
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

cm 5/3 

 

 

  تمایز بازار سنتی و بازار مدرن و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی آن
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 ( artza52322@gmail.com) انشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،ددانشجوی کارشناسی ارشد زهرا عزیزی شیرکوهی،  -2
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 چكیده 
. این تصویر، آوریم در ذهن مردم تصویر مكانی مملو از مغازه و راهروهای مسقف نقش می بنددوقتی نام بازار را بر زبان می

شكل فیزیكی همان بازار سنتی است که در سالهای متمادی، نقش و جایگاهی مختص به خود داشته و با یک مرحله از توسعه 

کشور در گذشته وابستگی دارد. اما در حال حاضر، بازار در ذهن نسل جدید تصویری متفاوت با آنچه در اذهان پیشینیان بوده، 

شود. مبادله داوطلبانه و آزاد است. دهد و وجه مشترک این دو محسوب میا به بازار مدرن پیوند میدارد. آنچه بازار سنتی ر

شود به این معنی که افتد. اما وقتی ظرف نهادی بازار دگرگون میاین امر از گذشته جریان داشته و هم اکنون هم اتفاق می

با آنچه در گذشته بوده مشاهده می کنیم. گذشته از امروز تحول کند تصویری متفاوت از بازار قواعد حاکم بر آن تغییر می

تواند داشته باشد. اول درک اینكه بازار در مقاطعی از تاریخ گذشته ما نقشی فراتر تاریخی، این بررسی حداقل دو خاصیت می

توانیم اینكه ما چه انتظاری می از مكان مبادله کاال ایفا کرده که ممكن است در زمان حاضر دیگر آن نقش را نداشته باشد. یا

تواند به ما کمک کند تا بفهمیم چرا زمانی از بازار به عنوان مكانی که مبادله در آن اتفاق می افتد، داشته باشیم. این می

آفرینی بازار در کشور ما نقش آفرینی سیاسی یا فرهنگی شده و اینكه چرا در زمان فعلی ممكن است این نقشها وجود نقش

اشته یا تغییر کرده باشد. خاصیت دوم هم اینكه ما مفهوم بازار را به عنوان یک سازوکار از مفهوم آن به معنای مكان مبادله ند

جدا کنیم تا بتوانیم در اقتصاد، ساز و کار را مدنظر قرار دهیم. این شاید بهانه ای باشد که بتوانیم بهتر سازوکار را درک و آن 

 نیم.را در جامعه نهادینه ک
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 تعریف بازار

ارسی است فد، اصال و نطنز بصورت واچار بكار می رو گیالناست و هنوز هم در  "واچار "واژه بازار که اصل آن در پهلوی 

 ومحل تجمع  ورضه شود عبرای فروش یا تولید و فروش  کاالهاییآن  فضایی که در وکلمه بازارگان ) بازرگان(از آن بدست می آید.

 .اغلب مسیری ارتباطی نیز باشد، بازار خوانده می شود

 

 عناصر تشكیل دهنده بازار
ن ظاهر ه به آاصلی و وابست اصر متعددی خود را به عنوان اعضایدر طی شكل گیری بازار در شهر های مختلف ایران عن

 نظور شناختمذا به لو فرم هر کدام بسته به فرهنگ ، شرایط اقلیمی ، سبک حاکم بر زمان و.... بوده است  نموده اند که شكل

 ازیم .کامل و دقیق این عناصر آنها را بر اساس نوع عمل کرد تقسیم بندی نموده سپس به تشریح هر کدام می پرد

 

 اکولوژی و توزیع فضایی عناصر در بازار سنتی
ن و بیح فروشار و تسکنار مسجد جامع , بازار فروشندگان اشیاء مذهبی بود و شمع فروشان و عطاران و مه نخستین بازار در

پس از آن  رار داشت .ازان قمانند ایشان در این بازار بودند و در کنار آن بازار کتاب فروشان و بازار صحافان و سپس بازار چرم س

ده گ و سرپوشیحوطه ای بزرم معموالًداشت و پر اهمیت ترین مرکز بازرگانی بازار بود نام  «قیصریه  »بازار پارچه فروشان بود که 

و  تند و خریدمی داش گران قیمت را در این بازار نگاه کاالهایداشت با درهایی بزرگ که شب ها بر آنها قفل می زدند و سایر 

ارها به . این باز ر داشتبازار حلبی سازها و آهنگری قرا فروش می کردند . پس از قیصریه ها بازار تجارها و مسگرها و پس از آن

 راسته های مختلفی مثل راسته قالی باف ها , کفاشی ها و غیره مستقیم می شد.

