
1 
 

  

  نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادي بازارهاي سنتی در ایران

  

  2، علی پورجعفر1دکترمحمد رضا پورجعفر

  استاد و مدیر گروه شهرسازي دانشگاه تربیت مدرس
pourja_m@modares.ac.ir  

 دانشجوي  مهندسی معماري، دانشگاه پیام نور -2

 

  چکیده 

تمول، ، مال -2. سب و بازرگانی قراردهندا متاعی که آن را اساس کپول ی -1 :سرمایه در فرهنگ لغت فارسی به

، فرهنگی و اجتماعی هم معنا سرمایه را در سه شکل اقتصادي. مبداء و اصل، معنا شده است - 4. قابلیت، استطاعت -3. ثروت

مایه ي فرهنگی و اجتماعی که سر. کنند سرمایه اقتصادي یا خود پول است و یا قابلیت تبدیل به پول و ارز رایج را دارد می

ینی قابلیت تبدیل به تواند در شرایط مع میتري نسبت به سرمایه ي اقتصادي است هم  ي بسیار طوالنی حاصل پیشینه

  .ي اقتصادي را پیدا کند ویا به طور غیرمستقیم بستري معتمد براي کسب ویا افزایش بهبود میزان مال و منال گردد سرمایه

هایی قابل مالحظه از فضاهاي شهري  هاي اجتماعی اقتصادي، نمونه با کاربري عمده تجاري و بطور کلی فعالیتبازارهاي ایران 

تهران، تبریز و اصفهان  ايبازاره .ها دارد شوند که سرمایه اجتماعی فرهنگی نقش بسزایی در وضعیت اقتصادي آن میمحسوب 

اي موفق و سرزنده ه این بازارها از نمونه. اند عی اقتصادي باقی ماندههم چنان شریان اصلی حیات شهري و مرکز فعالیت اجتما

  .باشند  ، اجتماعی و اقتصادي میاي با سرمایه فرهنگی اختاري ویژهکه داراي خصوصیات کالبدي و س بازارهاي ایران هستند

بازارهاي سپس . اشاره خواهد شد ي اجتماعی در خارج از کشور و در ایران ي مفاهیم سرمایه در این مقاله نخست به پیشینه

آنها مورد پژوهش  نظر نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادياز ، تبریز ، اصفهان، همچون تهرانسنتی در شهرهاي بزرگ 

  .قرار خواهند گرفت 

و  توجه به  میاي اصیل، متدین و معتمد بیشتر، پایگاهاي دینی همچون مساجد وتکایاي قدی با داشتن کسبه میي قدیابازاره 

هاي مطلوب اجتماعی  درطول زمان موفق به کسب سرمایه) توجه به نکات مذکور بی و( مراسم مذهبی، نسبت به فضاهاي مدرن

یم که بازارهاي سنتی  به دلیل داشتن  در این مقاله  بر این باور. ثري داشته استؤاند که در رونق اقتصادي آنها نقش م گردیده

  .باشند برخوردار میي از وضعیت اقتصادي پایدارعتماد جو ا سرمایه اجتماعی غنی و

  

  . هاي تجاري، پایداري اقتصادي سرمایه اجتماعی، بازار، فضاهاي شهري مدرن، ، فعالیت: واژگان کلیدي
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  مقدمه

این ش تحقیق در رو. شود میبازار پرداخته  موضوع تعریف سرمایه اجتماعی ، اقتصاد وروش تحقیق، در مقدمه نخست به 

و گیري از منابع موجود به  بحث  است که با بهره ، مشاهدات میدانی و مصاحبهاسنادي پژوهش داراي رویکردي تحلیلی،

و ادبیات موضوع ضمن مصاحبه و برداشت میدانی به پس از بیان پیشینه تاریخی . پردازد بررسی در مورد موضوع مورد نظر می

ابزار . داري و اجرایی ارائه خواهد شگذ راهکارهایی در ابعاد سیاست سسپ .شود میرداخته پ مقایسه موارد مورد مالحظه

االت التین موجود در زمینه تحقیق، و در ، مطالعه کتب و مقر رفته در پژوهش حاضر شاملو منابع بکا آوري اطالعات جمع

هاي اینترنتی  و در عین حال مطالعه و بررسی سایتارسال و مکاتبه مدارك و مقاالت التین از اندیشمندان این زمینه  خواست

  .باشد میمرتبط در کشور هاي جهان  هاي پژوهشو  اصنافدر ارتباط با موضوع مانند سایت 

  تعریف سرمایه اجتماعی

براي فهم و درك صحیحی از سرمایه اجتماعی به بررسی تعاریف ارایه شده از سوي صاحب نظرانی همچون جیمز کلمن، پیتر 

سپس . ) 1جدول شماره (د شو میپرداخته آنتونی گیدنز  و فرانسیس فوکویوما ،اس بیکر.ج دیو، رابرت پوتنام، استفن باس،بور

  .سعی خواهد شد تا با در نظر گرفتن وجوه مشترك تعاریف مذکور تعریفی جامع ارایه شود 
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.تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران:  1جدول   

  

  

، )هاي قانونی، دولت و نظام مینهادهاي رس( هنجارهاي نهادي : فوکویوما منابع بوجود آمدن سرمایه اجتماعی را به سه دسته 

 و نهایتاً )اند مثل خانواده و نژادهاي متقابل اجتماعی و آنهایی که از طبیعت ریشه گرفته از کنش(هنجارهاي خود جوش 

  .)1379فوکویوما، ( کند تقسیم می ،)مانند فرهنگ و تجربه تاریخی مشترك (د گیرن غیر از اجتماع مبدا نشات میاز آنهایی که 

  ماخذ  تعریف سرمایه اجتماعی  نام صاحب نظر  ردیف

 جیمز کلمن  1

گر اجازه  ، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشمناز نظر کل

اجتماعی شامل تکالیف و  ساختار. دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد  می

، هنجارها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از رفتار را رسانی انتظارات، مجاري اطالع

نظر او سرمایه اجتماعی به لحاظ ذاتی قادر به کار است و بر  از. شوند میتشویق کرده یا منع 

  .دهد میمردم و نهادها امکان عمل 

 ص، ص1377، کلمن(

462-47(  

  پیتر بوردیو  2

، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت از نظر بوردیو

به عبارت ساده تر عضویت در یک گروه از روابط نهادي شده بین افراد، و  میشبکه با دوا

البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها . است

ر اي باید از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی ب در واقع ، پیوندهاي شبکه. باشد می

  .اعتماد

ق متقابل ممکن نیست پس روابط نهادي شده مبتنی بر اعتماد بدون رعایت تکالیف و حقو

  .گی با مفهوم سرمایه اجتماعی داردمفهوم شهروندي که تکالیف و حقوق است ارتباط تنگاتن

  .او معتقد است سرمایه در سه شکل اساسی اقتصادي ، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد

پورجعفر، محمودي ( 

  ) 19، ص 138نژاد، 

  رابرت پوتنام  3

) شبکه هاي اجتماعی ( ی عبارت است از پیوندهاي بین افراد از نظر پوتنام سرمایه اجتماع

  .شوند میکه از این پیوندها ناشی  و هنجارهاي اعتماد و کنش و واکنش متقابل

  .او معتقد لست که بدون رعایت حقوق شهروندي مشارکت اجتماعی ممکن نیست

شارع پور، به نقل از (

 ص ،1388 پورجعفر،

19(  

  استفن باس  4

است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی است  باس معتقد

شترك تعاون و ها و اجتماعات محلی بتوانند براي نیل به اهداف م که تحت آن حکومت

ت روي ایجاد مثب تأثیرتعیین کننده ترتیبات نهادي افقی است که . همکاري داشته باشند

عدالت اجتماعی دیکته . و عدالت اجتماعی دارد ، اداره بهتر امورهایی از اعتماد شبکه

سرمایه اجتماعی و امري الزم  تأثیري تکالیف و حقوق شهروندي است که خود تحت  کننده

  .است

، به نقل غفاريازکیا و ( 

، پورجعفر، محمدرضا از 

1384(  

  بیکر. اس.ج   5

فردي یا سازمانی قابل  هاي به نظر بیکر سرمایه اجتماعی به منابع فراوانی که از طریق شبکه

اي ه ، فرصتها این منابع شامل اطالعات، نظریات، راهنمایی. ه دارد دسترسی هستند اشار

  .باشد می، اعتماد و همکاري حمایت اساسی، خیر خواهی ،، سرمایه مالی قدرتکسب وکار

  )40، ص 1382، بیکر( 

6  
فرانسیس 

  فوکویوما

هاي  موعه معینی از هنجارهاي موجود در سیستمفرانسیس فوکویوما سرمایه اجتماعی را مج

داند که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه گردیده و موجب پایین  میاجتماعی 

  .گردد میآمدن هزینه هاي تبادالت و ارتباطات 

او معتقد است که سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد رابطه تنگاتنگی دارد و به تبعیت از آن 

  .بل اعضاي گروه افزایش خواهد یافتي و اعتماد متقامیزان همکار

 ص ،1379فوکویوما، ( 

84 (  

  آنتونی گیدنز  7
داند که موجود انسانی منفرد را در نقل و انتقال  میعامل احساس امنیت وجودي  اعتماد را

  .بخشد میها در بحران ها و در حال و هوایی آکنده از خطرهاي احتمالی قوت قلب 

 63، ص 1378گیدنز، ( 

(  
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جهت اشاره به ارتباطات  میشناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمو جامعه میمفهو سرمایه اجتماعی

اگرچه تعاریف مختلفی براي این مفهوم وجود دارد، اما در کل به عنوان نوعی . شود میدرون و مابین گروهی از آن استفاده 

