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پژوهشی انجمن علمی معماري و شهرسازي ایران –نشریه علمی   15-27صفحات 

 

 *بازشناسی تحوالت معماري در مجموعه تاریخی بازار اهر
 

1زاده اسداله شفیع
 2محمدرضا ابراهیمی، )نویسنده مسئول( 

 
 14/09/1394: تاریخ پذیرش 17/03/1394: تاریخ دریافت

 چکیده
تـاریخی   مجموعـۀ  ایـن . اسـت  بـازار  تاریخی مجموعۀ اهر، شهر کالبدي سیماي به بخش هویت ساختارهاي از یکی
 تـاریخی و  شـناخت  زمینـۀ  در کـافی  هايبررسی از تاکنون دارد، قرار ایرانی معماري فاخر آثار زمرة در که این علیرغم
تـأثیر   تبیـین  منظـور  بـه  مستقل پژوهشی از برآمده که حاضر، نوشتار در. است بوده نصیببی معماري کیفیات شناخت

 داده پرسش پاسخ دو طرح با و زمینه این در موجود علمی خألهاي از برخی به است، مجموعه این تکوین نحوة بر زمان
) باشـد؟ ب الجیشی و استقرار شهر کهن بر سیر تحوالت کالبدي بازار اهر چگونه مینمود موقعیت سوق) الف :است شده

 شهر و گسترش آن در تکوین نهایی این اثر معماري چگونه و به چـه میـزان تاثیرگـذار بـوده اسـت؟ از     توسعه کالبدي 
 از حاکی هایافته. است شده استفاده تاریخی توصیفی روش از اند،شده تاریخی مطرح بستر در ها،پرسش این که آنجایی

هـا  شـهر و در اثـر عبـور کـاروان     اجتماعی و فرهنگی شرایط از متأثر تاریخی بازار اهر، مجموعۀ اولیۀ هستۀ که است آن
 بازار برپایی براي که ساده فضاهایی احداث با و )الجیشی اهربدلیل موقعیت سوق(براي عزیمت به شهرهاي مهم منطقه 

بنحوي که بخش سرپوشیده آن تجدید بنا  .چشمگیري داشت توسعه قاجار عصر در مجموعه این .شد نهاده بنا بود، الزم
 ساختاري آن کمیت و کیفیت و شد مجموعه این به وافري توجه مرکزیت شهر اهر در منطقه، دلیل به دوره این در. شد

 شد بدان نگریسته جامع طرحی قالب در که است این کالبدي تحوالت از مرحله این شاخص ویژگی. یافت اساسی تحول
 فرآینـد تکـوین   در مهـم  نکتـه . شـد  آورده نظـم  به واحد معماريِ منظومۀ هیأت در قبلی پراکنده ساختارهاي تمامی و

 روابـط معمـاري   در برانگیـزي  تحسـین  یکپـارچگی  تـدریجی،  آفرینش رغمعلی که است آن تاریخی بازار اهر مجموعۀ
 .است ایرانی معماران پذیريانعطاف و خرد از ممتاز ايجلوه خود که موضوعی شود؛می مشاهده مجموعه

 کلیديهاي  واژه
 .هاي تجاري روباز، تکوین کالبدي، اهرمجموعه تاریخی بازار اهر، شریان

 
 
 
 

 گروه معماري، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایراناستادیار . 1
 اي منطقه یک کشوري، دانشکده فنی چمران اهر، ایرانگروه معماري، دانشگاه فنی و حرفهمربی . 2

 یخیو تـار  يمعمارانـه کالبـد   یندر رونـد تکـو   یشـی بازاند يبازار اهر بـر مبنـا   یخیمجموعه تار يبر تحوالت معمار یتأمل" یدر قالب طرح پژوهش یقتحق ینا* 
 ..است یرفتهواحد اهر انجام پذ یدانشگاه آزاد اسالم یتو با حما "مجموعه
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 مقدمه .1

بلده اهر از بـالد آذربایجـان    مجموعه تاریخی بازار اهر در
این مجموعه معمـاري  . 1از توابع مدینه تبریز واقع شده است

هـاي  متشکل از چند راسته با عملکردهـاي متنـوع و حجـره   
اند یی در کنار هم جمع آمدهوابسته است که بطرز هنرمندانه

هـا و  و به سبب خصوصیات کالبدي و نمـادین خـود و واقعـه   
بخش بوده و مؤجد خـاطرات  هاي جاري در آن، هویتحادثه

 ایـن  با. فردي و جمعی در اذهان افراد و جامعه شهري است
 شـناخته  کمتـر آثـار   از یکی ناکافی، مطالعات دلیل به حال،
 تنهـا ایـن   نـه  نمـود  اذعـان  بایـد  .است ایرانی معماري شده

منطقـۀ   تاریخی معماري آثار از بسیاري بلکه نفیس، مجموعۀ
 بررسی و مطالعه معماري حوزة در تاکنون کشور، غرب شمال

 ایـن  با مواجهه منظور به و سخن این مدار بر .اندکافی نشده
 و محـدود  قلمـروي  در دارد قصـد  حاضـر  علمی، نوشتار خأل

مجموعـه   کالبـدي  گسـترش  و تحول تبیین سیر به معطوف
 تاریخی بازار اهر همراه با توسعه هسته کهن شـهري، بحـث  

گیري مجموعه تـاریخی  شکلچرا که  نماید؛ ارائه را مستدلی
ریـزي اولیـه و در توسـعه تکـاملی شـهر      بازار اهر بدون طرح

تکـوین   نظـر  زا آن، بـراي  کـه  نحـوي  بـه . فراهم شده اسـت 
 یک وابستگی فرمی نشانگر که ايمؤخره یا مقدمه ساختاري،

 .یافت نتوان باشد، ویژه به یک دوره خاص معمارانۀ تجربۀ
 از زدایـی  ابهـام  ایـن نوشـتار   هـدف  تـر، دقیق عبارت به

پیشینه ساخت و سیر تحوالت مرتبط با توسعه کالبدي ایـن  
 .اسـت  عصـرقاجاري  تـا  توسعه شـهر  هايدوره مجموعه طی

 بازار اهر، مجموعۀ که است دلیل زمانی بدان بازه این انتخاب
 از متـأثر  و تـدریج  بـه  و نداشـت  یکبـاره  آفـرینش معمـاري  

 پدیـد  ایرانـی  جامعـه  سیاسی و اعتقادي، اجتماعی تحوالت
) الـف  :عبارتنـداز  نوشـتار  ایـن  اصلیهاي  پرسش .است آمده

شـهر کهـن بـر سـیر     الجیشی و اسـتقرار  نمود موقعیت سوق
توسـعه  ) باشـد؟ ب تحوالت کالبـدي بـازار اهـر چگونـه مـی     

کالبدي شهر و گسترش آن در تکوین نهایی این اثر معماري 
مبنـا   ایـن  بـر  چگونه و به چه میزان تاثیرگـذار بـوده اسـت؟   

 رو، ایـن  از و اسـت  مطرح تاریخی بستري در پژوهش مسأله
 تـاریخی  یفیتوص روش مناسب،هاي  پاسخ به براي دستیابی
بنابراین بر اساس آنچه که گفتـه شـد در   . است انتخاب شده

مرحله اول پژوهش حاضر بعداز بررسی پیشینه تحقیـق، بـه   
بــازبینی تــاریخ شــهر اهــر و چگــونگی گســترش و تحــوالت 

در مرحلـه دوم  . فضاهاي هسته کهن آن پرداخته شده اسـت 
ــور     ــوان تبل ــالی بعن ــورت اجم ــازار بص ــاریخی ب ــناخت ت ش

در مرحله آخـر بـا   . ادهاي کالبدي شهر کهن مدنظر بودرخد
بندي اطالعات جدید بدست آمده و تطبیق آن با اسناد جمع

هاي موجود، سیر تکوین کالبدي بازار تحلیل تاریخی و نشانه
 .و مورد بررسی قرار گرفت

 پیشینه پژوهش .2
آنچه که از نظر مـرور ادبیـات موضـوع، بطـور صـریح در      

باشـد آن اسـت   تاریخی بازار اهر قابل ادعا میمورد مجموعه 
کــه در دوره معاصــر پژوهشــگران حــوزه مطالعــات معمــاري 
ایرانی اقبال کمتـري بـراي مطالعـه و بررسـی عالمانـه ایـن       

