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 چکیده

ه اين پديده را باسالمی  .تمدندانستبشر   ترين دستااوردها  تمدننتوان يکی از بزرگبازار را میمجموعه 

ن در بط کدام از اين مفاهیمهر  را استتاابان نمود.مفاهیم مخالفی توان از واژه بازار معموال می .رستتاندتکامل 

 ماعدد  میهابايست مورد توجه قرار گیرد. بازار اسالمی مفهايی است که میها و شاخصهخود دارا  ويژگی

و قرار دادن آن به عاوان الگويی فراگیر برا  در شتتهر استتالمی در بررستتی بازار  را در خود جا  داده استتت.

ی ماز مهمارين اين ابعاد بايستتت به همه جابه ها و ابعاد آن توجه کرد. جامعه استتالمی و یای فراتر از آن می

نقش و اهمیت اقاصاد  بازار ،  یاکم بر بازار اسالمی ستاخاارها  اقاصتاد : رد زير اشتاره نمودتوان به موا

رواب  تجار  و اقاصاد  یاکم بر ،  ش بازار استالمی در تولید و رواب  تولید  جامعهنق، استالمی در جامعه

 ،سالمی و تاثیر آن بر فرهاگ جامعهنقش فرهاگی بازار ا، یاکم بر بازار اسالمیرواب  اجاماعی  ،بازار اسالمی

به  چه به رورت پیوساه و چه  با ستاير عاارتر شهر بازارارتبان ، استالمی بازارو کالبد   ستاخاار فیزيکی

 هرش ها  بازارمقالة یاضتر، ستعی دارد با استافاده از روو تورتیفی به بررسی ويژگی . رتورت گستستاه

 آن در جامعه اسالمی ها  مخالف و نقشو کارکرد   به خصوص از جابه ساخاار  نمونه شهر يزد()اسالمی

 بپردازد.

 

 بازار اسالمی، شهر اسالمی ، يزدويژگی ها  بازار، نقش   کلید واژه ها:

                                                      
 دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تمام بازنشساهاسااد  1
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 مقدمه:

در خصتتوص وضتتعیت کالبد  بازار استتالمی تا کاون مطالعات زياد  رتتورت گرفاه استتت. اما در 

 خصوص شااخت ويژگیها  ساخاار  . کارکرد  بازار اسالمی ماابع کمار  را می توان يافت.

دانشجويان و محققان ماعدد کار شده است ، اما باز هم می توان هر يک از ويژگی ها قبال توس  اساتید ،

 يافت.دست عمیق تر   به ناايجآن ها را مورد مطالعه قرار داد و 

 بازار اسالمی دارا  چه ويژگی هايی است ؟ 

 آيا بازار اسالمی را بايد از رو  کالبد فیزيکی آن شااخت ؟

اج به اويژه ا  استتتت که م مذهبی  –اجاماعی  –فرهاگی  ستتتاخاارها  چه نوعاستتتالمی دارا   بازار

 عملکرد و رفاار خاری می گردد؟

آيا اگر بازار  دارا  ستاخاار فیزيکی خاص مااقق استالمی باشتد اما ساخاارها  فرهاگی و اجاماعی 

 اسالمی است ؟بازار مربوقه را نداشاه باشد 

در یال تحول است . نظر می رستد بازارها  امروز  در سرزمین ها  اسالمی از جمله در شهر يزد ه ب

به  و از روح استالمی بودن خود دور می شود .هستااد به بازار مستلمانان  شتدن تبديل در یال اين بازارها

ستتالمی بوده استتت از عبارتی اين بازارها روح بازار استتالمی و ويژگی هايی که در گذشتتاه ماعلق به بازار ا

 دست داده اند و تاها به بازار  تبديل شده اند که مسلمانان در آن تجارت يا داد و ساد می کااد.