و  هاي اجتماعی داراي ارزش هستند کهایده اصلی این است که شب. جامعه مدرن تلقی شده است“ عالج همه مشکالت”

  ).http://fa.wikipedia.org( گذارند می تأثیرها وري افراد و گروهارتباطات اجتماعی بر بهره

فرهنگی  نماددهد که عواطف افراد به وسیله  مینماید که انسجام اجتماعی وقتی رخ  میجاناتان برتز به نقل از دورکیم اظهار 

  .)17، ص 1383اکبري، ( اعت ، اجتماعی شده باشند جایی که افراد متصل به جم .تنظیم شوند

رابطه مستقیم  رضایتمندند، کامالًري کمتري دارد و شهروندان از آن بهبود آن با محیطی که جرائم شهسرمایه اجتماعی و 

را به همین منظور براي بهبود سرمایه  CPTEDامروزه رویکردهایی همچون ). 1387پورجعفر ، محمد رضا و دیگران ،( دارد 

نیز آنرا  NICP, 2006) (المللی جرائم مرکز بین ).(Crowe, T.D., 2000, pp.87-95گیرد  اجتماعی و محیطی بکار می

 G.R. Wekerle & C. Whitzman, 1995)(داند  روش مناسبی براي کاهش جرائم و محیطی رضایتمند براي شهروندان می

ي دانست که ا اي از منابع واقعی یا بالقوه گیریم سرمایه اجتماعی را بایستی مجموعه و توضیحات فوق الذکر نتیجه میاز تعاریف 

تواند امکان بهبود زندگی شهري و  این منابع می. آید هاي اجتماعی در بستر روابط نهادي شده به وجود می در نتیجه شبکه

در این میان سرمایه اجتماعی را محوري اساسی در توسعه پایدار . دنمندي شهروندي را به همراه داشته باش افزایش رضایت

امکان  ،، اعتماد و قابلیت ناشی از آننجارها و ارزش هاي مشترك اجتماعیهاي اجتماعی، ه شبکه دانند که در قالب انسانی می

  . یابد گسترش می

  

 تعریف اقتصاد

بخشی از (» و اقصد فی مشیک « در آیه . از افراط و تفریط در هر کاري استروي و پرهیز ، میانهیکی از معانی اقتصاد در لغت

اقتصاد : ي اقتصاد را به شرح زیر معنا کرده است دکتر محمد معین واژه. همین معنی آمده استنیز به ) سوره لقمان19آیه 

هاي علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی آزاد جامعه با  یکی از رشته

که باید در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مکان  کند و وسایلی یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت می

  .)1371، ، محمدمعین( کند  گردد ، بحث می تأمیناتخاذ شود تا موحبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن 

است تا آنجا که شده  دربارة آن بسیار استعمال می» اقتصاد « کلمه  کهروي بوده اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه

به اقتصاد از معانی عرفی خود تعمیم داده شده و . است همین معنی مقصود بوده غالباً» اقتصاد « گیري عرفی از در به کار

بحث  در مورد آنکه اقتصاددانان » اقتصاد « به هر حال براي . باشد می و خرج روي در معاش و تناسب دخلمیانهمعنی 

، علم اقتصاد: آدام اسمیت  علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه: ارسطو -:که عبارتند از ائه شده استکنند تعاریف مختلفی ار می

، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و اقتصاد: استوارت میل - .بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است

ف در تعری .شغلی و حرفه اي زندگی است از مطالعه بشر دراقتصاد ،عبارت : آلفرد مارشال .اقتصاد علم است :ریکاردو .توزیع

زندگی  تیبآن براي ترهاي انسان در جریان عادي زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از علم اقتصاد بررسی کردار: دیگر 

، حداکثر د که با صرف حداقل تالش یا هزینهکن ، سعی میی که به ارضاي نیاز هاي خود داردانسان با توجه به تمایل .است

، الزم است بر هر مشرب خاص که باشد تأثیرد تحت فر است، ، این راه و روش اصل اقتصاد نامیده شدهرا به دست آورد نتیجه

 (http://daneshnameh.roshd.ir, 29/5/1390) . .کندار مبناي این اصل رفت

و که به رایگان در طبیعت  است که رفتار و رابطه انسان را با اشیاي مادي مورد نیاز ا میعل» اقتصاد « ، بنابرین

این  .پذیر سازد بینی رفتار اقتصادي انسان را امکانحدي پیش ، بیان و تامطالعه اقتصاد باید درك .کند یابد، مطالعه می نمی

، به توان ادعا کرد که اقتصاد، قبل از هر چیز ؛ بنابرین میمادي فردي و اجتماعی بشر کمک کندمطالعه باید به بهبود رفاه 

اقتصاد بر خالف علوم طبیعی، علم و . د پرداز ، میقلمرو رفاه مادي قرار داردتجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در 

   .گیرد اراده بشر قرار می تأثیر؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدي است که تحت محض نیست
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  رمایه اقتصادي و سرمایه اجتماعی رابطه س

، فرهنگی و ایه را در سه شکل سرمایه اقتصاديسرم) 243ص  ،Bourdieu ،1983(بوردیو همانطور که اشاره گردید 

کند که سرمایه اقتصادي قابلیت تبدیل به پول و ارز رایج را دارد و سرمایه فرهنگی در شرایط معینی  رزیابی میاجتماعی ا

ه از التزام و وظیفه اجتماعی یابد ، حال آن که سرمایه اجتماعی که بر خواست توانمندي تبدیل شدن به سرمایه اقتصادي را می

، این اساس بوردیو بر. هاي اقتصادي یا افزایش و بهبود میزان آن باشد یل سرمایهو تبد تأمینتواند منبعی اساسی در  ، میاست

کند که با قرارگیري در گروه هاي اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد و  میسرمایه اجتماعی را انباشت منابع حقیقی و بالقوه تعریف 

بوردیو  .یابد می گیريکند ، امکان شکل ا فراهم میاي از منابع و منافع رهاي اجتماعی که دسترسی به مجموعهدر بستر شبکه

تواند درقالب  کند و بر این نکته تصریح دارد که سرمایه اجتماعی می داري مطرح میاین مفهوم را در ارتباط با جوامع سرمایه

  .ابزاري براي افزایش و بهبود سرمایه اقتصادي مورد استفاده قرار گیرد

آورد،  ، بلکه با آن چه که به وجود میبا آن چه که هستواژگان سرمایه اجتماعی را نه ) 101 ص، Coleman ، 1988(کلمن 

از سرمایه کار کردي که با این مفهوم . دهد اعی را مورد بازبینی قرار میسرمایه اجتم ،بر این مفهوم کارکردي کند و تعریف می

توانند از آن به عنوان منابعی براي  ي افراد است که میهایی از ساختار اجتماعی برا ، ارزش جنبهشود میاجتماعی شناخته 

براین اساس است که مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن معطوف به تفهیم  .هایشان استفاده نمایند به خواستهدستیابی 

  .آورد ود میرمایه انسانی را به وجشود که منبعی براي نیل به س اي اجتماع می هاي درون شبکه نقش هنجارها و فرمان

با توجه به تعاریف و توضیحات فوق الذکر در مورد سرمایه اجتماعی واقتصاد تا اینجاي بحث میتوان چنین نتیجه گرفت که 

هایی نهادینه و پایدار و مستمر هستند که به طور مستقیم و غیره مستقیم موجب  گر مجموعه فعالیت سرمایه اجتماعی بیان

 .شود بهبود رونق اقتصادي می

 

   بازارها

واژه . )1373 مومنی،(یرانی بودن این عنصر شهري باشد تواند تاکید بیشتري بر ا واژه بازاربه لحاظ واژه شناسی می

و در  "واچار"و درفارسی پهلوي  "وازار"در فارسی میانه به آن . خرید و فروش و عرضه انواع کاالستبازار، به معنی محل 

، گفته )به معنی چریدن و گردیدن است "کاري"به معنی محل اجتماع و "آبا"مرکب از ( "آباکاري"پارسی هخامنشی به آن 

  .شده است می

ال و در دوران غ، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی و از طریق پرتاز جمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوي هازبانواژه بازار از ایران به اکثر 

  .ل وجود داشت، راه یافته استغاقرون وسطی که ارتباط زیادي بین ایران و پرت

  پیشینه بازار  پیدایش و

س اطالعات بر اسا. رسد ند هزار سال قبل از میالد می، پیشینه بازارها در ایران به چبر اساس اسناد ومدارك موجود

مابیش همه شهرهاي از اوایل قرن اول هجري به بعد در بسیاري از شهرهاي جدید و ک ،موجود در منابع تاریخی

از دوره سلجوقیان به بعد شاهد شکوفایی بازار در فضاهاي شهري  .با فضاي ساخته شده وجود داشت مییدا بازارهایی میقدی

ر به ، رونق بازاابط خارجی و گسترش مبادالت تجاريتوسعه رو دلیل برقراري امنیت کامل وه شویم و در دوره صفویه ب میایران 

  ).1380، سلطان زاده(رسد  اوج خود می

  اختاربازارس

مدارس،  مراکز دینی، سراها ،کاروان ها،کاخ تکایا، مساجد،. در کالبد بازار ، فضاهاي متنوع و گوناگونی حضور دارند

ها ، فضاهاي دیگري  عالوه بر این. باشند  ها، قالع و استحکامات دفاعی جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می ها سقا خانه کتابخانه

عنصر بازار تنها وجه مشخصه یا خصیصه اصلی و بهترین . اند یافته )رهادر برخی بازا(بیمارستان  ، حمام و ها چون قهوه خانه

توان  می، ي مشابه در دیگر کشورهااسایر فضاه وبا مقایسه بازار . )1380ضیا توانا، ( است  میاسال یلت شهرهاي شرقمعیار اصا
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ه با قصر حکومتی و در هر حال براي بلمبتنی بر مقا... ، فرانسه ویاگیري میدان هاي شهرهاي ایتاللگفت که اساس شک

