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        : چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

كه سبب احداث فضاها و  يتيانسان است. فعال  ياصل  هاي يتجمله فعال  از ي،اجتماع ي شكل مبادله ينتر تجارت به عنوان مهم

كهن شبكه  اناز روزگار يجوامع شرق  يژهو  به ي،بشر  گوناگون  جوامع. شده است  گوناگون يها به نام بازار به شكل اي يژهو يها مكان

جوامع  يزندگ  اركان ي، تماميزندگ يبهتر برا ييفضا يجادا ياند و برا نموده  خود را عرضه يو خدمات  ييكاال  از مبادالت  يعيوس

است.  يعيو توز يا مبادله يدي،تول ياتشركت در عمل ها يتوانمند ينا يريمهم بكارگ نمادهاي  از  يكياند.  گرفته  را به خدمت يبشر

ونه بازارها را گ  ينا يكالبد يها هستند؛ نمونه يدر جوامع بشر يو خدمات ييو تقاضا و مبادالت كاال  عرضه يعوس يها شبكه  بازارها

و قابل درك،  ينيع يبا ارائه فضاها ياسالم معماريمشاهده نمود.   توان يم يبه خوب يرانا يو شهر  ييروستا يري،عشا  در اجتماعات

دارد.  يعناصر شهر يگرو منسجم با د يكارگان يا شهر رابطه  در  . بازاركند يسازندگان را بازگو م  يو ذهن يفكر يها از مولفه ياريبس

 يب. تركگردد يمحسوب م يرانا رد يآثار هنر اسالم يباتريناز ز يكي يمي،و قد يسنت يدربازارها يو گچبر كاري يو كاش يمعمار

 يپژوهش جهت گردآور يندر ااست.  ياسالم ياجزا در معمار يانمفهوم ارتباط در م يانگرنما  يمتنوع در بازار به خوب يفضاها

 يمايشيپ - يفيبا استفاده از روش توص تجاري يارتباط افراد در فضاها يفيتك ياستفاده شده است. بررس يبياطالعات از روش ترك

 يفيمرتبط و مقاالت پرداخته شده و با استفاده از روش ك يها كتاب ي مطالعه يقاطالعات از طر ياسناد يمحتوا به گردآور يلوتحل

 يژهافراد در جامعه به و فرهنگ يريگ در خصوص شكل يشنهاداتيبه پ ها يافته يلاست كه با تحل يدانيم يدكه همان مشاهده و بازد

 يعناصر معمار يلآن است تحل يمقاله در پ ينآن چه ا قرار داده است. يكه مورد بحث است را مورد بررس تجاري يفضاها

 يو اقتصاد يو فرهنگ  عياجتما  هاي يژگيو يريگ و عوامل موثر در شكل يكالبد ياتبه خصوص يابيدست يدر راستا يسنت يبازارها

مفهوم است وجود بازار و  ينا رشد يمناسب برا ييو بازار فضا يابد يگسترش م يارتباطات اجتماع يقاز طر يشهر يتاست. اما هو

بازار در اين مقاله به بررسي نقش نموده است.  يانيكمك شا يشهر يتمفهوم وحدت در هو ييندر تب  ياجتماع  گسترش مراودات

 پردازيم. هاي سنتي و مدرن از جهت فرهنگي و اجتماعي شهرها مي
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 دانشگاه ،"و فرهنگي اجتماعي تعامالت رويكردبا  يمجموعه تجار يطراح" عنوان با شيما قاسمي مهر ارشد كارشناسي نامه پايان مبناي بر  مقاله اين 1

  .است شده نگاشته ،" بيات آتوسا دكتر خانم سركار " استاد راهنمايي به و شهرسازي و معماري گروه ،) قزوين واحد اسالمي آزاد(



 

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه  - - - - 1111

بلندتر،  يمجاور و در گام يروستاها ينبه تمركز خدمات مردم و ساكن يازن يشهر  جوامع  يلو تشك يتجمع يندهاز رشد فزا پس

 ينهاد  زنجان به عنوان يخيبازارها، بازار تار ينا  از جمله را به وجود آورد؛  يمختلف  يبازارهاي، و مصرف يديتول يدادوستد كاالها

 ي، توسعهمختلف، توسعه روابط اجتماع يها و فرآورده يداتتول يهاز منابع، ارا يحبه استفاده صح  كه توانست  بود  يو اجتماع ياقتصاد

 يانباشت ثروت برا  يتو در نها ييو روستا يشهر  جوامع  اقتصاد  نمودن  و همسان ها و. . . ) (كاروانسراها، گرمابه  يمعمار يفضاها

 يدبه عرضه تول يدتول ابزار يو وابستگ  يداتتول  شدن  يمعاصر و تخصص يتحوالت اقتصاد يپ در. يدآ يلنا يو اجتماع يرونق اقتصاد

 يدارپد بازار تحت عنوان هاشهر يهاول  يها خاستگاه  و گسترش شهر در  يليمتناسب با روند تكم يدجد اي يدهپد  يو تبادالت اقتصاد

 يها و بخش گرفت يچند دروازه شهر شكل م يا  يك  يحوال  در يبزرگ  هايبازار ،يافتند يكه توسعه م ييشده است. در شهرها

بازارها در  يريگ گذشته شكل  آن  ). از402 :1367ي، اصطخر( يافت يم  آن گسترش يرامونپ يزن يشهر يفضاها يرو سا يمسكون

و رونق بازارها و   است  بوده يادهپ ترسيدس  به صورت  در گذشته يدخر يوهش يرامهم بوده است. ز ي، بسيارارتباط يرهايامتداد مس

  يفضاها و كاركرد يجنبه ارتباط  ها بود، به آن يبا آنكه مرهون ارزش اقتصاد  ها همزمان آن يو اجتماع ينقش شهر يتاهم

رود، بلكه  هدايت اقتصادي به شمار مي  بازار اسالمي نه تنها كانون). 524: 1366ياني، كداشت ( يها بستگ واقع در امتداد آن ياجتماع

ن را آكاركرد اجتماعي بازار،  .)159، 2008، 1(جايوسي است  در معماري بازار دميدهزيربناي اجتماعي و معنوي نيز بوده و روح اسالمي 

در شهرهاي  مسجد جامع  مركزي  موقعيت  دسترس عموم قرار گيرد. اين موضوع ناشي از يابي نموده، تا در در مركز شهر مكان

حدود  تغييرات صورت گرفته در بازار تا ).64: 1990، 2بونين( است  بوده  خود  اسالمي است كه همواره عامل استقرار بازار در مجاور

  ).44: 1980، 3(ماركوس است زيادي تحت تاثير مدرنيته

        يقيقيقيقتحقتحقتحقتحق    يييينظرنظرنظرنظر    ييييمبانمبانمبانمبان - - - - 2222

        مفهوم بازار مفهوم بازار مفهوم بازار مفهوم بازار     - - - - 1111----1111- - - - 2222

است.  گرفته يمورد استفاده قرار م» واژار«به صورت  يو در پارت» وازار«به صورت  يانهم يدارد و در فارس ياريواژه بازار قدمت بس

 گيري بازار با شكل يخچهاست. تار يافتهراه  يزن يياروپا ياز كشورها يو برخ يعثماني، تركي، عرب يها به زبان يواژه فارس اين

شناخته  يسنت به اسم بازارهاي گردد. آنچه امروز مي باز ها هزار سال پيش همزمان است و قدمت بازار به ده يراندر ا ينيشهرنش

 يننو يبازارها كم پاي طرز تفكر خاص رضاخان، كم يلبه دل يبه بعد است. در دوران پهلو يهمربوط به دوران صفو شود بيشتر يم

راسته، چهارسوق و . . . خارج شدند و حالت رفته بازارها از حالت تيمچه،  كرد. رفته ييربازارها تغ يسبك معمارباز شد و  يرانبه ا

 ينتفاوت ا ينمهمتر يدشد. شا ياننما ينو نو يسنت يبازارها ينموجود ب هاي تفاوت كم فتند. كمپاساژ، مجتمع و . . . را به خود گر

 آفريني به لحاظ نقشي، سنت بازارهاي. كنند، خالصه كرد كردند و مي يم يفاكه در جامعه ا هايي را بتوان در نقش يكديگربازارها با 

توان  كردند را مي يم يفادر گذشته ا يسنت يكه بازارها هايي مدرن بودند. نقش ينسبت به بازارها يعيگستره وس يدر جامعه دارا

 يننو ي. بازارهايو نقش مذهب ينقش اجتماعياسي، نقش سي، نمود كه عبارتند از: نقش اقتصاد بندي به چهار نقش عمده تقسيم

كمرنگ  ياربس اند يا رفته يناز ب يننو يارهادر باز ها يا نقش يرمشترك هستند و سا يسنت يبا بازارها يتنها در نقش اقتصاد

(زارع،  كنند ينم يفانقش را ا ينا يسنت يمورد توجه واقع شده است و بازارها يننو يتنها در بازارها تفريحي -ياند. نقش فراغت شده

آمد و شد شهروندان در آن صورت  يشترينبود و ب يميقد يدر شهرها يمحور و شاهراه ارتباط ينبازار مهم تر). 25-24: 1394

ند، ادافت يم يانها در آن جر يهشهر بود كه نه تنها مردم، در آن حضور داشته و كاالها و سرما يكانال ارتباط ينتر گرفت. بازار مهم يم

 يخبر را در بازار اصل يمناد يا يجارچ يا و غالبا عده يدرس يآن به اطالع شهروندان م طريقاز  يزها ن ي، اخبار و آگهبلكه اطالعات

