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 سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران 

 موردی بازار تاریخی تبریز( مطالعه)

 1اصغر موالئی

 ۶/۵/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکيده

ین اسرمایه اجتماعی  ارند وگذای جامع از فرهنگ بومی ایرانی را به نمایش مین، نمونهیرابازارهای تاریخی ا

ایی بررسی نمود. اقتصادی، تاریخی، معنایی و فضتوان در ابعاد فرهنگی و مذهبی، اجتماعی، را میبازارها 

دارند برخوررویدادها  و سنتهای داد و ستدفضاها،  مطلوبی درکیفیتهای محیطی الگوها و از بازارهای تاریخی 

امری که با احداث پاساژها و مراکز خرید  .اندهغنی و پویایی در گذر زمان بود های اجتماعیسرمایهکه محمل 

سرمایه  و کیفیتهای این مقاله با هدف تبیین ابعاد معاصر با سبکهای غیربومی مورد تضعیف واقع شده است.

شود، که  با استفاده از روش تحقیق اجتماعی در بازارهای تاریخی و نمونه موردی بازار تاریخی تبریز انجام می

الگوهای ارزشمند در شود. بازارهای تاریخی با برخورداری از میدانی انجام می ایشپیماسنادی و _تحلیلی

، سرا، داالن و مسجد، مجموعه عظیمی از در فضاهایی همچون راسته، تیمچه بومیسنتهای ساختار و اجزاء 

، اساس پایه اقتصادیسرمایه اجتماعی در بازار تبریز بر  نماید.سرمایه اجماعی را با خود در گذر زمان حمل می

اسالمی )درهم تنیدگی و انسجام نظم اجتماعی، فرهنگی،  _؛ فرهنگ ایرانیایسیستم فضایی و کالبدی حجره

اقتصادی و کالبدی؛ مرکزیت مساجد و مراجعه کسبه و مراجعین برای ادای نماز؛ برگزاری مراسمات فرهنگی 

 نیازمندان؛ روابط همسایگی مستحکم( استوار است. همیاری ؛ ؛ اعتقادات دینیجشنها، عزاداریو مذهبی در 
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 لهو بيان مسأ مقدمه -۱

یم از فرهنگ، هنر و اقتصاد ایرانی محل بروز و نمود ظای عبازارهای تاریخی به عنوان گنجینه

های اخیر موجب در دهه احداث مراکز خرید معاصر و پاساژها شود.سرمایه اجتماعی محسوب می

شده است. در بازارهای  آن بومی و الگوی بازارهای تاریخیبه ارزشهای کم توجهی تضعیف و 

تاریخی، روابط و تعامالت اجتماعی و فرهنگی، رویدادهای جمعی و تاثیرات متقابل بازار و 

کند. بنابراین بازارها عالوه داشتن کارکرد قشی مهم در فرهنگ شهری ایفا میمراجعین، ن

ای فرهنگی و اجتماعی و بستر فضایی و کالبدی هستند که به مانند یک اقتصادی، دارای زمینه

 کنند. کل یکپارچه در حیات شهری نقش ایفا می
اع کاالهاست. در فارسی نامه دهخدا به معنی محل خرید و فروش و عرضه انوبازار در لغت

 "آبا کاری"و در پارسی هخامنشی به آن  "واچار"سی پهلوی به آن رو در فا "وازار"میانه به آن 

به معنی محل چریدن و گردیدن  "کاری"به معنی محل اجتماع و  "آبا"شد که مرکب از گفته می

و عرضه کاالست  بازار به معنی محل خرید و فروش. (1۵: 13۸۸)بهزادفر و همکاران، است 

ترین محور و شاهراه ارتباطی در شهرهای قدیمی بود و (. بازار مهم11 :13۸۶زاده، )سلطان

ترین کانال گرفت. به عبارت دیگر بازار مهمبیشترین آمد و شد شهروندان در آن صورت می

که اطالعات، یافتند، بلها در آن جریان میارتباطی شهر بود که نه تنها مردم، کاالها و سرمایه

های (. در هنگام جشن2۸ :رسید )همانها نیز از طریق آن به اطالع شهروندان میاخبار و آگهی

(. بازار به عنوان 29: کردند)همانملی و مذهبی بازارهای را چراغانی و برای برپایی جشن آماده می

 آمد و اصناف وینمادی شهری و اجتماعی نمایانگر همبستگی و یکپارچگی مردم شهر به شمار م

 :آوردند )همانوران مهمترین تشکل اجتماعی، صنفی و سیاسی را در گذشته به وجود میپیشه

توسعه و قرارگیری بازار در شهرهای اسالمی معموال در کنار مساجد جامع هر شهر پدیده (. 31

(. رابطه 3۶: 13۸3ای است و بازار اصفهان نمونه بارز آن است )شفقی، جغرافیایی شناخته شده

جواری کالبدی بازار با مسجد قابل توضیح است. هرچند بازار با نهاد دین بیش از هر چیز در هم

که این رابطه در طول زمان به دلیل تغییرات ساختاری درون میدان دچار تغییرات و نوساناتی 

لید سرمایه بازتو ترین مولفهعنوان مهمتوان گفت دین بهشده است، با این حال هنوز هم می

مکانهای مذهبی نقش مهمی در عنوان یکی از به بازار جدانمادین در بازار دارای کارکرد است. مس

 سبهک و عالوه بر این باعث پیوند روابط دوستانه رویدادها و تعامالت اجتماعی روزانه بازار داشته

در سطحی دیگر باعث سازد. مسجد گردد، امکان تبادل اطالعات را نیز فراهم میبا همدیگر می

شد و از این طریق توانایی اثرگذاری بر ساخت قدرت پیوند و ارتباط بازاریان با نهاد روحانیت می

 ( دو گروه روحانیوناقتصادیرا داشت. به عبارت دیگر قدرت اقتصادی بازاریان )سرمایه  سیاسی
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 نهادهای مذهبی احداثاریان در روحانیت از حمایت مالی بازداد. و بازاریان را به یکدیگر پیوند می

جست. حضور بازاریان در مساجد و مراسم مذهبی باعث علمیه سود می مانند مسجد و حوزه

دار بودن، توان از امانتشود که ذیل آن میافزایش سرمایه نمادین در میدان اقتصادی بازار می

م برد که به واسطۀ برگزاری حساب بودن نانام بودن و خوشکار بودن، خوشباانصاف بودن، درست

 (. 30-29: 1394شود )جمشیدیها و همکاران، و حضور در مراسم مذهبی تقویت می

یک فضای سرپوشیده به  توسطهایی است که ای از دکاناش، مجموعهبازار به مفهوم حقیقی

تبار گیرد: از اعگون از معانی را دربر میای گونهشوند و به مفهوم مجازی، گسترهیکدیگر وصل می

 :13۷1 دوخورد کردن و خود جلوه دادن )فالمکی،شایستگی تا رونق، از آراستن تا زتا قدرت، از 

فضاهای مذهبی هستند که های اجتماعی ارزشمندی بازارهای تاریخی ایران دارای سرمایه (.۷1

اصفهان، تبریز، . بازارهای تاریخی از نقش مهمی برخوردارندهای علمیه بویژه مساجد و حوزه

ها، سراها، ها، تیمچهتهران، کاشان و شیراز و ... همگی با فضاهای هماهنگ و متنوعی از راسته

ها، چارسوقها، مساجد و ... هستند که جریان سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف آن در حجره

 واقعیتهای روزانه قابل مشاهده است.

فول نهاده است. نادیده مالها و مگامالها، رو به ارویه جریانی که در عصر حاضر با رشد بی

گرفتن سنتهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در مراکز خرید معاصر، موجب تضعیف 

شود. بنابراین مهمترین مساله تحقیق ضرورت بازشناسی سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی می

های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، در بازارهای تاریخی و جایگاه آن در ابعاد و زمینه

در آن  اجتماعیبازار تاریخی تبریز یکی از بازارهایی است که هنوز سرمایه معنایی و فضایی است.

زنده و پویا است و در ابعاد مختلف و رندگی روزمره در جریان روابط اقتصادی، اجتماعی و 

ررسی و ارزیابی، موضوع سرمایه اجتماعی باشد. از این رو بهمچنین مناسبتها قابل مالحظه می

 در بازارهای تاریخی، در بازار تاریخی شهر تبریز به عنوان نمونه موردی، انتخاب شده است.  

هدف پژوهش حاضر، تبیین و روشن کردن جایگاه سرمایه اجتماعی، در بازارهای تاریخی ایرانی 

این موضوع است که سرمایه اجتماعی است. به عبارت دیگر در این مقاله سعی بر روشن نمودن 

های پژوهش حاضر شود. در این راستا پرسشدر بازارهای تاریخی دارای چه ابعاد و مصادیقی می

های سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایرانی چیست؟ وضعیت ها و سنجهعبارت است از: مولفه

 آن کدامند؟سرمایه اجتماعی در بازار تاریخی تبریز چگونه و مصادیق 

فرایند انجام پژوهش نیز به این شکل است که پس از طرح مساله و ضرورت آن به مفهوم 

های آن در بازارهای تاریخی ها و سنجهشود. سپس ویژگیهای مولفهسرمایه اجتماعی پرداخته می

دیق اتبیین شدند. در ادامه سرمایه اجتماعی در بازار تاریخی تبریز توسط پژوهشگر مطالعه و مص
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ا، هآن بروش پیمایش میدانی از نظر مردم و کسبه ارزیابی گردیده و پس از تحلیل آماری و یافته

 قابل مالحظه است. 1گیری شد. این فرایند در دیاگرام شکل بندی و نتیجهجمع 

 
 دیاگرام فرایند انجام پژوهش )نگارنده( :۱شکل 

 پيشينه پژوهش -۲

 مفهوم سرمایه اجتماعی -۱ -۲

-ها و ثروتها، اندوختهمتشکل از دو واژه سرمایه و اجتماعی است که به داشته یاجتماع یهسرما

های شود. این مفهوم در جوامع مختلف، بسته به سبکهای نهفته در یک اجتماع اطالق می

مختلف زندگی اجتماعی، ممکن است نمودهای گوناگونی داشته باشند. پرداختن به این موضوع 

از منظر ضرورتهای مختلفی همچون امنیت، آرامش، همگرایی در مواقع بحرانی، اتحاد تواند می

ها و رویدادهای سیاسی و مناسبتهای مختلف فرهنگی، مذهبی و اقتصادی پدیدار گیریدر تصمیم

 شود. 