انــد کــه ایــن نقصــان مجموعــه تــاریخی از خــود نشــان داده
پژوهشی، ابهاماتی را در پیشـینه تـاریخی آن متصـور کـرده     

ی کلـ  راتیتعم و راتییتغ از قبل تا اهر ارباز گذشته از. است
 افـت ی متـون  دري مـورد  دالملکیرشـ  دسـت  بـه  عهد قاجار

 اهـر  بـازار احـداث   قیـ دق خیتـار  نآ اسـتناد  بـه  کـه  دینگرد
کـه شـآن    فقیـد  عبدالعلی کارنگ پژوهشـگر . گردد مشخص

واالیی در حوزه مطالعات تاریخ معمـاري منطقـه آذربایجـان    
 معمـاري  و هنـر  پیشـینۀ  به نسبت خوبی هايآگاهی دارد و
آثـار باسـتانی   «داشـت، در کتـاب    آذربایجان و تبریز منطقۀ

در توصیف بازار اهر، به معرفی برخـی تزئینـات    2»آذربایجان
معماري موجود در بدنه بازار اهر از جملـه نـوع آجرچینـی و    

هاي آن پرداختـه لکـن در توضـیح قـدمت مجموعـه      بريگچ
مرحوم جمال ترابی طباطبایی . ستسخنی به میان نیآورده ا

. باشدمی توجه مورد اینجا در وي نظر که است دیگري محقق
 از بخشی که نظریاتی ارائۀ با» آثار باستانی اهر«او در کتاب 

بازار «:نویسدنظریات عبدالعلی کارنگ است، می همسو با آنها
ــه ســال  ــه.ه 1321اهــر ب حــاکم [دســت رشــیدالملک  ق ب

. )20: 1384ترابـی طباطبـایی،   (تعمیر و افتتاح گردید ] ارسباران
همچنین در ادامه به توصیف مختصري از تزئینات مربوط به 

هاي مجموعه در طول راسته اصلی بازار بسنده کـرده  بريگچ
ــاب   . اســت ــز در کت ــایبوردي نی ــوم حســین ب ــاریخ «مرح ت

ار اهر بـا اشـاره بـه کتیبـه     در خصوص پیشینه باز» ارسباران
مرحوم مال حسن ادیـب اهـري   « :نویسدمنصوب در بازار، می
و تـاریخ  . 3که بر سنگی منقور اسـت [...] ابیات زیر را سروده 

 کـه  آرایـی . دهد ساخت مجموعه را به دوره قاجار نسبت می
 بـین  از انتخـابی  گرفـت،  قـرار  توجـه  مـورد  فـوق  سطور در

 و اندطرح شده بنا این دربارة که بود هاییدیدگاه مشهورترین
شناسی تاریخی ایـن مجموعـه   نوعی نقصان در پیشینه مبین
 . دارد وجود زمینه این در که باشد؛می

 شناخت تاریخی اهر. 3
اجتماعی بازار، پـیش از هـر چیـز،     -بررسی نهاد اقتصادي 

زیـرا تنهـا   . باید در زمینه اصلی آن یعنی شـهر صـورت گیـرد   
ها معماري و شهرسازي ایـان را در  دستاوردهاي قرنبافتی که 
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). 21: 1386 پوراحمـد، (خود جاي داده بافـت تـاریخی اسـت    

 تـاریخ  دیـدگاهی  بـودن  دارا مسـتلزم  کالبدي، زمینه بهتوجه
 دادن شکل در گذشته اهمیت به توجه و شهر شکل گرایانه به

 بـراي  گذشـته  اینکـه  و تـداوم  به اعتقاد. است آینده حال و به
 کریـر  گفتـه  ایـن  در دارد، عینی هاییدرس شهرسازي کنونی

 در هرآنچـه  بنابراین دهد،نمی انقطاع تاریخ اجازه “ :است بارز
 شـرایط  بـه  پاسـخی  شـکلی،  لحاظ به شود بایدمی انجام شهر

 . Goldberger: 1983 :12)( “موجـود باشـد   قبـل  از فضایی
آباد، معمـور  سرزمینی که شهر اهر در آن واقع شده از دیرباز 

کشـفیات  ). 333: 1366:ابـن حوقـل  (و مسکون بـوده اسـت   
شناســی در حومــه و حــوالی اهــر حــاکی از وجــود  باســتان

ساکنانی از هزاره دوم و سوم قبل از میالد در این خطه است 
همچنین در قـرون اولیـه اسـالم ایـن     ). 9: 1376زاده،حافظ(

: 1362سـتوده، (آمـد  به شمار می» میمند«شهر مرکز محال 
 پلمـات ید ر،یمـور  مزیج ،يالدیم نوزدهم قرن لیاوا در). 160
 اهـر  دآیـ یمـ  بنظـر " :سدینو یم نیچن اهر نام ربارهی دسیانگل
در عهـد  [ "هـارا "  یخیتـار  شهر محل يبرا است یخوب دیکاند

 ریمـور  نظـر البتـه ایـن    ).morier: 1818: 234] ...(آشوریان
 :farr( اسـت  شـده  رفتهیپذ یغرب نگارانخیتار یبرخ توسط

توان چنین استنباط نمود که اهـر  بنابراین می). 135 :1850
در دوران حیات خود از زمان پیش از اسالم تا معاصر، بطـور  

شـهر اهــر در  . متـداوم در بسـتر فعلـی وجــود داشـته اسـت     
چنـدان دور بـه عنـوان شـهري کـه از یکسـو       هاي نهگذشته

سوي دیگر ارتبـاط   و از 4ارتباط دو شهر مهم اردبیل و تبریز
غرب با مرزهاي شمالی فـالت برقـرار   فالت ایران را در شمال

هاي مهم شهري اسـت کـه   ها و گره، داراي هسته5ساختمی
ایـن شـهر در سـمت شـمال     . باشـد ترین آنهـا مـی  بازار مهم

چـاي  رودخانه اهرچایی و کنار رودخانه موسوم بـه کیچیـک  
تـوان در نزدیکـی محـل    قرار دارد که هسته اولیـه آن را مـی  

ــه ــی رودخان ــک تالق ــاي و کیچی ــاي اهرچ ــته ــاي دانس  چ
بطوریکــه از ظــواهر امــر ). 1تصــویر (، 6)61: 1334دیبــاج،(

محله کوچک بـا   9پیداست، بناي اولیه و تاریخی شهر اهر از 
این شـهر داراي چهـار   . 7شده استمرکزیت بازار، تشکیل می

ه مرکز شهر هدایت دروازه بود که بوسیله چهار مسیر اصلی ب
و از اطـراف  ) 2تصـویر  ) (34: 1381نژادابراهیمـی، (شده می

این مسیرها که در حال حاضر نیز بصورت کوچه بـازار دیـده   
همگام بـا  . اندشوند، مراکز تجاري و فرهنگی متمرکز بودهمی

و مقارن با روي کـار آمـدن سلسـله سـلجوقیان      توسعه شهر
ورت گرفتـه و بناهـاي   اقدامات عمرانی جدیدي در شـهر صـ  

عمومی مانند مسجد جامع ساخته و از اجزاي نظام شهر شد 
در ادامه، روند توسعه را بـا توجـه بـه موقعیـت     ). 61: همان(

غربِ هسته  توان به سمت شمالقرارگیري مسجد جامع، می
بـا روي کـار آمـدن سلسـله صـفویه و      . اولیه شهر تصور کرد

نـق اقتصـادي و توجهـات    ها به توسعه شهر و نیـز رو توجه آن
هاي اسالمی، عاملی براي توسعه شـهر  فرهنگی مبتنی بر آموزه
 در). 12: 1384 ترابـی طباطبـایی،  ( 8اهـر و بـازار آن گردیـد   

عبـاس   شـاه  خصوص به و سلسله این پادشاهان صفوي، دوران
 آن آبـادانی  رونـق و  به به دفعات به این شهر سفر کرده و اول
 اول عباس شاه عباسی، آراي عالم کتاب استناد به. داشتند نظر

 سلطنت یکم و سی نیز و ویکم بیست سال نوزدهم، در صفوي
زمـان و وقـوع    گـذر  در متأسـفانه . مسـافرت کـرد   اهر به خود،
اي ي طبیعـی کـه احتمـاالً زلزلـه    هاي شدید، واقعـه لرزهزمین