  زدند.  يشهر جار م

                                                           
1 - Jayyusi & et. al 
2 - Bonine 
3 - Marcus 
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عرضه محصوالت  يبرا يها بازار ياييآر يننخست يها از سكونتگاه يدر برخيخي، تار يها يتها و حكا از اسطوره ياساس بعض بر

همزمان با آن وجود داشته  يادولت ماد  يلاز تشك يشكه پ ييها از سكونتگاه يها وجود داشت. در شمار يازمندين يرو سا ييغذا

 يدهد يسفالگر يا يفلزكار يها از كارگاه ييها نشانهيالد، از م يشدهم و نهم پ يها به سده تعلقم يجانمانند تپه حسنلو در آذربا

توان گفت در  ياند و م به كار اشتغال داشته يافتهسازمان  يوران به صورت يشهپ يزماد ن يها از سكونتگاه يشده است. در برخ

 يددست آمده از تخت جمش به يها يبهبر اساس كت همچنين. بودشكل گرفته  يزمتما يبازار به صورت يفضا يزآنان ن يشهرها

از  يكرده بود كه در بعض يجادرا ا يياز انواع شهرها يبرخ ياندوران هخامنش يو اجتماع يمشخص شده مجموعه روابط اقتصاد

در امتداد  يزن ياندوره پارت در. شلوغ و پرآمد و شد بود، مورد توجه قرار داشت يو مهم كه مكان يعموم ييها بازار به عنوان فضا آن

مهم مانند  يها در امتداد راه يتجار يها حركت كاروان يالزم برا يساتشهر ساخته شد كه تاس يشماري، مهم تجار يرهايمس

 جايگاهاست كه  يپارت يمهم از شهرها يا اروپوس نمونه -عرضه انواع كاال نباشد. شهر دورا  يبرا ييرها و فضاهاكاروانسرا، انبار بازا

شكل شهر، بازار و  يآشكار است. بر اساس نقشه شطرنج يبه خوب يالديم 256 -165آن بر اساس نقشه شهر در دوره بازار در 

 ينبود شكل گرفته بوده در ا يافتهامتداد  يگرد يا دروازه تا دروازه يكشهر كه از  ياصل ياز محورها يكيدر كنار  يعموم يدانم

 شد يلتبد يمهم شهر يفضا يكو بازار به  يافتتوسعه  يگانشبا همسا يرانا يشد و روابط بازرگان ختهشهر سا ياديدوره شمار ز

   .)1380زاده،  سلطان(

        بازار در دوران اسالميبازار در دوران اسالميبازار در دوران اسالميبازار در دوران اسالمي    - - - - 3333----1111- - - - 2222

 يبازار در نظر گرفته شد كه البته جا يباز برا ييشهرها مثل كوفه و بصره، فضا يدر بعضي، در دوره اسالم ينيگسترش شهرنش با

 يدر بخش يميدا يبه صورت دكان ساخته و در بازار بنا شد و بازار ييفضاها يجافراد نداشت اما با گسترش شهرها به تدر يبرا يثابت

يمي، و قد يدجد ياز شهرها ياريبه بعد در بس ياز اواخر قرن اول هجريخي، اطالعات تار به بنا). 1394(زارع،  از شهر شكل گرفت

از  يكيدر  يا ياز راسته اصل ينوع بازارها هر صنف در بخش ينساخته شده وجود داشت كه در ا يبا فضاها يميدا ييبازارها

وران  يشهدر بازار و استقرار پ يتخصص يها راسته يشينه. پدش يعرضه م ينيداشت و هر نوع كاال در محل مع يجا يفرع يها راسته

كار آمدن  يقرن سوم به بعد و با رو از. )1380زاده،  (سلطان رسد ياز اسالم م يشو عربستان به پ يرانهر صنف در كنار هم در ا

از  ياريحمله مغول بس ياما در قرن هفتم و در پ يافترونق  ياقتصاد يها يتاداره كشور، فعال يبرا يو محل يرانيا يها حكومت

 يشرق واحين يژهكشور به و ينواح يدر برخ ياقدامات عمران يزن يموريانو اقتصاد كشور دچار انحطاط شد. در دوره ت يرانشهرها و

ها  وانسراها در كنار آناز كار ياريو بس يافتندمانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد گسترش  ييشهرها يصورت گرفت و بازارها

را  ينيو رشد شهرنش يو خارج يرونق داد و ستد داخل يرانا يو توسعه روابط خارج يهشده در دوره صفو يجادا يتساخته شد. امن

و  يافتندبه شدت گسترش  يرازو ش ينمشهد، قزويز، بزرگ مانند اصفهان، تبر يشهرها يتبع آن بازارها بهبه دنبال داشت و 

دستور شاه  بهاز بازارها برپا شد.  يككاروانسرا در كنار هر  يساخته شد و شمار يميقد يها در كنار راسته يديجد يها راسته

چند راسته بازار و  يزآن ساخته شد و پس از آن ن يدر جبهه جنوب ينقش جهان و مسجد جامع يدان، م1011عباس اول در سال 

هزار  يكبه  يهاصفهان را در دوره صفو يشكل گرفت. شاردن شمار كاروانسراها يدانم يرامونو پ يكاروانسرا در جبهه شمال يشمار

ساخته شد  يرازكاروانسرا در ش يو تعداد يبزرگ طراح يبازار يبه فرمان و يزخان زند ن يمدوره كر در .استباب ذكر كرده  802و 

و  يافتبه سرعت توسعه  يتختتهران به عنوان پا يزقاجار ندوره  در. يندآ يارزشمند آن شهر به شمار م يخيتار يكه اكنون از بناها

شاه در مجموعه بازار  يدر دوره فتحعل يديكرد و مسجد جامع جد يداشكل گرفته بود گسترش پ يهشهر كه از دوره صفو يبازار اصل

 يبر جا ييبسزا يرارها تاثكه در دوره قاجار رخ داد، در روند توسعه باز يتحول مهم شهر يكو  يتحول مهم اقتصاد دو .بنا شد

در دوره قاجار منجر به ورود  يياروپا يو كشورها يهروس يژهبه و يركشورهاو سا يرانا ينب يگذاشت. نخست آن كه مبادالت اقتصاد

ي، كارخانه مانند كارخانه باروت كوب يتعداد يو راه انداز يستاس يگرد يان شد و از سويرا يبه بازارها يخارج يكاالها يبرخ

. كرد يفتضع ياقتصاد كشور تا حدود يمحور اصل يگانهنقش بازار را به عنوان  يسير و نخ يپز و صابون يباف و ماهوت يساز اسلحه

 يشترساختار ب يستاييموجب ركود و ا يجبه تدريمي، و بافت قد يشهر يدجد يدر نواح يممستق ياباندوره قاجار ساختمان خ در



 

 ييو بازارها غالبا به فضاها يافتها گسترش  يابانمتمركز در كنار خ يابه صورت پراكنده  يتجار يبازار شد و راسته ها و فضاها

  . )1380زاده،  (سلطان شدند يلتبد يخيو تار يميقد

 نگرشي به بازارنگرشي به بازارنگرشي به بازارنگرشي به بازار        ابطه معماري و هويت ملي باابطه معماري و هويت ملي باابطه معماري و هويت ملي باابطه معماري و هويت ملي بارررر    ----2222- - - - 2222

ساز رشد و تعالي او  انساني و به عنوان زمينهن أاهميت دادن به ش ويژه هويت معنوي موضوعي است كه در جهت  به  هويت انسان

چنين محيط زندگيشان را به  آنان و هم  و عقايد دارد. آثار معماري همچون بازار درجات مختلفي از هويت جامعه مسلمان اهميت

اير مراودات اجتماعي را اقتصادي س هاي نمايند كه در كنار فعاليت همواره هويتي غني و روشن را ارايه مي گذارند. بازارها نمايش مي

اي  سازد پاره جهان جدا مي اسالمي را از ديگر بازارهاي  بازار  چنداني با بازارهاي ديگر ندارد. آنچه گيرند. بازار اسالمي تفاوت مي دربر

، اصل  بليالن( اشاره شده و نمود خارجي و واقعي آن همانا حضور مساجد در بازار است قوانين دقيق است كه در شرع اسالم به آن

  .)71:1380سرنسري،   غرماني

        هويتهويتهويتهويت        - - - - معماريمعماريمعماريمعماري    - - - - 1111----2222- - - - 2222

فرهنگ و هنر  .)120:1376(نقره كار، نمايد  ساخت به ناظر القا مي واحد را برايهاي  معماري اسالمي سبكي خاص از اصول و ارزش

بوده و همواره بين اعضاي جامعه جسماني خاص  مستلزم زمينه  آن  انگيز و نوظهور كه پيدايش گفتشاي است  پديده اسالمي

شود. بنابراين در  مي دين اسالم و مذهب تشيع عنصر برجسته هويت ملي ايرانيان تلقي ).25 :1386(گودرزي،  باشد مشترك مي

بايد   ترتيب كرد. بدين  تاكيد  دهي اسالم به عنوان عامل سامان  بر  بايستي  ضرورتا گذاري و تنظيم روابط ميان مذاهب عرصه سياست

 و ثبات  قوام  دهنده ها به شعاير ديني از سوي ديگر نشان بندي آن گفت كه تقويت مشتركات ديني در بين شهروندان از يكسو و پاي

و متعادل از اصول و رفتارهاي ديني در مراودات اجتماعي  صحيح  برداشتي  هويت ملي در ايران خواهد بود. در صورت داشتن