 سرمایه -2 ی،اقتصاد سرمایه -1نماید: بندی میدر سه دسته، طبقهرا  یهسه نوع سرما 1یوبورد

 ،یاجتماع یهسرما است و یفرهنگ منشاء سرمایه  یاجتماع یهسرما ی.اجتماع سرمایه -3 یفرهنگ

 یلو قابل تبد آورندیدست م ها بهدر شبکه یتّعضو طریق است که افراد از یمنافع و منابعهمان 

 ییهاو شبکه ی هنجارهابه معنا سرمایه اجتماعی (.1391)علینی،  است یاقتصاد یهشدن به سرما

 

1- Bourdieu 
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کند و یم فراهم متقابل منفعتکسب  یبرا یکه امکان مشارکت مردم را در اقدامات جمعاست 

یده سنج یررسمیو غ ی رسمیهادر انجمن یّتعضو یزانو م یبا سطح اعتماد اجتماع یشتر اوقاتب

ها را در و شبکه هنجارها یزانم یا یاست که موجود مرکب اینگارها ی،اجتماعیه . سرماشودمی

(. 13۸3نماید )تاجبخش، ثقفی و کوهستانی نژاد، می یحتشر ویژه یزمان بازه یکو در  اجتماع یک

وجود دارد که  یاجتماعیه سرما عبارت متفاوت از کاربرددو  2و شری بارترم 1زعم بری ولمنه ب

 گروه یفیّتک، را یاجتماع یهسرما پوتنام کار گرفته شده است؛ به 3تناموپ یاز آنها از سو یکی

(، لوری 199۵یاما )فوکو . دیدگاه صاحبنظرانی همچوناستی اجتماعو  یکه فرهنگ کرده قلمداد

 گیرند.( در این دسته قرار می19۶1( و جین جیکوبز )1920(، هانی فان )19۸۷)

انواع سرمایه عبارتند از: سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی، 

ای از هنجارهای (. سرمایه اجتماعی مجموعه391: 139۷دیگران، سرمایه اجتماعی )خسروی و 

موجود در نظامهای اجتماع است که باعث ارتقای سطح مشارکت و همکاری افراد در گروه و 

 (. 40۵: 139۷شود )همان، های تبادالت و ارتباطات میپایین آمدن سطح هزینه

-یم یاجتماع هیسرمارا معادل  گریکدیارتباط با  یبرقرار یمردم برا یی( توانا1990کلمن )

 یدر بستر اوالا که  ردیگیو شکل م ابدییم متجلی یتنها زمان یاجتماع هیسرمامقوله . داند

 شکل گرفته و در ی ملموسموجود روابط یهاانسان انیم ایها باشد و ثانبا حضور انسان یاجتماع

 گریدکیافراد با  ینحوه همکار نییتب یبرا بزعم وی ابزاری یاجتماع هیمفهوم سرما. باشد انیجر

از ای سرمایه اجتماعی مجموعه(، 2001) 4فوکویامابزعم  (302: 1990کولمن، )بوده است. 

هستند  نفعهمکاری در آن ذیمشترک با گروهی  اجزایکه  است های غیررسمیهنجارها یا ارزش

، هنجارها، اجتماعو فرهنگی  نیدرو سرمایه اجتماعی به هماهنگی و تعادل(. 33: 13۸4)فوکویاما، 

جامعه  ،زنجیریبه مثابه ها اشاره دارد. سرمایه اجتماعی تعامالت دولت با مردم و سازمان، هاارزش

 نماید.جامعه را هدایت میرشد اقتصادی  پیوند زدهرا به یکدیگر 

 هیسرما و ی(فرد اتیّخصوص) یانسان هی، سرمای(کیزیف یایاش) یکیزیف هیسرما انیتنام موپ

 انیم روابط و یبه شبکه اجتماع یاجتماع هیاو، سرما هیّشود. در نظر یقائل م زیتما یاجتماع

 اجتماعی بستان از روابط شبکه اعتماد و بده میتنام، مفاهوپ هیّافراد اشاره دارد. براساس نظر

که ساکنان آن  کندیم، یک اجتماع سرشار از اعتماد را خلق «امتیاز مدنی بودن»خیزد و برمی

 

1 -Barry Wellman 

2- Sherry Bartram 

3- Putnam 

4- Fukuyama 
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 دیمف یوابطو ر دارند نقش گریکدی یفّعال در زندگ یبلکه به شکل شناسند،یرا م گرینه فقط همد

 میمفاهمستلزم ، قوی یاجتماع هیسرما برخورداری از. کنندی و مملو از اعتماد را با هم برقرار م

 سویه باشد )شجاعی باغینیها، در میان ساکنان باید دوناشی از آن بستان و تعهّدات اعتماد و بده

 (. ۵۸: 13۸۷و همکاران، 

است. پیونددهنده،  یاجتماع هیو سرما یگروه درون یاجتماع هیسرما شامل یاجتماع هیسرما

نا ب کینزد شاوندانیخو ریو سا یمیدوستان صم خانواده، بر محور یگروه درون یاجتماع هیسرما

است که افراد متعلّق به  انهیگرادرون رویکردی یدارا ،یاجتماع هیاز سرما دسته نیشده است. ا

همگون  یهاو گروه یانحصار یهاتیّهو تیو به تقو آوردیم مشابه را گرد هم یرده اجتماع کی

 از ریغ ییهادورتر که در حلقه انیدهنده، افراد را با آشنا ارتباط یاجتماع هیدارد. سرما شیگرا

گروه کوچک و محدود،  کی تیتقو یبه جا هینوع سرما نی. ازندپیوند می حلقه آنها قرار دارند،

 یتماعاج هیتنام سرماوپ از نظردارد.  شیتر گرابستانِ گسترده و بده ترعیوسی هاتیّهو جادیبه ا

 رفتشیپ یدهنده برا ارتباط یاجتماع هیسرما بوده و دیموانع مف یعبور از برخ یبرای گروه درون

  (.13۸۵ضروری است )فیلد،  کردن

 بازارهای تاریخی ایران و سرمایه اجتماعی: -۲-۲

مطالعه سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران، مستلزم شناخت ابعاد مختلف بازارهای 

تاریخی است. چرا که ابعاد مختلف فرهنگی و مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، معنایی و 

اجتماعی در خود دارند. از این رو به  سرمایه ای برای بروز و نمودفضایی هر کدام بستر و زمینه

 ود.شمطالعه تعاریف، ابعاد و ویژگیهای بازار تاریخی از دیدگاه اندیشمندان این حوزه پرداخته می

(، باور آگاهانه به تمایز فرهنگی ایران، اساس و نشانه هویت 13۵3به عقیده احمد اشرف )

ر طول قرن های گذشته بوده است. هویت ایرانی، مشترک و نیروی پیوند دهنده مردمان ایران د

همچون یک پدیده تاریخی و سیاسی، نه محصول دوران مدرن و پست مدرن، بلکه محصول 

(. از نظر وی، 223-222: 139۶های متمادی پیش و پس از اسالم بوده است. )اشرف، قرن

ویژگیهایی هستند که شهرهای دوران اسالمی ضمن تاثیرپذیری از زندگی شهری ساسانی دارای 

کرد: در این دوره به علت گسترش وسعت امپراتوری آنها را از شهرهای پیش از اسالم جدا می

اسالمی، بازار مبادالت در قرنهای سوم و چهارم شهرنشینی رونق فراوان یافتند و سیمای شهر 

ادی پیدا دگرگون شد. در دوره اسالمی سازمانهای دینی در شالودۀ زندگی شهری اهمیت زی

 :13۵3)اشراف،  کردند و مسجد آدینه )یا مسجد جامع( از اجزای اصلی نظام اجتماعی شهر شد

12-10 .) 
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شهرهایی که فرمانروایان اسالمی بنیان گذاردند دو پایۀ اصلی داشت: یکی مسجد جامع و 

دیگر  بازار. مسجد جامع در اوایل دوران اسالمی مرکز مذهبی و سیاسی بود... در سوی یدیگر

های مسکونی گرداگرد بازارها جای داشت و در هر یک مسجد جامع و بازارها قرار داشتند. محله

(. 19 :زیستند که از گروه قومی خاصی بودند )همانهای شهرهای نوبنیاد مردمی میاز محله

عناصر اصلی زندگی شهری در دورۀ اسالمی شامل حکومت، امت، اصناف و محالت است. بنابراین 

جزای اصلی نظام اجتماعی شهرها با اجزای سیمای شهر رابطۀ نزدیک دارد: قهندز و دارالحکومه ا

مرکز اداری و حکومت شهر، مساجد و مدارس مذهبی، بازار مرکز اصناف، و محالت شهر مرکز 

(. از این رو بازارها یکی از 24 :زندگی گروههای اجتماعی، قومی، نژادی و مذهبی است )همان

شوند. بازارهای تاریخی عالوه بر کارکرد اقتصادی، به اخت شهرهای ایرانی محسوب میارکان س