، شکل گیري هسته حیاتی شهر ژاپنی "هیروبا"ر و د. و به خاطر وزنه اقتصادیش بوده است میمشارکت در تصمیم گیري عمو

در حقیقت، جمع . باشند ه میهمه عوامل تعیین کنند ، گویاي گردهم آییاما بازارهاي ایرانی. مراجع مذهبی بوده است در پناه

( اي است منحصر به ایران  ، مذهبی و مراکز اصلی فرهنگی شهر در زیر چتري به نام بازار پدیدهآوري مراکز اقتصادي، اجتماعی

هاي  شده و آماده پذیرفتن انعطاف ، از پیش به صورت کامل طرح نمیایران هیچگاه میشهرهاي قدیبازار در  ).1374، فالمکی

  ).1357، فالمکی(مینه فضایی و کاربردي بوده است در ززیادي 

محالت مسکونی ، هاي شهر و بازار فاصله بین دروازهدر  هاي شهر وصل شده است و بازارها عموما به وسیله معابر اصلی به دروازه

، ضمن اینکه انشعابات تافت ارگانیک شهر ریشه دوانده اسمجموعه بازار همانند ستون فقراتی در درون ب. اند استقرار یافته

بدین ترتیب بازار نظام حیات شهري را . هاي شهر رسیده است ه و تا دروازههاي اصلی گسترده شد فرعی بازار در امتداد راسته

  .بخشد اوم میتغذیه کرده و تد

در اکثر مواقع این  .ي وقفی داشت گرفت و اغلب جنبه میها در بعضی مواقع با اهداف مذهبی صورت بناي بازارها و توسعه آن

البته گاهی اوقات نیز جنبه  .شدند هاي خیریه ساخته میو موسسهبودجه نگهداري بناهاي مهم مذهبی  تأمینبازارها براي 

که هاي مقدس و مکان زندگی  ، بین فضاهاي اسالمیدر شهر .ر اجتماعی بانی آن را ارتقا بخشدیافت تا اعتبا سیاسی نیز می

 نیزدارد و هر دو  کند و آن را به تحرك وا می یکی دیگري را تضمین می. ، فاصله اي وجود نداردبازار است اش ترین نمونه عالی

  .شوند در یک فضا جمع می متفقا

، یعنی اصل تعادل و توازن، تعادل دارد به اصلی است که جهان بر آن قرار بخشیدن مکتب اصفهان در شهرسازي در پی تحقق "

آهنگ، . شوند  ان این اصل به کار گرفته میبراي بی میهمه عناصر به منزله یک ترکیب هنري و کال. يفضایی و توازن کالبد

بیان کالبدي چهره  ترین ترکیب فضایی و در ماهرانه... ز آمدن به تباین وبا ، بازگشت به آهنگ وتکرار، انقطاع، تداوم، یکسانی

و مجموعه  دارد ءاجدا از اجز میمفهوکل  .یابد می وحدت بیان دست  بینی حاکم، به تب اصفهان به تبع جهانمک .نمایند می

کیب با ، در عین این که در ترنگر استنیز در مقیاس خویش کامل است و وحدت را نشا ءجز. اجزاي متشکله خود نیست

در وحدت  کل رد ودا در کثرت خویش وحدت را بیان می ءجز. گردد تر را سبب می متشابه و یا متباین، مجموعه بزرگاجزاي 

توان  زار اصفهان و عناصر متشکله آن میمصداق عینی این مفهوم را در شالوده اصلی شهر مثل با. خود کثرت را نشانگر است

  . )1379، اهري(  "یافت

اند که  هاي ایرانی مطرح نمودهاي در ارتباط با بازار دس محمود توسلی نیز مطالب ارزندهآقایان دکتر محمد کریم پیرنیا  ومهن

بازرگانی و سوداگرایرانی باید در جایی مقام داشته باشد که : شود ها اشاره می یز اهمیت آندر ادامه به اختصار به نکات حا

آن باعث فریب و  دارند مقایسه کند و وضع استثنایی و انحصاري ي او را با آنچه دیگران عرضه میخریدار بتواند با آسانی کاال

و سرا معلول همین  آوري کاالهاي مشابه در دکانهاي نزدیک به هم و در یک بازار با تیم ن رسته و گردآمد پدید. غبض نشود 

دهد تا خواسته و کاالهاي  قاط دیگر جهان به خریدار فرصت میوري و سوداگري ایرانی است که بر خالف ن نظام خاص پیشه

آنکه مانند امروز  کند، بیو متناسب با اقتصاد خانواده خود تهیه نظر خود را به ارزانترین بها وبه نحو دلخواه ، بی عیب مورد

صداقت و درستکاري و . ناچار باشد براي خریداري چیزي صدها مغازه را که هر یک اقال پانصد متر با هم فاصله دارد سر بزند 

ایی ، رسته و رند و هر صنف و دستهداشت که در یک رسته و نزدیک به هم دکان بگی وران ایرانی را وا می اي، پیشهوجدان حرفه

هاي کاال وسنجیدن بازار خاص را براي عرضه کاالهاي مشابه خود برگزینند و خریدار را آزاد بگذارند تا بتواند با دیدن نمونه

 حمد کریم،پیرنیا، م( برند خواهد خریداري کند که امروزه به اصطالح عامه واژه بورس را بدین منظور بکار می ها آنچه را میآن

  .) 1381مود، و توسلی، مح ،1387

پذیر به راحتی براي خریدار امکان) هاقیمت(هاي امروزي با کاربري تجاري امکان مقایسه کیفیت و کمیت در اکثر خیابان

ضاهاي بسیار ي از این ف .مورد نظر خود طی نماید خریدار باید مسافت زیادي را براي انتخاب مناسب اجناسباشد گهگاه  نمی

شهري مدرن معاصر جوابگوي نیازهاي اجتماعی فرهنگی شهروندان نیستند و حتی در یک محاسبه به اصطالح سر انگشتی 
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به عنوان مثال چه در  .براي پیاده و سواره در آن ها توجهی نشده است )v/c < 1 (براي داشتن سطح سرویسی مناسب 

) پیک ( جنوبی تجریش سطح سرویس پیاده در ساعات اوج خرید و کار مجتمع تجاري قائم جدید تجریش و چه در پیاده رو 

  ). 1384،پورجعفر( باشد  می F وDدر حد 

  اقتصاديو ساز اجتماعی شهري سرمایهبازار به مثابه فضاي 

نوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر، ترین نمودهاي معماري وشهرسازي سنتی ایران است که به عبازار یکی از عینی

. یابد تا مرکز شهر امتداد می ترین راه هاي شهر شروع شده و بازار اصلی شهر معموال در امتداد مهم. کند اي نقش میایف

زاریان در زندگی شهري و مراکز مهم شهر در امتداد آن و هم چنین نقش و منزلت بایت و جایگاه شهري بازار و فضاها موقع

هاي اجتماعی  ، بلکه تبدیل به فضایی براي بسیاري از فعالیتقتصادي باقی نماندر حد یک فضاي اکه بازار صرفا دشد  باعث می

ضمن اینکه فضاي مطلوب داخلی و سرپوشیده  مذهبی، هاي ملی و از جمله مکانی براي برگزاري مراسم عزاداري و جشن. شود

  .ل شودح و گذران اوقات فراغت تبدیکرد که به مکانی براي تفری آن این امکان را فراهم می

تبریز و اصفهان هم چنان شریان اصلی حیات شهري ومرکز فعالیت اجتماعی اقتصادي باقی مانده : بزرگ مانندبازار شهرهاي 

هاي موفق سرزنده بازارهاي ایران دانست که داراي خصوصیات توان نمونه در این بین بازارهاي اصفهان تبریز و تهران را می .اند

اي شهر سازي مکتب اصفهان که منتج از ایده ه .باشند ي با سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي میا اختاري ویژهکالبدي و س

  .باشد می

، به اش و در کنج و کنارش نیاز دارند تا بتوانند، در پهنه نی همگانی، همیشه به مکاهاي یک جا نشین و سازمان یافته نانسا

در ملل و  میهاي عمو هایی از این مکان شکل ).1374فالمکی، (ان بپردازند رد بین خویش و با دیگهایی آزا کردن رابطهبرقرار

و پیداش فضاهاي جمعی هاي سنتی ایران، بازار نمود عینی  در شهر. اع مختلفی شکل گرفته استمختلف، با انوهاي  فرهنگ

فضاها و مراکز  بازار وجایگاه شهري  موقعیت و. آمده است ی و اقتصادي به حساب میساز در ابعاد اجتماع بالتبع عنصري سرمایه

ر حد یک شد که بازار صرفا د بازاریان در زندگی شهري باعث می هم چنین اهمیت نقش و منزلت امتداد آن و در مهم شهر

م از جمله مکانی براي مراس. هاي اجتماعی شود سیاري از فعالیت، بلکه تبدیل به فضایی براي بفضاي اقتصادي باقی نماند

توانست به مکانی براي تفریح و  اي مطلوب داخلی و سرپوشیده آن میضمن این که فض. ي و جشن هاي ملی و مذهبیعزادار

  .شودنیز تبدیل گذران اوقات فراغت 

  هاي اجتماعی و فرهنگی بازار کارکرد

شوند  می سرپوشیده به یکدیگر وصل یک فضايهایی است که توسط  ، مجموعه اي از دکاناشبازار به مفهوم حقیقی

، از آراستن تا زد و از اعتبار تا قدرت، از شایستگی تا رونق: گیرد  میبراز معانی را در اي گوناگون ، گسترهو به مفهوم مجازي

