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واحد و مشخص داده است.  یمعنا کیفراتر از  یرا پشت سر نهاده است که به آن روح یواژه بازار سرگذشت

خدمات گفته  ایتبادل کاال  یکننده و مصرف کننده برا دیبزار به برخورد تول یاقتصاد یامروزه در گفتمان ها

معنا  نی( چندان دو روز امیکن یکه بطور خالصه عنوانش م ی) دست کم زمان زیگذشته آن ن یشود. معنا یم

تحت عنوان  رهیو غ یهنر یها تیفعال منیکه واژه بازار به  ییاروپا یمانند کشور ها یینبوده است. در کشور ها

از سبک خاص  زیو اسرار آم یشرق یتوأم با روح واژه نیهمه آشناست، ا یبرا شیکم و ب یدوره شرق شناس

شود. واژه بازار از  یم یزنند تداع یم ادیبلند فروشندگان که محصول خود را فر یباشکوه بازار و صداها یمعمار

و  یمتمرکز بازرگان یهسته ها هی. بازار ردیگ یباستان پاچار سرچشمه م یوازار و از واژه پارس انهیم یواژه پارس

 شود. یگفته م یشهر یها ستمیس

از موارد توانسته اند که کارکرد خود را تا امروز حفظ کنند. امروزه در  یاریدر بس یو سنت یخیتار یبازار ها

 ستمیو س یدر بافت معمار رییتغ نیبا کمتر یخیتار یکه بازار ها میهست نیشاهد ا رانیا یاز شهرها یاریبس

هستند که نه به عنوان  یخیتار هیاز ابن یسنخ هابازار  نیدهند. در واقع ا یفعال خود ادامه م اتیبه ح یکارکرد

بافت  هیوجه شب چیبه ه گریکه د ییدارند.  شهرها انیامروز جر یروزمره مردم شهرها یموزه که در دل زندگ

 .را نداشته اند راتییغاین تمقاومت در مقابل  یارایآن تاب و  یعناصر سنت یو مابق ستندیخود ن یسنت

بازارهای سنندج که از قدیم نقشه تجارت را بر عهده داشتند و اکثر آنان اکنون نیز این مرکزیت را حذف کردند 

بناهای تاریخی هستند که از معماری های مختلف برخوردارند بازار آصف که هنوز هم کانون داد و ستد و قلب 

هجری قمری همزمان با دژ  ۱۰۴۶رار دارد ساخت آن به شود در مرکز این شهر قتجارت سنندج محسوب می

گردد قدمت آن به اندازه شهر است هرچند که قسمت وسط بازار در اوایل حکومت پهلوی در اثر سنه برمی

خیابان کشی از بین رفت و به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد مصالح به کار برده شده در این بنا سنگ و 

عموال خطی هستند متفاوت است و به شکل یک مستطیل خشت است و معماری آن با بازارهای ایرانی که م

بزرگ ساخته شده است هر قسمت از بازار اختصاص به فروش محصول خاصی دارد و قسمت عمده مغازه ها 

 شامل آهنگری طالفروشی غالت پارچه و فرش است.
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