 گاه هویت فرهنگی و تعامالت اجتماعی ایرانیان بوده است. عنوان فضای شهری تجلی

ناپذیر از بازار در دوران اسالمی، نمادهای کالبدی دین، به تدریج به عنوان اجزای جدایی

شدند و عناصری چون مسجد، مدرسه، حسینیه، تکیه در آن پدید آمدند. اسالمی ظاهر _ایرانی

در دوران اسالمی با اضافه شدن عملکردهای جدید به بازار، ساختار و کالبد آن به اندامی مرکب 

(. از ۶2: 13۸۶محمدی، با درنظر گرفتن کلیۀ عملکردهای زندگی عمومی شهر بدل شد )خان

ترین عنصر شهری نمایان شد و مهد ترین و شاخصکنندهتعییندوران صفویّه بازار به عنوان 

های سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی شهرهای ایرانی و اسالمی گردید )رجبی، فعالیت

(. بازار به مثابه عرصه اجتماعی و فرهنگی همواره مکانی برای بخشی از فعالیتهای ۷2: 13۸۶

ر از دیرباز مکانی بود که حاصل فعالیتهای انسانی در انسان اجتماعی بوده است. در حقیقت، بازا

شده است. نتایج فعالیتهای انسانی، به منزله محصوالت فرهنگی، هم برای برآوردن آن مبادله می

ده است. شهای انسانی به بازار عرضه مینیازهای انسانی و هم به منزله عینیت بخشی به قابلیت

 صادی و از سویی دیگر ابعاد اجتماعی و فرهنگی داشته استاز این رو بازار از سویی جنبه اقت

(. بازار مکانی است که در آن تبادل فرهنگی و مبادله محصوالت 1۵: 13۸۸)بهزادفر و همکاران، 

های مختلف اجتماعی، شود. مکانی که اقشار و طبقات و گروهو ارتباطات انسانی تواما انجام می

با یکدیگر قرار گرفته و به شکلی ناخودآگاه یکدیگر را تحت  قومی، نژادی و فرهنگی در ارتباط

 هایهای فرهنگی از یک حوزه فرهنگی به حوزهدهند و باعث اشاعه عناصر و پدیدهتاثیر قرار می

 (. 1۸0: 13۸0)عسگری خانقاه،  شوندفرهنگی دیگر می

هنده حضور مطالعه و تفحص فرهنگی و اجتماعی در فضای بازارهای سنتی دقیقا نشان د

پررنگ و برجسته عناصر فرهنگی و اجتماعی در محیطی ظاهر اقتصادی است. در بطن فعالیتها 

شود که ای ظاهر میهای فرهنگی و اجتماعی متنوع و پیچیدهو مراودات بازار، همه روزه پدیده
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دن ش ثر است. کاربرد زبان یکسان، استمداد از خویشاوندان، رهنمونؤدر فعالیتهای اقتصادی م

های خویشاوندان، ایجاد ارتباط غیررسمی و کامال مبتنی بر آشنایی با خریداران خریداران به مغازه

 هر ارتباط خاللنماید. در و مواردی از این دست همه روزه فعالیتهای اقتصادی بازار را تسهیل می

ماعی پویا و افتد، مراودات فرهنگی و اجتاقتصادی که بین مراجعه کننده و کسبه اتفاق می

 ود.شگیرد که سبب انتقال عناصر فرهنگی دوطرف میای به شکل ناخودآگاه صورت میپیچیده

در بازارهای سنتی، سابقه فعالیت روابط غیررسمی مبتنی بر شناخت متقابل و اعتماد ناشی 

ی اجتماعای که باعث بوجود آمدن رابطه از آن شروط اولیه یک فعالیت اقتصادی قوی بوده است

گردید. نتایج مطالعات مردم شناختی نشان مبتنی بر اعتماد بین افراد شاغل و مردم در بازار می

در بین شاغالن فعال در بازارهای  ای از روابط خویشاوندی و فامیلیدهنده ان است که شبکه

های سنتی وجود داشت. این موضوع بیانگر این نکته اجتماعی و فرهنگی است که حمایت

 های اجتماعی و اعتمادویشاوندی و فامیلی در درون شبکه بازارهای سنتی باعث تقویت شبکهخ

بهزادفر کنند )شود و به تبع آن این روابط، نقش اقتصادی قابل توجهی را نیز ایفا میمتقابل می

و  توان به برگزاری مراسم عزاداری(. از کارکردهای اجتماعی مهم بازار می1۵: 13۸۸و همکاران، 

ای برگزار سوگواری در ماه محرم و صفر اشاره نمود. معموال هر یک از اصناف مراسم جداگانه

کردند. سوگواری به مناسبتهای دیگر از جمله درگذشت علمای دینی و بزرگان شهر نیز در می

 (. 3۸3: 13۵۶گردید )بیهقی، بازار برگزار می

ای هکه هر جزئی از آن بستر تجلی سرمایهبا توجه به ویژگیهای چندگانه بازارهای تاریخی 

توان سرمایه اجتماعی بازارهای تاریخی، را در شش زمینه اجتماعی سنتی ایرانی اسالمی است، می

زمینه اقتصادی  -3زمینه اجتماعی  -2زمینه فرهنگی و مذهبی  -1زیر بطور جامع مطالعه نمود: 

 . (2)شکل  زمینه فضایی -۶زمینه معنایی  -۵زمینه تاریخی  -4

 
 گانه )نگارنده(های ششابعاد سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی در زمينه : ۲شکل 

سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران

زمينه

فضایی 

زمينه

معنایی

زمينه

تاریخی

زمينه 
اقتصادی

زمينه 
اجتماعی

زمينه 
فرهنگی و 

مذهبی
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-توان در زمینهنشان داده شده است، سرمایه اجتماعی را می 1شماره همانطور که در جدول 

مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، معنایی و فضایی بررسی نمود، که هر زمینه _های فرهنگی

باشند. بازارهای ای است که حامل کیفیتهای مربوطه میهای چندگانهها و زیرمولفهدارای مولفه

سازد. های آن را بیش از پیش نمودار میتاریخی محمل واقعیتهایی است که تعمق در آنها ارزش

شهای زفعالیتها، روابط، فضاها و رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی که برخاسته از ار

 شود. های اجتماعی محسوب میایرانی و اسالمی است و به مثابه سرمایه

 های کيفی سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران )نگارنده(ابعاد و زیرمولفه: ۱جدول 

 مصادیق در بازار تاریخی اهکيفيتها/سنجه هازیرمولفه ابعاد/ زمينه 

های زمینه

فرهنگی و 

 مذهبی

سنتهای 

فرهنگی و 

مذهبی، زبان و 

گویش بومی و 

محلی، حدود 

 شرعی

مراسمات جشن و 

عزاداری؛ رعایت 

حدود عرفی مذهبی؛ 

 سنتهای فرهنگی

ا هها و راستهبرگزاری آیینهای عزاداری در تیمچه

منبر  -امر به معروف و نهی از منکر  -و سراها 

 کمک -باور به حالل و حرام -احکام شرعی کسب 

نیازمند و مستمندان، اصالت کسبه، سنت به افراد 

خرید، وجود دستفروشان و باربران قدیمی، غذاها 

و نوشیدنیهای بومی قدیمی، فرهنگ تولید و 

 عرضه مستقیم، تعصب به زبان و گویش محلی.

 

های زمینه

 اجتماعی

روابط اجتماعی 

 پایدار

سنتها و 

هنجارهای 

اجتماعی، 

رویدادهای 

اصیل ، 

 گردشگری

 اجتماعی مشارکت

اعتماد عمومی،  

حضور افراد مسن، 

اتحاد و انسجام 

اجتماعی، سنتهای 

اجتماعی 

غیرانتفاعی، سنت 

 وقف

ای و تعامالت مستمر بین کسبه و سیستم حجره

 -هاتداوم نسلهای بازاریان در حجره -مراجعین

 -اعتماد متقابل و مداوم  کسبه و مشتریان

و همدردی  -یکپارچگی در جریانات سیاسی

 مشارکت در رویدادهای اجتماعی غیرانتفاعی 

های زمینه

 تاریخی

میراث فرهنگی 

 و تاریخی

 اسامی تاریخی

 وجود آثار تاریخی

اصالت تاریخی؛ 

هویت اجتماعی و 

 فرهنگی 

 ثبت ملی / جهانی بازار تاریخی -

 های مختلف تاریخیدوره نماد اصالت -

 نماد هویت و شناسنامه شهر -

های زمینه

 اقتصادی

سنتهای 

 اقتصادی

سیستم حجره

 ای

های اقتصادی؛ آیین

کمک به مستمندان؛ 

هنجارهای عرفی و 

قانونی؛ تعادل خرید 

حمایت از کسبه  -قلب تپنده اقتصادی شهر

آیین و قوانین صنف  -متضرر و افراد نیازمند

انصاف در خرید و  -خرده مالکیسنت  -حسبه

ارائه محصوالت  -گراییپرهیز از مصرف -فروش

 محلی و مرغوب
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مالکیت ؛ ثبات و 

پایداری 

 اقتصادی

و مصرف؛ باورهای 

 مذهبی    

های زمینه

 فضایی

بناها و فضاهای 

 مداراجتماع

سلسله مراتب 

 فضایی 

های مساجد و حوزه

 علمیه

 سنت حسنه وقف 

های ها اصلی و فرعی، داالنوجود راسته

وجود  -ها و سراهای تخصصیتخصصی، تیمچه

ها، مساجد و وجود وقف حجره -مساجد متعدد

 مدارس علمیه وقفی

های زمینه

 معنایی

 تجارب احساسی

 ادراک معانی 

حس مکان و غنای 

حسی؛ تعلق خاطر؛ 

تصویر ذهنی قوی ؛ 

 انگیزیخاطره

-وجود فرمهای آشنا-جذابیتهای منظر بازار

-ها و سراهاها و راستهتناسب و زیبایی تیمچه

-غنای حسی و خاطره -ادراکیتنوع تجارب 

 ماندگاری در تصویر ذهنی مراجعین -انگیزی

رفت. اکثر فعالیتها و ترین محور ارتباطی شهر به شمار میدر شهرهای قدیم ایران، بازار مهم