. رفت رین محور ارتباطی شهر به شمار میت ، بازار مهمهاي قدیم ایراندرشهر )1371 ،فالمکی(و خود جلوه دادن کردن خورد

بین شهروندان بود ترین کانال ارتباطی بازار مهم. افتاد در مجموعه بازار اتفاق می ها در سطح شهرو آمد ها و رفت فعالیت اکثر

وسط حکومت به اطالع مردم یا ت شد و اخبار نیز در آن مبادله می له کاال و سرمایه، بیشترین حجم اطالعات وکه عالوه بر مباد

  .رسید می

ترین فضاي  میترین اخبار در بازار عمو گرفت مهم به صورت شفاهی انجام می میاي قدیهرسانی درشهربا توجه به اینکه اطالع

مردم از افراد مهم و میهمانان  می، استقبال عموکرد اجتماعی دیگر بازارکار. رسید می، به اطالع مردم هاشهر، توسط جارچی

  . گرفتند ورد استقبال مردم قرار میار عبور کرده و مهاي اصلی باز راسته شدن به شهر ازاز واردمهمانان پس . مقام بود عالی

ی نبندي و چراغا رفت و مردم با آذین ها به شمار می ترین مکان برگزاري این جشن ، بازار مهمهاي ملی و مذهبی به هنگام جشن

-ورزش شی از جمله کشتی وعالوه بر این در بسیاري از بازارها مسابقات ورز. رفتند هاي آیینی می قبال این جشنبازارها به است

در ماه محرم توان به برگزاري مراسم عزاداري و سوگواري  هاي اجتماعی مهم بازار می از کارکرد .گرفت هاي پهلوانی انجام می

اري آن با همدیگر رقابت برگز و اغلب  در بهترکردند  اي برگزار می اسم جداگانهمعموال هر یک از اصناف مر. اشاره کرد
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در  .شد زار میگذشت علماي برجسته دینی و بزرگان نامدار شهر نیز برگ هاي دیگر از جمله در سوگواري به مناسبت. کردند می

اساس گروه بندي  ، نژادي و عوامل اجتماعی دیگر و برجامعه ایران بر مبناي روابط قومی، فامیلی، ساختار اجتماعی گذشته

اد و قومیت هر هر کدام متعلق به یک محله بودند و در مواردي که میان افرساکنان ش). 1380، زاده سلطان(اي بود  هاي محله

در این . کرد سپس منافع سایرین را لحاظ میو نش ، هر کس در وهله اول منافع خود و اطرافیاردک ها اختالفاتی بروز می

در واقع . نمایاند ن خودش را میاعی شهروندا، وحدت و انسجام اجتمبستگی عنوان محلی براي ابراز هم وضعیت نقش بازار به

هاي درون  ترین ویژگی از مهم. آوایی جمعی به حساب آورد ، همفکري و همبستگی هم توان بازار را سمبل و نمادي از می

یل گذار تشک یهها را پا توان این تشکل اجتماعی بود که احتماال می وهاي صنفی، سیاسی  تشکیل تشکلاي بازار  مجموعه

رد یا خود را در گیري کرده و نظر  ها اغلب در قبال مسایل جاري جامعه موضع این تشکل. در جامعه دانست هاي مدنینهاد

 اغلبزدند و  در مخالفت با حکومت دست به اقداماتی می در برخی ادوار، بازاریان. کردند ل موضوعی به نحوي اعالم میقبو

 –، چه در فضایی سیاسیدهنده شهر ترین عنصر شکل زار مهمبا "،رتیببدین ت .گرفت بازار انجام می ها با تعطیلی اعتراض آن

ها و اهداف آن نیز بر چهره و  خواسته نتیجهمذهبی بود و  –چه اقتصادي  فرهنگی و –اقتصادي و چه در فضایی اجتماعی 

  ).1371فالمکی، ( "بخشید کالبدي شهر واقعیت میاندام 

  ر بازار ها د در نحوه استقرار فعالیت مؤثرامل عو

  :شود اشاره می مؤثرترین عوامل  همبودند که به م مؤثرهاي بازار عوامل متعددي  در تعیین محل استقرار فعالیت 

  ها  متجانس بودن فعالیت -3 ارزش کاال و امنیت الزم   - 2 وندانمیزان جذابیت کاال براي شهر -1

  

  بازار اصفهان ،مطالعه موردي

محدوده در  ، بازار اصفهان که در پیرامون میدان کهنه وخت در زمان حکومت صفويعنوان پایتبا انتخاب اصفهان به 

، سمت و سوي توسعه بازار را در متی دولت صفوي به میدان نقش جهانانتقال میدان حکو .اي معین قرار داشت، توسعه یافت

و سپس به بازار  مسجد جامعان به امتداد بازار بزرگ اصفه. جهت اتصال به میدان جدید وگسترش پیرامون آن هدایت کرد

جد جامع، بازار نظامیه یا نظام الملکی نیز این بازار را به مناسبت مجاورت با گنبد نظام الملک و مس .شود عریان منتهی می

این بازار را به بازارهاي دروازه طوقچی و بازار غاز و میدان وصل  ،هاي طوالنی و متعددي اند و تا نیم قرن پیش رشته گفته

مدرسه مال مجموعه آثار تاریخی دیگري مانند . از انشعابات دیگر آن، بازار ریسمان و مدرسه کاسه گران است. کرده است می

ریه مانند کاروان سراي ، مسجد جارچی باشی، مدرسه صدر، مدرسه نیماورد و کاروان سراهایی از عهد صفویه و قاجاعبداهللا

بر اهمیت تاریخی مجموعه  صفویههایی از عصر  هاي دیگر و حمام بسیاري کاروان سراها و تیمچه ،مخلص، گلشن و تیمچه ملک

بازار هنر که از چهارباغ  .ریه تا سر در مسجد اصفهان امتداد دارد افزوده استمعماري بازار بزرگ اصفهان که از سر در قیص

قرار دارد راسته طال فروشان است که همیشه مورد استقبال و مجموعه هشت بهشت و فی مابین مدرسه چهارباغ  هشروع شد

  .شهروندان و جهانگردان قرار دارد

ی و ساخت قرار به یکباره مورد طراح )دوران صفویه( اشت، در این زمانانیک دعلیرغم این که بازار در بافت کهن رشدي ارگ

، نه در مقیاسی بازار اصفهان در این مرحله. )1380 ،اهري(با هندسه معین یافت  ، بازار رشدي منظم وگرفت و بدین ترتیب

در ، یاصفهان همانند ستون فقرات مجموعه بازار. شود ه مرکز مبادله کاال تبدیل میاي بلکه در مقیاسی ملی، ب محلی و منطقه

هاي شهر  هتا درواز وهاي اصلی گسترده شده  دواند وانشعابات فرعی بازار در امتداد راسته دل بافت ارگانیک شهر ریشه می

 ،ات، همانند ستون فقربدیهی است که محور بازار. بخشد ري را تغذیه کرده وتداوم میرسد و بدین ترتیب نظام حیات شه می

آید و  ، به صورت نقطه اي در میگیري و اداره نظام حیات شهر است اي که مرکز تصمیم طی داشته باشد و در محدودهشکل خ

دار  نظام حیات شهري را عهده ترین بخش که نگهداري کل این ستون فقرات در اصلی. دهد ره به مسیر خطی خود ادامه میدوبا

هاي  تسمقدر هاي اصلی و اما در راسته. آید می ه صورت نوار وسیعی دری بهگاه، به صورت خطی پهن و ضخیم است که گاست
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بخش کوچکی از نظام  ، چرا که تنها نگهدارندهآید به صورت خط باریکی در می ،)نزیک دروازه ها(نزدیک به انتهاي کالبد شهر 

  .حیات شهر است

یري و حرکت گ حسب چگونگی شکلفته است که بر هایی تشکیل یا از بندها یا مهره مینند اسکلت آداین ستون فقرات به ما

، هاي کالبدي و ذهنی ت که با مولفههاي بازار دانس توان به منزله یکی از راسته را می او هریک از بندهاند  بافت، پیچ وتاب یافته

هاي زندگی  فعالیت ، نه تنهام حیات شهريبازار به مثابه ستون فقرات شهر و نگهدارنده نظا .شود از راسته دیگر متمایز می

، بلکه ابدی میامتداد و  اندازد به جریان میالیه کالبدي شهر  که تا منتهی شهري را در پیرامون خود و در راستاي منتهی به مرکز

جهت  ،هاي منتهی به بازار امتداد محورشهر، در  میهاي عمو کز فعالیتي منشعب یافته و بر اساس اصل تمرها با کمک شاخه

( هاي انشعابی آن  حیات شهري از طریق بازار و شاخه نظام. کند جدید میخصوصیت این توسعه را تعیین و ت توسعه شهر،

ظام اي در ن ها، نقشی شالوده بد به هم پیوسته بازار و بازارچهگردد و بدین ترتیب کال در بدنه بافت شهري جاري می) ه هابازارچ

  ).1380، اهري(د یابن حیات شهري می

فرعی آن در  و هاي اصلی بازار به مثابه استخوان، مجموعه هاي فرعی آن در تضمین حیات شهر هه نقش بازار و مجموعبا توجه ب

( ها  ین بازارچهبندي بازار با بافت مسکونی مجاور را در فواصل ب تنیدگی استخوان هم در .اند رون بافت مسکونی گسترش یافتهد

ها است و درعین حال  ، به واسطه وجود ساکنان این بافتشهر میکه زندگی عموکرد توان شناسایی  می) ها و عضالت  ماهیچه

رند و هر گاه استخوان از دا را نگه میمجاور ) بافت مسکونی( يها هستند که ماهیچه) شهر میهاي عمو فعالیت(ها  تخواناین اس