در خارج  .شهر بود  دروازه دوزان جای داشت که نزدیک پاالندر حاشیه بازارها , کاروانسراها و بازار نعلبندان و زین سازان و 

یگاه راف شهر جات . اطی مردم روستایی و فروشندگان دوره گرد و پیله وران و سبد فروشان و مانند آن قرار داشدروازه بازارها

انند شهر بود م بیرون صنایع و فعالیت هایی بود که هم به زمین بزرگ نیاز داشتند و هم از نظر آلوده کردن محیط جای آنها در

ی و ارهای هفتگا , بازو رویگرخانه و سالح خانه بیرون شهر همچنین محل گورستان هدباغ خانه , رنگرزخانه , کوره های آجرپزی 

 .مثل سه شنبه بازار و یكشنبه بازار و بساط تعزیه خوانی و نقالی بود ساالنهماهانه و 

 

 نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران
جاری فقط توی های ز طریق تبدیل کوی های مسكونی به ککه در بسیاری از موارد , بازار ا اسالمیشهرهای عربی ـ  برخالف

م نوع صنف حكراساس تباکثر بازارهای ایران نظامی منسجم  متشكل از دو ردیف دکان در امتداد دو سوی راسته یا معبر بود . بر

ا , ز قیصریه هتشكل ام سرپوشیده ای داالنفرما بود و هر صنف در هر محل ویژه ای موسوم به راسته فعالیت می کرد . راسته که 

ی مجره ساخته حکان و سراها و تیمچه های متعدد بود . استخوان بندی بازار را تشكیل می داد . در دو سوی هر راسته تعدادی د

کان دروشی ها و ارچه فشد که به صورت پیوسته به هم در کنار یكدیگر قرار داشتند . برخی از دکان ها مانند قالی فروش ها , پ

ی گرفت یا مبه خود  در همان جا شكل نهایی کاالبودند . یعنی  کاالروش لوازم زینتی و لوکس تنها مخصوص عرضه و فروش های ف

ناسب با ها مت ساخته می شد و سپس عرضه می گردید مانند دکان های مسگری , آهنگری , خراطی و بسیاری کفاشی ها , دکان

فروشگاه مجاور بازار  (اصی داشت مثال دکان نانوایی یا قندریزی عالوه بر پامچال که در آن عرضه می شد شكل و ابعاد خ کاالیی

 گر اختصاصو دارو انبارها و کارگاه هایی ضمیمه آن بوده و اغلب دکان هایی که به سوداگران خرده فروش چون ریسمان فروش)

 شد . فاده میو و تنظیم حساب و دفتر استیا ساختن دار کاالداشت دو طبقه بوده و از باالخانه ها آن برای جور کردن 
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 بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهرسازی
هر شنوان قلب آن بع یكی از مهمترین جنبه های بازار، موقعیت و اهمیت شهری آن است و در اکثر شهرهای ایران می توان از

ه جاد(ه اند ار داشتذشته در مسیر شاهراه کاروانها قرمخصوصاً. در شهرهایی که در گ و یا بطور کلی بافت اصلی شهر نام برد

 ، اهمیت آن بسیار بارزتر و نمایان تر است.)ابریشم

ز محوطه اتوان می حدودی و در بعضی موارد با عبور از چند گذر تا تقریباً تمام شهرها در اطراف کانالهای بازار قرار داشته

 بزرگ و آب تكایای وشهر رسید وگرنه تمام مساجد بزرگ شهر مثل مسجد جامعه  اعیان نشین و باغهای محالتبازار دور شد و به 

ادی دچار جنبه اقتص ودی ازانبارهای اصلی شهر همگی در پیچ و خم کانالهای بازار قرار دارد. اینگونه شهرها به مجرد اینكه تا حد

روبه ای ورت مخه خود را از دست داده و به صوقفه شدند حالت سكوت عمیق و مرگباری به خود گرفته و به تدریج تمام سكن

 ود.رده می شاند. مثل شهرهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و امروزه حتی به ندرت نامی از آنها ب درآمده