هایی را در شهر ویرانی 9ق تبریز.ه1193مقارن با زلزله ویرانگر 
توسعه شهر از طریق لیک در اطوار بعدي . گرددموجب می اهر

هاي قدیمی صورت گرفتـه  هایی در امتداد دروازهایجاد بازارچه
هـا  با پوشش فواصل بازارچـه  .)34: 1381نژادابراهیمی،( است

توســط واحــدهاي مســکونی، ســیماي شــهر فعلــی در قــرن 
 تـوان گذشته شکل گرفته است و اکنون نیز این سیما را مـی 

. هر چند غیر معمور مشـاهده نمـود   ،در محالت قدیمی شهر
توان چنین ادعا نمود که، بافت کالبـدي شـهر   به تعبیري می

اهر بر اثر نفوذ بازار شـکل گرفتـه اسـت و حتـی ایـن بافـت       
بصورت شعاعی از بـازار منشـعب شـده اسـت، هماننـد بـازار       

بــدین ترتیــب کالبــد ). 71: ، شــفقی، (تــاریخی تبریــز 
سازد که بازار همـواره  ی سیر تاریخی شهر، مشخص میشکاف

 مرصوصـی، (هاي اصلیِ کالبدي و فضـایی شـهر بـوده    از پایه
کــه در ارتبــاط یــا در پیونــد بــا ســایر عناصــر ) 134: 1389

اي را در سـاختار کالبـدي آن   شهري، شبکه به هـم پیوسـته  
 يهـا نشـانه  از یکـ ی شـک بـی  بـازار و ایـن  . بوجود آورده بود

لذا، آنچه از گذشـته  . تسا اهر رهش یبزرگ و تیاهم عت،سو
شهر در بافت تاریخی قابل توجـه اسـت، پیوسـتگی محـالت     
شهري و وجود مراکز دینی و تجاري ماننـد مسـجد جـامع و    
بازار مرکزي است که منجر به آن شده بود که اهالی شـهر از  

 .اجتماعی برخوردار باشند ارتباط نزدیک
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 و توسعه ساختاري هسته کهن شهري در اهر بیان شماتیک از روند تحوالت کالبدي: 1 تصویر

    

هاي مختلف توسعه شهر بندي دورهـ تقسیم4
 .تاریخی اهر

 نگارندگان: مأخذ

ـ محدوده گسترش شهر تا اواخر دوره 3
قاجار که عمدتاً بسمت شمال و جنوب 

در این . هسته کهن صورت پذیرفته است
هاي شهر در امتداد و دوره محل دروازه

 .باشدتوسعه شریانهاي تجاري شهر می
 نگارندگان: مأخذ

ـ محدوده گسترش شهر تا اواخر دوره 2
صفوي که عمدتاً بسمت شمال و غرب 

 .هسته کهن صورت پذیرفته است
 نگارندگان: مأخذ

گیري ـ هسته کهن و محل شکل1
هاي اولیه شهر تاریخی اهر در کرانه

موقعیت . چايودخانه کیچیکر
موصوف از محل گورستانهاي کهن و 
 .باقیمانده شهر قابل شناسایی است

 نگارندگان: مأخذ
 

 هامسیرهاي تجاري شهر و توسعه ادواري آن: 2 تصویر
 

 
 

 

 

 

هاي تجاري هاي شهر و شریاندروازهـ 8
 .منتهی به آن از سمت بازار در دوره قاجار

 نگارندگان: مأخذ

 محدوده محالت قدیمی و اولیه شهر ـ7
اولین طرح جامع تفصیلی شهر : مأخذ

 1353اهر، 

ـ دیاگرام محل مراودات اقتصادي و 6
تجاري و مناطق تولیدي در داخل 
 .شارستان و ربض شهر تاریخی اهر

 نگارندگان: مأخذ

ـ قرارگیري شهرهاي اصلی در مسیرهاي 5
الجیشی اهر بر سر مهم تجاري و موقعیت سوق

 .راه تجاري تبریز و اردبیل نسبت به هم
اي در مستندسازي بازارهاي تجربه: مأخذ

 1388ایران، 
 

 شناخت تاریخی بازار اهر. 4
گیــري فضــاهاي همگــانی در درجــه نخســت زاده شــکل

زیـرا هـر سـاختمانی بازتـاب ذهنـی      . فرهنگ اجتماعی است
فضــاهاي لــذا ). 40: 1379 جبــاري،(د باشــســاکنان آن مــی

هایی که امروزه بـر ایـن    شهري تاریخی ایرانی، متفاوت با فرم
در بسـتر تـاریخ در دل شـهر    ؛ نـد، افضاها در کشور ما حـاکم 

شـوند، در   کنند، متحـول مـی   یابند، رشد می ایرانی ظهور می
طفۀ بـازار  در این بین، ن. رسند میزند و به ثبات میآهم درمی

دروازه 
دروازه 

دروازدروازه 

 

محل مراودات 
غالب تجاري درون 

 و برون شهري 

محل مراودات 
غالب تجاري درون 

و برون شهري 

و مناطق ییالقی 
 اطراف اهرتولیدي 

و مناطق قشالقی 
 اطراف اهرتولیدي 
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به عنوان تبلور کالبـدي چگـونگی تعریـف مـادي جهـان در      
فرهنگ ایرانی همراه با پیدایش مفهوم شهر و شـهرگرایی در  

بـازار در دوران هخامنشـی متولـد    . شـود  ماد بسته میدوران 
شود و در اواخر دوران ایـران پـیش از اسـالم بـه معنـاي       می

بازار در عهـد  . )33، 1378 ،حبیبی(یابد  فعلی خود دست می
 14حتی تا قرن ی سامانی تحت الگویی که براي زمانی طوالن

کالبدي شهر حاکم است، با حرکـت  ـ   بر سازمان فضاییق .ه
هـاي شـهر محـالت مختلـف را      از مرکز شهر به سوي دروازه

بنـابراین،  ). 63، همـان (دوانـد   آفریند و در آنها ریشه مـی  می
 محـل  در هـا قرن که هبود ثابت مکانی با شهري عنصري بازار

 حیـات  کـه  ايگونـه  بـه  است، مانده اش پابرجا اولیه استقرار
 شـهرها  مـوارد  از بسیاري در و خورده گره هم به بازار و شهر

لذا  .)Bochany, 2003, 72(اند مفهوم یافته و معنا بازارها با
هـا   بازارگونه فضاها، ممکن است در تبلور کالبدي و عینی این

 .1 :دانــگیـري بـوده  ینـد در گسـترش و شــکل  آدو فرنتیجـه  
. 2. از پیش طراحی شده یا از پیش اندیشیده باشد ،گسترش
فاقد اندیشه و مبتنـی بـر   (طراحی نشده یا نامنظم  گسترشِ

 ). 115: 2006 رجبی،) (ارگانیک و زمان نیاز
هاي گذشـته در منطقـه آذربایجـان    سده دربر این مدار، 

منطقـه   بزرگي شهرها از عزیمتي برا هاکاروان مسافرین و
 بـه  آسـان  و عیسری دسترس وهم به همچون تبریز یا اردبیل

بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیــایی و اســتقرار شــهرها  ،آنهــا
 هـا کـاروان  نیـ ا از کـدام  هر .10گذشتندیم اهر از بایست می
با توجه به نحوه پـراکنش مسـیرهاي    ،مقصد به دنیرسي برا

 بافـت  داخـل  دری مشخص ریمستجاري قدیمی موجود شهر، 
 بخـاطر  و زمـان  گذشت با .بودند کرده درست خودي برااهر 
 بر تمرکز نوعی ندکرد دایپ بافت در هاانیشر نیا کهی تیاهم
ی اهـال  و شـد  جـاد یا شهر داخل در هاکاروان مرور و عبور اثر

ي برا آنهاي عبور ریمس و هاانیشر کنار در تجارتي برا شهر
کـه بـه ماننـد اکثـر بازارهـاي       کردنـد  احداثی حجرات خود

 گرفـت  شـکل  گونـه نیـ ا اهـر  بازار ازی قسمتتاریخی کشور، 
ــور کالبــدي و عینــی  ). 3 تصــویر( ــازار اهــر در تبل عناصــر ب

خویش که در عین محدودیت از نظـم   بخشهویت ساختاريِ
 ترابی طباطبـایی، (و ترتیب خاص و دلگشایی برخوردار است 