 روش تحقیق:

مقاله یاضتر بیشتار به شتااخت و تورتیف مستايل ساخاار  ، کارکرد  و  تا ید  کالبد  بازارها  

ساخاار  و کارکرد  بازار اسالمی است. به دلیل هدف مقاله شتااستايی ويژگی ها  لذا پردازد. استالمی می

اد مقاله کوشش دارد با مراجعه به کاب و مقاالت و اسا اياکه تحقیق تورتیفی و اکاشافی است فرضیه ندارد.

تا  36نفر از خبرگان قديمی ) مصایبه شوندگان  بین  84و مدارک و مصتایبه نیمه ساخاار يافاه و عمیق با 

 ( ويژگی ها  بازار اسالمی را بیان دارد.  سال سن داشاه اند 101
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 ویژگی های بازار اسالمی

 بازار اسالمی کالبد فیزیکی-1

بد عاارر تشکیل دهاده اين کال.  می باشادتمامی بازارها  استالمی دارا  کالبد فیزيکی خارتی تقريبا 

قیصريه ، چهار سوق، یجره  تیمچه ،سرا ، کاروانسرا ، )میدان ها  کوچک( لرد مثل راساه بازار ، میدان بار،

 توزيعی است.  –خصوص کارگاهها  تولید  ه دکان ها و فروشگاه ها و ب جار ،تها  

 
 ساختار کالبدی و فیزیکی بازار اسالمی: 1شکل 

 فیزیکی دینی کالبد -1-1

بازارها  استالمی همگی با مستاجد ارتبان تاگاتاگ دارند. يک مسجد بزرگ و يا يک مکان  مسجدد :

با توجه به  ورود  آن ساخاه شده است. در عین یال در در مرکز بازار قرار دارد و يا بازار در مقابل مذهبی

  مساثاا نیست.مساله بازار يزد نیز از اين  . ندواقع شده اها مساجد ماعدد ديگر در راساه  بزرگی بازارها
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اسالمی مدارس ) و یای ماوس (  تقريبا در جوار همه بازارها  بزرگ: مدارس و حوزه هاي اسالمي 

 و یوزه ها  علمیه وجود دارند. 

ار جزئی از کالبد باز نیز یسیایه و مکان ها  عزادار  ،شیعیانبستیار  از بازارها   در کاار  حسجیییه :

 است. 

 تجاری با کالبدهای دینی:پیوستگی کالبدهای 

ارتبان نزديک اقاصتتاد  در همه بازارها  استتالمی وجود کالبد فیزيکی تجار  و ديای در کاار يکديگر

امور دنیو  را به امور اخرو  نشان می دهد. اساس بازار اسالمی بر پیوند اقاصاد با رویانیت و شرعی  يعای

و تابع مقررات و توزيع استتت . استتاستتا بازار استتالمی تحت نظارت علما  دين  تتجار-بودن امور تولید

 . شرعی است 

بپردازد وجوهات شتتترعی را می  را بازار استتتالمی يعای مکانی که قبل از آنکه مالیات و یقوق دولای

 ظارتبه رویانیت استتتت . بازار بدون ن مالیات )وجوهات شتتترعی( پرداخت کااده پردازد . بازار بزرگارين

مراجع به بی باد و بار  اقاصتاد  می رستیده استت و یوزه ها بدون وجوهات بازار با مشکالت اقاصاد  

بخش مهمی از استتاقالل رویانیت به ويژه رویانیت شتتیعه در مقابل دولت را بايد در  روبرو می شتتده اند .

 مقاومت بازار در مقابل دولت پیوند با بازار جساجو کرد. از سو  ديگر بخش مهمی از سیاسی بودن بازار و

. در عمل کالبد  ها  فیزيکی تجار  و ديای انستتجام دانستتتها را بايد از پشتتایبانی رویانیت از بازاريان 

عملکرد  و رفاار  بین بازاريان و رویانیون را در برداشتتتاه استتتت . اين کالبدها با کارکردها  مافاوت را 

  يک کل هسااد.   مال یجره و مسجد و یوزه اجزاءنبايد اجزاء جداگانه از هم تلقی کرد. ع

بازار  که وجوهات شترعی نپردازد و تحت نظارت یوزه ها و علما  دين نباشتد بازار اسالمی نیست 

 ولو آنکه کالبد فیزيکی آن اسالمی باشد. 