  .پاشد یز از هم میرود بافت مسکونی مجاور ن میان می

، اما در بدنه بیرونی با هاي پیرامونش نگاه به درون دارند، بازار و فضااتصال به بافت مجاورو  کالبديبافت از نظر خصوصیات 

بدین ترتیب کالبد . جز از باال  مقدور نیست حجم بازار شناسایی یابند که امکان تفکیک  و بافت پیرامون به ترتیبی اتصال می

  .کند پیدا میپیرامون خود بازار کیفیتی ممزوج یافته با بافت 

 بهبازار . کند گیري آن را در شهر معین می ي، کیفیت جاي منتهی به آن در نظام حیات شهريها اي بازار و محور نقش شالوده

هاي آن از  شاخه میبازار اصفهان و تما .شوند صلی نیز به این محور ختم میهاي ا راه میشود و تما متصل می) میدان( مرکز شهر 

   .دان و جهانگردان  بوده استنوز از نظر خدمات تجاري و اقتصادي مورد استقبال شهروگذشته تا به امر

میلیارد تومان  2تا  50ري بین قفلی واحدهاي تجا در بازار اصفهان وضعیت سرنگارندگان براساس مصاحبه و مشاهدات میدانی 

هاي اجتماعی در وضعیت اقتصادي در بازار ها  ایهسرم مؤثري و یا به زبانی نقش باشد که بیانگر رونق و پایداري اقتصاد می

مالحظه گردید ) نقش جهان ( اي که بر سردر یک واحد دو طبقه در بازار حاشیه میدان امام  ضمنا بر اساس اطالعیه. ( است

در یک  نفر 15ها مشاهده گردید که حدود  حتی در راسته سبزي فروش). میلیارد تومان بود  3قیمت اعالم شده براي فروش 

مود ن ده بودند و صاحب مغازه اظهار میمتري براي خرید سبزي به صف ایستا 2 × 5/1لحظه در مقابل یک دهنه مغازه به ابعاد 

در حالی که وضعیت واحد تجاري مشابهی در یک . باشد و دو برابر روزهاي عادي میهاي ا ه در ایام عید نوروز تعداد مشتريک

  .ل مقایسه با بازار نبودوجه قاب خیابان عادي به هیچ

  مطالعه موردي، بازار تهران

متعلق به دوران صفویه،  میبازار تهران بازاري است قدی .شهري شهر تهران قرار گرفته است 12بازار تهران در منطقه 

ري وبوذرجمههاي پانزده خرداد از غرب، خیام از شمال، مصطفی خمینی از شرق و  مرکز شهر تهران و در میان خیابانواقع در 

  .از جنوب قرار گرفته است

از گذرهاي اصلی . میدان پانزده خرداد در بیرون از محدوده بازار و سبزه میدان در محدوده بازار قرار گرفته است

  .توان از گذر لوطی صالح نام برد میدرون بازار 

رهاي تهران را فاقد سقف توصیف بازا) صفویه ی دوره(قمري  1108خود در سال ی  ، در سفرنامهسر توماس هربرت

و بازار امیر، سراي امیر و بازار محمدشاه قاجار  ي هاي دوره الحرمین، از ساخته تهران، بازار بین در میان اماکن بازار. کند می

زرگ، بازار امیر، بازار بازار ببرخی گذرهاي مسقف بازار تهران شامل  .است شاه ناصرالدینهاي دوران  ها از افزوده کفاش
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ها، باقرپور، بازار نجارها، حضرتی،  ، کبابی)نظام(باشی  ها، حمام چال، مزینی، بازار زید، فراش آباد، بازار زرگرها، بازار کفاش عباس

 ، غریبان، منوچهرخانی)حاجی ابوالفضل(ها، احمدي  الحرمین، چهارسوق، خیاط نوروزخان، بازار مسجد جامع، بازار بین

 باشند یم

  مطالعه موردي، بازار تبریز

ري، هاي تجاهاي نخستین اسالمی، از شهرتی خاص برخوردار بوده و براي پاسخگویی به فعالیتبازار تبریز از قرن

بازار تبریز از قرن چهارم هجري قمري در منابع مختلف آمده   ).1376زاده، سلطان(  گرفت منطقه وسیعی از شهر را در برمی

در قرن “ مقدسی ”  .)1375خاماچی، (  گذرد اي مسقف تبریز حداقل هزار سال میتوان گفت که از عمر بازارهیپس م. است

بازرگان، سیاح و نویسنده “  یاقوت حموي ” .چهارم هجري تبریز را به آبادي و وفور کاال و رواج معامالت تعریف کرده است

  ).1375 ،خاماچی(  کند یاد می در تبریز هاي صادراتی از وفور کاال) »ق . هـ«  626سال ه متوفی ب( معروف 

ز بازار تبریز دیدن در زمان ابوسعید بهادر از ایلخانان مغول ا -صاحب کتاب رحله -»ق 0هـ«  702، 780 –“ ابن بطوطه ” 

که من در همه  هایی بودشود و آن، از بهترین بازار رسیدیم که بازار غازان نامیده میبه بازارهاي بزرگی  :گوید  کرده است، می

وران در این بازار، محل مخصوصی دارند و من به بازار جواهریان که رفتم، بس که  ام، هر یک از اصناف پیشه شهرهاي دنیا دیده

  ).137نهچیري، (  جستند ترك در خرید جواهر بر هم سبقت میانواع جواهرات دیدم، چشمم خیره گشت، زنان 

به تبریز » ق 0هـ«  721سال سعید بهادرخان بهاتولیک از اهالی بوردنون که در زمان سلطان ابوروحانی ک“  *اودوریک”     

تبریز شهري است به غایت با شکوه که در آن بیشتر از هر شهر : آمده، از محصوالت و امتعه و بازار تبریز چنین نوشته است 

شود که از آن در  وراك و هیچ گونه کاالئی پیدا نمینوع خخورد، در روي زمین هیچ  می معظم جهان کاالهاي گوناگون به چشم

  ).1374 کارنگ،(  ستد دارند و ط جهان سوداگران، با این شهر دادزیرا تقریباً از کلیه نقا. تبریز، انبارهائی وجود نداشته باشد

هاي  ت و بقوالت و میوهو فراوانی غال نویس معروف قرن هشتم ضمن تعریف خوبی مورخ و جغرافی“ حمداهللا مستوفی  ”    

اي از انواع مخصوص گالبی و سیب و زرد آلو و انگور و خربزه آن، مردم این شهر را اعم از فقیر و  تبریز و اشاره به مزیت پاره

“ . در آن دیار متمول بسیار است” غنی، اهل کسب و پیشه و داد و ستد معرفی  نموده و بر خالف مارکوپولو، یاد آور شده که 

وبه  وفور دیدن کرده،  تبریزبازار ، هنگام سفر به سمرقند از »ق 0هـ«  807فرستاده پادشاه اسپانیا که در سال “ کالویخو  ” …

 .اشاره کرده است اي، تافته، ابریشم خام، انواع جواهر و اقسام ظروف هاي پنبه هاي ابریشمین، پارچه ون ، پارچهگوناگ کاالهاي

در  -»ق 0هـ«  879 –میالدي 1474امبر سال ایتالیا در دربار اوزون حسن آق قویونلو که در سپتسفیر “ آمبروسیو کنتارینی 

بازرگان و جهانگرد معروف (Odoric) “ تاورنیه ”  .) 1374 کارنگ،( ستاید  عنبر را در تبریز می کاال و تبریز بوده فراوانی

کاالهاي در باره بازار و اقتصاد و محصوالت و  -شاه صفی در عهد –به ایران سفر کرده » ق0هـ« 1046فرانسوي که در سال 

هاي ارمنی از  بسیاري از خانواده. گردد اي از قاره آسیا، پول دست به دست میدر تبریز بیش از هر نقطه”: تبریز چنین نوشته

همچنین دراینجا . داند، تبریز بازارهاي متعدد و خوش ساخت دار راه کسب و داد و ستد صاحب امالك و ثروت کالنی شده

. شود نامیده می“ میرزا صادق”کاروانسراي-اند، که زیباترین آنها به نام والی ایالت، کاروانسراهایی دو اشکوبه و وسیع احداث کرده

  .) 1374کارنگ،(  اند که صاحب موقوفات و عواید بسیار است اي ساخته در نزدیکی آن، بازار و مسجد و مدرسه

در باره بازار و داد و ستد و و   صفوي به تبریز آمده -»ق 0هـ«  1047سال  -سلطنت شاه سلیماندر زمان “ شاردن ”  

 همان(  .شناسم که در این شهر، فروشگاه یا انباري نداشته باشد من کاالیی نمیکه  محصوالت صنعتی تبریز نوشته است

  . )منبع

این بارو داراي . گردد اروي محکمی به دور شهر آغاز میق کشیدن ب0هـ  1196زلزله، به فاصله یکسال، در سال  ازپس  

دار بسیاري از وظایف گردد بازاري که عهده در این میان بازار تبریز نیز منطبق بر خطوط گذشته ایجاد می، بوده دروازه  8

ل قدرتمند، مبنی بر بازار تبریز در دوره قاجاریه، به طبع کل شهر و در پی اهداف دو. )1375خاماچی، بهروز، (  تشهري اس

در زمان عباس میرزا، تبریز ولیعهد نشین و . یابد ایجاد بازار وسیع مصرف در شهرهاي ایران، گسترش و رشد بی سابقه می

اي احداث شد و از هر سوي کشور، بازرگانان با کاالهاي  ها و بازارهاي عالی تازه دارالسلطنه کشور گردید، سراها و تیمچه
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کالبد اصلی بازار تبریز که مربوط به اواخر زندیه و عمدتاً عصر  ). 1371مخلصی، محمدعلی، ( روي نهادند مختلف بسوي تبریز