ود ب کانال ارتباطی بین شهروندانترین افتاد. بازار مهموآمدها در سطح شهر در بازار اتفاق میرفت

یا  شد وکه عالوه بر مبادله کاال و سرمایه، بیشترین حجم اطالعات و اخبار نیز در آن مبادله می

در شهرهای قدیمی به  رسانیاطالعرسید. با توجه به اینکه توسط حکومت به اطالع مردم می

 توسطترین فضای شهری، ترین اخبار در بازار به عنوان عمومیشد، مهمصورت شفاهی انجام می

 (. 1۶: 13۸۸رسید )بهزادفر و همکاران، به اطالع مردم می "جارچی"

بود.  مقاماستقبال عمومی مردم از افراد مهم و مهمانان عالیکارکرد اجتماعی دیگر بازار، 

های اصلی بازار عبور کرده و مورد استقبال مردم قرار مهمانان پس از ورود به شهر از راسته

 (.1۶: 13۸۸و همکاران، )بهزادفر  گرفتندمی

ها به ی این جشنرگزارترین مکان ب، بازار مهمهای ملی و مذهبیجشنبه هنگام برگزاری 

ند. رفتهای آیینی میبندی و چراغانی بازارها به استقبال این جشنرفت و مردم با آذینشمار می

های پهلوانی انجام شاز جمله کشتی و ورز ورزشی مسابقاتعالوه بر آن در بسیاری از بازارها 

مراسم توان به برگزاری (. از کارکردهای اجتماعی مهم بازار می24۶: 13۸۵گرفت )مقدسی، می
ای در ماه محرم و صفر اشاره نمود. معموال هر یک از اصناف مراسم جداگانه عزاداری و سوگواری

ینی و بزرگان شهر کردند. سوگواری به مناسبتهای دیگر از جمله درگذشت علمای دبرگزار می

 (.3۸3: 13۵۶گردید )بیهقی، نیز در بازار برگزار می

های صنفی، سیاسی و اجتماعی ای بازار تشکیل تشکلترین ویژگیهای درون مجموعهاز مهم

گذار تشکیل نهادهای مدنی در جامعه دانست. این ها را پایهتوان این تشکلبود که احتماال می
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گیری کرده و نظر خود را در رد یا قبول مسائل جاری جامعه موضعها اغلب در قبال تشکل

کردند. در برخی ادوار، بازاریان در مخالف با حکومت دست به اقداماتی موضوعی به نحوی اعالم می

 (. 1۶: 13۸۸گرفت )بهزادفر و همکاران، زدند و غالبا اعتراض آنها با تعطیلی بازار انجام میمی

اعی شهر که شامل حکومتی )حاکمان و مستوفیان و گزمه و نظایر آن(، در میان طبقات اجتم

وران، گروه تجار یعنی کسانی که در امر دادوستد سروکار داشتند، همیشه کشاورزان، تجار و پیشه

این امکان برایشان فراهم بود که بخاطر ارزش افزوده حاصل از دادوستد ثروتمند شوند و در 

صادی و حقوقی قرار بگیرند و نیازمند مراجعه به علمای دین و فقها معرض معامالت پیچیده اقت

یا کسانی که در حوزه حقوقی نقش داشتند. اغلب آن مسائلی که در عرصه فقه تحت عنوان 

مطرح شده است در واقع حلّ و فصل مسائل پیچیده حقوقی است که در عرصه  "مکاسب محرمه"

آمد. برای همین میان کسانی که به امر پیش میدادوستد و عقود و حقوق شرعی و امثالهم 

دادوستد اشتغال داشتند با فقها و علمای دین حشر و نشر وسیعی داشته است و به خاطر همین 

ها و مسائل تازه شدند. سوالمدارس علمیه اغلب در بازارها یا بسیار نزدیک به بازارها ساخته می

 (. 11: 13۸۸ی، و متعدد انگیزه این تعامل دائمی بود )بهشت

بازرگان و سوداگر ایرانی باید در جایی مقام داشته باشد که خریدار بتواند به آسانی کاالی او 

دارند مقایسه کند و وضع استثنایی و انحصاری آن باعث فریب و را با آنچه دیگران عرضه می

م و در یک غبض نشود. پدید آمدن رسته و گردآوری کاالهای مشابه در دکانهای نزدیک به ه

وری و سوداگرای ایرانی است که بر خالف نقاط بازار با تیم و سرا معلول همین نظام خاص پیشه

دهد تا خواسته و کاالهای موردنظر خود را به ارزانترین بها و به دیگر جهان به خریدار فرصت می

د ند امروز ناچار باشآنکه مانعیب و متناسب با اقتصاد خانواده خود تهیه کند، بینحو دلخواه، بی

برای خریداری چیزی صدها مغازه را که هریک حداقل پانصد متر باهم فاصله دارند سر بزند. 

داشت که در یک رسته و نزدیک میوران ایرانی را واای، پیشهصداقت و درستکاری و وجدان حرفه

کاالهای مشابه خود  ای، رسته و بازار خاص را برای عرضهبه هم دکان بگیرند و هر صنف و دسته

ها آنچه را های کاال و سنجیدن آنبرگزنند و خریدار را آزاد بگذارند تا بتواند با دیدن نمونه

برند خواهد خریداری کند که امروزه به اصطالح عامه واژه بورس را بدین منظور به کار میمی

 (. 13۸1و توسلی،  13۸۷)پورجعفر به نقل از پیرنیا، 

هایشان با هم متفاوت بوده است در مجموعه یک کل متنوع بازار که نقش فضاهای متعدد و

ساختند که تمام عناصرش به یکدیگر متکی بودند، همچون خود مشاغل مختلف منسجم را می

به  ها نه راحتیها، بازاریموجود در بازار که به یکدیگر وابسته بودند. به همین دلیل وابستگی

توانست از بازاری بودن جمعشان اضافه شود و نه کسی به راحتی می دادند که بهکسی اجازه می
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ن بود که بازاریها اغلب یک ریشه خانوادگی پشت اندر پشت در میعزل شود. و شاید به خاطر ه

شد کسانی که به طور طبیعی امنای بازار شده بودند بازار داشتند. در بازار اگر کسی ورشکسته می

ردند. کگفتند و در واقع بزرگان تجار بودند، از انها حمایت میمی "التجارامین"و اصطالحا به آنها 

التجار هم بزرگِ تجار بود و هم آدم شریف و اهل تدبیری بود و هم صاحب مکنت  و در امین

 التجارحقیقت همه این خصوصیات را در کنار هم داشت. شخص ورشکسته بالفاصله به امین

د. کرالتجار بزرگان و امنای دیگر بازار را خبر میکرد. امینالم میاش را اعرجوع  و ورشکستگی

ک یگرفتند و با یکشدند و از شخص ورشکسته فهرست طلبکارانش را میامنای بازار جمع می

کردند. اینان چون صاحب اعتبار بودند و مورد اعتماد طلبکاران هم قرار داشتند، آنها صحبت می

 کردند؛ مثال اگر طلبکارانهای شخص ورشکسته را جمع میکاران، حساببا توافق و تفاهم با طلب

ون پذیرفتند؛ چخواستند که تومانی سه ریال به جای طلبشان قبول کنند، آنها هم اغلب میمی

ی د. یعنشودانستند که در جایی دیگر و در تعامالتی که با هم دارند این معامالت جبران میمی

کردند و شخص ورشکسته را بدهکار را بدهکار خودشان را صاف می انبدین ترتیب حساب طلبکار

کردند و این شخص را کردند و چون امنای بازار بودند از اعتبار خود نزد بازاریها استفاده میمی

کردند تا بازاریهای دیگر با ضمانت آنها به این فرد کاال بدهند. به این ترتیب شخص ضمانت می

شود که وانست وارد چرخه اقتصادی بازار شود. با این اوصاف معلوم میتورشکسته دوباره می

افتد، بازاری شدن یعنی برخوردار بودن از یک فرهنگ و از بازاری شدن فقط با پول اتفاق نمی

 (. 12: 13۸۸)بهشتی،  یک تربیت خاص

ر جای خود چنان دها قبل همدر بازار اصفهان مراکز فروش و یا تولید اغلب کاالها از قرن 

سال قبل تا امروز به عرضه تنها  400هایی وجود دارد که از باقی مانده است. در این بازار دکان

اند. اما برخی از کاالها به واسطۀ عدم تولید و یا مصرف، تغییر کاربری یک نوع کاال مبادرت نموده

خاص خود را داشته  (. بازار اصفهان همیشه مشتریان40: 13۸3اند )شفقی، و فروش پیدا کرده

شهر  هایگرایی که بر پایه عادت، خرید از بازار را به خرید از خیاباناست، به یوژه مشتریان سنت

تر و کاالها های بازار ارزاندهند. اعتقاد این دسته از مشتریان این است که قیمتترجیح می

کند و از مشتریان سنتی متعهد میتر است. این عالقۀ خریداران، بازاریان را در مقابل متنوع

دارد. جمعیتی که در بازار اصفهان و یا هر بازار دیگر دنیا دیده احجاف در قیمت کاال بازمی

آیند، بلکه هدف تعداد قابل توجهی از انها بازدید و شوند، تنها با هدف خرید به بازار نمیمی

 (. 41: 13۸3گردش و حتی اوقات فراغت است.... )شفقی، 

دهد و از طرفی قف در داخل بازار، اماکن مذهبی و فعالیتهای دینی را مورد حمایت قرار میو

عملکردها و ساختارهای موجود را در دیگر نواحی شهر خود تحت تاثیر وقف بوده و حتی مقادیری 
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از اموال و امالک موقوفه که در مناطق اطراف و در حوزه نفوذ شهرها واقعند، فضاهای اطراف را 

 (. 4۵: 13۸3دهند )شفقی، حت تاثیر قرار میت

بازار به موازات رشد شهرها، کالبد فیزیکی خود را گسترش داده و گاه خود به تنهائی باعث 

رشد یا افول شـهرها نیز شده است. چرا که حیات شـهر به اقتصـاد آن و اقتصاد شـهر وابسته به 

تمام ادوار تاریخی حیات خود، نشانگر درجه بازار بوده است. چنین فضائی با ریشه ایرانی در 

هرسازی تا همین شـ -فرهنگی و معماری -پیشرفت هر شهر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، مذهبی

نقش و کارکرد تجاری بازار برای تولید و توزیع محصوالت و انجام معامالت است. اواخر بوده است. 

