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كیلومتر مربع و طول یک  7 ی حدودبا مساحت سنتی جهان  تبریز بزرگ ترین بازار سرپوشیده بازار

 یکی از شاهکارهای معماری ایران به شمار می آید. ،كیلومتر

بزرگترین سازه سرپوشیده جهان و  به عنوان یکی از های دیدنیگنبدهای زیبا و طاقبا  این مجموعه

 .بخشی از شاهراه ابریشم در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است

 

 تاریخچه بازار

 تا هجری چهارم ٔ  ولی بسیاری از جهانگردانی كه از سده مشخص نیست تاریخ ساخت اولین بنای بازار 

از جمله .اند داده ارائه آن ٔ  درباره را ای ارزنده و مهم اسناد اند، كرده بازدید بازار این از قاجاریان ٔ  دوره

ه ابن بگردشگران و جهانگردانی كه درباره ی رونق وشکوه بازار تبریز تعریف و تمجدی كرده اند میتوان 

 ماركو پولواشاره كرد. بطوطه و

مركز مبادله كاالهای  ابریشم ٔ  بر سر چهارراه جاده  به جهت قرارگرفتن  از بدو پیدایش تبریزبازار بزرگ 

برخوردار  اقتصادی باالیی اهمیتاز و بدین جهت و آفریقایی بوده  بازرگانی كشورهای اروپایی و آسیایی

اشاره كاخ عالی قاپو و مسجد جامع در اطراف این بازار از بناهای تاریخی معروف می توان به .بوده است

  كرد.
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 قسمت های مختلف بازار 

عالوه بر آن  . صنف مختلف مشغول فعالیت هستند 40مغازه در قالب  5000بیش از  این بازار با شکوهدر 

ها ها و سرااغلب تیمچهه و باب مدرسه هم در بازار تبریز ساخته شد 12باب حمام عمومی و  5مسجد،  30

خانه و محل كار و طبقه سوم محل اند طبقه زیرین مخصوص نگهداری كاال ، طبقه دوم تجارتسه طبقه

مرور زمان به بافت بازار اضافه شده به  داالن 11راسته و  20تیمچه،  25ناگفته نماند جمعا استراحت است.

  است.

بازارو بازار فرش و طال از  قسمتگوش و وسیع قیصریه  یکی اززیباترین الزم به ذكر است بازار هشت 

 مهم ترین بخش های بازار می باشد.

باف، صنایع دستی های دسترسد اجناسی مانند فرشاجناسی كه در این بازار به فروش می مشهورترین

 .كه  رنگ و بوی سنتی دارد و خبری از دنیای مدرن نیست می باشدتبریز، مصنوعات چرمی، آجیل و ادویه 

 

 

 

  : طناز اكبریگردآورنده 
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