و  ويژگی ها  ر نیستت بلکه بیشار تکیه برعاارتر فیزيکی و کالبد  بازار  هدف تکیه بردر اين مقاله 

 خواهد بود.غیر کالبد  بازار اسالمی 

 تولید 

مايه سر –سرمايه گذار  در تولید  –مشارکت در تولید  –بازار استالمی نقش اساسی و مهمی در تولید 

نقش در امور تولید  نداشاه باشد .  و گذار  در امور تولید و سلف خر  دارد. بازار  که غیر تولید  باشد
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 نظر نگارنده یای اگر بازار وجوهات شرعی بپردازد ولی در تولید نقش نداشاه باشده نیست . ب بازار اسالمی

ید یق در رابطه بازار با تولق. مطالعه و تد بلکه بازار مسلمانان است قلمداد کرد  بازار اسالمی را آننمی توان 

 ا  اقاصاد  باشد .می تواند خود موضوع ده ها تز دکارا در زمیاه اقاصاد اسالمی و جغرافی

 
 نمونه جدول و نقشه بندی مشاغل در بازار یزد -2شکل 
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  و تولیدات کشاورزی اسالمی بازار میدان بار

چا  و قوت و روز  مردم استتت . میدان بارها بقوالت ، یبوبات ، قاد ، ،میدان بار بازار میوه و تره بار

 نقش اساسی در تولیدات کشاورز  ودامی داشاه اند .  در بازار 

بوده و هسااد و زمین و آب و باغات و مراتع (ها خود رتایب مستاغالت )  بستیار  از میدان بار-1

 .مساقیما در امر کشاورز  و دامدار  نقش دارند 

نیاز کشتتاورزان و يعای ستترمايه و نقدياگی مورد  تقريبا تمامی میدان بار  ها ستتلف خر بوده اند .-2

دامداران را تامین می کرده اند .  در غیاب بانک ها  کشتتتاورز  و بانک ها  دولای همه نیازها  نقدياگی 

ها با ستلف خر  سترمايه خود را در خطر خشتکستتالی ،  کشتاورزان را بازار تامین می کرده استت . بازار

می کاد ، ستترمايه گذار  در امور نه ستتلف خر  . میدان بار  ک ندتگرگ ، زلزله ، ستتیل و... قرار می داده ا

 میدان بار اسالمی نیستاين نوع  ..از شاخصه ها  تاريخی اسالمی بودن دور است کاد نمیکشاورز  و آب 

در تولید و پرداخت وجوهات  مهمی  نقشبايد ويژگی میدان بار استتالمی   بلکه میدان بار مستتلمانان استتت.

  داشاه باشد .شرعی 

ويژگی عمده بازار استالمی است . توزيع و فروشادگی بعد از تولید قرار دارد . کاسبی یبیب ا   ،تولید

بازار  که در امر تولید نقش ندارد بازار بازار اسالمی بازار تولید  است .  است که خود در تولید نقش دارد.

نشان دهاده  1شمارهجدول  د. مستلمانان استت نه بازار استالمی هر چاد که کالبد و فیزيک آن اسالمی باش

 می باشد. وایدها  تولید  در بازار يزد

 تعداد و درصد واحدهای تولیدی در بازار یزد:  1جدول 

فروش و  کل نام بازار ردیف

 توزیع

 تولید

 واحد نوع

   43 43 بازار صدری 1

   43 43 افشار 2

 طال 1 77 77 دروزاه مهریز 2

   67 67 شرقی غربی(راسته بازار خان )  3

   36 36 راسته بازار خان ) شمالی جنوبی( 5

   52 52 راسته بازار زرگرها 7

 کفاشی -لحاف دوزی -نجاری -گیوه دوزی 7 55 71 محمد علی خان  7
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 طال سازی 1 42 44 جعفر خان 8