الهام از اصول و اشكال ). 126 :1384اجالل.   (صنيع هستند برخوردار  هاي ديني ميزان تناسب و مطلوب گرايش افراد جامعه از اكثريت

ساخته خويش به نمايش  شهرضمن اعالم معنوي حيات بر بعد مادي آن ارزش انسان را در مقابل  حاكم بر معماري بازار بر كالبد

در جهت تذكر  شناسي كاري در بازار عالوه بر جنبه زيبايي و كاشي  گچبري، آجركاريخطاطي،   هنرهاي  گيري از گذارد. بهره مي

تفكر و  مردم جاري بوده است. مفاهيم نمادين در معماري اسالمي امكان هاي معنوي و نمادهاي روحاني در زندگي و ارزش  مفاهيم

اين  آورند را به وجود مي  متقابل  رابطه  ذهبي و هويت با يكديگرمعماري م آورد. اما ها را براي مردم فراهم مي و ارزش  اصول  يادآوري

  ).109:1376زاده.  (نقي قابل مشاهده استشهرهاي ايران مفهوم به روشني در ساختار شهري 

        و بازارو بازارو بازارو بازار        هاهاهاها    ابطه دولتابطه دولتابطه دولتابطه دولترررر    ----3333- - - - 2222

ترين مقياس،  بررسي كرد در عام متعددي  منظرهاي  آن را از توان پيچيده است و ميرابطه دولت و بازار در توليد محيط مصنوع 

هاي محلي و  آورد و نقش مهمي كه دولت را پديد مي واحد  سياسي  اقتصاد  ي يك دهنده دولت و بازار دو بخش اصلي تشكيل تحليل

ور، پ (مدنيكنند در توليد و تحول فضاي محيطي بازار ازاهميت شاياني برخوردار است.  مي  ايفا  اقتصادي بازار مركزي در رشد

در  اه پذيري دولت خصلت انعطاف . )33: 2007(كشاورزيان،  اند سياسي بوده هاي از فعاليت  بسياري  حاميان  بازاريان ايران). 30:1387

يابد. طراحي شهري همواره به  و تداوم مي هاي شهري تغيير بازارها در طراحي  رشد  از اقتصاد همواره بر هاي حمايتي ارائه سياست

سياسي است و طراح شهري نيز  درباره دگرگوني در ساخت محيط كالبدي شهرها امري  گيري تصميم اما  پردازد مي  ممنافع عمو

 ).84:1386(توسلي،  قابل مشاهده است هاي ايرانرابطه به روشني در ساخت بازار  است. اين  سياستمداران  مجري نظريات

 جمعيت شهرجمعيت شهرجمعيت شهرجمعيت شهر        بابابابا        ناسب مساحت بازارناسب مساحت بازارناسب مساحت بازارناسب مساحت بازارتتتت    ----4444- - - - 2222

و تناسبات هندسي   هماهنگي و محدوديت مصالح درونگرايي گيري از عوامل و عناصر و اصولي همچون با بهره سنتي ايرانهاي شهر

  سايه  در  گذارد كه جملگي كالبدي را به نمايش مي كثرت  عين  استفاده از اشكال نمادين و آشنا در، ها و پرهيز از شمايل خاص

 گردد كه باعث اي ايجاد مي فضا به گونه  اسالمي  در بيشتر آثار .)110 :1372. (پارسي درسن وحدتي خاص مي بهمركزيت بازار 



 

ها  و تراكم خانه  اصلي  گذرگاه  و در محدوده  كه به آساني دردسترس باشد  گيرد مي  بازار در مكاني قرار. جامعيت و وحدت گردد

مورد توجه قرار   بازار  از معماران در ساخت اصلي است كه بسياريبا جمعيت شهر به عنوان   بازار  تناسب مساحت. شد ساخته مي

، آساني در آن به تبادالت اقتصادي به  يافتند مي  كه معموال در آن حضور  جمعيتي  شد كه با ساخته مي اي هگون  بازار به. داده بودند

بلكه . يافت جريان مي  آن  در ها ه نه تنها كاالها و سرمايهك  بود  ترين شاهراه ارتباطي در شهر بازارمهم. اجتماعي و فرهنگي بپردازند

   .)28 :1383. زاده (سلطان رسيد اطالع شهروندان مي به  طريق  اطالعات نيز از اين  از  بسياري

 هاي بازارهاي نوين و بازارهاي سنتيهاي بازارهاي نوين و بازارهاي سنتيهاي بازارهاي نوين و بازارهاي سنتيهاي بازارهاي نوين و بازارهاي سنتي    تفاوتتفاوتتفاوتتفاوت    ----5555- - - - 2222

 پردازيم: بازارهاي نوين و سنتي مينقش در زير به بررسي 

        : : : : يييينقش اقتصادنقش اقتصادنقش اقتصادنقش اقتصاد    - - - - 1111----5555- - - - 2222

 كنندة اند كه برطرف به وجود آمده يلدل يناست و عمدتاً بازارها به ا ينقش بازارها در هر عصر و زمان ترين يو اصل ينمهمتر ينا

 . دانست يننو يو بازارها يسنت توان وجه مشترك بازارهاي ينقش را م گونه كه در باال ذكر شد اين همان. مردم باشند يازهاين

        : : : : ياسيياسيياسيياسينقش سنقش سنقش سنقش س    - - - - 2222----5555- - - - 2222

در  يشههم ياسيس هاي اند و بحث كشور بوده شدن از اخبار شهر و حتي و مطلع رساني اطالع يبرا يبازارها در گذشته عمدتاً مكان

ها خود را ملزم به توجه به در  حكومت يشههم، شهر بوده ياقتصاد يبازار ركن اصل ينكها يلبه دل. داشته است ها جريان آن

فعال داشته  يآمده در كشور حضور يشپ يها گوناگون و اصناف در بحران هاي دانستند لذا صاحبان حرفه ين ميابازار هاي خواست

از . اند در متن آن حضور داشته يسنت يانكه بازار و بازار توان يافت يرا م يخيتار -ياسيس هاي ياناز جر يفراوان هاي نمونه. اند

 . شدن صنعت نفت در زمان پهلوي يمل يانجر يمال ينتنباكو در دوران قاجار گرفته تا تام تحريم

        : : : : يييينقش اجتماعنقش اجتماعنقش اجتماعنقش اجتماع    - - - - 3333----5555- - - - 2222

در آن  يبه صورت بارز ياجتماع ياتبود و ح يرفتار اجتماع هاي ها و شيوه يشهاند، سنن، انتقال آداب يبرا يدر گذشته بازار مكان

 ينا هاي نمونه. هاي خودجوش اشاره كرد توان به حركت يم يسنت يدر بازارها يجرا يبايز هاي از جمله سنت. داشت يانجر

 يمال هاي كمك آوري جمع توان دركمك به ازدواج جوانان و پيوندها و مناسبات خانوادگي و همچنين يخودجوش را م هاي حركت

 . يدد يعيطب ياياز بال ديده يبآس يشهرها يبازساز يا يانزندان يجهت آزاد

        : : : : يييينقش مذهبنقش مذهبنقش مذهبنقش مذهب    - - - - 4444----5555- - - - 2222

ها و مساجد  امامزاده، ها مكان متبركه چون حرم يك يكيدر نزد ياچون مسجد بودند و  يمكان مذهب يك يدارا يابازارها در گذشته 

روز  ينداشت بلكه در روستاها و بازارهاتصاص ها اخ آن يو اصل يدائم يموضوع فقط به شهرها و بازارها البته اين. شدند يم داير

 يازهاين ينتام شد و مردم براي يروستا برگزار م يك  امامزاده ياتموارد بازار روز در ح يمثال در برخ براي. شد يم همشاهد يزن

 يدو عنصر مذهب و اقتصاد در بازارها يقامر نشان دهنده تلف اين. كردند ياطراف به آن امامزاده مراجعه م خود از روستاهاي روزمره

 . است يرانا يسنت

        ييييفراغتفراغتفراغتفراغت    - - - - يحييحييحييحينقش تفرنقش تفرنقش تفرنقش تفر    - - - - 5555----5555- - - - 2222

در . است كمتر به آن پرداخته شده يسنت شود و در بازارهاي يمشاهده م يتجار هاي و مجتمع يننو ينقش تنها در بازارها ينا 

 اين  دهنده ها نشان ها و رستوران شاپ يكاف ينكودكان و همچن يباز يبرا هايي ساختن مكان يدجد يتجار هاي مجتمع يمعمار

برآورده  يتا حد يزآنان را ن يفراغت يازهاين، يمشتر ياقتصاد ها عالوه بر برطرف كردن نيازهاي مكان ينشده ا سعيامر است كه 

از . به وجود آورد يانمشتر يبرا يو شاد يحهمراه با تفر ياز كار روزمره شود و ساعات يناش هاي يو باعث برطرف كردن خستگ يدنما

و گذران اوقات فراغت محسوب  يحتفر يامروزه نوع يداشاره نمود كه خود مفهوم خر يزن ساسيا ي نكته توان به اين يم يگرد يطرف

 يازاز ن يشترب بسياركردند اما امروزه افراد  يخود به بازار مراجعه م يازهايبرطرف كردن ن يدر گذشته اغلب افراد برا زيرا، شود يم

بازار به عنوان ، كالبدي و اجتماعي شهرهاي كشور اخير و با تحوالت عميق هاي  در دهه .)24-25: 1394، (زارع كنند يم يدخود خر

بازار از كانون پر ، در بيشتر موارد. قابل توجهي شده استكانون اقتصادي و اجتماعي شهر سنتي ايراني دچار دگرگوني و تغييرات 