قاجار است، رشد و توسعه خود را مرهون موقعیت استراتژیک شهر تبریز و تغییرات بعمل آمده در نحوه ارتباطات بین المللی 

دروازه اصلی ارتباطات و فصل مشترك داخل و  -یانی حکومت قاجارسالهاي م -چرا که تبریز در این دوره. آن دوران است

گردد و هر چه بازار تبریز قدرت بیشتري می گیرد، به مدد این  می ریهاي بسیاري در تبریز افتتاحکنسولگ. خارج کشور است

بازدیدها و  .سازد ها و حمایت دولت مرکزي، ارتباط تجاري نیرومندي با خارج و اقصی نقاط کشور برقرار می کنسولگري

یاري  -دوره قاجار - اصرمحققان و جهانگردان از بازار تبریز ما را در شناخت این فضاي شهري، در دوره ما قبل مع دیگر گزارش

بازار تبریز بزرگ و : گوید  میالدي از بازار شهر تبریز دیدن کرده  می 1828نیز که در سال “ الکسیس سوکتیکف ”   .رساند می

دکانها و مغازه ها وسیع و زیباست و زمانیکه به تهران رسیدم آن وقت توانستم به عظمت فعالیت بازرگانی . ستپر جنبش ا

 1834جهانگرد و سردار مشهور انگلیسی در بازدیدي که در تاریخ (James B,Fraser)“ جیمس بیلی فریزر ”  .تبریز پی ببرم

کمی قبل از نیمه اول قرن . این شهر بزرگترین بازار داد و ستد ایران است. :نویسد  میالدي از تبریز داشته در سفرنامه خود می

که در سال (Berzin)“ برزین ”نانچه یکی از سیاحان روسی بنام میالدي بازار تبریز تصویر دیگري جز امروز داشته است، چ 19

نامی چند از واحدهاي بازار تبریز مانند سال قبل در تبریز اقامت داشته، توصیفی از بازار تبریز داشته و  161یعنی  1842

  .) 390و  389، ص1372، سیروس، شفقی(  کاروانسراهاي حاج سید حسین وشیخ قاسم به میان آورده است

حرکات کلی بافت قبل از زلزله احداث و بموازات تحکیم دولت قاجار و مطابق بر »  ق.هـ «  1193بازار تبریز بعد از زلزله  

افزاید و قسمت اعظم بناي فعلی خود را در  هاي قبلی، کم کم بر حجم فیزیکی و کارکردي خود می سمتدالیل مذکور در ق

 1874 -هاي بعد می نهد و در سال ساله بنیان 150الدي با سابقه می 1840-1860مطابق با» ق .هـ «  1260-1280سالهاي 

نماید، که خود در ابقاي  هاي گنبدي امروزي می به طاقهاي چوبی را تبدیل  با تغییرات شگرف در کالبد خود، سقف - میالدي

الزم به توضیح است که بناي فعلی بازار در یک مقطع زمانی خاص احداث نشده و .ی داشته استیاین فضاي تاریخی نقش بسزا

هاي آنها مراجعه  به کتیبه ناصر می توانبه مرور بر فضاها و عناصر آن اضافه شده است، اما به منظور تعیین قدمت اغلب این ع

مثالً بانی مجموعه بازار و تیمچه و کاروانسراي امیر، میرزا محمدخان امیر نظام زنگنه بوده . کرد که اکثراً بنام بانیان آنهاست

توان گفت که از عمر بازارهاي مسقف تبریز  پس می. بازار تبریز از قرن چهارم هجري قمري در منابع مختلف آمده است .است

آید که بازار تبریز از ثبات و پایداري و رونق اقتصادي شایان توجه  میاز اظهار نظرات فوق چنین بر  .ر سال می گذردحداقل هزا

و قاره  ایرانسرپوشیده در سطح  بازارهايترین  ترین و مهم بازار تبریز یکی از بزرگ. اي در دوران متمادي برخوردار بوده است

این بازار از . جهان است ◌ٔ ترین بازار سرپوشیده حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ این بازار با مساحتی. رود شمار می به آسیا

برسر چهارراه  تبریزجهت قرارگرفتن شهر  تر به پیش. است متعددي تشکیل یافته کاروانسراهايو  سراهاها،  ها، تیمچه بازارچه

از آن، این شهر و بازار آن از رونق  اروپاییو  آفریقایی، آسیاییو گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهاي مختلف  جاده ابریشم

باب سرا،  35گونه شغل،  40و فروشگاه،  باب حجره، مغازه 5،500این بازار با داشتن حدود . است بسیار خوبی برخوردار بوده

ترین مرکز داد  عنوان اصلی باب مدرسه دینی، به 9باب داالن و  11بازار،  باب راسته و راسته 20باب مسجد،  20باب تیمچه،  25

مرکزي شهر تبریز در داخل یک چهارضلعی  هسته )200- 145، ص1382قربانی، کریم، ( شود می و ستد مردم تبریز شناخته

هاي  مجموعه کاخ(قاپو  این بازار از سمت شرق به عالی. است قرار گرفته و بازار تبریز در مرکز این چهارضلعی واقع شده

رود را شامل  هایی از شمال رودخانه مهران محدود شده و از سمت شمال، بخش مسجد جامعو از سمت غرب به ) عهدنشین ولی

بازار تبریز نیز مانند . شوند بازار قرار دارند، به هم متصل می  هاي چوبی که در امتداد راسته شود و این دو بخش به وسیله پل می

جدول (به عنوان میراث فرهنگی در آسیا به ثبت رسیده است  1346در اصفهان، در تاریخ  بازار نزدیک به میدان نقش جهان

 ).2شماره 
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  داد و ستدها

دوم   از نیمه .است صادرات بازاریان تبریز در گذشته بوده از جمله ابریشم .است  قرار گرفته ابریشم  جادهشهر تبریز برسر راه 

، کاالهاي تجاري طرابوزانو  استانبولو پس از عبور از شهرهاي  ابریشم  جادهاز طریق  تبار انگلیسیسیزدهم، تاجران   سده

تبریز پس از . ها مبدل شده بود به مرکز تجارت انگلیسی عباس میرزااین بازار در زمان . کردند خود را به بازار تبریز منتقل می

خورشیدي، این  1256اي که در سال  رفت؛ به گونه شمار می هسیزدهم، پایگاه اصلی تجارت اروپا با مناطق شمالی ایران ب  سده

چنین تا  هم. شد محسوب می تهراندار بود و از این حیث برتر از  درصد از کل مراودات تجاري کشور را عهده 33تا  25شهر 

،  بلورفروشان،  امیر ي ها بازارچه. شد شناخته می اروپاو آسیاي میانهخورشیدي، تبریز مرکز اصلی تجارت ایران با  1285سال 

از جمله راسه هاي بازار بزرگ ) نوعی کفش محلی( دوز یمنی، کفاشان  ،بازار عباچی،  زار صادقیهبا،  گرخانه شیشه،  حرمخانه

، تعداد مراجعین روزانه و درصد جذب سفر در انواع به بررسی نوع واحدهاي تجاري 2در جدول شماره .شوند میتبریز محسوب 

  .شود پرداخته می در بازار تبریزواحدهاي تجاري 

 
  )در طول سال( و میانگین روزانه جذب سفر ) بخش سنتی ( تعداد و احدهاي تجاري در قلب بازار تبریز  نوع و - 2جدول 

ف
دی

ر
  

  نوع واحد

  تجاري
  تعداد

  تعداد

  مراجعین

  )روزانه ( 

  درصد جذب

ف  سفر به کل
دی

ر
  

  نوع واحد

  تجاري

  تعداد

  

  تعداد

  مراجعین

  )روزانه ( 

درصد جذب سفر 

  به کل

  

  15/0  63  5  شیرینی  17  35/4  919  147  کفش فروش  1

  34/25  10713  857  فرش فروشی  18  74/5  1210  194  پارچه فروش  2

  96/2  1250  11  غذاخوري  19  12/0  50  4  لوازم عتیقه  3

  77/13  5325  466  پوشاك  20  77/1  325  50  لبنیاتی  4

  59/9  250  20  جوراب  21  13/2  450  18  بانک  5

  11/0  47  37  ایل عروسوس  22  87/3  1638  131  ابزار قالی بافی  6

  53/0  225  18  ابزارساختمانی  23  5/1  1275  51  نخ وپشم فرش  7

  77/1  750  20  لوازم بهداشتی  24  12/1  950  38  لوازم التحریر  8

  92/0  388  31  لوازم برقی  25  44/0  375  15  پالستیک  9

  15/1  482  39  کیف فروشی  26  16  13525  166  خواربارفروشی  10

  018/0  15  3  نجاري  27  47/0  400  16  نایلون  11

  86/0  363  29  گونی وچتائی  28  92/1  1625  65  طال و  جواهر فروش  12

  24/0  100  8  پشم فروشی  29  56/5  4700  188  لوازم خانگی  13

  3/0  125  10  ساعت فروشی  30  7/1  1440  8  عطاري  14

  24/0  100  10  رنگ فروشی  31  53/0  450  18  ادویه جات  15

  009/0  -  8  غیره ونامشخص  32  63/0  540  18  چاي فروشی  16

  100  42276  2689  جمع    52/47        

 192، ص 1382قربانی، کریم، : ماخذ
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  بازار راسته

ها و سراهاي متعددي در این بازار وجود دارد  تیمچه. هاي بازار تبریز است ترین بازارچه بازار جزء یکی از بزرگ راسته

تیمچه «، »تیمچه حاج تقی«. از اقالم مورد نیاز مردم است و از این حیث به بازار ملی نیز شهرت دارد که محل عرضه بسیاري

، »سراي حاج محمدقلی«، »داالن خان«، »هاي دودري تیمچه«، »تیمچه حاج محمدقلی«، »تیمچه حاج صفرعلی«، »حاج شیخ