 طال سازی 2 13 17 عالقبندی 6

 خیاطی 1 27 28 پنجه علی  11

 گیوه دوزی -لوافی  5 21 25 سراج ها 11

 نجاری -حلوایی -نانوایی -طال -آهنگری 17 26 35 کاشی گری  12

  -چاقو سازی 1 26 41 حضرت عباسی 14

 مس گری 5 26 43 مسگری 13

 مسگری 4 17 21 میرزا کرم  15

 صنایع دستی -صندوق سازی 4 25 28 ریسمانیان 17

   28 28 چیت سازی 17

 -طالسازی –کارگاه حلوا ارده  -خیاطی 6 37 57 تبریزیان 18

 نانوایی -نجاری

   74 74 لرد حماالن و کوچه تلفن خانه 16

  -حلبی سازی -طالسازی -لحاف دوزی  3 71 75 میدان خان  21

 آهنگری 1 3 5 سرای باجوردی 21

 طالسازی 2 77 76 سرای پنجه علی 22

فروش و  کل نام بازار ردیف

 توزیع

 تولید

 واحد نوع

 طالسازی 2 8 11 خجسته 24

 طال سازی 41 41 71 والی  23

 خیاطی -طال سازی 4 26 42 والی کوچک  25

 طال سازی  11 22 42 گودالک  27

 طال سازی 2 23 27 حاج صادق 27

   81 81 سرای خواجه 28

   12 12 سرای تهرانی 26

 دفتر بافندگی 1 81 82 اعراب 41

 طال سازی 1 47 47 سرای وکیل 41

   17 17 سرای شیرازی 42

   23 23 سرای فردوسی 44

   15 15 سرای گلشن 43
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   51 51 سرای سادات 45

   51 51 سرای علی آقا  47

   46 46 سرای کرمانی  47

   41 41 سرای باوردی 48

 طالسازی 1 25 27 بازار قیصریه 46

   4 4 تیمچه میر افضلی  31

 طالسازی 5 37 52 پاساژ حضرتی 31

 طالسازی 21 35 77 پاساژ مرکزی 32

 طالسازی 4 21 24 پاساژ رضا 34

 طالسازی 8 13 22 پاساژ مهدی 33

   71 71 صدوقی 35

  137 1772 1816 جمع کل 

  ٪181/8 ٪61/61 111 درصد

 

  
 نقش بازار اسالمی در تولید و مشارکت در تولید -3شکل 
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 منابع آبو  پاکی و طهارت  

بازار  بايد قاهر و با وضو باشد  هسااد (آب انبار و یمام بازارها  اسالمی مجهز به ماابع آب ) قاات ،

 . 

ارتبان آب و غستل و وضتو و قهارت را در بازار نشان می  و وجود توالت در بازار  ماابع آب و یمام

دارد. بازار  مسلمان وقای مغازه ها و یجره دهد. در بازار اسالمی اقاصاد با مسجد و قهارت ارتبان اساسی 

مطهر باشتد . ساخاارها  مربوقه در درجه اول مربون به پاکی و و با وضتو پاک و خود را می گشتايد بايد 

وقای پاساژ  با ردها مغازه ساخاه می شود ولی دارا  مسجد  و بعد برا  رفاه و بهداشت . قهارت است .

اين است که نه تاها رفاه و آسايش در اين بازار نیست بلکه اروال روح  و وضوخانه و توالت نیست معاايش

  اسالمی بودن در اين بازار یاکم نیست . 

 و آمادگی جسمانیزورخانه 

زورخانه جزو پیوست ها  بازار اسالمی است . وجود دارد زور خانه ا   اکثر بازارها  اسالمیدر کاار 

بازار  مسلمان بايد قو  .  .است و سالمای جسم وروح . هدف ارلی ورزو در اسالم  آمادگی برا  دفاع 

در خیابان ردها واید تجار  می سازيم ولی پیوست امروزه وقای  و آماده دفاع از اسالم و مرز و بوم باشد .