اي بويژه در ارتباط با عملكرد شهري بدل شده و بخش عمده آن با افت  به عنصري نسبتا حاشيه، جنب و جوش با مركزيت قوي



 

بويژه عناصر ، اين مساله باعث شده كه بخش چشمگيري از بازار. رو بوده است ارزش و پويايي اقتصادي و اجتماعي و كالبدي روبه

 . دچار ركود و تخريب شوند هاي اصلي آن جانبي و جدا از راسته

        ييييطبقه اجتماعطبقه اجتماعطبقه اجتماعطبقه اجتماعاجتماعى شدن و اجتماعى شدن و اجتماعى شدن و اجتماعى شدن و     ----6666- - - - 2222

عنوان فرايند يا  سازد، به ممكن مى 'جامعه'آن فرايند آموزش اجتماعى را كه رشد و موجوديت را در شبكه ارتباطات اجتماعى در 

انطباق انسان 'صورت  رفت و آن را به ىكار م كنند. فرم و شكل قبلى كه خيلى هم به شناسند و تعريف مى مى 'اجتماعى شدن'فراگرد 

طور  شود كه انسان نه تنها به شود. اكنون بيشتر تأكيد مى دليل اينكه خيلى مكانيكى است، رد مى كرد، امروزه به بيان مى 'در جامعه

ادله فعال و مثبت شود، بلكه شخصيت فردى در روند مب وسيله نيروهاى خارجى اجتماعى ساخته و پرداخته مى به 'منفعل  پذيرنده'

نظير  ييها يان را تأكيد كنيم مفهوم گيرىگيرد. براى اينكه عناصر متشكله فردى اين جر هاى اجتماعي، شكل مى با واقعيت

كنند. اين برابرگيرى دو  اند. اغلب تعليم و تربيت و اجتماعى شدن را يكى تلقى مى وجود آمده پذيرى به سازى يا شخصيت هويت

تر و در نظرگاه ديگر محدودتر  هميت است؛ اما با وجود اين بايد ديد كه مفهوم تعليم و تربيت از يك نظرگاه وسيعا مفهوم گاهى بى

هاى مهم  ها و ديدگاه هاى ديگرى غير از برداشت تر است كه فرآيند آموزش و پرورش نيز هدف است. اين مفهوم وقتى وسيع

عنى در آنجا اشخاص هستند يدار دارد؛  ت، زيرا آموزش و پرورش يك ديدگاه هدفاجتماعى را دنبال و بررسى كند؛ اما محدودتر اس

د هيم كه اين عناصر آگاهانه و متعيگو از اجتماعى شدن وقتى سخن مىكنند. برعكس،  كه آگاهانه هدف تربيتى خاصى را تعقيب مى

  تربيتى در ميان نباشند و شخصيت فرد در مبادله نيروهاى مؤثر جامعه، تحت تأثيرات غيرعمد و بدون برنامه قرار گيرد. 

هاي اجتماعي و هم  هاي اجتماعي در سنت تفكر جامعه شناختي است. هم پويش تبييناصل بنيادين  »طبقه اجتماعي«مفهوم

هاي اجتماعي اخير  گيري همگراي نظريه شود. اما جهت مفهوم تحليل و درك مي هويت اجتماعي اعضاي جوامع مدرن به كمك اين

هاي سبك زندگي در شكل دادن به هويت شخصي و اجتماعي است.  هاي مصرف و فعاليت ي حوزه به سمت پذيرش اهميت فزاينده

ين تحليل بر محور سه استدالل مجزا اين مقاله در صدد تحليل چگونگي تغيير شالوده ي اجتماعي هويت در جوامع امروزي است. ا

 چند پارگي ساختار طبقاتي در جوامع مدرن )2ي ميان كار و فراغت؛ تحول در رابطه )1: در عين حال همبسته پيش خواهد رفت

ها، پذيرش اولويت فرهنگ بر ساختار اجتماعي توليد و پذيرش باز تابندگي  ي اين استدالل پيدايش فرهنگ مصرف. نتيجه )3؛

بر  ياجتماع هاي يلتحل يتمام .)3: 1381اباذري و چاوشيان، ( هاي ساختاري است ها در برابر جبرگرايي تبيين گيري هويت شكل

ها است.  آن 2ي كننده  يبند طبقه  يتخصوصي، جمع يممفاه يمنطق يژگيو ترين يو اصل شوند يم يرپذ امكان 1يجمع يممفاه يمبنا

و منظم نشوند، امكان كسب هر گونه معرفت  يساز ساده يميمفاه يندر قالب چن ياجتماع يزندگ پايان يانبوه و ب يها اگر داده

 يشناس در جامعه 3ينظر يها و سازه يماست. مفاه يآن، منتف ي درباره يهر گونه حكم  كردن  صادر يااز آن،  يستماتيكس نظري

  يا  يدتول  هاي يوهش اگوست كنت؛ يخيتطور تار يس؛ مراحل يشافت و گزل شافت تون يندارند. گما 4يشناس  سنخ يتعمدتا خصوص

صور  وبر؛ يها انواع كنش يا ياناد ياقتصاد يم؛ اخالقدورك  يخودكش  يا  ياجتماع تگيصور همبس ماركس؛ يطبقات اجتماع

ها و هنجارها  ها، ارزش نگرش  يا  رفتارها  يااشخاص  يدسته بند ينوع يقاز طر يك هر يمل؛انواع كنشگران ز يامتقابل  يها كنش

پرسش پاسخ داد  ينبه ا يدبا  ابتدا  ياجتماع هاي يتهو يهر گروه مفهوم ساز  از يشپ .شوند يم  ياجتماع  هاي يلموفق به انجام تحل

پرسش داده   ينا  به يشناس كه در جامعه  يپاسخ ترين يكل زيرا گيرد؟ يشكل م يعوامل يا  عامل  چه يبر مبنا ياجتماع يتكه هو

 يتهو يمبنا  كه  است ياشاره كاف ينهم يجوامع سنت ي . دربارهتو مدرن استوار اس يسنت ي جامعه يانم  يزتما  بر اساسشود،  يم

 ينظر يكردهايبر رو يكهر   كه  عمدتا دو پاسخ متفاوت  مدرن  جوامع ي هاست. اما درباره آن  يانتساب  هاي يژگيافراد، و ياجتماع

  يكردرو  دارند. در  و تأخر  تقدم  يكديگرنسبت به  حديتا  يزن  يزمان  به لحاظ يكرددو رو ين. اشود يهستند، داده م يبتنمتفاوت م

 يرفتارهايدتر، و جد  دوم يكرداوست، و در رو ياجتماع يتهو ي شالوده يدفرد در نظام تول يگاهمولد و جا  يتفعالتر،  يمياول و قد

 دوم در مفهوم يكردرو و ياجتماع  طبقه مفهوم  اول در يكرد. روشوند يم  محسوب  او  ياجتماع  يتهو  يريگ شكل يفرد مبنا يمصرف

 ي يهدارد. نظر يمهم  ينابينيب  نقاط  هستند كه يوستاريفقط دو سر پ يكرددو رو ين(البته اشود  يم بندي فرمول يسبك زندگ
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اختالالت اجتماعى شدن مرحله '. است) يوستارپ ينعطف مهم ا  نقاط  از  ياجتماع  يقشربند  ي گانه  و ابعاد سه يمنزلت يها گروه

شود. از  هاى رفتارى منحرف كننده، نيز مسئول شناخته مى كامل اختالالت رفتاري، مخصوصاً شيوه 1اغلب براى يك زمينه 'نخستين

) يا مرحله غفلت بر اثر اجتماعى 2تر از اجتماعى شدن نمرحله مادون و پائي'هستند:   جمله اين اختالالت موارد زير قابل مالحظه

باشد، اجتماعى شدن  گيرى شده باشد كه آن هم خود ناشى از شناخت اوليه ناچيز، مى سوى مجازات جهت طرفه به شدنى كه يك

يا  3عى شدن بيش از حداجتما'عالوه فرايند  سخت و غيرقابل انعطاف يا محدودكننده يا سركوبگر يا غيرثابت و متزلزل و غيره. به

وسيله حجب و حياى زيادى يا شيفتگى و عالقه زائدالوصف به اطاعت كردن، يا هدايت  اجتماعى شدن باالتر از حد معمول تقريباً به

صورت تربيت در خط غلط و تقريباً از طريق  به 'فقدان اجتماعى شدن'و غيره. سرانجام  4النعل بالنعل وفادارى كوركورانه و طابق

ندهاى تشديدى در جهات لگوهاى نامناسب يا از طريق الگوهاى رفتارى منحرفى كه قبل از تولد برقرار بودند يا از طريق فرايا

هذا مستلزم وجود تكيه گاه  مطبوع و غيره. سخن گفتن از اختالالت اجتماعى شدن يا كمبودهاى اجتماعى شدن معغير، غيرمطلوب

هاى  تر است. در اينجا الزم است اشاره شود كه سيستم تر يا اجتماعى شدن مناسب ارزشى تحت عنوان اجتماعى شدن درست

ها اطاعت و  كنند، مثالً جوامعى وجود داشته و دارند كه در آن ارزشى متفاوت نيز تصورات متفاوت از تناسب و توازن را القاء مى

نظير استقالل، اتكاء ات ارزشى ركه در جوامع ديگر تصو حالىد در شو انضباط، به منزله تقوا و فضيلت پرارزش شناخته و ارزيابى مى

شناسى كالن). با اين  گيرد (براى اين موضوع رجوع كنيد به: مبحث مسائل بنيادى جامعه قيت مورد تأكيد قرار مىبه نفس، خال