ل است و یک سلو توان بدین ترتیب توجیه کرد که هر مغازهاز نظر شهرسازی بازار که مجموعه ای از مغازه هاست را می

یت کمتری ه آن اهمهای دیگر شهری نسبت بدهد و این بافت اصلی شهر است که بافتوعه آنها یعنی بازار، تشكیل بافت میمجم

 باشد.داشته و اکثراً منشعب از آن می

زمان  د. چون درمی ده طبقه دو یا سه را جا اصوالً این بافت اصلی شهری در پیچ و خم های خود سكنه کارگر، دکان دار و یا

مسیر  یكی یا دردر نزد تجارتی بوده است. بازار کاالهایقدیم شهرها دروازه داشته و یكی از کارهای دروازه ها، ورود و خروج 

 تداشته اس زیادی اصلی دروازه قرار داشته و در ضمن بواسطه کار خود مرکز عبور و مرور اصلی شهر و بالنتیجه سر و صدای

 ه و یا بهو حاکم ب و هوا و مرتفع شهر بصورت باغ وجود داشته محل زندگی طبقات ممتازکه در نقاط خوش آ محالتی معموالً

 اصطالح افراد طبقه یک بوده است.

 

 تعریف بازار مدرن
بر  های مختلف ر جنبهدر راستای تغییراتی که در نظام شهر نشینی و ساختار اقتصادی کشور به وجود آمد و تاثیراتی که د

ه هر یک و هستیم کو به رنین حاکم بر آن در شهر های ما گذشت ، امروزه با مجموعه ای از فضا های تجاری ربازار و روابط و قوا

 به نوعی در تامین نیاز مندی های ساکن نقش دارد.

 

 مرکز خرید
کز از مراونه گد. این ای از ساختمانها با فروشگاههای گوناگون باشد که توسط راهروهای مرکزی با هم ارتباط دارنمجموعه

نواع اه بوده و ند طبقخرید، باعث سهولت جریان خرید افراد و افزایش قدرت انتخاب آنها میشود. مراکز خرید امروزی معموال چ

هروها ا دیگر رارتبط ببست یا مکاربریهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی در آنها به چشم میخورد. راهروهای مرکز خرید میتواند بن

. در ر میگیرندسب قراباشد. این مسیرهای ارتباطی بین فروشگاهها قرار گرفته و قسمتهای خدماتی در انتهای آن، در نقاط منا

 اشد.مراکز خرید چند طبقه امروزی، حرکت عمودی خریدار در طبقات، از تاثیر گذارترین عوامل طراحی بنا میب
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 هبازار و توسع

ید م. مثال باداری شاید بتوان گفت کیفیت عملكرد بازار یک نشانه و یک شاخص از مرحله توسعه یافتگی است که در آن قرار

ولت در ر به سیر نهاد دسال گذشته چه نقش و کارکردی داشته و اکنون چه کارکردی دارد. همانطور که اگ۵۰ببینیم نهاد بازار در 

سنتی  ار یک نهادرتر بازآن میتوانید تحوالت توسعه کشور را نیز بررسی کنید. در گذشته های دو تتحوالایران دقت شود به میزان 

 نتی داشتیمسقتصادی اکه در آن بازاری با سازوکار مدرن تشكیل میشود، ما  در کشور بوده است. در مقایسه با یک اقتصاد مدرن

یم در آن عهای که قدله توسورد ارزیابی قرار دهیم آن وقت میتوانیم مرحکه در آن بازار سنتی شكل گرفته بود. اگر این فاصله را م

 دن به مدرننتی بوسقرار داشتیم و مرحله توسعه فعلی و سیر تحوالت آن را بسنجیم. همانگونه که یک جامعه در حال گذار از 

اعده از همین ق ازار همن تغییر میكند، برا از سر میگذراند و نهادهایش دچار دگرگونی میشود و قواعد حاکم بر آ تحوالتیبودن 

 تبعیت میكند.