 از نظر شهرسازی نیز مقامی بسزا دارد. بازار یک سیستم مناسب اجتماعی و اقتصادی بوده که

قرار گرفتن پیشه وران و تجار ایران در یک سیستم صنفی و جای گرفتن آنها نزدیک  به هم ودر 

یک راسته بازار برای عرصه کاالی مشابه، باعث گردیده تا هر صنف و رسته، بازار خاصی را برای 

ی مقایسه و انتخاب کاال برای خرید  با فضای عرضه کاالهای مشابه خود برگزینند و خریدار را برا

تگاه ها، مدارس علمیه، آزادی روبرو کنند. بازار با داشتن ساختمان هایی نظیر مساجد، زیار

ها، حمام ها و باشگاه های ورزشی که در گذشته احداث شده اند،  بازار بستر و مکان مسافرخانه

کند ثابه یک پیکر جامع و کامل عمل میوجود و توسعه سرمایه های اجتماعی است که به م

 (.1390)پورجعفر، 

 روش تحقيق -۳

نی میدا_تحقیق حاضر نیازمند روش تحقیق تحلیلی های آنهدف پژوهش و پرسش با توجه به 

است در بخش مطالعات نظری از روش توصیفی و در سنجش سرمایه اجتماعی در بازار تاریخی 

های مورد استفاده نیز شامل مطالعه تبریز از روش پیمایش میدانی استفاده شده است. شیوه

 افزار اس پی اس اس و اکسل است. نرمای و اسنادی، توزیع پرسشنامه و تحلیل آن در کتابخانه

پرسشنامه به روش طیف لیکرت تهیه شده بطور جداگانه از مردم )مراجعین( و کسبه بازار 

 اینها و کل آنها محاسبه گردید. تاریخی توزیع و سپس میانگین امتیازات هر کدام از سنجه

ایگی، مراجعه مراجعین بازار ها عبارتند از: ارتباطات رو در رو، معاشرت اجتماعی و همسسنجه

برای ادای نماز به مسجد، مشارکت مراجعین بازار در مراسمات فرهنگی و اجتماعی، مشارکت 

مراجعین بازار در نذر و احسان جمعی، مشارکت جمعی مراجعین بازار در کمک و یاری نیازمندان، 

مطلوب، تبادل کاال بین ها بر تعامل اجتماعی، ایمنی و امنیت تاثیر ارتباطات فضایی مغازه

، الناسهمسایگان و کسبه بازار، تاثیرپدیری اقتصاد بازار از مساجد و حوزه علمیه، رعایت حق

انگیز، هویت تاریخی و فرهنگی، تعلق خاطر، حس مکان و زیبایی خرید توام با گردشگری خاطره
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 فضاها. 

سنتی تبریز است. بر اساس جمعیت آماری این پژوهش شامل دو گروه مراجعان و کسبه بازار 

نفر بوده اند. همچنین  1۵00نفر و کسبه پاساژها  ۵۵00شماری کسبه بازار شامل یک همه

ای نشان داد که بطور های نمونهآمارگیری از بازدید کنندگان بازار مورد برسی در روز ها و ساعت

در  گیریکنند. روش نمونههزار نفر به بازار تاریخی مراجعه می  ۵0هزار الی  40متوسط روزانه 

نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول برآورد آزمون  حجماست. ای نامتناسب این تحقیق طبقه

نفر  2۵2نفر مراجعین بازار تاریخی تبریز و  2۵2نفر است، که از این تعداد  ۵04معادل   1تی

-جمع "مصاحبه ساختارمند"طریقهای مورد نیاز این تحقیق از کسبه بازار سنتی بوده است. داده

آوری شده است. بدین معنی که سواالت در قالب پرسشنامه در اختیار افراد مورد مطالعه قرار 

باشد از دو پرسشنامه مخصوص ها میاینکه این تحقیق از نوع مقایسه گروهگرفت. باتوجه به

ا، هو این پرسش ن بودههای فوق از نظر سواالت یکسامراجعان و کسبه استفاده شد. پرسشنامه

از نوع کمی، کیفی،  های این پرسشنامهدادهدهند. های مربوطه را مورد پرسش قرار میسنجه

نفر از کسبه و مراجعین  ۵04گیری طیف لیکرت بود. کل جامعه آماری از پیوسته و مقیاس اندازه

با  و آزمون تیاطی نظیر گردید. برای تجزیه و تحلیل از آماراستنب آوریجمع به بازار تاریخی

 استفاده گردید.  2اِکسلو  اس پی اس اسافزار استفاده از نرم

 تاریخی تبریزاجتماعی در بازار ؛ سرمایهموردپژوهی -۳-۱

متر طول  ۵۷۶0کتار مساحت و ه 2۷با  تاریخی، بزرگ از بازارهای یکی بازار تبریز مجموعه

 تیمچه ها، کثرتمغازه و آرایش معماری رود. سبک بشمار می میانهو خاور  ایران و زیبای هاراسته

و مسجد  مدرسه ها و وجود تعداد بسیاری و حرفه مشاغل ها، انواع داالنها، وراسته ها، کاروانسراها،

مرکز  یک از عالی اینمونه را به بازار تاریخی این ;اندقرار گرفته بازرگانی هایدر کنارسرای که

از  نیز بازار تبریز یکی تاریخی .از لحاظ قدمتاست ساخته مبدل و شرقی اسالمی تجاری مهم

 هایو نوشته کتیبه آید. برطبقبشمار می بعد از اسالم ر دورهد ایران بازار های ترینقدیمی

ادوار  در طی است وپا قرار داشتهدور و ار آسیای بزرگ در مسیر کاروانهای ، تبریز کهتاریخی

شال ماالیا، ، سیمانهندوستان قیمتی ، سنگهایمالزی  ادویه بازار داد و ستد و معامله متوالی

 گرجستان اسلحه ،گیالن و شیراز، ابریشم و عطر کاشان نیشابور، گالب کشمیر، فیروزه بافت های

و  عالی هایو فرش بها و مرغوبگران های. پارچهاست بوده بازرگانی یو سایر کاالها و شام

 

1 - T Test 
2 - SPSS , EXEL 
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 ابریشمی های پارچه شهر مرکز مبادله و این شده می تبریز محسوب مهم نیز از صادرات ابریشمی

 (.13۷۵)خاماچی،  استخاور دور بوده به اروپائی  کشورهای اروپا و اجناس به چین

 و به تقسیم معین اصناف خاص هایبخشها و راسته به ایران مانند سایر بازارهای  تبریزبازار 

، بازار یمقد راسته ،ها عبارتند از: بازار امیر راستهراسته این ترین. مهماست دهش آنها معروف نام

ه، بازار پنببازار کالهدوزان ،ر صادقیه، بازا، بازار صفی، بازار کفاشانگر خانه، بازار شیشهسراجان

بازار  معروف های. تیمچهبازار، بازار مسگران 1، قیزبستی، بازار قند فروشانخانهدباغ ، بازارفروشان

 ها از کانونهای تیمچه خود این که است مظفریه و تیمچه شیخ حاج تیمچه ،2امیر تبریز نیز تیمچه

 (. 139۵)پورجعفر و دیگران،  آیندشمار می شهر تبریز به اجتماعیو  فرهنگی مهم

، ضمن توصیف وضع جغرافیایی شهر، نوشته م تبریز را دیده1۶۷3ش/10۸4که در شاردن  

. حکومت تبریز نخستین مقام را در ایران استتن  ۵۵0، 000است که جمعیت این شهر حدود 

 . شهر نظمهزار سربازِ سوار، تحت امر اوست نامند و سهمی« بیگلربیگی»و حکمران آنجا را دارد 

، بزرگترین بازار آن ، هزار دکان در بازارهاست . قیصریههندسی ندارد، دارای نُه محل ، و پانزده 

بعضی ش به فرمان اوزون حسن ساخته شده و دارای سیصد کاروانسراست که در  ۸۵0در حدود 

ترین دستارهای ایرانی در این شهر تهیه می شود ند. عالیتوانند سکونت کناز آنها سیصد نفر می

مسجد و سه  2۵0و سالیانه شش هزار عدل ابریشم در کارگاههای آن بافته می شود. این شهر 

بیمارستان و یک تفرجگاه مذهبی به نام عینالی و میدانی بسیار بزرگ دارد که هر شب در آن 

دگی و کشتی گیری و جنگ حیوانات و خواندن بساط شعبده بازی و بندبازی و مسخرگی و لو

، ایر شرق تبریز قلعۀ عظیم مخروبهشعر و داستان دایر است . وی هم همچنین اشاره کرده که د