نيز خود دچار  'ى شدنهاى اجتماع هدف'شوند بلكه  دچار تحول مى 'هاى اجتماعى شدن تكنيك'شود گفت كه نه فقط  شيوه مى

، اولياء 5هاى همساالن وجه تنها منبع اجتماعى شدن نيستند. مدرسه، گروه گردند. همچنين در كودكي، والدين به هيچ تحول مى

اجتماعى 'صورت از  دهند. در اين قرار مى عالشعا يون) اغلب نفوذ والدين تحتهاى ارتباطى (مخصوصاً تلويز ديگر و همچنين رسانه

ى از استانداردهاى يژه وابسته به ميزان انحراف و جداوي شود. اثر اجتماعى شدن همساالن، به سخن گفته مى 'حله دومشدن مر

ويژه و  هاى مرجع (به خانواده و والدين است، يا به درجه درونى كردن اينگونه استانداردها و جاذبه والدين يا همساالن، به منزله گروه

تواند معتبر باشد كه تأثير والدين به منزله گروه مرجع بسيار  طور عام اين امر مى آموزش) بستگى دارد. بهقبل از همه از لحاظ الگو  

يابد و اين همان چيزى است كه مطمئناً بايد از  اجتماعى كننده افراد همسال، افزايش مىكند و برعكس اثر  مهم رفتارى تنزل مى

طورى كه  پوشش و لباس، از لحاظ انتخاب شغل و غيره). بهاز لحاظ  براي مثال(ها از يكديگر تفكيك شود  لحاظ قلمرو خاص آن

ي، مهم هستند مهاى همسن و سال نه تنها از لحاظ ك اى والدين و گروه اند نفوذ مقايسه تأكيد كرده 1964پارسونز و بالس در سال 

اجتماعى شدن را همچنان معين  'هاى ابزاري يدگاهد'كه والدين در درجه اول  بلكه از لحاظ كيفى نيز متفاوت هستند. در حالى

نده)، همساالن بيشتر يهاى مربوط به آ گيرى ها، چگونگى انجام تكاليف، جهت هاى مربوط به موفقيت گيرى كنند (مثالً جهت مى

روى  'مرحله دوم اجتماعى شدن'عالوه تحقيقات درباره موضوع  سازند. به اجتماعى شدن را مى 6عناصر بيانگر و گويا و احساسى'

گرى معيارهاى  وسيله ميانجي هاى خاصى و همچنين روى چگونگى غلبه بر وضعيت متضاد معين كه به آموزش و تربيت نقش

كه محل و آستانه ورود به استانداردهاى رفتارى  7شوند. مخصوصاً مرحله جوانى و بلوغ آيند، متمركز مى وجود مى متضاد و ناپايدار به

در برابر والدين همراه است، به همراه تضادهاى  8العمل و واكنش عمال عكساجت و خودسرى و ابا حالت لج انحرافى است كه

به فرايند اجتماعى شدن نخستين، چارچوبى الزم و در مقياس خاص و معينى عناصر مرك ارزشى موجود ميان دو نسل. همچنين

هاى منحرف  به گروه كنند. مثالً كودكانى كه بعدا مى دوم را ارائههاى اجتماعى شدن مرحله  شانس دسترسى براى ورود به صالحيت

ها به  شوند؛ همچنين در دبيرستان كنند بيشتر در جمع مناسبات تخريب شده خانوادگى يافت مى ى گرايش پيدا مىيو باندهاى جنا

اين اثر گزينشي، مدرسه با وجود اين، آثار هم اند. در كنار  هاى خانوادگى بهتر به آنجا قدم گذاشته خورند كه از محيط جوانانى برمى

گذارند كه تأثيرات منشأ و تبار خانوادگى  تا آنجا اثر مى اى بعضا ربوط به مدرسه يا مدرسههاى م كننده نيز دارد: مدرسه و گروه سطح

اجتماعى شدن افراد بالغ نام عنوان  گاه از آن به كه گاه 'اجتماعى شدن مرحله سوم'آغازين را متمايل به هم سطح كردن نمايند. 
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قبل  .)1974در سال ، 1(رجوع كنيد به: بريم و ويلر عمر، با انسان همراه همگام است شود فرايندى است كه در تمام طول برده مى

 طلبند كه ى را مىيها هاى شغلى انطباق تبط است. نقشهاى كاري) مر هاى متغير شغلى موقعيت هاى شغلى (يا نقش همه با نقشاز 

تر خود. در  خاص خود هستند و مشروط هستند به تعيين حدود خيلى از نيروهاى بالقوه با انگيزش همزمان نيروهاى نزديك

كنند.  زيادى را تقويت مى ' 2گزينى هاى آموزشى به فرايند'نظر از استثنائات مختصر   صرفي ارچوب اجتماعى شدن از طريق شغلچ

هاى شغلى وابسته هستند (مثالً مطرح شد به آن شرايط كارى و آن نوع محتوا  3تى  رفتارىعنوان سرمشق عقيد آنچه در اينجا به

هاى روبه گسترش زمان فراغت و  رغم بخش على جوكارداخلى كارخانه، شيوه هدايت و رهبرى آن و غيره). از آنجا كه  جو

كارگيرى و استقرار و ارضاء حوايج را جذب  به هاى روزافزون و روبه رشد خصوصى كردن، پيوسته قسمت اعظم زمان، نحوه گرايش

شناسان شرايط  زيادى از جامعه  گيرى و قابل سنجش است. عده كند، لذا اثر اجتماعى شدن مرحله سوم به سختى قابل اندازه مى

ي، فرآيندهاى يادشكوفدانند، مثالً از خود بيگانگي، فقدان خو محدودكننده كار و محتواى كار را مسئول يك سرى از آثار و نتايج مى

هاى  منع كننده آموزشى و غيره. همچنين نوع و شيوه اينكه چگونه چنين آثار اجتماعى شدن محدودكننده در مرحله سوم به شيوه

توان در اينجا موضوع بحث قرار  كند، را مى ى پيدا مىشود و به آنها تسر بعدى منتقل مىهاى  اجتماعى شدن مرحله نخستين نسل

ياد كرد و آن را از مراحل باال تفكيك نمود. در اينجا موضوع عبارت است  'مرحله چهارم اجتماعى شدن'توان از  جام نيز مىداد. سران

ها، امكانات  گذارى تر بودن انتظارات زمان زندگى و تغييرات در ارزش نطباقى خاص در مراحل پيرى كه با توجه به طوالنىااز مسائل 

  ). 'پيران جديد'ود دارد (موضوع: ر ضمنى با خطو گيرى جديدى را به ساخت

        مفهوم مدرن فراغتمفهوم مدرن فراغتمفهوم مدرن فراغتمفهوم مدرن فراغت    ----7777- - - - 2222

 يككه هر   همانطور. )1962 گرازيا ي؛د1995؛روژك 1975رابرت ( شدن است يصنعت يندهايآن در طول فرآ يدايشپ يمستلزم بررس 

 ي يجهروزانه است و در نت يزندگ ي يندهفزا يو پاره پارگ يختگيشدن موجب از هم گس يصنعت، اند نشان داده يسندگاننو يناز ا

كار و فراغت  هاي يتاو از فعال يسنخ شناس، پاركر ياما كار اصل. بوجود آمده است  يكار  يرو غ يساعت كار ينب اي يندهفزا يكتفك

تضاد و ، :امتدادكند يم  يمعرف  را يجرا ياو سه الگو. كند يم يزهفراغت را با مشاغل تئور يانواع الگوها ياناست كه روابط م

 يقاست و عال يزندگ يكار بخش مركز. شخيصندقابل ت يرغ يباكار و فراغت تقر، امتداد يدر الگو. )99-110 :1971 ،پاركر(ييخنثا

 يشغل يتكه موقع شود يم يدهد يكسان ينب ييالگو يناز نظر پاركر چن. شود يدنبال م يزن  فراغت  بر فراغت غلبه دارد و در يكار

 هاي يتفعال  با  يدشد  در تقابل يفراغت هاي يتفعال، تضاد يالگو در. است اي رفهو آموزش ح يليسطوح تحص ينمستلزم باالترها  آن

 يتكار اهم ينبنا بر ا. فراغت است يبرا يكردن فرصت ينتام يو كار كردن برا يزندمتما  كامال  يتفعال  دو ينا. گيرد يقرار م يكار

 يدهد يكسان ياندر م  الگو  ينبه نظر پاركر ا. پذيرد يصورت م يفراغت هاي يتفعال يرو  ياصل  يگذار  يهدارد و سرما يزيو ناچ يثانو

 شود يمربوط م يكسان  به  يخنث يالگو. كنند يكار م، ها كارخانه يدمثل كارگران خط تول يديماهرانه و  يركه در مشاغل غ شود يم

در . است يركا يتاز فعال يفراغت بخش، امتداد يدر الگو. مستقل است يشانكار  يتهايآنها كامال از فعال يفراغت هاي يتكه فعال

در . شود يم يينتب  يكار  يتهايهمان فعال ياما فراغت باز هم اساسا بر مبنا يكديگرندبا   تضاد  در  اگر چه فراغت و كار، تضاد يالگو

 يمبر كار پاركر(د ها يستفمن  نقد  از  صرف نظر. شوند يم يدهو مستل از كار فهم دهيبر يفراغت يتهايفعال، سوم يالگو ينا

 گيري موضع، شود يم يدهكه در آن د يگريمهم د ي يصهنق، دانند يم  كور  يجنس  )كه آن را به لحاظ1990و همكاران  ين؛گر1986