ــا  گیــريینــد گســترش و شــکلآفر ، در)17: 1384 خــود ب
فاقد اندیشه و مبتنـی بـر   (طراحی نشده یا نامنظم  گسترشِ

. مواجـه اسـت  ) 115: 1389 رجبـی، ) (ارگانیـک  و زمان نیاز
شناسـی  یده اهر به لحاظ ریختمجموعه بازار روباز و سرپوش

، )115: همـان (شـود  جزء بازارهاي چندمحوري محسوب می
 اهـر بطور کلی . ها و معابر شکل گرفته استدر امتداد راهکه 
 از بـر یکل :نـداز عبارت که است مهمي ورود دروازه چهاري دارا

ـ جنـوب  از زیتبری، غربشمال ، شـرق  شـمال  از، هورانـد  یغرب
بـا   ).50 و 34: 1381 ابراهیمی، نژاد( یشرقجنوب از لیاردب

ردیابی معماري تجاري و مسکونی هسـته کهـن شـهر و نیـز     
هـاي بـرون شـهري و ارتبـاط مسـیرهاي      شناخت گورسـتان 

هـاي ورودي  توان بـه محـل دروازه  تاریخی به درون شهر، می
با تکیه بـر مسـتندات و شـواهد باقیمانـده      .شهر دست یافت

شمسـی قابـل تاییـد     1299وجود برج و باروي شهر تا سال 
روِ ي کـاروان رهایمسـ  ).106: 1379:زادهمحمـدقلی (باشد می

 شـهر ي هـا دروازه ازی کـ ی محـل  ازیاد شده در داخل بافـت  
 هچـ آن .بـود  افتهی امتداد شهر گرید دروازهی کینزد تا و شروع
در  اسـت  شـده  شـناخته  اهـر  دهیسرپوشـ  بازار بعنوان امروز

 محـل  درو ) در بخـش قاجـاري  (بخش شمالی شهر تاریخی 
این بازار در اصل، عضوي از  .باشدمی انیشر چهار نیای تالق

بزرگتر است که از مرکز شهر ) تجاري(یک مجموعه معماري 
هـاي تجـاري روبـاز    هاي تاریخی آن بصورت شریانتا دروازه

ازه هـاي تجـاري روبـاز در درو   ایـن راسـته  . انـد گسترده شده
شمالی شهر به میدان تاریخی آق مسجد، دروازه جنـوبی بـه   

بصورت منفصل از بازار در امتـداد مسـیر   (مسجد جامع شهر 
دکـانالر  ، دروازه شرقی به راسته سـه )ورودي از سمت اردبیل

و دروازه غــرب بــه راســته ) چــايکنــار رودخانــه کیچیــک(
در بازار سرپوشـیده   ).3جدول (گردد جگرفروشان منتهی می

مسـجد در  مرکز سه راسته روبـاز یـا کوچـه بـازارِ راسـته آق     
الر شمال، راسته جگرفروشان در غـرب و راسـته اوچ دوکـان   

که بطور کلـی از  . )3جدول ( در شرق قرار دارد) سه دکانالر(
موازي با یکـی  (شکل و یک راسته فرعی  Vیک راسته اصلی 

ورودي  راسته اصلی، چهار. تشکیل شده است) Vاز بازوهاي 
    هـــاي شـــهر دارد کـــه ســـه ورودي آن از از ســـمت دروازه

هاي روبازِ سـه دروازه تبریـز، اردبیـل و کلیبـر و یـک      راسته
باشد و راسته فرعـی بـازار   ورودي آن از سراي مسگرخانه می

. نیــز از دو ورودي در ســمت شــرق راســته برخــوردار اســت
  :از عبارتند اهر بازاري هاراسته
راسته بـازار   نیتریطوالنهسته اصلی و ( یاصل راسته -1
 راسـته  -4 گیربینصـ  راسته -3 کفاشان راسته -2 )باشدمی

  خانیقل جعفر
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 شبکه تجاري تاریخی شهر اهر و عناصر پیرامون آن :3 تصویر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هاي شهر گسترده تجاري بازار تاریخی شهر اهر که از بخش سرپوشیده آن تا دروازهـ شبکه 10
 1353اولین طرح جامع تفصیلی شهر اهر، : مأخذ .شده است

 هاي شهر وهاي روباز تجاري اهر منتهی به دروازهبازار و شریان ـ9
نحوه پراکندگی عناصر شاخص معماري در سطح شهر تاریخی اهر و 

 1335برداري کشور سازمان نقشه: مآخذ. بازارپیرامون 

 

 

 .هاي شهر تاریخیها در امتداد دروازهمسیر توسعه آنهاي روباز و ها و شریانـ راسته12
 1335برداري کشور سازمان نقشه: مآخذ

 مهمي ورود چهاري ریقرارگ محل. هاي بازار تاریخی اهرـ راسته11
 بر عالوه بازار و اندآمده بوجود شهری اصلي هايورود ریتاث تحت بازار

 کدام هر که باشدیم زیني گریدی فرعي هايورود يدارا هايورود نیا
 واقع بازار اطراف در کهي باز محوطه ای دانچهیم به هايورود نیا از

 نگارندگان: مأخذ. دارند ارتباط شده
 

 دکانالرراسته سه

 مسجدراسته آق

 راسته جگرفروشان
 راسته باغبان

راسته سرپوشیده جعفر 
 خانقلی

 محل مسجد جامع

 بسمت اردبیل

 کلببربسمت 

 تبریزبسمت 

 میدان آق مسجد

 راسته جگرفروشان

 دکانالرراسته سه

 دروازه هوراند

 دروازه اردبیل

 دروازه تبریز

 محدوده بازار تاریخی اهر

 دروازه هوراند

 دروازه تبریز

 دروازه اردبیل

1

B

#

A

2 3

 راسته اصلی* 
 )راسته کفاشان(راسته فرعی * 
 )راسته جگرفروشان(ورودي از دروازه تبریز . 1
 )راسته نصیربیک(ورودي از دروازه کلیبر . 2
 )دکانالرراسته سه(ورودي از دروازه اردبیل . 3
 ورودي از سراي مسگرخانه. 4

A . نظر به( راسته فرعی1ورودي شماره  
  شدهی طراحي ورود نیا که رسدیم
 .)است شده احداث راسته حجرات ازی کی بیتخر با و ستین

B . خانراسته جعفرقلی( راسته فرعی 2ورودي شماره( 
 ورودي الحاقی. #

 دروازه کلیبر دروازه کلیبر
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 مراتب تکوین کالبدي بازار اهر . 5
 هاي اولیهبنیان -5-1

هـاي  شد، بـازار و راسـته   اشاره بدان ترپیش که همانطور
روباز منشعب از آن، از عناصر شاخص در بخش قاجاري شهر 

تـرین واحـدهاي معمـاري    هـا بعنـوان سـاده   دکان. باشندمی
وابسته به بازار، با قرارگیـري ارگانیـک در جـوار یکـدیگر، از     

اند کـه  هاي روباز را شکل دادههاي ورودي شهر؛ راستهدروازه
ته شده و یک مرکز ها در مرکز شهر به همدیگر بافاین راسته

ها با عبـور از دروازه  بعبارتی، کاروان. اندتجاري را پدید آورده
هاي روباز که سراها و مساجدي ورودي شهر، از طریق راسته

انـد، خـود را بـه مرکـز شـهر      را در طول مسیر برخوردار بوده
کتیبـۀ منصـوب در    در مندرج اطالعات که طبق. رساندند می

، )19: 1388 صـــدقی،(وشـــیده راســـته اصـــلی بـــازار سرپ
ق گنبد بخش .ه1321در سال ] حاکم ارسباران[الملک  رشید

ــرده اســت    ــان ک ــزرگ را بنی ــاي ب ــن بن ــی (مرکــزي ای تراب
محتمالً راسته ( اهر بازار هیاول هسته). 20: 1384 :طباطبایی

 شـده  جـاد یا زیـ تبر به لیاردب انیشري عبور محل در) اصلی
 بـازار  نیـ ا بـه  شـهر  بزرگان و امرا کهی خاص توجه با و است

 امروز شکل به و شود می اضافه آن بهی الحاقات بمرور داشتند
هـاي  دالیل متعدد ازجمله زلزلهولی به .)4 تصویر( دیآیم در