 یره را جزو الزامات نمی بیایم از روح اسالمی شدن دور شده ايم . باشگاه و غ ورزشی )زورخانه(

 و محل گردهم آییرستوران 

چون  مراکزقهوه خانه و چا  خانه و قلیان خانه و غیره استتت . اين  –بازار معموال مجهز به رستتاوران 

 غذا در. کاادرا تامین می و يا آشامیدنی معموال بهارين غذا دارند پايدار ومعموال مشار  ها  دائم و خاص 

در عین یال برا  سالمت روح و تن. برا  آماده شدن کار و شکر خداوند برا  کار.  خوراک استت ارتل 

در بازار ها  اسالمی بسیار  از اين مراکز محلی برا  تجمع موقت بازاريان و برقرار  ارتبان نیز می باشتد.

هسااد . بسیار  از مسائل تجار  و اجاماعی در  قهوه خانه ها ورستاوران ها پاتق تخصتصتی راف خاری

 اين گونه قهوه خانه ها و رساوران ها یل می گردد.

 بازار و وقف 

 –قاهره  –کمار بازار استالمی استت که دارا  وقفیات نباشتد . بستیار  از تاستیسات بازارها  دمشق 

 (1690پروانه  –کرمان و يزد همه دارا  وقفیات هسااد ) شاه یسیای  –شیراز  –ارفهان  –تهران 
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 بزرگارين واقفین کشور بوده اند . بازار بدون وقف و واقف بازار اسالمی نیست .  ها تجار و بازار

 

 میالدی 07عناصر تجاری وقفی در بازار یزد، مایکل بنبن اوایل دهه  -4شکل 

 بازارها و خیریه ها و امور خیر

بازار  ها خیريه . از قديم االيام  دارندبازارها  استالمی عالوه بر وقفیات در امور خیريه نقش استاسی 

 ها  ماعدد  را ايجاد و مديريت می کرده اند.

ستتات بازار استتالمی اين استتت که دارا  وقف و واقف و تشتتکیالت خیريه باشتتد. بازار بدون وقف و 

  واقف و خیريه بازار اسالمی نیست . 
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   بازار اسالمی و مراسم مذهبی

ساير  شبیه خوانی و –با هیات ها  سیاه زنی  بازارها  اسالمی بخصوص بازار شیعیان ارتبان نزديک با

 د. همین تشکل ها  مذهبی در موارد لزوم به کمک بازار  ها آمده اند و بازار  هانتشتکل ها  مذهبی دار

 پشایبان تشکل ها  مذهبی هسااد.نیز 

 

 

 برخی ویژگی های بازار اسالمی -5شکل 

  جمع گرایی:

بازار استالمی بازار جمع گرايی استت . بازار استالمی بازار ارااف و ساخاارها  رافی است . هر فرد 

بازار  در بازار استالمی تابع راف و مقررات راف است  و راف پشایبان بازار است . بازار اسالمی بازار 

در آن فردگرايی یاکم باشتتد بازار استتالمی نیستتت ولو دارا  کالبد فیزيکی ويژه فردگرا نیستتت . بازار  که 

 NGO بع تشکل ها  مردم نهاد يا به ارطالح بین المللیبازارها  اسالمی باشد . بازار اسالمی تقريبا تماما تا

     هاست .
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 عدم تصدی گری دولت  و نقش نظارتی دولت و حکومت 

بسیار محدود است . در بازار اسالمی دولت نقش تصد  گر  ندارد. همه نقش دولت در بازار اسالمی 

 توزيعی تابع مقرراتدر بازار استتالمی امور یقوقی و معامالتی و  .امور بازار توست  ارتتااف اداره می شتتود

را داشتتاه اند . ايجاد نظم و امایت  یعوامل دولای نقش نظارت .شتترعی استتت و زير نظارت علما بوده استتت

 گیرد بازار اسالمی نیست ولو دارا  ساخاار فیزيکی ويژه باشد . بکه تصد  گر  دولای در آن باال  بازار 

عاتی با اقالدالل به معای ارلی کلمه است  مربوقه خبرگان در بازار اسالمی قیمت گذار  با ارااف و 

 مثل تعیین استتتاثاايی ) قحطی ها ( وموارد  که به دستتتت می آورد تعیین نری می کاد . دولت جز در مواقع

. بازار  که تصتد  گر  دولای در آن گسارده باشد بازار اسالمی نداشتاه استت  در بازار قمیت نان نقشتی

 نیست . 