كه  است ييكاركردگرا يبر نوع يپاركر متك يشنهاديمدل پ:«داند ياز كار م يا و دنباله يمهضم  را  فراغت  است كه يحيتلو ينظر

فراغت را به عنوان او   يتنها  در  و كرد يينبا كاركرد آن تب توان يرا م يتيفعال يا ياجتماع يهر الگو يتموجود  كند يم  فرض

 . )20 :1985، 5يچرو كر 4(كالرك» . كند يم ييناز كار تب يتابع يا يكاركرد
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        و فرهنگ مصرفو فرهنگ مصرفو فرهنگ مصرفو فرهنگ مصرف    ييييييييمصرف گرامصرف گرامصرف گرامصرف گرا    ----8888- - - - 2222

 يككه به طور كالس، يدتول يسازمان اجتماع يو به جا، دانند يمصرف م يبر سازمان اجتماع يرا معموال مبنت  يزندگ هاي سبك

مفهوم مصرف به ، بحث ينا  متن  در. كنند يم يدمرتبط با مصرف تأك يهنجار  يها بر نگرش، است يطبقات يشالوده ساختارها

مردم  يتو هو ها يژگيو ييناست كه در تع ياجتماع هاي يتانواع فعال يتمام، و منظور از آن رود يآن به كار م يمعنا ينتر گسترده

 يقدق يزخط تما يمترس يراز. محل چون و چراست نديدسته ب ينا، يشغل هاي يتبه عالوه) فعال يدشا يااز(  يرغ  البته، نقش دارند

 ي را شالوده يددر نظام تول  فرد يگاهجا  كه  يدگاهد ينظاهرا كنار گذاشتن ا. دشوار است ياربس يكار يرو غ يكار هاي يتفعال ينب

  آن  سازمان دادن به يچگونگ همهم نوع كارشانو ، از مردم يافزون  است كه شمار روز يلدل ينبد يتا حد، داند ياو م ياجتماع يتهو

، يدتول  از   يناش ياجتماع يو ساختارها يدبا تول يسهدر مقا، مصرف. كنند يخود انتخاب م شان يسبك زندگ ياه در تطابق با ارزش  را

اران و به خصوص زنان را يكو ب يرانپ، مثل جوانان، گيرد يم  بر  در يزشاغل را ن يرمصرف همه افراد غ يراز. دارد يتر فراخ ياردامنه بس

 ياجتماع يزندگ  يكه مصرف كانون اصل يشهاند ينا. باشند ياقتصاد ي كننده يدتول رود يانتظار نماز آنها ، نوعا، كه در اقتصاد مدرن

فهم  رد، يخيچند اشاره كوتاه تار يدشا. فرهنگ مصرف است تر ي)اساس مفهوم كلشود يم ياشده است( يفرهنگ  يها ارزش  يزو ن

آشكارا به ، مدرن  اروپا در دوره ياجتماع هاي يدگرگون«. باشد يكاف، فرهنگ مصرف شد ييو شكوفا يدايشكه منجر به پ يتحوالت

 يديجد يشهر يو رشد طبقات اجتماع، المللي ينب يمثل گسترش بازارها، يافت يم يوابسته بود و در آنها تجل يچند تحول مواز

 يديتول هاي يوهش يقسبب تشو، در مجموع، ها يدگرگون اين. )53: 1987 ،شاما( »شوند يم يفئودال ماعيساختار اجت يگزينكه جا

، يزندگ ينو يها پژوهش و سبك يننو هاي يوهمد روز و ش يشدند كه به كاالها و لوازم خانگ ييها يو گسترش طرز تلق يدجد

. فرهنگ مصرف است يهستند كه از ابعاد اصل يصيحر يلنشانگر رشد و گسترش تخ ها يطرز تلق ينهم. بودند يلمثبت قا  ارزش

شاهد تولد  18انگلستان در قرن «. بازار مد بود  يمبنا  بر يشهر ياستقرار فرهنگ عموم يازمندن يلتخ ينكامل ا يياما شكوفا

 يسطح رفاه و استانداردها، ها يشهو اند ها يطرز تلق ييرمستلزم تغ، يندفرآ ينا، جامعه مصرف كننده و انقالب مصرف كنندگان بود

 يدكنندگان جد توليد. )2: 1983 يكمكندر( »قانون بود يزن  ياهو گ  يغاتيتبل يها رشد مهارت، فنون تجارب  در  تحول ، يزندگ

اما ، بود يپسند ضرور  مردم  يها سبك  يجادا ينخبگان برا ينا يتو حما، نخبه بودند ياننخست متوجه مشتر، يمصرف يكاالها

 يجادا يندآنچه در فرآ. شد يم ينو نشان انبوه تام نام يب يانمشتر ينكاالها ب ينا يعو توز يبازارساز  يقطر  سرشار فقط از يسودها

، يندفرآ ينا يط. بود يابيفنون بازار   يغاتتبل، داشت ياساس يتسبك و مد اهم يساز يتجار يقطر  از  و نشان نام يمخاطبان ب

و  ها يمتكار كنترل ق محافظه  ينقوان  يسو  جهان آن از يستكه صورت ظاهر و ز، يجامعه بسته سنت يرناپذ خدشه هاي يمرزبند

مد و  در يكاالها با دستكار يشنما يننو هاي يوهش. )1987 ،شاما( از دست دادند  را  ضرورتا وضوح خود، شد يم يتعوامل حما يرسا

 يدخر  به  وادار  مردم را، ياجتماع هاي يفروش و چشم و همچشم يناماكن و عوامل نو  و گسترش، يساختگ يها منسوخ جلوه دادن

آداب كرد كه قبال فقط به   يترعا  به  را وادار يكسان ينو همچن خريدند مي آداب يكرد كه قبال فقط به اقتضا يتجمالت ييكاالها

ط تجمالت نخبگان ممتاز كه طبقات متوس ياز وجوه اصل  يكي. )98-97: 1983 ،يكمكندر(كردند يم يترا رعا ها ضرورت آن ياقتضا

  . كرد يم  كه اوقات آزاد را پر هايي يسرگرم يا يحعبارت بود از فراغت و تفر، بودند  دانسته  خود  آن را مناسب حال
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با  تجاري يارتباط افراد در فضاها يفيتك ياستفاده شده است. بررس يبياطالعات از روش ترك يپژوهش جهت گردآور يندر ا

مرتبط و مقاالت  يها كتاب ي مطالعه يقاطالعات از طر ياسناد يمحتوا به گردآور يلوتحل يمايشيپ -يفياستفاده از روش توص

در خصوص  يشنهاداتيبه پ ها يافته يلاست كه با تحل يدانيم يدكه همان مشاهده و بازد يفيپرداخته شده و با استفاده از روش ك

  قرار داده است. يرا مورد بررسكه مورد بحث است  تجاري يفضاها يژهافراد در جامعه به و فرهنگ يريگ شكل
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و  يمركز اقتصاد ينو مهمتر يرانا يبازارها يناز بزرگتر يكيبه عنوان   بازار زنجان

را در  ينقش ممتاز ي،شهر يمتپنده در بافت قد ياستان زنجان و در شكل قلب  ياجتماع

 اگرچهبه خود اختصاص داده است.   يارد  ينمردم ا يو اعتقاد  يشتيامور مع يسامانده

 يو گاه يقابل اجتناب اجتماع يرغ يلگاه به دال يخيبخش مهم از بافت تار ينعملكرد ا

 يو اجتماع  يفرهنگ هاي يو دگرگون يادوار مختلف شهر يزير برنامه تدبيري يبه علت ب

شمار  ين،مردم شهرنشكماكان، گذشته از شمار  يكندرآمده، ل يگربه شكل د ياز شكل

موجود،   يو فضاها يساختمان تودهاز خدمات متنوع و مستمر آن برخوردارند.  يزشهر زنجان ن ياقمار يو روستاها كنيناز سا  ياديز

ها از جمله مساجد،  عام المنفعه در مجاورت راسته يهگرفته تا ابن  ياصل يها تهاز راس ي،يسلسله مراتب و ساختار فضا  وجود

اثر  ينا يبرا  نتوأما  هايي يژگيتا به امروز و يهبازار از دوره قاجار يكاركرد هاي يژگيو و ها يمچهها، آب انبارها، سراها و ت گرمابه

 يبه خوب يمبازار قد يو عملكردها يفاز وظا ياستحاله بخش در يشهر ينآثار تحوالت نو ينرقم زده است؛همچن يارزشمند مل

كه در تعامل با   دانست يادن يسنت يبازارها ياترينو پو ينتر جمله زنده  از  توان يبازار زنجان را م يرو ينمشهود است. به هم

با اجزاء و  يرانبازار در ا  يدهسرپوش فضاهايخود را محفوظ داشته است.  ياتنشاط و ح يته،و مدرن يشهر اصرمع هاي يشرفتپ

 ها، گاه يهها، آب انبارها، تك خانه را مانند قهوه  يو اجتماع  يو مذهب يتفنن يساتها و تأس از كارگاه ياريبس يجخود به تدر يها اندام

با   هرحال به  آن  اجزاء  اندام سات وابسته ويبازار و تأس يدگيپوش  و نوع  است. اما درجه يدهدور و بر خود تن يرهها و غ مساجد، زورخانه

بازار  يدگيسرپوش ينكها  . ضمن)9- 1531:91يعي، ود( در همان بازار در رابطه بوده است  رونق كسب و كار يزانحجم دادوستد و م

شهر  يرسردس يماقل  به  وجهت  بازار زنجان با  سقف  چنانچه پوشش  خشك آن  يمهن يمبا اقل  فالت  ينا يايياست از وضع جغراف يبازتاب