، یافتن بنایی با قدمت زیـاد در  )65: 1388 دانشیان،(متعدد 

گیري بنیان اولیه بازار با قطعیـت  بازار که نشان دهنده شکل
الخصوص که مسجد جامع شهر نیـز  علی. مقدور نیستباشد 

 باشــدبــرخالف ســایر مــوارد مشــابه کــه در کنــار بــازار مــی
چنین نیسـت و ایـن   ؛ این11)288 و 270: 1366 سلطانزاده،(

 رانیـ ای سـنت ي بازارهـا  ریسـا  از را اهـر  بـازار عامل هرچنـد  
تشخیص قدمت آن را دچار نقصان نمـوده   اما کردهی مستثن
ک ساخت بازاري به بزرگی بازار سرپوشیده اهر را شبی. است
چـرا  . توان محصول تالش یک فرد در یک دوره دانسـت نمی

ــکل ــه ش ــا و   ک ــأثر از نیازه ــک محــل مت ــازار در ی ــري ب گی
هـاي ارتبـاطی،   اي، راههاي گوناگون شهري و منطقه پتانسیل

باشـد کـه در طـول سـالیان     می... هاي شهر و حصار و دروازه
از این روي، بـازار  ). 1388: دانشیان(یابد نیت میمتمادي عی

در شهرهاي قدیمی ایران هیچگاه از پیش به صـورت کامـل   
هـاي زیـادي در زمینـه    شد و آماده پذیرش انعطافطرح نمی

بـا ایـن   ). 140: 1357: فالمکـی (فضایی و کاربري بوده است 
توان با در نظر گـرفتن شـرایط   حال، اقدام رشیدالملک را می

الجیشی اهر بـدلیل  تجاري و بازرگانی منطقه و موقعیت سوق
قرار گرفتن در مسیر ارتباطی تبریز ـ اردبیل، نوعی بازسازي   
و ساماندهی فضاي کسب و کار در شهر دانست که از تمـامی  

 . ها و توانمندي قبلی بهره گرفته استپتانسیل

 
 شماتیک از روند تحوالت کالبدي هسته کهن شهري در اهر بیان: 4 تصویر

  
ـ راسته اصلی بعنوان هسته بازار اهر و آن قسمت از بازار که احداث تاق و گنبـد آن  14

 شـده  جـاد یا زیـ تبر بـه  لیاردب انیشري عبور محل در دهند،را به میرتومان نسبت می
 1335برداري کشور سازمان نقشه: مآخذ .است

کاروانیان از بـرون بـه    ـ مسیر غالب تجاري و حرکت13
محـل بـازار تـاریخی نیـز در     . درون شهر در دوره صفوي

 نگارندگان: مأخذ .راستاي این مسیر احداث شده است
 

هـاي  با این حال، اظهار نظر درباره زمـان دقیـق آفـرینش   
هاي نخستین مجموعـه، امـري دشـوار اسـت؛     معماري و بنیان

باشد؛ نخست اینکه کلیـت  مؤجد این مسأله دو عامل عمده می
ساختاري این مجموعـه معمـاري آفـرینش یکبـاره نداشـته و      

هاي مختلـف اسـت،   متأثر از تصمیمات و اقدامات عمرانی دوره
دوم آنکه اسناد و مـدارك کـافی بـراي چنـین اسـتنتاجی در      

لکن با یک ظن قوي علمـی، منشـأ نخسـتین    . باشددست نمی
گیري اولیه شهر اهـر و سـپس   بنیه مستحدثه را باید در شکلا

 بسمت اردبیل

 بسمت تبریز
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آغاز شهرنشینی بمعناي امروزین آن و پس از بنا نهـاده شـدن   

اي از تـر اسـت؛ محـدوده   اما آنچه محتمـل . یابی نمودآن ریشه
شهر که امروزه بازار ـ اعم از روباز و سرپوشـیده ـ در آن جـاي     

نا مربوط به ساخت گرفته، در بخش شمالی شهر تاریخی و هما
). 63: 1341: بـایبوردي (باشد و سازهاي شهري عصر قاجار می

عنـوان پـل   با نگاهی به نوع ارتباط بازار اهر بـا بـازار تبریـز بـه    
ارتباطی دو قاره اروپا و آسیا که مستقیماً بـا جـاده ابریشـم در    

توان چنین استنباط نمود کـه بـازار اهـر    ارتباط بوده است، می
رانیگاه استخوانبندي شـهر، بـازارِ مرکـزيِ منـاطقِ     به عنوان گ

شده که از یک سـوي محـل تولیـد    شمالیِ تبریز محسوب می
مواد اولیه مورد نیاز بازار تبریز و از سوي دیگـر محـل فـروش    

در ایـن  . اجناس ارائه شـده از آن در ایـن منـاطق بـوده اسـت     
 دار مـابین توان بیان کرد که شاید ارتبـاطی معنـی  وضعیت می

خانـه  بازار کفاشان در ادامه دروازه باغمیشه تبریز و محله دبـاغ 
نوعی به کورنولـوژي  را بهتوان آناهر وجود داشته است که می

 .مجموعه مربوط دانست
 هاي کالبديگسترش -5-2

همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، در اطـوار بعـد از عهـد    
د صفوي توسعه شهر اهر و نظـام تجـاري آن از طریـق ایجـا    

هـاي قـدیمی صـورت گرفتـه     هایی در امتـداد دروازه بازارچه
در عهد قاجار درحالی که غالباً توسعه شـهر در شـمال   . است

هاي راسته بازارصورت گرفته و ) هسته کهن(سکونتگاه قبلی 
گیـري  که شـکل ) هاي روباز و سرپوشیده موجودراسته(روباز 

کومت آنها به سمت مسیرهاي خروجی شهر پس از دوران ح
صفوي شروع گشته و عناصري از بناهاي مذهبی و خـدماتی  
را پیرامون خود همراه داشت، در روند تکاملی و توسعه خـود  

ي بـازار  اهـر  بـازار  نیبنـابرا  .نمایدبسمت شمال پیشروي می
 راسـته  امتداد دري شهر توسعه و رشد از تیتبع به که است
 .کندیم دایپ امتدادی اصل

 خانراسته جعفرقلی -5-2-1
 شودیم الحاقی اصل راسته به که هاییاز نخستین بخش

 بـه ی منتهـ  ریمسـ  بـه  توجه با .باشدیم خانیجعفرقل راسته
 راسـته، ایـن  ي ورود محـل  در بـه یکت وجـود  و جامع مسجد

 رفت بخاطر خانیجعفرقل راسته که شودیم برداشت نطوریا
 نوع. است گرفته شکلی اصل راسته بعداز مردم تردد و آمد و

 شکلی اصل راسته به نسبت خانیجعفرقل راستهي هاپوشش
 .دارندي ترکامل فرم و

 راسته کفاشان -5-2-2
 خانیقل جعفر راسته وی اصل راسته نیماب کفاشان راسته

 اتصال محل. دیآیم بوجودی اصل راسته ازی بخش امتداد در و

 الحـاق  از قبل ادیز احتمال بهی اصل راسته به کفاشان راسته
 امـا  اسـت  کردهیم عملی اصل راسته حجرات ازی کی بعنوان

 بیـ تخر راحجـره   همـان  کفاشـان  راستهي ریگشکل از بعد
 راســـتهي ورود بعنـــوان شـــده بیـــتخر محـــل و کـــرده

ي آجـر  پوشـش  خـاطر  نیهمهب .کندیم عمل االحداث دیجد
 که هاچشمه ازی کی و شودیم تحول و رییتغ دچار محل نیا

 بـر  پوشـش  بـه  لیتبـد  ،داشته قراری ضلع چهار يرو بر قبالً
 نسبت راسته دو اتصال محل اقت و شودیم مثلث نهیزمي رو
 راسـته  اتصـال  لکـن . شودیم ترعیوس و بزرگتر اقهات ریسا به

ي تـر مشخصي معماري دارا خانیقلجعفر راسته به کفاشان
احتمـاالً   کـه  کـرد  ذکر هم را نکته نیا دیبا البته .12باشدیم

 پوشـش  ساختار نبودن کسانی و هاتناسب عدم نیا ازی بخش
ي هـا دهنه اندازه و شودیم مربوط حجرات تیمالک بهي آجر

 پوشـش  کي یـ اجـرا  وی طراحـ  امکـان  هاحجره در متفاوت
  .است گرفته معمار از را منظم
 راسته نصیربیگ -5-2-3