 ا کرده استجلی پیدتدر نهاد بازار چگونه  تحوالتصورت گرفته و این  تحوالتیاگر بخواهیم بگوییم که در گذشته دورتر چه 

با  وری داشتیمه ما کشکبررسی آن عوامل باشیم. یكی از این عوامل مقیاس فعالیتهای اقتصادی است؛ به این معنی  باید به دنبال

فر بود که حدود شمسی جمعیت حدود بیست و چند میلیون ن ۴۰جمعیتی بسیار کمتر از جمعیت فعلی. برای مثال در اوایل دهه 

بودند. وقتی  درصد این جمعیت یعنی حداکثر چیزی حدود هشت میلیون نفر شهرنشین ۳۵درصد آن جمعیت روستایی و تنها  ۶۵

یم که ی میرسرهای موجود توزیع کنیم جدای از چند شهر بزرگ مثل تهران و اصفهان و... به شهرهایاین جمعیت را در شه

یم که د نیز میبینهزارنفری داشته اند. از نظر تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص از حجم اقتصا ۵۰جمعیتهای حداکثر 

لید کاال و قتی حجم تووه است. مورد مبادله قرار میگرفته بسیار کم بودمیزان درآمد و کاالیی که در اقتصاد تولید میشده و در بازار 

ود که چک خواهد بیار کوخدمات بسیار کوچک باشد نظام مبادله و بازاری که این کااال و خدمات را پشتیبانی میكند نیز نظامی بس

وقتی  ین نكته کهضافه امراجعه میكنند. به ا مصداق بیرونی آن مكانی میشود که همه افراد شهر برای انجام مبادالتشان به آنجا

 اساسی است روری وسطح درآمد جامعه در مرتبه پایین تری قرار گرفته باشد سبد کاالیی مصرفی مردم هم محدود به کاالهای ض

 که دربرگیرنده مواد غذایی و پوشاک و نیازهای اولیه است.

 

 طراحی فضاهای تجاری در ایران
ل یبرخی از دال باشند.به علت همگام بودن با وضعیت اجتماعی، به سرعت در حال تغییر و تحول میالگوهای خرید و فروش 

 تغییر و تحوالت اخیر به قرار زیر است :

 رشد جمعیت و باال رفتن سطح درآمد شخصی -1

 افزایش وسایل نقلیه شخصی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه عمومی -2

 های خریدامهمتداول شدن کارتهای اعتباری در برن -3

 تنوع زیاد کاالهای موجود، ناشی از پیشرفت فناوری و معامالت جهانی -4

 

 ان خرید ازیش جریکالن با فنون نمایشی جدید به خریداران امكان وارسی و انتخاب داده و سبب افزاعرضه کاال در مقیاس 

 ی آوردن بهقل و روبازار از خرده فروشان مستخرده فروشی به عمده فروشی شده است. امروزه کاهش تعداد مغازهها و دور شدن 

 فروشگاههای زنجیرهای به دالیل زیر رخ داده است:

جایگزین  ای جدیدهبه دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره بهای بیشتر تعطیل شده و توسط فروشگاه مغازه های قدیمی  -1

 میكردند.
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 های کوچكترین واحدتدابیر خود واحدهای بزرگتر را جایگزفروشگاه های زنجیرهای و تعاونی ها در راستای بهینه سازی  -2

 میكنند.

قای کسب و های، ببسیاری از خرده فروشانی که به صورت آزاد و مستقل کار میكنند، در رقابت با فروشگاه های زنجیر -3

 کار خود را دشوار مییابند.

 پردازند.کوچک به خاطر محدودیتهای مالی عوارض بیشتری میفروشگاه های  -4

 

ر این ر است که دشش بازاکاندازی یک مرکز خرید موفق، ارائه اجناس مورد نیاز خریداران، مطابق با از اقدامات اولیه در راه

 ر منطقه ازهادی دراستا مشخص کردن شماره مشتریان احتمالی، نیازها و سلیقه آنها و نیز تعیین موقعیت احداث پروژه پیشن

 شود.یمداماتی و مطالعه امكانات و احتماالت، موجب کاهش عناصر خطرآفرین در چنین اق باشد. بازار سنجیعوامل مهم می

 

 اقتصاد بازار
میشود که  تعریف در مسیر رشد طبیعی که در اقتصاد یک کشور انجام میگیرد انتقال از یک جامعه سنتی به مدرن اینگونه

به  ازار تبدیلرکرد بایگزین نهادهای سنتی میشوند. در نتیجه کانقش و کارکرد نهادها دچار دگرگونی میشود و نهادهای مدرن ج

رفاه  شته میشود،رات گذاناپذیری که برای انحصاکارکردی میشود که میتواند در سایه رقابتی که برقرار میكند و تنظیمات اجتناب

ثل مار نیستند م پایدهاملی که چندان بیشتری برای مردم فراهم کند. وقتی شما به جامعه سنتی مراجعه میكنید به دلیل همین عو

ی هم ارکرد سیاسکن است و موارد مشابه، این بازار در جامعه سنتی کارکردهایی فراتر از مبادله صرف کاال دارد و ممك اخالقیات

 داشته باشد .