 شفافیت 

وجود ندارد.  در بازار اسالمی يکی از ارتول بازار استالمی شتفافیت است . هیط اقالعات محرمانه ا 

شتتود وجود ندارد . در بازار استتالمی رتتداقت و رفاقت ،  ستتالم ناو رقابت  اقالعاتی که ماجر به انحصتتار

ت . شفافیتعاون برقرار استت . اقالعاتی که ماجر به رانت شود در بازار اسالمی نیست  همکار  و همیار ،

  اقالعات جزو ارول پايه ا  بازار اسالمی است. 

 خالق احاکمیت 

اخالق است . همه امور اخالقی و شرعی در معامالت و زندگی و بازار استالمی بازار شترع و یاکمیت 

يکی از مهمارين ارول اخالقی بازار جلوگیر  از ضرر و آسیب و خسارت  ارتباقات اجاماعی جار  است .

به ديگران است . در رورتیکه کسی بی تقصیر ورشکست شود اخالق بازار اسالمی ايجاب می کاد که همه 

تا دوباره کار خود را شتتروع کاد. يکی از داليل عمده پیدا شتتدن مراستتم گلريزان  به ورشتتکستتاه کمک کااد

  همین سات یساه است . 

 همزیستی مسالمت آمیز

مسیحی و  -تقريبا در تمامی بازارها  استالمی عمده جهان، گروهها  غیر مسلمان به ويژه تجار يهود 

 ها  ستتالمی هیط ماعی برا  ورود و فعالیت اقلیتارمای در کاار مستتلمانان مشتتغول بکار بوده اند. بازار ا
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مذهبی نداشتاه است. در بازارها  سراسر شمال آفريقا و خاورمیانه و آسیا  مرکز  و افغانساان اقلیت ها  

مذهبی به ويژه يهوديان فعال بوده اند. تقريبا رتد در رتد مصتایبه شتوندگان يزد  اعالم داشاه اند. که تا 

يان يزد را يهوديان تشتتکیل می داده اند . در برخی راستتاه ها یآتتور آن ها بقدر  بازار ٪22یداقل  1685

مشتهود بوده استت که روزها  شتابه عمال بازار نیمه تعطیل بوده است. اقلیت ها معموال در مشاغل خاری 

ال رعايت می کرده اند. همین یآتتور فعو  رتتافی بازار را کامال مشتتغول بوده اند. آن ها هم امور اخالقی 

و گستتارو ارتباقات بین  آمیز اقلیت ها در امور تجار  موجب انستتجام بیشتتار ملی و همزيستتای مستتالمت

. يکی از مهمارين ويژگی ها  بازار استالمی یآتور اقلیت ها  ديای و مذهبی در می شتده استت  المللی 

 اقلیت ها  ديای و مذهبی مسلمانان بوده است . بازارها  اسالمی هیط ماعی برا  کار و کاسبیبازار در کاار 

  کااد. کرده و نمیايجاد نمی

 ارتباط بین المللی 

و  رفو  تجار ارفهانبازارها  استالمی از قديم االيام ارتبان بین المللی گستارده داشاه اند . در عصر 

يهود  ( ارمای ، مستتیحی ، اعم از مستتلمان ،رشتتت و کاشتتان و تبريز و ...  با تجار بزرگ اروپايی و هاد )

بازار اسالمی يکی از ارکان معامالت گستارده داشتاه اند اين ارتباقات موجب گسارو رلم می شده است .

عمده رواب  بین المللی بین کشورها  جهان اسالم و ساير کشورها بوده است . بازار اسالمی موجب انسجام 

ن شده است . بازار هم اکاون هم رلم در سرزمین ها  اسالمی و یای بین جهان اسالم و جهان غیر مسلما

نقش مهمی در گستارو رتلم دارد. الباه در زمان جاگ بازار استالمی پشایبان مجاهدين اسالم بوده است . 

