
www.Iranindepth.com 

     

 

 

  ریدردل کو ینینگ |بازار کاشان 

 

 

 

بیننده ای را به  هر نظرکه زیبایی هایش  تاریخی شهر استدیدنی ترین اماکن  بازارسنتی کاشان یکی از

 .قاجاری است وره تاریخی صفویه، زندیه و . این بازار یادگار سه د خود جلب میکند

 قسمت های مختلف بازار 

 مانند  در ان اصناف مختلف فعالیت می کردند بازار سرپوشیده ای دارد کهکاشان نیز همانند سایر شهر ها 

تمیچه ها)مرکز چند ، ضرابخانه، رنگرزها، ا، بزازها و بازارچه های میانچالمسگرها، زرگرها، کفاش هبازار 

 می شود ان دیدهدر حمامها و آب انبارهای متعدد ، مساجد، کاروانسراها،  و عالوه بر آن (سرا یا تجارتخانه

باید از نزدیک نظاره گر عظمت و شکوه این شاهکار  .ساخته شده اندی خاص ی هر یک از آنها در دوره و 

 .تاریخی بود

 ها مسگر بازار

یکی از مکان های دیدنی بازار کاشان راسته ی مس فروشان است که سالهاست صدای چکش بر روی 

 می باشدو خالق صنایع بی بدیل  استمس در ان طنین انداز 

 تیمچه امین الدوله 

و  بوده از ابهت خاصى برخوردار این بناى بلند است الدولهتیمچه ی امین ،قسمتهای مهم بازار از جمله

ا در نوع خود ممتاز این بنا رستحکام و طراحی و معماری ساخت آن،ساختارهندسی ،سقف تماشایی ، ا

  ساخته است.
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 سرای فرش فروشان 

با ورود به ان قالی های چشم نواز ایرانی ارامش خاصی را در ذهن هر بیننده محلی که ،بازار فرش دستباف 

 شان در همه جا پیچیدهآوازهکه قالی هایی با نقش و نگاری اصیل  می توان به وجود می اورد و 

 .،مشاهده کرداست

 ها کاروانسرا

به این شهر می در این بازار کاروانسرا هایی ساخته شده که پذیرای تجار و مسافرانی بود که  برای خرید 

 امدند. جالب است که در ان زمان بازار در مجاورت دروازه ی اصلی شهر ساخته می شده است.

 یهاینیریو ش اتیکاشان مثل گالب، عرق یهایسوغات دیخر یبرا ناگفته نماندکه این بازار بهترین انتخاب

 می باشد. یسنت

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 
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