را از   بازارها  بندي يمتقس يك براساسشود.  يريسرد مزاحم در زمستان جلوگ  يهوا يانشده تا از جر  ساخته  زنجان، با ارتفاع كم

ي، باشبلوك( كرد  يبند طبقه توان يم يراه  ينب يا يا و منطقه  ييروستا ي،گروه شهر  آنها به سه  ينيسرزم يا يلحاظ حوزه كاركرد

 ميادين،. رود يشمار م  هب  يا و منطقه يفراشهر  يبا حوزه عملكرد يبازار شهر يكبازار زنجان  بندي يمنوع تقس يندر ا  ، كه)6: 1372

 يدهنده معمار  يلتشك  مهم  از جمله اجزاء  ها و حمام  انبارها  آب ها، يمچهمكمل همچون مسجد جامع، ت  يكاروانسراها، سراها، عنصر

طاق،  يشعبارتند از: پ  يو عناصر فرع ياطحجره، ح ي،بازار زنجان عبارتند از: ورود يسراها  ي. عناصر اصلباشند يم  بازار زنجان

 يري  آب انبار مسجد ين،بهاء الد يرم  يحاج  انبار  عبارتند از: آب  زنجان  بازار ي) آب انبارها1381:181 يران،(ان  و رواق يداالن، هشت

 يها حمام  از جمله يعل  يرم  حمام حاج داداش و حمام. )58: 1372ي، (ثبوت باال و آب انبار حاج لطف الّله يريآب انبار مسجد  يين،پا

 يرغمعل يشده و دوم يلتبد يبه رستوران سنت يكاربر ييربا تغ  حاضر  آنها در حال  يننخست  كه  هستند  زنجان  بازار  فتموجود در با

  ).1381:281 ي،(الهگيرد يقرار م  استفاده  كنندگان به عنوان حمام مورد  كاهش روزافزون مراجعه
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  يارتباط  مركز  يكاز  يشترآن ب يتاهم يقرار گرفته ول يدر محل تقاطع چند جاده كاروان يرانمهم ا يشهرها  از  ياريمانند بس يزتبر

 است يرانا يها از دروازه يكيپاسدارو نگهبان  ينچن و هم  است  شده  واقع  يجانآذربا  يزو حاصلخ يعوس يالتقالب ا يرادرزاست 

و  يرانو ا ها يو اعراب و گرج ياست. با عثمان ياآس يشهرها ينتر از معروف يكيبه واسطه تجارت بزرگ  تبريز .)62:1368(ادواردز، 

گرانبها  ياست. و همواره سرشار از كاالها يدهآن تمام سرپوش يو دولت مسكو و تاتارها دائماتجارت دارد و بازارها  هندوستان

كه  ياست. از زمان يقابل توجه وفور نعمت در آن به حد  نويسد يم  يزتبر يبطوطه در مورد بازارها ابن .)67:1368 يه،(تاورنباشد  يم

من   كه  بود ييبازارها ينو آن از بهتر يديمرس شد، يم يدهكه بازار غازان نام يبهبازار بزرگ يموارد شد يتبر  شهر  به  ه بغداداز درواز

كه وارد  يانمخصوص دارند و من به بازار جواهر  محل  بازار  يندرا وران يشهاصناف و پ از يكبودم. هر يدهد يادن يدر همه شهرها

 يشبر كمربسته و پ يشميابر يها فاخر، دستمال يها با جامه يبارويشد. غالمان ز  يرهخ  چشم  كه يدمشدم از جواهرات گوناگون د

  يانم ين. من در اجستند يجواهر از هم سبقت م يدادند و زنان در خرد يبه زنان ترك نشان م  را  بودند. جواهرات يستادهخواجگان ا

(ابن بطوطه، يدم و همان وضع در آن بازارد  يمشد  به خدا پناه برد، پس به بازار عنبرفروشان وارد يدكه از آنها با يدمد  ييها فتنه

ها و دفاتر  مجزا و دكان  يها دستگاه  و شهر كاروانسراها يندر ا :نويسد يم يزخود در موردتبر  سفرنامه  در كالويخو .)226: 1337

فروش   به  گوناگون يكاالها  ها آن  كه در همه يديمرس ييو بازارها  ها يابانخ  به يمكاروانسراها خارج شد يناند و چون از ا كارساخته

  در  كه تاورنيه .)28: 1337 يخو،(كالوظروف  خام، انواع جواهر و اقسام يشمتافته، ابر اي، ي پنبهها پارچه ي،ميشابر  يها . پارچهرسد يم

  در ينچن خوش ساخت دارد و هم  متعدد  يبازارها يزتبر نويسد يكرده است، م يدند يزاز تبر يهجر يازدهمدر قرن  يهدوران صفو

. در شود يم يدهصادق نام يرزام يكاروانسرا  يايالتوال  آنها به نام يباترينكه ز  اند كرده  احداث يعدواشكوبه وس ينجاكاروانسراهايا

  معروف  ياحس شاردن .)95: 1347. ي(طاهراست  ياربس يدموقوفات و عوا  صاحب  د كهان ساخته يا آن بازار و مسجدو مدرسه نزديكي

 ياانباريشهر فروشگاه  ينكه در ا شناسم ينم يمن كاالئ نويسد ياست، م  يزآمدهتبر  به يصفو يمانشاه سل  زمان  كه در يفرانسو

  ارهز  شش  كه ساالنه  كردند يم  يفتعر يمبازرگانان بزرگ شهر برا. گردد يم يهته يزتبر  در  يرانيا يدستارها يننداشته باشد. بهتر

 يتركستان، هندوستان و كشورها يه،روس يه،و ترك يراندر سراسر ا يز. تجارت تبرشود يشهر بافته م  ينا يها دركارگاه يشمعدل ابر

  يدند  يزتبر  از  يهصفو  كه در دوران يتالياييجهانگرد ا يكار جملي .)409: 1335(شاردن، شده است   گسترده ياهس يايدر يساحل

  يافته يلمغازه تشك يادياست و ازچند كاروانسرا و تعداد ز يآجر يمسقف با گنبدها يكه بازار  نويسد يم  كرده است. در مورد بازار

هردو  يختصاص دارد. معمار ها هضرابخان به يكي  اكنون  كه  دارد  وجود  طاهر  يرزادو كاروانسرا به نام م يدانشهراز م  ييجا  است، در

به  يو عدم توجه و نادرشاه هاي يكشورگشائ يلبه دل يهو در دوران افشار يهصفو تحكوم بعد .)33: 1348. ي(كارر جالب است

در دوران . شود ينم يدهدر بازار و بافت شهر د يرينبوده و تحول چشمگ يقاعده مستثن ينا  از يزن يزدر كشور، تبر يمسائل شهرساز

 يزرا به دور شهر تبر  دروازه  با هشت ييه. ق دستوراحداث بارو 1193سال  يرانگربعد از زلزله و يخان دنبل يحاكم شهر نجفقل يهزند

  كه يرزاساخته شد، بازارچه سرخاب و. . . را نام برد. در زمان عباس م ييها هشت دروازه بازارچه ين. بعدها در پشت اغلب ادهد يم

و  ها يمچهشد و سراها، ت يشترب يزآن ن زرگانيرونق با شد يم دوم كشور محسوب يتختشدن، در واقع پا يننش يعهدبه علت ول  يزتبر

 يانب ينچن توان ينهادند. در واقع م يزبه تبر يمختلف رو  يكاالها  كشور بازرگانان با يو از هرسو  يداحداث گرد يا تازه يبازارها

 يبازارها يشترمانند ب يزن  يزتبر بازار .)35:1387. ي. عمرانيسنگسر يلي(اسمعاست  يقاجار يزامروزتبربازار  يداشت كه شكل اصل

 يبازار تمام يناست. در ا يفرع  يها راسته  يشترب  و تعداد يچند راسته اصل يبوده و دارا يكوارگان يساختار خط يدارا يرانبزرگ ا

به  يزاست. بازار تبر ريقاجا يمعمار يدارا يز. ساختار حال حاضر بازار تبرشود يم  يدهد  يرانيا يدر بازارها يعناصر شاخص معمار

  مسجد و حدود هشت 15سرا و  21و  يمچهت18داالن،  13راسته،  27  يدارا  جهان  يدهسرپوش يبازارها يناز بزرگتر يكيعنوان 

  است.   مغازه  هزار
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 يزبود شهر تبر يرفتن اقتدارشهر بغداد كه محل اقامت معتصم عباس ينو از ب يلخاناندر دوران ا يزشدن شهر تبر يتختپااز  پس

 يشمابر ياز رونق افتاده و راه فرع رسيد يكه به بغدادم يشمجاده ابر ياصل يركه مس  يطور  گشت، به ياديالعاده ز فوق يتاهم يدارا

رونق خودرا به دست آورد. چرا   دوباره يادز  يتامن  برخوردار بود به علت يكمتر يتالعبوربودن از اهم صعب تكه تا قبل از آن به عل



 

  در بغدادو يخالفت عباس يتبعدها با ظهور اسالم و مركز يول  برخوردار بود يرونق نسب يكاز  يزن يانراه در دوران ساسان ينكه ا

شمال رفته و پس از   به  اول رو  يردر نظر گرفت مس توان يرام يركم رونق بود. دو مس الس يانسال يرمس يندر ا يتامن  وجود  عدم

و از طرق جاده قطور به طرف  يدهرس يدوم از مرند به خو يرو مس  است  رفته يم  به جلفاو نخجوان به ارمنستان و ارزروم يدنرس