بازار  استالمی بازار  خاثی نیستت بازار  که نقش خود را در گسارو رلم و پشایبانی از جاگ ايفا می 

  کاد. 

 نقش بازار در امور سیاسی

نقش مهمی در جريانات ستتیاستتی داشتتاه استتت . اين امر از قیام مخاار ثقفی تا نهآتتت بازار همیشتته 

انقالب استالمی مشهود است . ) دائره المعارف  وخرداد  15قیام  تا  مشتروقیت و نهآتت ملی شتدن نفت

 دمشق، قاهره ،در ستاير سترزمین ها  اسالمی از جمله اساانبول ، (. 161-160استالمی جلد يازده رتفحه 

 قاجه بازار نقش سیاسی پايدار  را برا  خود محفوظ داشاه است . کراچی، جاکارتا ،
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بازار استالمی معموال بازار ستیاسی است . بازار اسالمی بازار  است که با یکام جور و ملم در مقابله 

بازار استتالمی  شتترعی استتت . هپرداخان مالیات ها  دولای و پرداخت وجوندر  استتت . بزرگارين مقابله آن

  معموال بازار سیاسی است بازار خاثی از نظر سیاسی بازار اسالمی نیست . 

عالوه بر کالبد بازارها  استتالمی بايد شتتامل بر ويژگی ها  بازار ،و تحقیقات مربون به بازار مطالعات 

 اسالمی گردد. 

 

 باطات در بازار اسالمیتار -6شکل 

 

 نتیجه:

می تواند بازار اسالمی باشد.  در شرايطی خاص غیر سترپوشیدهچه آنکه بازار چه سترپوشتیده و  نایجه

پرداخت وجوهات شرعی ، شفافیت شرون آن اخالص در عمل ، ارتبان با خداوند و علما  دين و مذهب ،

دفاع از   وقف ، مشارکت در تولید و ، رتداقت ، همزيستای مسالمت آمیز ، جمع گرايی، همکار ، تعاون ،

 بازار اسالمی نیست که نیست . اين ويژگی ها نباشد    که دارا ماافع دين و ملت و کشور است . بازار

 از همه ويژگی ها  بر شمرده شده برخوردار بوده است .  1650بازار يزد تا دهه 
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اابراين ب بازار يزد مثل همه بازارها  ديگر ماکی به ويژگی ها  ساای مباای بر اسالم گرايی بوده است .

ايجاد رتتاعای شتتدن اولیه يزد )  شتتدن يزد داشتتاه استتت . بازار يزد نقش مهمی در تولید و در رتتاعای

 توس  بازاريان آغاز شده است  . کارخانجات نساجی (

است . راايع الکارونیکی ايجاد شده توس  تجار بوده مهم هم نقش بازار يزد در رتاعای شتدن کشور 

در سطم ملی بازار يزد در ايجاد مزارع بزرگ کشاورز   .است نمونه آن يزد  مثل یاج محمد تقی برخوردار

است . بخش مهمی از سرمايه ها  بکار گرفاه شده در زراعت و باغات جیرفت ايجاد   سرمايه گذار  کرده

پستاه زارها  رفستاجان نخلستاان ها  بم و بلوچستاان توست  تجار بازار يزد انجام شده است . گسارو 

  بازار يزد بوده است . مااسفانه به دلیل هجوم اجااس ساخت ابه سرمايه هرتاايع دستای يزد عمدتا ماکی 

خارج به ويژه چین بازار يزد مثل بستتیار  از بازارها  ديگر از تولید و ستترمايه گذار  در امر تولید روز به 

اه اند. فتعداد تجار و کستبه اقلیت ها  مذهبی مشغول در بازار يزد بسیار کاهش ياروز بیشتار دور می ماند. 

 تصد  گر  دولای بهفرد گرايی به یداکثر ممکن رستیده استت . ستاخاارها  رتتافی ضعیف شده است .