 و مانـده یباقي گنبـدها  نـوع  به توجه با گیب رینص راسته
 نظر به 1335 سالیی هوا ریتصو و ختهیر فرو گنبد چند داغ
 نـوع . اسـت  تـر لیتکم گریدي هاراسته به نسبت که رسدیم
 نـه یزمي رو کـه  دارنـد  مشـخص  و نیمعـ  فرم و شکل ،اقهات

 دو اتصـال  محل بجز باشدیم کامل رهیدامین شکل به و مربع
پوشـش   .داردی مغشوشـ  تیوضـع  کـه  هـم  به نسبت راسته

چوبی و بدون تاق که محتمالً از عناصر قبل از بازسازي دوره 
، در محل اتصال )109: 1373 :دوستی( باشدرشیدالملک می

 . این دو راسته مشخص است
بر اساس آنچه که قبالً ذکـر شـد، راسـته اصـلی بعنـوان      

باشد و آن قسمت از بازار که احداث تاق و هسته بازار اهر می
دهنــد راســته اصــلی میرتومــان نســبت مــیگنبـد آن را بــه  

نکته قابل توجه درباره ورودي اصلی بازار این اسـت  . باشد می
دقت کنیم راسته اصلی  1335که؛ اگر در تصویر هوایی سال 

ابتداي مشخصی نداشته و شـروع راسـته اصـلی بعـداز گـذر      
رسد نصب نظر میدکانالر قرار گرفته، پس بهشریان روباز سه

تداي راسته درست نباشد چون سردر مشـخص و  کتیبه در اب
تعریف شده در ابتـداي ورودي نداشـت، امـا اگـر بـه ورودي      

خـان در  خان دقت نمائیم شریان راسـته جعفرقلـی  جعفرقلی
. باشـد امتداد محور مسجد جـامع شـهر و راسـته اصـلی مـی     

توان چنـین اسـتنباط نمـود کـه ورودي راسـته      بنابراین می
اصلی ورودي مهم بازار بود کـه از آن   خان به راستهجعفرقلی

). 5تصـویر  (کردند براي رسیدن به مسجد جامع استفاده می
ــا زهیو تــو اقعمــدتاً تــ هــا،راســته پوشــشدر ایــن میــان   ب

 بـا کـه   باشـد یمـ  آجـر  مایه ایدري و رایج شهر یعنـی  ساخت
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ابعاد آجرهـاي مصـرفی در    .است شده اجرا آهک و گچ مالت

ــازار    ــلی ب ــاي اص ــبت   5/19*5/19*4بن ــانتیمتر در نس س
a*a9/4*a9/4    تهرانـی ( باشـد  منسوب به عهـد قاجـار مـی: 

همچنین بافتی فشرده در بررسی سطح جانبی و ). 7: 1388
هـا  شود و شـبکه دسترسـی  میزان تراکم پالن ابنیه دیده می

بعبارتی دیگر این بازار . بین فضاها نیز به حداقل رسیده است
باشـد  سطح جـانبی تقلیـل یافتـه مـی    داراي پالنی فشرده و 

 آهنگی ضرب از برگرفته آن نیز پوشش ارتفاع). اصل تراکم(
 نییپـا  ،ریسردسـ  منـاطق ي بازارها اکثر به مانند ، کهموزون

در نهایت، بنابر مفروضات یاد شده و بـا تکیـه بـر    . 13باشدیم
توان هاي بازار، میگیري وروديوضعیت موجود در باب شکل

 : ا ارائه دادالگوي زیر ر
هـاي روبـاز و سرپوشـیده    راسـته (راسته بازارهاي روبـاز  

گیري آنها بـه سـمت مسـیرهاي خروجـی     که شکل) موجود
شهر پس از دوران حکومت صفوي شروع گشته و عناصري از 
بناهاي مذهبی و خدماتی را پیرامون خود همـراه داشـت، در   

مسـجد  روند تکاملی و توسعه شمالی خود تا محل میدان آق 
هاي پیرامون راسته بازار شکل گرفته خانه. نمایدپیشروي می

شـود  و سپس حمام قشاالر در ضلع شرقی راسته احداث مـی 
سـازمان  : پرونده ثبتی حمام قشاالر) (دوران افشاریه و زندیه(

دروازه غربی بافت قدیم شهر کـه بـه   ). میراث فرهنگی کشور
ی به هسته اصـلی  دسترسمسیر ترین کوتاه ،طرف تبریز بوده

از اهمیت  هاي دیگرو نسبت به دروازه کردهرا فراهم میبازار 
ورودي به شـهر   ،دروازه جنوبی .بیشتري برخوردار بوده است

شـده و در مـدخل آن محوطـه بـازي     محسوب می اردبیلاز 
وجود داشته که مسجد جامع شهر دراین محوطه بنا گردیده 

یک مرکز تجاري بسیار  آندر ابتداي که  دروازه شرقی .است
توان آن را بزرگ وجود داشته است که در حال حاضر نیز می

ــازار محســوب نمــود  در . مهمتــرین مرکــز تجــاري بعــد از ب
انـد کـه   مجاورت این مرکز کاروانسراهاي بزرگی متمرکز بوده

در وضع فعلی برخی از آنها به کارگاه تبدیل شده و برخـی از  
ـ   آنها همراه با قسمتی از بافـ  علـت احـداث   هت قـدیم شـهر ب

 . اندخیابان کنار رودخانه از بین رفته
 کـه  نمود اذعان باید کرنولوژیکی،هاي  بحث از فارغ حال

 در ساختارهایی در مجموعه بازار تاریخی اهر آفرینش چنین
 افـزایش  گیري هسته اولیه آن، بیانگرشکل از پس هايسال

هاي بافـت  از ویژگیلذا . است بعدي ادوار در مجموعه اهمیت
قدیمی شهر اهر که از سیماي فعلی آن قابل استنباط اسـت  
قرارگیري مساجد، مراکز فرهنگی و کاروانسراها دور از مرکـز  

هاي لیکن روند توسعه راسته. هاستشهر و در نزدیکی دروازه
ــاز را در فرضــیه ــه ســمت  اي مــیروب ــوان از قلــب شــهر ب ت

هـاي روبـاز   حل اتمام راستهیعنی م. هاي آن بیان کرد دروازه
 .در هر دوره زمانی معین، محل ورودي شهر بوده است

 

عهـد قبـل از    از کـه  بـازار  موقعیت )1( مرحله
عهد صفوي ( است شده می استفاده آن از قاجار
از نخستین مراحل الحاق به ) 2( مرحله، )به بعد

باشـد  خـان مـی  ه جعفرقلیبدنه اصلی بازار راست
بدلیل تشابهات فراوان در فنون ساخت با بدنـه  (

احداث راسته نصیربیگ ) 3( مرحله ،)اصلی بازار
سقف چوبی و اصیل مجموعـه قبـل از احـداث    (

تاق و گنبد توسط رشیدالملک در پوشـش ایـن   
) 4( مرحلـه  باشد،قسمت از بازار قابل رویت می
 سـاماندهی  جامع الحاق راسته کفاشان و طرح

 ).دوره قاجار(

 
 نگارندگان :مأخذ بازار تاریخی اهر، مجموعه کالبدي تحوالت روند از شماتیک بیان .5تصویر 

 

٢ ١ 

٣ ۴ 
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 نظام فضایی بازار. 6

شود شناسی مجموعه نمایان مینکته ظریفی که در پالن
هـاي  افزوده شده به بنیـان مسأله انتخاب نوع معماري بخش 

اولیــه روبــاز تجــاري در عهــد قاجــار اســت کــه بــا دقــت در 
اي بـا برگزیـدن   گونه هنجارهاي آفرینش معمارانه کالبدي به

هاي روبـاز و سرپوشـیده،   نوعی التزام فضایی در امتزاج بخش
 تاریخی يبازارها مقابل در مذکور بازار. به انجام رسیده است

 هـم  بـه  از تنهـا  و نـدارد ی چنـدان  وسـعت  ،بـزرگ ي شهرها
ـ  اسـت  شده لیتشک راسته چهار وستنیپ  خـود  نـوع  در یول

، بواسطه نبـوغ سـازندگان در طراحـی    يامنطقه بازار بعنوان
ترابـی  ( باشـد یمـ  بفـرد  منحصر هاي روباز تجاري آن،شریان