داشت اما شاخه  يكمتر يتاول اهم يرنسبت به مس يرمس اين .)36:1387. ي. عمرانسنگسري يلي(اسمع يافت يادامه م  يهقسطنتن

 يزپس از گذشتن از مراغه به طرف تبر يراندر شمال غرب ا گشت يدر همدان منشعب م يشمابر  جاده  ياصل يركه از مس  يگرد يفرع

به  يلنخجوان و اردب ي،خو لماس،س يه،مراغه به اروم  از يااست  يافته ياول ادامه م ياول جاده فرع يرمس يقو مرند رفته و از طر

از حدبازار  يشباعث رونق ب گذشت يم يزكه از تبر يشمجاده ابر يراه فرع . )105: 1370، يرنياپاست ( رفته يامروز م يهارمن يتختپا

  . كشاند يم ينسرزم ينا  به  ياو بازرگانان را از تمام دن گشت يم يزتبر

        يزيزيزيزبازار تبربازار تبربازار تبربازار تبر    يييينقش و كاركرد اجتماعنقش و كاركرد اجتماعنقش و كاركرد اجتماعنقش و كاركرد اجتماع    ----2222- - - - 2222----1111- - - - 4444

از  ياريهمواره بس يانبرعهده داشت و بازار يدر تحوالت اجتماع يكشور همواره نقش مهم يميبازار قد ينبازار به عنوان بزرگتر اين

سران مملكت در  يكشور را به علت خودكامگ ياهرگاه منافع مردم يان. بازارنمودند يم يتشئون رعا  همه  را در يمسائل اجتماع

و ثروت   يثيتح  فروش  يا يكه قصد خودسر زدند يم گويان ياوهمحكم بر دهان  يمشتخود  هاي مغازه يليبا تعط ندديد يخطر م

شدن صنعت نفت، نهضت ضد  يدر نهضت تنباكو، مشروطه، مل يرانيا يماننداكثر بازارها يزاند. بازار تبر داشته يگانگانمردم را به ب

  در  بازارها صرفا يكردند. نقش اجتماع  اعالم  استعمار  خود را با حكومت تها مخالف مغازه يليبا تعط يو انقالب اسالم يرضاخان

(ع) از ينامام حس يو سوگوار يعزادار يمراسم فرهنگ يبر اجرا يانبازار يد. به عنوان نمونه تاكشود يحكومت خالصه نم  مخالفت با

 يرينينقل و ش  پخش  يمذهب يها و جشن ياداست. در اع ردهك پوش ياهرا س زيتبر  بازار  محرم  است كه همواره در ماه يجمله مراسم

 يحت  مباحث مهم ها، گيري يماز تصم ياريدر گذشته بازار محل بس آمد يبه حساب م يانبازار ينا يگرمهم د ياز كارها

  ).40:1387. ي. عمرانيسنگسر يلي(اسمع گرديد يمحسوب م ها پراكني يعهو شا  ها يخواستگار

        در بازار در بازار در بازار در بازار     ياتياتياتياتو معنوو معنوو معنوو معنو    ياتياتياتياتگره خوردن مادگره خوردن مادگره خوردن مادگره خوردن ماد    ----2222- - - - 4444

 يمفهوم معمار ينكه ا  شده  جامعه است و مسجد در كنار آن باعث يو فن يو هنر يمدن يها تالش يگاهپا ي،در مفهوم معمار بازار

و  ياتماد يشود. ارتباط تنگاتنگ بازار و مسجد نمود واقع يلاز مكان دادوستد تبد يرغ يزيكند و به هرچ  يداپ  دوچندان يقدرت

از  يدكاالها و خر يدنو به د يگررفتهبه مغازه د  يا مغازه  از يكه به راحت  گونه همان  افراد ينجاشد. در ابا يدر كنار هم م ياتمعنو

خالق خود  يازباو ن  بازار به عبادت و راز هوييابه دور از ه يا وارد مسجد شده و لحظه يزن يو به همان سادگ پردازند يها م دكان

و  يازچون ن يزبرآورده شود در كنار آن نماز و عبادت ن يدو با يازاستن يك يدنآشام وگونه كه خوردن  . همانشوند يمشغول م

و  يفروش خدا از كم ديابا  يانكه بازار گردد يمساجد در بازار سبب م  داده شود. وجود  جواب  به آن يدشده، با يخواسته مهم تلق

  به  تجارت  يبرا يو وقت شدند يمظهر امانت، صداقت و تقوا م ساجدبا م يكيواسطه نزد  به يانكنند. بازار يدور عدالتي يتقلب و ب

  امانت   يرتحت تاث يگرد يكه كشورها ياسالم بود. به طور يبرا يعمل يغتبل ينآنها بهتر يرفتاراسالم كردند يسفر م يگرد يكشورها

است و  ياتو معنو  ياتماد  جهت رابطه يخوب دنما يز. بازار تبرگرفتند يبازرگانان مسلمان قرار م يو اخالق اسالم يو درستكار

 يالن(بل دهند يهدف خود قرار م ينرا باالتر  يدرست يشهو هم باشند يكسب حالل م يمشكالت در پ يدر كنار تمام يزمردمان تبر

  .)72:1380 ي،نسرو سر ياصل. غرمان
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رود، اما در گذشته و به  يبه كار م يخيكهن و تار يشهرها يميو قد ياصل يمي،دا يدر مورد بازارها يشترچه واژه بازار امروزه ب اگر

مفهوم به واژه بازار  ينو فروش به طور مطلق بوده است و اگر به ا يدمكان خر يبه معن ييو پسوندها يشوندگاه با پ ياصورت ساده 



 

 يمي،قد يها ياز بررس يكيرسد. همان طور كه بر اساس  يم يشآن به حدود ده هزار سال پ يشينهتوان گفت كه پ يتوجه شود، م

 ينيو شهرنش يكجانشينياز مرحله  يبود و به گونه ا يمتك يكه اقتصاد آن به كشت غالت و دامدار يياز سكونت گاه ها يكي

 يكالبد ياتاز خصوص يرسد.  اندازه برخ يم يشآن به نه هزار سال پ يشينهكرمانشاه بود كه پ يكيدر نزد يبود، سكونتگاه يدهرس

 يادوار يبازارها يلآن شود، مانند بازارچه بلند در اصفهان و بازار بزرگ در تهران. زمان تشك يممكن بود موجب نام گذار يزبازار ن

شدند. مانند جمعه بازار، شنبه بازار، دوشنبه بازار.  يخوانده م يبترت ينآنها به ا يشترداشت و ب يتا اهمآنها غالب يدر نامگذار يزن

كهن  ياربس يو فروش و عرضه كاال، واژه ا يدمحل خر يآنها موثر بود. بازار به معن يبازار موقت در نام گذار يلتشك يمكان و فضا

به  يرفته و در پارت ي) به كار مرگان) و وازارگان (بازيچون وازارگ (بازار ييها يبا تركبه صورت وازار و ب يانهم ياست كه در فارس

داشتند  يتبادالت تجار يرانكه با ا ييها ينسرزم ياست به برخ يرانيا يمورد استفاده بوده است. بازار كه واژه ا» واژار«صورت 

 ياربس  هميتبازارها ا يو شهر  ياجتماع  است. نقش يافتهراه  يياروپا يكشورها يو برخ يعثمان ي،ترك ي،عرب يها ينهمچون سرزم

همه  يشو كماب رفت يشمار م  به  يراه شهر ترين يو اصل گرديد يم يجادا يراه و معبر شهر ينتر بازار همواره در مهم يردارد، ز

و  نظير يب يبازار سبب شد كه محور يتد. مركزبا آن مرتبط بو يرمستقيمغ  يا  يمبه طور مستق  يشهر  و يعموم  يو فضاها  ها يتفعال

 ياساس  نقش  يمذهب  و يو اجتماع  ياقتصاد  مركز يكبازار به عنوان  يشهر يماتتقس  سلسله مراتب  رود. در  شهر به شمار در يگانه

 ينهزم ياسبات اجتماعمن ينه. بازار ضمن به وجود آوردن زمدهد يرا برعهده دارد و مجموعه شهر را تحت پوشش قرار م يو محور

قابل مشاهده  يفرهنگي و اجتماعي شهري بازار به روشن يتهو يموضوع با بررس ين. انمايد يم  اهمفر يزبه شهر را ن يدنبخش يتهو

و  ياجتماع يزندگ هاي ياناز بن يبازار تجسم ي. عناصر و اجزابريم يم يپ يبه رابطه تنگاتنگ آن با معمار يتهو ياست. در بررس

مردم جامعه ممكن  يبا بررس يشهر يتشناخت هو ياست كه هرگونه تفكر بر رو يلدل ينو به هم باشند يدر بازار م  يمذهب  نفوذ

  خواهد بود. يرپذ بازار امكان ياجزا يتمام يبا بررس  آنها  يتمردم و هو يانمناسب م يوندپ يبرقرار هاي ينهاست و شناخت زم
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- www.idpardaz.com 
- www.mehrnews.com 

 :ها نامه ) پايانه

ارشد رشته  يكارشناس نامه يانبنا، پا  يرامونبافت پ يدخان و سامانده يكاروانسرا  يايطرح مرمت و اح ؛)1382يران، م، (ان -

 . يآزاد اسالمدانشگاه ي، شناس باستان

ارشد رشته  يكارشناس نامه يانسرد، شهر زنجان، پا يماقل يخيتار يها گرمابه  يو معرف ييو شناسا يبررس ؛)1381ي(اله -

  . يدانشگاه آزاد اسالمي، شناس باستان

  

 