  .یداکثر رسیده است

رواب  ماقابل بازار با بخش خصوری و جامعه رویانیت به نفع دولت و بانک ها کاهش يافاه است . آيا 

بازار  که کالبد خود را نگه دارد ولی ساير ويژگی ها  خود را از دست دهد را می توان بازار اسالمی نامید. 

ف ، بدون رعايت اخالق با قوانین ضعی، بدون اسااندارد –مدرنیاه بدون تولید بعید می دانم . مدرنیاه ناقص )

ش بی و قالب و کالبد فیزيکی  جسم( پاساا ها  جديد )ستودجويی فرد   در یال گستارو استت . بازار 

 باقی نمانده است .

بدون مسجد و نمازخانه ، مغازه و فروشتگاه بدون داشان واید تولید  ، رتد چاديی با وقای پاستاژها

 بدون پیوست ريسک و بدون داشتان مکان استارایت و ورزشگاهتوالت ، بدون داشتان آب و وضتوخانه و

کایم نه قوانین استتتالمی را در ستتتاخت و ستتتاز رعايت کرده ايم نه ايجاد می بحران و پتدافاتد غیر عامل 

  را. اساانداردها  غربی

 بین مدرنیاه و سات در هوا مانده است . شهرساز  ما
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و راستتاه خیابان ارگ )امام خمیای ( مشتتهد با خیابان  بازار يزد ()مثال مقايستته ا  بین يک بازار ستتاای

مدرس و ستجاد مشتهد نشتان میدهد که شتهر ساز  و خیابان ساز  و پاساژ و بازار ساز  ما روز به روز 

  .بیشار از  امکانات و ارزشها و ضواب  شهر ساز   واسااندارد ها  محی  زيست دور می شويم

 زيست محیطی و –ا که اين روزها برا  پروژه ها  بزرگ پیوست اقاصاد  پیشتاهاد می کام  شهرداره

میراث فرهاگی می خواهاد بايد عالوه بر اين امور پیوستتت ها  فرهاگی و ورزشتتی ر بحران و پدافاد غیر 

عامل هم بخواهاد. ومیفه محققین و دانشگاهیان است که در اسااندارد ساز  ضواب  و پیوست ها با وزارت 

 مسکن و شهرساز  و شهردار  ها همکار  تاگانگ داشاه باشاد.ر کشور

  :از منابع زیر الهام گرفته و استفاده شده استدر این مقاله  

انتشارات  ،، سرمایه داری بهره بری و تکوین شهر در ایران، ترجمه عباس سعیدی 1481اهلرز ، اکارت ، .1

 منشی

، تهران  بازار یزد و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر، 1461حاجی زاده میمندی مسعود،  .2

 .بنیاد ایرانشناسی 

 ، از شار تا شهر ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم. 1462حبیبی حسن،  .4

 بازار.کلمه  ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،1481دائره المعارف بزرگ اسالمی،  .3

جلد یک،  کلمه برج پروشانیو حسن طارمی (نظر مصطفی میرسلیم ) ، زیر1475دانشنامه جهان اسالم،  .5

 بنیاد دائره المعارف اسالمیبازار، 

نشریه ویژگی های بازار اسالمی در نظریه و عمل، ، 1486رجایی ، سید محمد کاظم ،  پائیز و زمستان  .7

 4معرفت اقتصادی ، شماره 

رقابت کامل، مجله  -اسییالمی در مقایسییه با بازار  ، تقاضییا در بازار 1487رجایی, سییید محمد کاظم ،  .7

 علمی و پژوهشی.، 8شماره جستارهای اقتصادی، 

 انتشارات پاپلی.، وقف شناسی تهران ،1461شاه حسینی، پروانه ، .8

، بازار بزرگ اصفهان، مرکز اصفهان شناسی، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 1485شفقی ، سیروس، .6

 اصفهان 

 48شماره  ، عناصر بازار اصفهان و موقوفات آن ، میراث جاویدان، 1481شفقی، سیروس ، .11

صییاف زاده, علیرضیا, تز دکترا, تاریر سیرمایه های غیر رسیمی بر توسیعه اقتصیاد روستایی, نمونه  .11

  موردی میدان بار ایثارگران مشهد.