سراي میرزا «، »)جورچلر(سراي گرچیلر «، »لی چی سراي کچه«، »سراي شیخ کاظم«، »سراي دودري«، »سراي درعباسی«

ها و  ترین تیمچه از مهم» سراي نوي حاج سید حسین«و » سراي میرزا جلیل«، »سراي میانه حاج سید حسین«، »مهدي

 در آن به امتزاجرفت و فضاهاي دینی و دنیوي  بازار نقطه اوج تعامالت شهر به شمار می. شوند بازار محسوب می سراهاي راسته

هاي مهم شهر و  نمکا میتما .بخشید را تداعی میآن جهانی و بدین ترتیب درهم آمیختگی زندگی این جهانی  شد، کشیده می

بازار به عنوان  .شد ، درمانی و اجتماعی در یک ساختار واحد و بر اساس اصل سنت به نظام کشیده میهاي علمی، دینی فعالیت

، شهر را در زیر سایه پوشش خود دي که ریشه در دل شهر دوانده استدرخت تنومن ، بسانقلب تپنده آن ستون فقرات شهر و

  .)1نمودار شماره ( بخشید شهري را تداو م و تضمین میداد و حیات  قرار می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عناصر مهم سرمایه اجتماعی در بازار، ماخذ نگارندگان: 1نمودار 
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  بازار دراجتماعی ساز  ي سرمایه مذهبی - رهنگیفعوامل  و عناصر کالبدي

 ا،یاتک ،ها حسینیه، مساجد:هستند عبارتند ازگیري سرمایه اجتماعی  و شکل عناصر کالبدي بازار که بستري براي توسعه

، همدردي و تعامالت باعث تجمع مردم آید  به اجرا در میها  که  در این مکان میمراس  .هاي اصلی بازار محور  وها  تیمچه

مراسم  ،ها جشن ها و سوگواري ،اعتاسو شورا ومراسم عا، روزه ،پنج گانه هاينمازبه طور مثال  .شود می ها در این مکاناجتماعی 

عواملی سرمایه همگی  ،محرم است در دهه عزاداري يها اتهیمحل  و ها که مسیر سوگواري باها و رابطه بازارها  خطبه ،اعتکاف

صادي سی و اقتکلیه عملکردهاي اصلی اجتماعی، سیا از دیرباز تا به امروزبه طور کلی  .باشند ساز در عناصر کالبدي مذکور می

  ایجاد اعتماد و در نهایت  موجب زاري نماز ومسجد محل برگ. شود سالم در اینجا انجام می

بازار نشانگر  3بازار تبریز، تهران و اصفهان صورت گرفته ساختار کلی پالن  3با توجه به تحلیلی که در اینجا بر روي پالن 

ساختار کالبدي بازار همچون ستون فقراتی است که به صورتی بسیار نرم،  به عبارتی. باشد میتوسعه بازار در درون بافت شهر 

رشد کرده و در درون بافت شهر و همگون با آن ) بازار اصفهان(ارگانیک -و گهگاه به صورت هندسی) به مرور زمان(ارگانیک 

  .مایه ساز اجتماعی بازار دانستتوان آن را نتیجه عوامل و عناصر سر میشکل گرفته و رونق اقتصادي داشته است که بی شک 

  

  تطبیقی ساختار پالن بازار هاي اصفهان، تبریز، تهران –مقایسه تحلیلی : 4جدول 

  توضیحات  ساختار کلی کالبد  تصویر ماهواره اي  پالن  نام  ردیف

  بازار اصفهان  1

    

  

شکل گیري با طراحی 

  قبلی،

  بازار تبریز  2

      

  شکل گیري به تدریج

  تهرانبازار   3

  

    
  

  شکل گیري به تدریج

  نگارندگان: ماخذ -

  

  نتیجه گیري

وجود ریش سفیدان و معتمدین محلی و حضور روحانیون با .  اي اجتماعی براي کلیه اصناف و بازاریان است سرمایه

کالیف دینی همه و هاي مذهبی، پرداخت خمس، ذکات، فطریه و انجام دیگر ت سابقه در  موعظه و انجام  فرایض دینی در مکان

هایی از بازارها مانند  حضور تخصصی قسمت. همه از آداب و سنن دیرینه سرمایه اجتماعی ساز بازار و بازاریان بوده و هست

ها و عالوه بر آن رقابت اقتصادي و سالمت  که موجب تثبیت قیمت... ها و  ها، چرم فروشی ها، کفاش راسته مسگر ها، طال فروش

نمودارهاي ( هاي اجتماعی دربازارها دارند  گیري سرمایه شود، همگی نقش بسزایی را در شکل ر و کسب وکار میبازااقتصادي 

  ). 5و4جداول شماره  -4و 3، 2شماره

با توجه به جدول فوق چگونگی ایجاد سرمایه هاي اجتماعی در بازار و در نهایت رونق اقتصادي به صورتی که در 

  .باشد میاست، بیان شده  3شماره نمودار 
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  چرخه نقش سرمایه اجتماعی در رونق اقتصادي: 3نمودار                           عناصر مذهبی فرهنگی در  بازار تهران -1شکل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماخذ نگارندگان

  

  

  - فرهنگی بازار هاي اصفهان، تبریز، تهران- سرمایه هاي مذهبی: 5جدول شماره 

  حاتتوضی  مسجد  مدرسه  نام  ردیف

  مسجد به نام امام و شیخ الطف اهللا و مساجد دیگر 2  دارد  دارد  بازار اصفهان  1

  مسجد 20داراي   دارد  دارد  بازار تبریز  2

  مسجدبزرگ امام و  مساجد متعدد  دارد  دارد  بازار تهران  3

  نگارندگان: ماخذ

  

  نتیجه گیري

هاي  اجتماعی از قبیل مسجد، و مدرسه و فعالیتهاي  هر سه بازار فوق داراي مجموعه هایی براي توسعه سرمایه

به طور کلی مسجد و . گذار در رونق اقتصادي این بازارها استتأثیرهاي  باشند که از سرمایه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی می

بازار  حسینیه و مدرسه موجب جذب مردم و تقویت ایمان و انصاف واعتماد متقابل به یکدیگر و در نتیجه به رونق اقتصادي

  ). 4نمودار شماره(شود  کمک شایانی می

  

  

►���� -►▬����
��

▲����
���

  نگارندگان: ماخذ                

  

  بندي و نتیجه گیريجمع

بحث شد که در نهایت مشخص گردید که سرمایه  سرمایه اجتماعیاستفاده از در این مقاله بطور کلی در مورد 

سپس  .داردي مؤثربسیار  نقش در پایداري و رونق اقتصادي... منیت، اعتماد، عدالت مدنی واجتماعی به دالیلی همچون ایجاد ا

  فرهنگی به تجاري در بازار  -نسبت فضاي مذهبی:  4نمودار شماره 
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پرداخته شد که نهایتا مشخص گردید که بازارها داراي سرمایه اجتماعی بیشتري  و مدرن به تشریح فضاهاي بازارها سنتی

ري اقتصادي باالتري نسبت به فضاهاي مدرن نسبت به فضاهاي مدرن تجاري معاصر هستند و در نتیجه داراي رونق و پایدا

و استفاده بیشتر را براي توجه  )اینکه چه باید کرددر مورد (رسد که راهبردهایی  باشند در اینجا الزم به نظر می تجاري می

  .هاي اجتماعی در اقتصاد شهري ارائه شود  بیشتر از سرمایه

گسترش داده و گاه خود به تنهائی باعث رشد  را فیزیکی خود کالبد ها،شهر بازار به موازات رشدهمان طور که مالحظه گردید 

چنین فضائی با  .بوده است وابسته به بازار شـهر اقتصاد آن و به اقتصـاد چرا که حیات شـهر .افول شـهرها نیز شده است یا

 فرهنگی و -مذهبی اجتماعی، تصادي،لحاظ اق از تاریخی حیات خود، نشانگر درجه پیشرفت هر شهر تمام ادوار ریشه ایرانی در

  .  بوده است همین اواخر شـهرسازي تا -معماري

اقتصادي  مناسب اجتماعی و یک سیستم بازار. انجام معامالت است توزیع محصوالت و و نقش و کارکرد تجاري بازار براي تولید

 یک سیستم صنفی و جاي گرفتن آنها ایران در ارقرار گرفتن پیشه وران و تج .دارد شهرسازي نیز مقامی بسزا نظر بوده که از

خاصی را براي عرضه  ، باعث گردیده تا هر صنف و رسته، بازارودر یک راسته بازار براي عرصه کاالي مشابه همبه  نزدیک 

حالیکه در  در. کنند فضاي آزادي روبروا ب  براي خرید برگزینند و خریدار را براي مقایسه و انتخاب کاال کاالهاي مشابه خود

  .ندارد دا کرده چنین وضعیتی وجوداکثر خیابانهاي تجاري مدرن که درجاي جاي شهر ها رشد و توسعه پی

مطالعات انجام شده و بسیاري از صاحب نظران بر این . شهر سنتی ایران استدر  ايتپنده قلب همچون  نقش و عملکرد بازار

آید و بازار نه تنها بعنوان یک مرکز تجاري، بلکه محل تمرکز حیات  پدید نمی بدون بازار، یک سکونتگاه بعنوان شهرباورند که 

از مطالعات انجام شده چنین بر . دشو محسوب می مذهبی و سیاسی نیز هاي اجتماعی، فرهنگی، تفریحی، جمعی، محل فعالیت

باشگاه هاي ورزشی  افرخانه ها، حمام ها ومدارس علمیه، مس بازار با داشتن ساختمانهایی نظیر مساجد، زیارتگاه ها،آید که  می