در نهایت با تمام دخل و تصرفاتی که  ).17: 1384:طباطبایی
پیکـر معمـاري ایـن مجموعـه وارد     در طی اعصار گذشته بر 

یـی از خـرد و   عنـوان جلـوه   آمده است، لـیکن همچنـان بـه   
ماننـد مسـیر   . نمایـد پذیري معمارانه جلب توجه مـی  انعطاف

چرخش در راسته اصلی بـدون اسـتفاده از عناصـر معمـاري     
 مثلـث  تهیزم با طاق دو از تنها مانند هشتی یا چهارسوق که

 کـه  کـرد  ذکـر  هم را نکته نیا دیبا البته .است شده استفاده
 ساختار نبودن کسانی و هاتناسب عدم نیا ازی بخشاحتماالً 
 انـدازه  و شـود یمـ  مربوط حجرات تیمالک بهي آجر پوشش
 کي یـ اجـرا  وی طراحـ  امکان هاحجره در متفاوتي هادهنه

 لحـاظ  همچنـین از . 14است گرفته معمار از را منظم پوشش
 ایـن  ممتـاز  هاياز دیگر ویژگی آرایگان معماري، بنديگونه

  مقـدار خیلـی  . هاي آن اسـت برينوع گچ و کیفیت مجموعه،
   تبریـز آن  بـازار   مظفریه تیمچهدر سراسر   تزئینات  از این  کم
  بـازار طبقـه    امـا در ایـن   ، موجود است هاحجره  در لچک  هم
  برگو   زیبا و پرکار از گل  هاي بري گچ  وسیله  به هاحجره  دوم

ترابـی  ( اسـت   یافتـه   تـزئین   بسیار درشت  توریقی  یا اسلیمی
 ).17: 1384 طباطبایی،
دیگر، که از وجوه تمـایز ایـن بـازار بـا      اهمیت حائز نکتۀ

سایر بازارهاي سنتی ایران است، عدم مجاورت مسجد جـامع  
 در درنهایـت . تر ذکـر آن رفـت  باشد که پیششهر و بازار می

بـازار تـاریخی اهـر بـه مثابـه       کالبدي و استمرار گیريشکل
 از بازار تجاري و اقتصادي جنبه عرصه اجتماعی و فرهنگی،

در  کـامالً  مسـئله  ایـن  و بـوده  بیشـتر  آن فرهنگی هايجنبه
بـدین معنـا کـه قرارگیـري     . شـود مـی  دیده بازار بافت ترکیب

در کنـار فضـاي مـذهبی    ) کارکردي مـادي (فضاهاي تجاري با 
اي از پایـداري اجتمـاعی در   ، نشـانه )معنوي کارکرد(مسجد با 

 بازار برعکس مدارس مانند فرهنگی فضاهاي. باشدبازار اهر می
 بصـورت  نیـز  مسـاجد  .شـود می دیده بازار کم سطح در تبریز

نیـز   هـا حمـام  .دارند قرار تجاري بازار بافت اطراف در پراکنده
 منتهـی  بـازار  محـدوده  بـه  کـه  مسکونی هايکوچه در اغلب
طراحـی کالبـدي بـازار اهـر بـا تعـدد       . انـد شوند واقع شده می

هـا و   گیـري گـذرگاه   ي شـکل  بـرده شـده و نحـوه     فضاهاي نـام 
 Social(هـاي اجتمـاعی    هـا انـواع مختلفـی از شـبکه     راسـته 

network( ــرون درون ــی و ب ــرمایه  گروه ــا س ــی را ب ي  گروه
ي بـازار   اجتماعی قابل توجه در میان صنوف مختلف و کسبه

ها یکی نزدیکی و پیوستگی مکانی راسته« . جاد کرده استای
هاي بازارهـاي شـرقی بخصـوص بازارهـاي ایرانـی       از شاخص
در بازارهـاي شـهرهاي تبریـز،    ] عالوه بر بازار اهـر [است که 

  ).1972ویریت، (» شود اصفهان و شیراز دیده می
 بنديجمع. 7

 شـود گفته چنین استنباط مـی بندي موارد پیشدر جمع
که، بازار اهر همگام با روند توسعه شهر تاریخی، در اسـتمرار  

زمان با عهد قاجار بـا توجـه بـه    و تکوین کالبدي خویش هم
مقتضیات زمان و تحت تأثیر پارامترهاي متعـدد، دسـتخوش   

تـوان بـه   شود کـه از آن جملـه مـی   تغییرات و مداخالتی می
ره تجدید پوشش و احداث تاق و گنبـد بـراي سـقف آن اشـا    

که با تکیه بر یک ظن علمی قـوي شـاید بتـوان آن را    . نمود
نوعی ساماندهی فضـاي کسـب و کـار در شـهر در آن عهـد      

هـا و توانمنـدي قبلـی بهـره     دانست، که از تمـامی پتانسـیل  
گرفته شده است که در نهایت به تکـون آن بـه وضـع فعلـی     

ت در بازار به خوبی توانسته اس] این[لذا، . )6تصویر ( انجامید
اش را با اصناف و قشرهاي ها مجدداً همبستگیطی این سال

ها را به حفـظ  مختلف جامعه شهري برقرار سازد و اعتماد آن
 ,Ashraf(هـاي نهفتـه در آن، جلـب کنـد     و حرمـت ارزش 

زیرا این مکان به سبب خصوصیات کالبـدي و  . )106 ,1980
یـت  هـاي جـاري در آن، هو  هـا و حادثـه  نمادین خود و واقعه

بخش بوده و مؤجد خاطرات فردي و جمعی در اذهان افراد و 
 .جامعه شهري است
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  بازشناسی تحوالت معماري در مجموعه تاریخی بازار اهر

 
 بناهاي عمومی و شاخص معماري باقیمانده مرتبط با بازار در ادوار مختلف تاریخی .6تصویر 

  
 

ـ ابنیه عمومی ساخته شده پیرامون بازار اهر مطابق با توسعه 18
) دکانالرهس(هاي روباز اي از شریاننمونه. هاي تجاري بازارشریان

 1335برداري کشور سازمان نقشه: مآخذ .بسمت دروازه اردبیل

اهر ـ ابنیه عمومی ساخته شده پیرامون بازار 17
 در عهد قاجار

 نگارندگان: مأخذ

ـ ابنیه عمومی ساخته شده پیرامون بازار 16
 اهر در عهد صفوي

 نگارندگان: مأخذ

 
 عمـل  طـرز  از ايسـاده  ارزیـابی  در و خالصـه  طـور  بـه 
 گرفـت  نتیجه توانمی بازار اهر، مجموعۀ قاجار، در معماران

 ضـمن  جـامع،  طرحـی  ارائـه  بـا  تـا  بودنـد  آنهـا مصـمم   که
 را قبلی پراکندة ابنیۀ مجموعه، محیط معماري به ساماندهی

 معماران بنابراین. بخشند نظم معماريِ واحد، نظام تحت نیز
 در را شـرایطی  معماري، و مقوله سازه دو به توأمان توجه با

 کلیتـی  در آن، هنجـار معمـاري   که اندآورده پدید مجموعه

 بنـا  در گونـاگون سـاخت   هايدوره و شود احساس یکپارچه
 که شده بود تعریف نحوي به معماري روابط و نباشد مشهود

جدیـد،   و قـدیم  هايبخش تلفیق هندسی، روابط کاربست با
 از اینـک  چـه  آن اساس این بر. شود محقق منطقی طرز به

 از متـأثر  عمـدتاً  اسـت،  ادراك قابل مجموعه انسجام فضایی
 ).7تصویر (است  قاجار دورة هنرنمایی معماران و اراده

 
 اجزا و جزییات معماري مربوط به بازار تاریخی اهر .7تصویر 

 

 

 

 

 

 
هاي بازار در بري موجود در سردرحجرهگچ ـ21

راسته اصلی از آرایگان معماري مربوط به دوره 
هاي کار شده در بازار قاجار، مشابه با گچبري

 1384آثار باستانی اهر، : مأخذ. تبریز

ابعاد آجرها . هاي بازارنحوه اجرا تاق کژاوه در راستهـ 20
 *a4. (باشدمطابق با الگوي استفاده شده در عهد قاجار می

a4*a .(نگارندگان: مأخذ 

اي احداث تاق درجه 85محل چرخش ـ 19
 .با زمینه مثلثی در راسته اصلی بازار اهر

 نگارندگان: مأخذ

 