 

 کارکردهای اجتماعی
م به پارچگی مردی و یكی، نمایانگر همبستگبازار در ساختار اجتماعی، جامعه ایرانی گذشته، به عنوان نمادی شهری و اجتماع

 و در برخی یآورندشمار می آمد. همچنین اصناف و پیشه وران مهمترین تشكل اجتماعی، صنفی و سیاسی را در گذشته به وجود م

 ود. بزار ردن باعطیل کدوره ها هنگام بحران های سیاسی و اجتماعی به صورت متشكل اقدام میكردند که یكی از اقدام های آنها ت

ا و    خی فعالیتها با بررقرن اخیر نیز در بسیاری از بحرانهای اجتماعی، بازاریان با بستن دکانهای خود ، مخالفت شان  2در 

ین نفت ا تصمیمگیریهای حكومت اعالم میكردند که از جمله در جنبش تنباکو، انقالب مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت

 اقدامات جلوهگر شد.

وجه ، بخوبی متیكردندمرکرد اجتماعی بازارها به قدری بود که حتی اروپاییانی که برای مدت کوتاهی به ایران سفر نقش و کا

شدند. ی ساخته میلن شهرآن میشدند. بازارها به عنوان بناهای اقتصادی غالبا توسط بازرگانان یا اعیان و رجال و حكام و مسووا

 یشد.موانده مانند راستههای اصلی یک نام وجود داشت که بازار به آن نام خ برای هر بازار یا عناصر مهم و اصلی آن
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 )تقسیم بندی عناصر بازار بر اساس عملكرد آنها(، 1جدول 

 

 کارکردهای بازار اقتصادی مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی ارتباطی

نقش اجتماعی و  ارتباطی

 خدماتی

و  نقش تولیدی نقش انباری نقش مذهبی

 تجاری

 

 نقش تجاری

عناصر کالبدی 

 بازار

 میدان

گذر اصلی و 

 فرعی

 در و دروازه

 حمام

 زوارخانه

 سقاخانه

چایخانه و قهوه 

 خانه

 غذاخوری

 سلمانی

 

 مسجد یا مسجد جامع

 حسینیه

تكیه مداری و حوزه 

 های علمیه

 امامزاده

 

 خانبار

 کاروانسرا

 یاسرا

 بارانداز

 بارگیر

 

 کارگاه

 قیصریه

 داالن

 

 دکان و حجره

 تیمچه

 تیم

 خان

 راسته

 چهارسوق

 

 

 

 نتیجه گیری
ز دیرباز است که تجارت و خدمات تجاری بیش از هر چیز مستلزم مكان های ویژه، سازگار و جذاب میباشد. این در حالی ا

ی توقف مراه با جانها هآ این مكانهای ویژه، در ارزش افزوده زمین و رونق شهر سهیم بودهاند. مكان یابی این فضاها، دسترسی به

ه است و شكل را به وجود آورد»شهرسازی تجاری « برای مشتری ها و تحویل اجناس، همگی، شهرسازی شایان توجهی به اسم 

 های گوناگونی را به خود میگیرد که گویای مراحل پی در پی تحول تاریخی تجارت خرده فروشی است.

ت یشتر ساعا در باذبه ترین نقاط شهر محسوب میشوند و جایی هستند که معموالمراکز تجاری و بازارهای روز از جمله پرج

ظر الی مورد نرید کاشبانه روز مشغول فعالیتند. اختصاص فضاهای ویژه به این فعالیت به نحوی که آسایش مردم در انتخاب و خ

ا از نوع روزبازاره ووشیده ذر از نوع محفوظ و سرپفراهم باشد، همواره در شرق و غرب عالم رواج داشته است. بازار، تیمچه، سرا، گ

ه جاص اری هرگز بهای تجفضاهای روباز، در کشور ما تاریخی دیرینه دارند. عكس این نیز صادق است. به گونه ای که مراکز و واحد

 بوده اند، آنها هم مستقر شده اند. )خریداران(خاص بسنده نكرده و هر جا که مردم 
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