 (. 13۷۵، وجود دارد )خاماچی، «قلعۀ رشیدیه »به نام 

 یسنتهاگانه قابل مالحظه است. در ابعاد شش  تبریز تاریخی بازاراجتماعی در  هایسرمایه

اجتماعی و فرهنگی در بازار تاریخی در دو دسته عام و خاص قابل بررسی هستند. تعامل و 

ترین رویدادهای ها، مراجعه به مسجد برای ادای نماز جماعت از رایجمراودات همسایگی حجره

اجتماعی و فرهنگی بازاریان است. برگزاری مراسم روضه و دسته عزاداری در ایام محرم، پخش 

ها، سراها و مساجد بازار از مهمترین مراسمات ها، راستهاحسان توسط کسبه در تیمچهنذری و 

بازار تاریخی تبریز است. همچنین مراسم جشن و نذر و احسان در اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان، 

 هاها، سراها، راستهجای بازار اعم از تیمچههای این بازار است که در جایماه رمضان از دیگر سنت

 

 بس است اینجا بازار است.کرد،گفت: دختر مربوط به داستانی مبنی بر اینکه مادری به دخترش،که گریه می -1

 السلطنه میرزا نایب عباس از وابستگان زنگنه امیر نظام محمدخان آن بانی نام به  -2
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داران )هم از های متعدد با حجرهشود. بر اساس صحبتو مساجد به اشکال گوناگون برگزار می

کسبه قدیمی و هم کسبه جوان( سنت برگزاری عزاداری و کم به نیازمندان و مراجعه به مساجد 

برای ادای نماز به همان قوت در همه ایام پابرجاست. بافت اجتماعی کسبه و بازاریان در اغلب 

بازارها دارای حداقل سه نسل متوالی )جد، پدر و پسر( تا به امروز بوده است. در برخی از راسته

رسد. که نسل فعلی کسبه باوجود مینیز  1ها از جمله تیمچه مظفریه به چهار و پنج نسلتیمچه

تحوالت زندگی مدرن و سبک زندگی، هنور به سنتهای فرهنگی و اجتماعی از قبیل همسایگی، 

امالت، مشارکت و همیاری نیازمندان، نماز جماعت، نذر و احسان، عزاداری و رعایت عفت و تع

 یبند است. ها و مراجعین بطور نسبی پاحیا، رعایت حقوق همسایه

داد. سایر ساختار بازار در شهرهای قدیمی ایران، ستون فقرات کالبدی شهر را تشکیل می

داد. کاخ و کوشک تکیه و حمام را در بافت خود قرار میعناصر مهم شهری، مانند مسجد، مدرسه، 

نقش  خوردند، مثل میدانهای حکومتی نیز به ترتیبی خاص با پیکر اصلی بازار پیوند میو میدان

-جهان )کاخ، مسجد، میدان دیوان( در بازار اصفهان و مجموعه کاخ هشت بهشت و میدان دیوان

ز. بدین ترتیب بازارها در ارتباط یا در پیوند با سایر عناصر االمر در مجاورت بازار تبریخانه صاحب

ز آورند. از این نظر، بازار تبریای را در ساختار کالبدی شهرها بوجود میشهری، شبکه بهم پیوسته

نظیر است. بازار تبریز از دو شاخه اصلی دارای ساختار کاملی است و در میان بازارهای ایرانی بی

وازات یکدیگر از دروازه شروع و به قلب شهر قدیم در عصر ایلخانی و ترکمانان تشکیل شده که به م

االمر و مرکز حکومتی شهر در عصر قاجاریه یعنی به مجموعه حرمخانه یعنی مجموعه صاحب

دو خود را به بازار گردد. در واقع مجموعه بازار بین این دو مجموعه قرار دارد و شاید آنمرتبط می

اشند. بازار تبریز از سمت غرب به مسجد جامع و از شمال به ارگ علیشاه )مسجد متصل ساخته ب

-گیری بازار اصفهان تمامی نظم(. در شکل۷: 13۸۸جامع عصر ایلخانی( متصل است. )سعیدنیا، 

های مکتب اصفهان یعنی نظم مقدس، نظم هوا، نظم خاک، نظم آب، نظم گیاه، نظم نور موثر 

 (. 140 :13۸0اند )اهری، بوده

ای، مرکزی به نام کانون نیکوکاری وجود دارد که با در راسته بازار کفاشان و در مسجد بادکوبه

ند. نمایهای پیرامون بازار توزیع میآوری کمکهای خیریه بازاریان و آنها بین نیازمندان محلهجمع

اک و کفش و ... کمکهای خیران بازار به این کانون شامل کمکهای نقدی، غیرنقدی، غذا و پوش

های منجم و ... توسط کسبه بازار و های پیرامون بازار بویژه محلهشود. این کمکها در محلهمی

 

زاد است که با پنج نسل متوالی حضور در از جمله کسبه پیشکسوت و قدیمی تیمچه مظفریه، جناب اقای ساعی -1
 حجره فرش هستند. 
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شود. از دیگر مراکز تاثیرگذار بازار تاریخی بر حیات اجتماعی و فرهنگی راسته کفاشان انجام می

ینی، به عنوان مرکزی بازار، حضور پررنگ حوزه علمیه است. این حوزه عالوه بر تربیت طالب د

مذهبی بر حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازار موثر بوده است. برگزاری جلسات آموزش 

احکام مکاسب در مساجد بازار، پاسخگویی به سواالت شرعی بازاریان، تامین روحانی و واعظین 

 باشد. مساجد بازار از جمله تاثیرات و روابط محکم بازار و حوزه علمیه می
 

 )نگارنده( عناصر فضایی بازار تبریز :۳شکل 

                                       

 مجلس روضه در مسجد مقبره )راست( قرائت قرآن در مسجد امام جمعه )چپ(: 4شکل 

 )نگارنده(
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ای اند تا سایر بافتههای بافت بازار قرار گرفتهدر بازار تاریخی تبریز، مساجد متعددی در لبه    

از دیگر مراکز تاثیرگذار بازار تاریخی بر حیات اجتماعی همجوار با بازار نیز از آنها استفاده نمایند. 

و فرهنگی بازار، حضور پررنگ حوزه علمیه است. این حوزه عالوه بر تربیت طالب دینی، به عنوان 

موثر بوده است. برگزاری جلسات مرکزی مذهبی بر حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازار 

آموزش احکام مکاسب در مساجد بازار، پاسخگویی به سواالت شرعی بازاریان، تامین روحانی و 

مسجد مقبره باشد. واعظین مساجد بازار از جمله تاثیرات و روابط محکم بازار و حوزه علمیه می

چهارسوق تالقی راسته کفاشان و تبریز است که در محل  یکی از مهمترین مساجد بازار تاریخی

باشد. این مسجد با وضوخانه و شبستان ستوندار محل برگزاری نماز راسته بازار جدید واقع  می

جماعت و مراسمات در ایام و مناسبتها بویژه ایام محرم، نماز جماعت بازاریان و مردم؛ مجالس 

 باشد.به میروضه و جشن در مناسبتها؛ جلسات آموزش احکام مکاسب برای کس

بخش به مجموعه این مساجد به عنوان کانونهای فرهنگی و اجتماعی و مهمترین مراکز انتظام

بازار تبریز هستند. مساجد بازارهای تبریز به عنوان کانونهای فرهنگی و اجتماعی و مهمترین 

اند تهقرار گرف های بافت بازاربخش به مجموعه بازار تبریز هستند. این مساجد در لبهمراکز انتظام

 تا سایر بافتهای همجوار با بازار نیز از آنها استفاده نمایند. 

راسته بازارهای تبریز به عنوان شریانهای اقتصادی و مسیرهای خطی حرکتی با کانونهای مهم 

ی اهایی تخصصی، با سیستم حجرهها غالبا به صورت راستهها هستند. راستهدر دو انتهای راسته

های اقتصادی، فضایی و ترین نظمای یکی از مهمپردازند. این سیستم حجرهاال میبه عرضه ک

ای هفروشی، راستهآورند. سیستمی که دارای سکانسهای خرده و عمدهکالبدی بازار را بوجود می

های بازار تبریز، مسیرهای فرعی و داالنهای اختصاصی برای عرضه کاال و خدمات است. راسته

ین یکی از مهمتر آیینی( است. محیطی،زیست فرهنگی، )اجتماعی،چندمنظوره  تجاری تخصصی،

مجاور  هایای خطی با حجرهبازارهای بازار تاریخی تبریز، راسته بازار کفاشان است که راستهراسته

ها؛ ثبات قیمت کاال باشد. عرضه و نمایش کفش در فضای مقابل حجرهای( میهم )سیستم حجره

ک کسبه نیازمند از طریق مرکز نیکوکاری؛ حواله مشتری به همسایه؛ کمک به بطور نسبی؛ کم

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کسبه ورشکسته؛ پرداخت وجوهات شرعیه از مهمترین نظم

ای، مرکزی به نام کانون در راسته کفاشان و در مجموعه مسجد بادکوبهباشد. راسته کفاشان می

های آوری کمکهای خیریه بازاریان و آنها بین نیازمندان محلهبا جمعنیکوکاری وجود دارد که 

نمایند. کمکهای خیران بازار به این کانون شامل کمکهای نقدی، غیرنقدی، پیرامون بازار توزیع می

های منجم های پیرامون بازار بویژه محلهشود. این کمکها در محلهغذا و پوشاک و کفش و ... می

 شود. ه بازار و راسته کفاشان انجام میو ... توسط کسب
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 نگارنده(ترسيم: های بازار تاریخی تبریز )توزیع راسته :۵شکل 

 