 ـ اشیه حمامی1
از ســـــراها و  6الـــــی  1 ـ حمام قوشاالر2

 کاروانسراهاي مرتبط با بازار

هاي موجود در مسیر تویزه
 درجه 85چرخش 

محل تاق با زمینه 
 مثلثی

 هاتویزه موجود در سردر حجره

 پایه تاق
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 گیرينتیجه. 8

در مـورد   کـه  پرداخـت  ابهامـاتی  روشنگري به مقاله این
 بـه  بـراي . باشدمی مطرح پیشینه مجموعه تاریخی بازار اهر

 بـود  الزم ابهامـات  این دربارة روشنهاي  پاسخ آوردن دست
درباره پیشینه شهر و نحـوه   ابتدا اظهارنظري، هر از پیش که

 مطالعه از پس. آید عملزمان بههم مطالعۀ گسترش آن یک
 کلـی  هیئـت  و شـاکله  کـه  شـد  دانسـته  معرفت، و حصول
آفرینشـی تـدریجی    ،)روباز و سرپوشـیده (بازار اهر  مجموعه

 اولیـۀ  هسـتۀ . لکن با مدیریت معمارانه منظم و کارآمد دارد
 و فرهنگـی  شـرایط  از متـأثر  تـاریخی بـازار اهـر،    مجموعـۀ 
اي عزیمـت بـه   هـا بـر  شهر و در اثـر عبـور کـاروان    اجتماعی

 بـراي  کـه  سـاده  فضاهایی احداث با شهرهاي مهم منطقه و
با روي کار آمدن سلسـله   .شد نهاده بنا بود، الزم بازار برپایی

ها به توسعه شهر و نیـز رونـق اقتصـادي و    صفویه و توجه آن
هاي اسالمی، عـاملی بـراي   توجهات فرهنگی مبتنی بر آموزه

اثرگـذارترین مرحلـه    حـال،  ایـن  با. توسعه بازار شهر گردید
توسعه در مجموعه تاریخی مورد بحث، به اقـدامات عمرانـی   

 بـه  وافـري  توجه دوره، این در. شوددوره قاجاریه مربوط می
ت  و شد مجموعه این ت  و کیفیـ ل  سـاختاري آن  کمیـتحـو 

هـا و دالیـل آن را بایـد در مرکزیـت     یافت، که ریشه اساسی

ــذرگ   ــه و نقــش گ ــر در منطق ــهر اه ــراودات ش اهی آن در م
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي میان شهرهاي بزرگ پیرامون 

 کالبدي تحوالت از مرحله این شاخص ویژگی. جستجو نمود
 و شـد  بـدان نگریسـته   جـامع  طرحی قالب در که است این

 معماريِ منظومۀ هیأت در قبلی پراکنده ساختارهاي تمامی
 . شد آورده نظم به واحد

 سـاختاري  کلیـت  که دانست باید شد، گفته آنچه بر مدار
 و نداشـته  بـاره  یـک  آفـرینش  بـازار تـاریخی اهـر    مجموعـۀ 
 هايدوره عمرانی هاياقدام و هاتصمیم متأثر از آن، موجودیت
 معماري سیماي که گفت توانتعبیري می به. است مختلف

 آن، تکـوینی  از مراحـل  یـک  هـر  در تـاریخی  مجموعه این
فرهنگی و اجتمـاعی زمـان    گیريموضع از تجسمی و تجسد
 .است بوده آن به نسبت
با سپاس از معاونـت پژوهشـی دانشـگاه آزاد اسـالمی      *

تـأملی بـر    "واحد اهر؛ این تحقیق در قالب طـرح پژوهشـی   
تحــوالت معمــاري مجموعــه تــاریخی بــازار اهــر بــر مبنــاي 
ــاریخی    ــدي و ت ــه کالب ــوین معماران ــد تک بازاندیشــی در رون

با حمایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهـر انجـام    و "مجموعه
 .»پذیرفته است

 نوشت پی
  .قمري است شهر اهر با این عناوین خطاب شده استمتعلق به قرن هفتم هجري در وقفنامه ربع رشیدي که از متون .1
 7 صص 1384اثر ترابی طباطبایی » آثار باستانی اهر«و ترابی طباطبایی ذیل بخش ارسباران و  1355به قلم کارنگ » شرقیآثار باستانی آذربایجان« .2

 .21الی 
، کـرد  انیبن بزرگي بنا ادگاری بهد، کر انیشا لطف ملک نیا در دالملکیرش: مرحوم مال حسن ادیب اهري ابیات زیر را سروده که بر سنگی منقور است .3

تـاریخ  [ کـرد  تومـان  ریـ م بازار گنبدي بنا ،خشیتاري برا از حسن گفت ههیبد، کرد انغچرا زمان صاحبي مهد بنام، شعبان مهین به منیتي برا سپس
 ).63، 1341 بایبوردي،] (باشدق است که معادل میر تومان به حروف ابجد می.ه1321ساخت گنبد بنا 

توان واقع شدن شهر در مسیر ارتباطیِ تجاري اردبیل ـ مشکین شهرـ تبریز دانست یکی از عوامل مهم ِتأثیرگذار بر توسعه شهر اهر پس از اسالم را می .4
 ).17: 1384 ترابی طباطبایی،(

 .، اثر حسین بایبوردي»1341تاریخ ارسباران «: ك به.براي مطالعه بیشتر ر .5
چایی در محدوده بافت تاریخی و هسته قدیمی شهر و همچنین مسجد جامع متعلق به عهد وجود دو گورستان تاریخی در شرق و غرب کیچیک .6

 .1353اولین طرح تفصیلی شهر اهر، وزارت مسکن و شهرسازي سابق، : ك به.براي مطالعه بیشتر ر. تواند موید این نکته باشدسلجوقیان می
قابل تشخیص نبوده ولی به ظن قوي، ضلع ) قلعه قاپوسی( محل دیوارهاي قلعه به استثناي ضلع شرقی آن که تا دهه اخیر بقایایی از آن وجود داشت .7

اولین طرح تفصیلی شهر اهر، وزارت مسکن و شهرسازي سابق : ك به.تر ربراي مطالعه بیش. شرقی آن در امتداد رودخانه کیچیک چاي بوده است
1353. 

الدین محمود اهري در اهر بود که نیاي بزرگ با استناد به منابع مکتوب یکی از عوامل توسعه شهر در این دوره وجود مرقد عارف صوفی شیخ شهاب .8
کتاب : ك به.آراي عباسی مضبوط است ـ براي مطالعه بیشتر رر کتاب عالمـ که شرح آن د. الدین از مریدان وي بودصفویان یعنی شیخ صفی

 . الدین اردبیلی، ذیل سلسله شیخ صفی250ـ251 الجنان، صصالجنان و جنات روضات
 . یحیی ذکاءاثر » هاي تبریزلرزهزمین«ك به .ها ربراي شناخت تحلیلی و دقیق در مورد این زلزله .9

 ). اهر(، اثر عبدالعلی کارنگ، ذیل شهرستان ارسباران 2ج» 1355شرقی آثار باستانی آذربایجان« :ك به.براي مطالعه بیشتر ر .10
این مجاورت را باید بعنوان . بنابر یک سنت تاریخی در شهرسازي ایرانی ـ اسالمی بازار شهر، میدان و مسجد جامع را باید کنار یکدیگر جستجو کرد .11

یکی یادگاري از : این مجاورت تلفیقی است از دو الگوست. دانست) چه ارگانیک و چه طراحی شده(رانیگیري و رشد شهرهاي اییک اصل در شکل
 .شهرسازي ایران پیش از اسالم و دیگري حکمی از شهرسازي اسالمی

 . ین نکته دانست، جنس و رنگ متفاوت آجرهایی که در محل اتصال این دو راسته از آن استفاده شده را شاید بتوان موید ا20*20*4ابعاد  .12
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 اثر مرحوم محمدکریم پیرنیا» 1370راه و رباط«: ك به.براي مطالعه بیشتر ر .13
حتمال با توجه به تجدید پوشش بنا در عهد قاجار با استناد به کتیبه منصوب در آن و شاید عدم مداخله در مالکیت حجرات در تعمیرات آن دوره، ا .14

 .تر استهاي علمی مستند و مستدلاثبات آن، نیاز به بحثاین فرضیه دور از واقعیت نیست لکن براي 
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