت بزرگ بود كه سلماني هاي دوره گرد زير آن سر داهاتي ه

ه بوده به معروف است كه ناصر الدوله فرمان روا وقت  گوش نانواي را كه كم فروشي كرد. اصالح مي كردند

.اين درخت بامغ دوخته بود

زدي  ساخته اين مجموعه در دوره صفويه  به دستور گنجعليخان  و توسط يك  معمار به نام سلطان محمد معمار ي

. شده است 

مجموعۀ گنجعلیخان مترمربع ۱۱۰۰۰مساحت مجموعه گنجعلیخان 

راسته های بازار
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مترمربع 11000مساحت مجموعه گنجعليخان •

ه ق، در ضلع جنوبي 100۵ه ق، بازار 100۵ميدان : عناصر مجموعه و سال ساخت آنها عبارت اند از•

ه 1021ه ق و كاروانسرا 100۷در ضلع شرقي مدرسه , ه ق، در ضلع شمالي ضرابخانه 1020حمام 

در سه سمت ميدان، بازارهاي گنجعليخان قرار دارد كه بازار . ه ق1021ق، در ضلع غربي آب انبار 

. مسگرها و بخشي از راسته اصلي را تشكيل مي دهد

د ضلع چهار مسجد در چهار سمت ميدان قرار داشته كه سه باب آن باقيمانده و زيباترين آنها مسج•

.شرقي در كنار كاروانسرا است كه موزه اي از هنرهاي تزئيني به شمار مي آيد

.  سبك معماري اين بنا به  شيوه اصفهاني است•

میدان گنجعلیخان

.در طرف شمال ميدان بازار معروف گنجعلي خان امروزه قسمتي از بازار مسگري 

با اين (دل داده است)ستون هاي  بازار  تا حدودي بر اثر فشارهاي سقف ها تمايل پيدا كرده و به قول معماران 

.احوال از بهترين بازارهاي ايران محسوب مي شود

ظير با ساير اين بازار هم از نظر كالبد و هم از نظر كاركرد سرآمد همه بازارهاي كرمان مي باشد و در تلفيقي بي ن

.   را به نمايش مي گذارد"معماري ارگانيك"عناصر اين مجموعه، نمونه كاملي از 

اين بازار خط مستقيمي است كه در دو سوي آن دو دروازه ورودي و خروجي شهر يعني دروازه ارگ و دروازه

.  قرار دارد( وكيل)مسجد 

استاي طول آن حدود سه كليومتر است و متشكل از كاروانسراها، سراها و تيمچه هايي است كه همگي در دو ر

.عمود بر هم جاي گرفته اند

گنجعلیخانمیدانبازار 
ازار گنجعلی بخشی از بازار بزرگ کرمان در مجاورت مجموعه گنجعلی خان قرار دارد که بازار مسگری و ب•

. خان از آن جمله اند

ند که عناصری بازار مسگری در امتداد بازار کاله مالی در ضلع شمالی و غربی میدان گنجعلی خان هست•

6متر و عرض 98مثل ضرابخانه و آب انبار در آن قرار گرفته اند و بازار مسگری جلوی ضرابخانه به طول 

.  متر است

(  راسته بازار)همچنین بازار جنوبی گنجعلی خان که حمام در اواسط آن قرار دارد و بخشی از بازار بزرگ •

.را تشکیل می دهد و در امتداد بازار سراج ها قرار دارد

معماری این فضا در تالقی بازار غربی و جنوبی در گوشه جنوب غربی، چهار سوق بزرگ شکل گرفته که•

ز دوره قاجاریه در نوع خود کم نظیر و سقف آن در گذشته فرو ریخته و مجدداً بازسازی شده و تزییناتی ا

. زینت بخش آن است

راستۀ بازار مسگری

ضلع غربی

ضلع شمالی راستۀ بازار بزرگ 
گنجعلی خان

ضلع جنوبی
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قفقسمتی از سقف، نورگیری  کاربندی س

رگ چین

اگر آجرها به صورت ساده و افقی 

روی هم قرار  گیرند رگ چین 
.هستند

چهارسوق بازار

. غربی است-چهارسوق بزرگ گنجعلیخان محل تقاطع بازارهای شمالی، جنوبی و شرقی

گ و روغن در دوره که با نقاشیهای رن... نمای داخلی آن پس از بازسازی سقف فرو ریخته توسط میرزا شکرا

.  قاجاریه تزئین شده، پوشش و چهره مردم این دوره را به نمایش می گذارد

. ی بنا شده استسقف چهارسوق، بلندترین و بزرگترین سقف بازار به شمار می آید و به سبک باشکوه

ال میدان را به چهارسوق مسگری نیز در گوشه شمال غربی میدان واقع شده، بازارهای مسگری غربی و شم

.   هم پیوند می دهد

نمایی از میدان و چهار سوق بازار

چهار سوق بازار
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