های راسته بازار صادقیه سنت وقف در بازار تبریز نیز جایگاهی پررنگ برخوردار است. حجره

مجموعه ی بازار و چهار سو و یخچال صادقیه باشد. که وقف مسجد و مدرسه علمیه صادقیه می

هجری قمری برای وقف  10۶۸ را میرزا محمد صادق فرزند صدر الدین محمد مستوفی در سال

 "یمنی دوز"مدرسه علمیه حاج صفرعلی نیز در . به مسجد و مدرسه ی صادقیه احداث نمود

در ضلع شمالی حیاط، مسجد بزرگی وجود دارد  روی سرای بزرگ)شاهزاده( واقع شده، بهبازار، رو

لوم دینی ساخته های کوچکی برای اقامت و بیتوته طالب عو در ضلع شرقی وغربی آن، حجره

ه السلطنشده، بانی این مدرسه تاجر نیکوکاری به نام حاج صفرعلی بود که در روزگار نایب

 (. 1۷۷-1۷۶: 13۷۵)خاماچی،  زیستمیرزا در تبریز میعباس

شکل مجاور هم در ضلع شرقی راسته بازار گانه حاج شیخ که سه تیمچه همهای سهدر تیمچه

شود. در این جدید مراسم وعظ، روضه و مرثیه امام حسین)ع(، همه روزه در ایام محرم برگزار می

خوانی گیرد، به روضهها قرار میمراسم که روحانی بر منبری که بر روی کاالهای مقابل حجره
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زاداران )صبحانه، چای، خرما و ...( انجام پرداخته و نذر واحسان کسبه تیمچه با پذیرایی از ع

 شود. می

                  

 ۱۳۹۵سه گانه حاج شيخ در محرم های مراسم روضه در تيمچه در اجتماعیسرمایه  :۶شکل 

 )نگارنده(

 
 (اعی بازار تبریز )نگارندهمراکز و فضاهای فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتم :7شکل 
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 )نگارنده( ۱۳۹۵پخش نذری در سرای امير در محرم مراسم ؛ فرهنگی و اجتماعی سرمایه :۸شکل 

سراهای بازارهای تبریز به عنوان فضاهای خالی و باز که در کل بافت بازار بطور متعادلی توزیع 

شبکه شطرنجی امکان بارگیری و باراندازی کاروانها برای  اند. شبکه سراها با نظمی همچونشده

اند. اندازه سراها نسبتا از سایر فضاها همچون کردهنقاط دلخواه بازار را در گذشته بخوبی فراهم می

ها و مساجد بزرگتر هستند و وجود پوشش گیاهی و حوض اب در برخی از آنها نظم تیمچه

 را فراهم نموده است. کالبدی با استفاده از طبیعت_فضایی

 های پژوهشیافته -4

ای اصیل، متدین و معتمد بیشتر، پایگاههای دینی همچون بازارهای قدیمی با داشتن کسبه

مساجد و تکایای قدیمی و توجه به مراسم مذهبی، نسبت به فضاهای مدرن در طول زمان موفق 

ست ا ادی آنها نقش موثری داشتهاند که در رونق اقتصهای اجتماعی مطلوب شدهبه کسب سرمایه

این راستا، مدیریت پایگاه جهانی میراث فرهنگی بازار در (. 203: 1390)پورجعفر و پورجعفر، 

جلساتی  رگزاریکه عبارتند: باست  داده، اقداماتی انجام بازار تبریزارتقاء گردشگری در  تبریز برای

ان نرجویه مشارکتر؛ ورزشی به سمت بازابا مدیران باشگاههای ورزشی به منظور جذب گردشگر 

 برگزاری نمایشگاههای نقاشی و صنایع؛ و دانشجویان دانشگاههای مختلف برای بازدید از بازار 

؛ همکاری با دانشگاهها و موسسات در برگزاری کارگاههای آموزشی در بازار ؛ دستی در بازار 

بروشورها و نقشه بازار، ساماندهی  رسانی به گردشگران: نصب تابلوهای دوزبانه، پخش خدمات

نقش سرمایه اجتماعی بازار  (.1۶0: 139۷پرست و اسمعیلی سنگری، )حق سرویسهای بهداشتی

 1133لرزه های متعدد به ویژه زمینلرزهتبریز در ماندگاری، پایداری و بازسازی بازار پس از زمین

 (. 104: 139۵پورجعفر و دیگران، ) است مالحظهه.ق قابل 

های علمیه برخوردار است که بر مند و مساجد متعدد و حوزهبازار تاریخی از ساختاری نظام

-های تخصصی و صنوف مختلف نظم اسالمی میروابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی راسته

ا های که حجرههای بازار یعنی سیستم حجرهبخشند. همچنین ساختار معماری و شهرسازی راسته

هایی در کنار یکدیگر قرار دارند، تعامالت همسایگی و نظارت اجتماعی را تسهیل دندانهبه مثابه 
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نمایند. مشارکت بازاریان در مراسمات مختلف و اقدامات هماهنگ آنها در مناسبتهای و تقویت می

مختلف از قبیل عزاداری، نذر و احسان، تعطیلی بازار در برخی جریانات سیاسی و اجتماعی و ... 

شوند. در مقابل آن دیگر الگوهای اسالمی و نظم اجتماعی بازارهای تاریخی محسوب می از

پاساژهای معاصر که مراکز تجاری با الگوی غربی است از بسیاری از الگوهای مذکور در نظم 

گرایی، سودمحوری و پاساژگردی است. بازنگری در بهره بوده و در آن غلبه با مصرفاجتماعی کم

ز تجاری معاصر و توجه به الگوهای اسالمی در توسعه شهری بویژه مراکز تجاری و گسترش مراک

 (.104: 139۸تواند به تقویت نظم اجتماعی شهر اسالمی کمک نماید )موالئی، خرید می

درهم تنیده با نظمی  ای چندعملکردی و بافتی پیچیده وبازار تاریخی به عنوان مجموعه

دهد. این ها و نواحی پیرامون بهم پیوند میرا با زمینۀ بازار، محلهخاص، بازار و عملکردهای خود 

شود، همان پیوند که از طریق نظم کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی حاصل می

 باشد که دارای عوامل به شرح زیر است: پیچیدگی ویژه بازار تاریخی می

 های تاریخی در گذر زمان و با همکاری مردم، با توجه به اینکه بازار :رشد تدریجی بازار تاریخی

دهد و هم های مختلف زمانی را به هم پیوند میخیرین و حاکمان ساخته شده است، هم دوره

دهد. بازار تاریخی تبریز در رشد تدریجی خود، از طریق بافتهای شهری پیرامون را بهم اتصال می

 است.  دادهرود اتصال خانه مهرانبازارهایی، بافت بازار و شهر را به آنسوی رودپل

 ساختار خطی بازارهای تاریخی که اغلب بروی : ایجاد محورهای حرکتی بازار بر مسيرهای موجود

هایی شریانی در بافت شد، به عنوان رگمسیرهای مهم شهری و مسیرهای فرعی پیرامون آن بنا می

رعی های فنماید. چنانکه راستهت ایجاد میناپذیر با بافبازار، عمل نموده و پیوند و انسجامی جدایی

و داالنهای بازار نیز بر مسیرهای فرعی رشد کرده و به این ترتیب بازار با زمینه خود درهم تنیده و 

 شود. عجین می

 های علمیه و سایر کانونهای اجتماعی و احداث مساجد، حوزه: وجود کانونها و مراکز عمومی

بازار، موجب استفاده مراجعین و سایر شهروندان به بافت بازار عمل فرهنگی در داخل و لبه بافت 

نماید. این مراکز خود مراکز حضور و اتحاد مردم بوده و هم عامل انسجام بازار به سایر اجزای می

 شود.جامعه می

  :بازارهای تاریخی، با داشتن ورودیهای چندگانه به بافتها و  بافتبرخورداری از ورودیهای متعدد

 نماید. ورودیهای مجاور، آنها را بهم متصل کرده و به عنوان کانالی ارتباطی بین آنها عمل میحلهم

های شهری، ورودی از سمت مرکز شهر یا میدان بازار از محالت پیرامون، ورودی بازار از سمت دروازه

 شهری و مسجد جامع، به عنوان فضاهایی پیوند دهنده و وحدت بخش قابل توجه است.
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  :بازارهای تاریخی، برخالف مراکز تجاری معاصر فقط  بازار هم به عنوان مقصد و هم مسير عبور

مقاصدی برای خرید نیستند، بلکه ممکن است مراجعین به بازار عالوه بر خرید صرفا قصد عبور از 

مات اسبازار به مقصدی دیگر را داشته یا برای استفاده از مراکز عمومی همچون مساجد، شرکت در مر

 در ایام ویژه و ... داشته باشند. 

 گانه بازار تاریخی تبریز )نکارنده(های ششهای مستتر در زمينهسرمایه: ۲جدول 
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ای هشوندگان به ترتیب در گروهدهد که بیشترین درصد از پرسشهای پژوهش نشان مییافته   

( و کمترین درصد 22سال ) ۵0-40 ؛(درصد 2۷سال ) 40-30(؛ درصد 2/3۵سال ) 30-20سنی 

دارای  درصد ۸/۵۶اند. از بین این افراد ( بودهدرصد ۶/13سال ) ۷0-۵0درصد در گروه سنی 

شوندگان اند. پرسشدارای تحصیالت دانشگاهی بوده درصد 2/43تحصیالت دیپلم و زیردیپلم و 

 دهند. زنان تشکیل میدرصد  ۵/31مردان و درصد  ۵/۶۸را مراجعین به بازار تاریخی 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فضایی و کالبدی  هایگویههای مربوط به میانگین امتیازات گویه  

 ۵۶/3امتیاز و مراجعین و مردم با  ۷۸/3دهد که کسبه و بازاریان با نشان می تبریز در بازار تاریخی

های هویت تاریخی و بطوریکه میانگین امتیازات کسبه و مردم در سنجهاند. امتیاز را داشته

خاطر، حس مکان و زیبایی فضاها ، تعلق2۵/4انگیز ، خرید با گردشگری خاطره4۸/4فرهنگی 

قابل مالحظه است از  9ای شکل همانگونه که در نمودار میلهها نیز است و در سایر سنجه 23/4

 ارجحیت نسبتا باالیی بین مردم و کسبه برخوردار است. 