کامل  جامع و به مثابه یک پیکر که هستنداجتماعی هاي  بستر و مکان وجود و توسعه سرمایهاند،  احداث شده گذشته درکه 

  :عبارتند ازبازارها علل و عوامل ثبات رونق اقتصادي توان نتیجه گرفت که  میپس  .کند عمل می

  .ابق دیرینه و فعال بودن آنها در دوران مختلف بیانگر ثبات و رونق اقتصادي آنهاست سو: پیشینه وتاریخ  -1

برخی ازبازارهاي سنتی ابان هاي متعدد با کاربري تجاري علی رغم وجود خی: توسعه و فعالیت در دوران معاصر -2

، مانند بازار تهران( ود را دارند باشند و مراجعین خاص خ توسعه پیدا کرده و هم چنین در دوران معاصر کامال فعال می

  )  . ...، کاشان، شیراز و تبریز اصفهان،

  .مراجعه شهروندان براي خرید هاي کلی و جزئی در طول سال: مراجعه مکرر -3

  .شهر در دیگر نقاط  نسبت به اکثر پایین بودن قیمت عرضه کاال: ناسبقیمت م - 4 

در زبان انگلیسی که Businessman مانند (اصطالح بازاري از گذشته به معناي :حضور دراز مدت کسبه ثروتمند در بازارها- 5

  .شود  میشده و  ثروتمند  براي کسبه بازار به کار برده می) همراه دارده ب  میرا نیز در اذهان عموBusiness Class تداعی 

هاي اجناس در  خاب و بررسی قیمتاستقرار اصناف مشابه در یک راسته یا مکان و با فاصله کم و ایجاد حق انت -6 

   زمانی کوتاه

      . ها مشغولند هاي بسیاري در بازار به تبادالت عمده فروشی کاال به شهرستان غرفه: عمده فروشی -7

باشد که با گذشت زمان و در حال حاضر پدید  هاي حرکتی در آن ها می بازار اصفهان، تهران و تبریز بیانگر نارسائی 3بررسی

  :ندآمده ا

  :گسستگی محورهاي اصلی بازار  )الف

نمونه  - بازار در محور -افتاده از آن متروك شدن قسمتهاي جدا و..) خیابان ها و( جدید معابربرخی توسط  بازارقطع تداوم 

 ت خودهوی خیابان کشی هاي چایکنار، اثر بوده که در -شتربان بازار -تبریز منتهی الیه شمالی بازار در عینی چنین تهاجمی،

تخریب بخشی از بازاروکیل شیراز در زمان پهلوي اول جهت احداث خیابان نیز از این گونه بی توجهی ( دست داده است از را

   .)به این سرمایه اجتماعی و اقتصادي به عنوان میراثی ملی نیز شایان توجه است 
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 توسط پاساژهاي تازه تأسیس یا ارزش بازار با حرکتهاي اصلی و شدن بعضی از مسدود: مسدود شدن حرکتهاي با ارزش) ب

  .مغازه ها

پیشرفت وسایل حمل و نقل و ، افزایش محدوده شهر گذشت زمان و این عامل با: بازار  قطع ارتباط مستقیم برون شهري با) پ

 .باشد نتی میرهاي سابازدر مشترك کالبدي  نارسائیهايیکی از  مبادالت بعنوان عامل جبري محسوب گشته و در نحوه تغییر

فضاي بار ( اي خاص از تخلیه بار قدیم االیام براي شیوه محدوده بازار سنتی ازاختالل حرکتی در سطح معابر درونی بازار )ت

توزیعی و رساندن کاال بطور کامل دور گشته است و  شیوهازاین  ازمان یافته است که در حالت فعلیو توزیع کاال س )انداز 

  . بیرونی و معابر درونی بازار سنتی عملکرد سابق را ندارند اکنون مسیرهاي قدیمی

بی توجهی به نیاز گسترش فضاي کالبدي و فیزیکی بازار با توجه به رشد جمعیت و مراجعین بیشتر و عدم وجود سطح ) ج

 .ها هاي بازار در برخی راستهسرویس پیاده مناسب 

  : راهبردها 

ند اتو میعنوان مبانی وان به نکاتی اشاره کرد که به ت نی  و تجربیات در این زمینه میبر اساس مستندات، اراي اندیشمندان جها

ا یجهت ایجاد  )CPTED( مرتبط بارویکرد تواند این اصول اساسی می .سرمایه اجتماعی در عمل مد نظر قرار گیرددر بهبود 

  :ارتقاي سرمایه اجتماعی شامل 

با  .شدبا میهاي اجتماعی،  ، حمایت از فعالیت، نظارت طبیعی، تعمیر و نگهداريها، تقویت قلمروهاي طبیعی کنترل دسترسی

در ن ارتقاع اوضاع اقتصادي آدر پی  سرمایه اجتماعی و هاي مثبتی در راستاي ارتقاي توان گام میدر نظر داشتن این اصول 

  .برداشتها،  انجام پروژه

فزایش نظارت طبیعی  -2،تعریف فضاهاي کنترل شده در ساختار شهري -1 :عبارتند ازي بهبود محیط  راه کارهادر این ارتباط 

یا امکان دهی به  آفرینش و - 4و خصوصی ، می، نیمه عموتعریف مشخص فضاهاي عمومی -3،در معابر و فضاهاي شهري

  .هاي نا امن در مناطق امن شهري جلوگیري از مکان -5، فتارهاي امن در مناطق نا امن شهرر

هاي موجود  فضا=  1:هاي اقتصادي مواجه هستیم که عبارتند از هاي متعددي براي فعالیت هاي امروزي با فضا شهر بطور کلی در

هایی  فضا - 3ي اجتماعی ضعی  ها وجود با سرمایهفضا هاي م=  2    میباال مانند بازار هاي قدی و داراي سرمایه اجتماعی سطح

   .عیجهت احداث بخش تجاري و  بدون سرمایه اجتما

  .شود کند که در ادامه به ارایه راهکارهایی پشنهادي پرداخته می هاي اجرایی خود را طلب می هر یک از موارد فوق راه کار

، فرهنگی مذهبی، کالبدي اجتماعی، صرفا  اجتماعی : شامل هایی که داراي انواع سرمایه اجتماعی هستند شناسایی مکان -1

  بدي فرهنگی مذهبیلکاو 

براي ها  هاي اجتماعی فرهنگی الزم است به معاونت اجتماعی شهرداري موضوعمعاونت اجتماعی شهرداري ها ضمن تقویت 

 .ریزي بخش کالبدي به معاونت فنی سپرده شود و طرح و برنامهسپرده شود بررسی و اقدام 

 .وارد نقشه کردن اطالعات فوق  -2

باید به موارد زیر  در درجه نخستکه ) ها نکنیم ا رراآنه( هاي اجتماعی هاي داراي ارزش بهسازي و بازسازي مکان -3

  :پرداخته شود

 .ها اجتماعی و کالبدي آن. ت اقتصادي برطرف کردن مشکال 3-1

 .ها ر الزم براي نگهداري و ارتقاء آنتخصیص اعتبا 3-2

 . ماعی دادن ارزش و اعتبار بیشتر به معاونت اجتماعی شهرداري ها و در گیر کردن آن ها با موضوع سرمایه اجت -4

  .ها  ي آ ن ها ها و مشارکت دعوت شوراي اصناف و برگزاري جلسات مکرر در مورد نیاز ها و مشاورت 1-4

  ) در صورت وجود ( دعوت هیات امنا تکایا، حسینیه ها ، مساجد امام زاده ها  -2- 4
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و در جریان امر قراردادن بزرگان و  ، تکایاها، هیات هاي سینه زنی ، حسینیهبرگزاري جلسات مکرر در صحن مساجد - 3-       4

ریزي براي ایجاد سرمایه  هاي ساماندهی مورد نظر که باید در راستاي تقویت برنامه ریش سفیدان و اهالی از طرح و برنامه

 .اجتماعی صورت پذیرد 

 .برگزاري جلسات مفید و کاربردي معاونت اجتماعی با شوراي اصناف  -  5

 .هاي اجتماعی  هاي تجاري داراي ویژگی مکانایجاد دسترسی مطلوب به  - 6

  .حفاظت و نگهداري و ارتقاء یابند شود با راهکارهاي باال میهاي داراي سرمایه اجتماعی باال که توصیه  شناسایی مکان-7  

 . جهت ارتقاء و تقویت توسط معاونت اجتماعی شهرداري هستند هایی که داراي سرمایه اجتماعی ضعیف شناسایی بخش -8

هاي فرهنگی اجتماعی اقتصادي و  الزم است در بخش هاي پیشنهادي گسترشی شهرها و شهر هاي جدید به ویژگی -9

       . هاي تجاري توجه خاص مبذول داشت هاي سنتی براي طرح و اجراي بخش و کالبدي بازار میهمچنین اقلی

 

داراي اتاق فکري متشکل از صاحب نظران مجرب ها صرفا نقش مجري را نداشته و  شود شهرداري در پایان توصیه می

اعضاي این  .دانشگاهی و ریش سفیدان اصناف و کارشناسان عالی شهرداري در زمینه اقتصادي اجتماعی کالبدي، باشند

ریزي تصمیم  توانند به عنوان بازوي فکري اجرایی و به عنوان دفتر مطالعات و برنامه ریزي در عرصه برنامه میاتاق فکر 

هاي اجتماعی، تعمیر و  زي براي راهکارهایی اجراي عملی گوناگون همچون تقویت قلمروهاي حمایت از فعالیتسا

 –نگهداري، آموزش معماري و شهرسازي، مقررات ملی ساختمان، روند طراحی شهري و معماري، تقویت فضاهاي فرهنگی

  .ید، مساعدت نمااجتماعی، مشارکت سازي اجتماعی، فرهنگ سازي اجتماعی
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