 

 رنظبازار تبریز از فرهنگی، اقتصادی، فضایی  اجتماعی هایميانگين امتياز گویه : ۹ شکل

  کسبهمردم و 
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 گيریو نتيجه بحث -۵

فرهنگی  و مذهبی، اجتماعی، گانه های ششسرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی در زمینه

نتهای با دارا بودن س اقتصادی، تاریخی، فضایی، معنایی نشانگر آن است که این بازارها، از گذشته

ی ها و روابط اجتماعی دروناجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، فضایی، تاریخی و معنایی بستر شبکه

 و توزیعی، تعامالت اجتماعی، مراسمات اند. ارتباط کسبه و مراجین، سنتهای تولیدیو بیرونی بوده

فرهنگی و مذهبی در مناسبتهای ملی و آیینی و مذهبی، رعایت احکام کسب و کار، نقش اصناف 

 .  رودشمار میهای بارز سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی بهدر حیات بازار تاریخی و ... از نمونه

باوجود تحوالت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی  حیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی آن

 معاصر هنوز هم زنده و به وقت خود باقی است. 

ی ابازار تبریز بر اساس سرمایه اجتماعی، پایه اقتصادی، سیستم فضایی و کالبدی حجره      

؛ نظم اقتصادی بر مبنای صنف؛ ایو سراها مبتنی بر سیستم حجره هابازارها، تیمچهنظم راسته)

طه کاال واستبادل کاال بین کسبه همسایه؛ ثبات نسبی کاال در یک راسته و تیمچه؛ نمایش بی

در هم تنیدگی و انسجام نظم اجتماعی، )اسالمی  _فرهنگ ایرانی(؛ مقابل حجره و تیمچه و ...

؛ مرکزیت مساجد و مراجعه کسبه و مراجعین برای ادای نماز؛ فرهنگی، اقتصادی و کالبدی

همیاری نیازمندان؛ ؛ اعتقادات دینی راسمات فرهنگی و مذهبی در جشنها، عزاداری و ...؛برگزاری م

ابعاد سیاسی )پایتختی تبریز در زمان ایلخانان، ولیعهدنشینی تبریز و ؛ روابط همسایگی مستحکم(

 در دوره قاجاریه( استوار است. 

ریزی، طراحی و مدیریت امهالگوی سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی امری است که در برن

تواند به تضعیف کیفیات ها میزمینهشهری باید به آن توجه شود. چرا که کم توجهی به این 

د مراکز خری این امر در گسترش اجتماعی منجر شده و نتایج نامطلوبی را بدنبال داشته باشد.

شود شهرداریها احداث میگذاران و که اغلب با هدف سودآوری و کسب سود برای سرمایهمعاصر 

مالها و  ریزی و احداث مراکز خرید، پاساژها،حائز اهمیت است و ضروری است که در برنامه

ز قبل ا سرمایه اجتماعیتوجه بر  تمرکز نشود، بلکه با اقتصادی به ابعاد مگامالها، فضاهایی صرفا

 . اقدام شود اسالمی_موجود و الگوهای بومی آن در فرهنگ ایرانی

 ابعمن

 ( 13۸0اهری، زهرا)  .تهران: انتشارات دانشگاه هنر تهران.. یشهرساز در اصفهان مکتب  

 ( 13۵3اشرف، احمد .)علوم نامه .ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسالمی 
 . ۷-49، 4 ،یاجتماع
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 ( 139۶اشرف، احمد .)ترجمه  (.چاپ ششم) یپهلو انیپا تا باستان دوران از یرانیا تیهو

 .نشر نی :تهران .و تدوین حمید احمدی

 تحوالت کالبدی بازار سنّتی در شهرهای (1390بهمنی، آرمان ) و ایراندوست، کیومرث .

  .۵-1۵(، ۵)2، اسالم_یرانیا شهر فصلنامهایران )مطالعه موردی: بازار شهر کرمانشاه(. 

 ( 1390بهزادفر، مصطفی .)تهران(چاپ سوم) تهران شهر تیهو به ینگاه شهر تیهو ،: 

 .نشر شهر

 (13۷۷افروغ، عماد .)تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، یاجتماع ینابرابر و فضا.  

 و یمعمار با آن نسبت و یرانیا یبازارها در ستد و داد نظام (.13۸۸، سیدمحمد )بهزاد 

 . 10-13(، ۶4)19 ،یآباد فصلنامه. یرانیا یشهرساز

 کارکرد و نقش(. 13۸۸) حمیده ،فروزان گهر و مجید سید ،نادری؛ بهزادفر، مصطفی 

 .14-19 (،۶4)19 ،یآباد .رانیا یشهرها یسنت یبازارها یاجتماع

 یطراح یهایژگیو نییتب(. 139۵پورجعفر، علی ) و موالئی، اصغر ؛پورجعفر، محمدرضا 

 و یمعمار در یاسالم فرهنگ .مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر زیتبر یاسالم یرانیا یشهر
 .۸۷-10۷، (2)1 ،یشهرساز

 یاقتصاد تیوضع در یاجتماع هیسرما نقش (.1390پورجعفر، علی) و فر، محمدرضاپورجع 

 .203-222 ،)ویژه نامه(9 ،مدیریت شهری. رانیا یسنت یبازارها

 ( 13۸3شفقی، سیروس.) ییایجغراف قاتیتحق. بازار اصفهان یکالبد_ییفضا لیتحل ،

1۶(1،) ۵0-22. 

 ( 1392دانشپور، سید عبدالهادی و روستا، مریم). در داریپا اجتماع یمفهوم چارچوب 
-24 (،1)1، پژوهشهای معماری اسالمی، مسلمانان یشهرساز سنت و یاسالم ینیبجهان

9 . 

 یجهان راثیم مجموعه تیریمد .(139۷) حسیناسمعیلی سنگری،  و پرست، فرزینحق 

 .14۵-1۶2(، ۵0)1۷ ،مدیریت شهری. یمردم مشارکت بر هیتک با زیتبر یخیتار بازار

 دانیم مثابه به بازار .(1394)اهلل ؛ کالنتری، حسین و نصرتی، روحجمشیدیها، غالمرضا :

-34 (،1)22 ،یشناختجامعه مطالعات. تهران یسنت بازار بر دیتاک با بازار ییویبورد لیتحل

9 . 

 ها و معیارهای تبیین مولفه .(139۷علی ) ،پورمدنی و زاده، بهنازامین ؛خسروی، فاطمه

 ،. مدیریت شهریکنش کیفیت محیطی فضاهای عمومی و سرمایه اجتماعیبرهم

1۷(۵0) ،412-3۸۷ . 
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 نیقزو شهر مسکن و بازار یفرهنگ یشناسمردم در یتامل (.13۸0) عسگری خانقاه، اصغر 

 . 1۵2-192 (،1۷)9 نامه علوم اجتماع،ی. میقد یبناها مرمت به توجه با

 ( 139۵رئیسی، محمدمنان .)بازارها و  ییفضا_یکالبد تحوالت از یارشتهانیم یلیتحل

 ی،ای در علوم انسانرشتهمطالعات میانی. نید متون بر دیتاک با رانیمعاصر ا یمراکز تجار

۸(2،) 11۸-99. 

 ( 13۸4فوکویاما، فرانسیس). و  ازافشین خاکب . ترجمهیمدن جامعه و یاجتماع هیسرما

 (.1941، )سال اصلی اثر چاپ شده شیرازه. تهران: حسن پویان

 ( 13۷1فالمکی، محمدمنصور.) تهران: فضا.غرب و رانیا تجارب در یمعمار یریگشکل . 

 تهران: دفتر پژوهشهای (چاپ چهارم) یرانیا یبازارها (.13۸۶زاده، حسین )سلطان .

 فرهنگی. 

 ( 13۸4حبیبی، محسن). تهران: دانشگاه تهران. .(ششم چاپ) شهر تا شار از 

 ( 13۸۶خانمحمدی، اکبر .) .4-10، (20)2 ،شهرهفتبازار در ادب فارسی . 

 ( 1392رهایی، امید. همکاران.) دزفول میبازار قد یاسالم_یرانیا یمعمار یکالبد عناصر 

 . ۵۵-۶3 (،13)4 ،اسالمی_شهر ایرانی. هوا انیجر تیهدا در آنها یهایژگیو و

 پژوهشگاه تهران ،یاجتماع هیسرما یمفهوم یمبان (.13۸۷) یمحمّدمهد ،ینیباغ یشجاع :

 اجتماعی. و مطالعات فرهنگی

 (13۸۵فیلد، جان .)وسسه عالی و پژوهش م :تهران ترجمه جالل متقی.، یاجتماع هیسرما

 (.2003)سال اصلی اثر چاپ شده  تامین اجتماعی.

 ( 139۸موالئی، اصغر). در  یو فرهنگ یشکل دهنده نظم اجتماع یشاخص ها یبازشناس

جامعه. (رامونیپ یپاساژها و زیتبر یخیتار بازار یقیتطب سهی)مقا یاسالم _ یرانیشهر ا
 .۸1-10۶(، 31)10 ،پژوهی فرهنگی
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