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  گزارش رونمایی کتاب بازار در شهر اسالمی
  زاده اسماعیلنویسنده: خیزران 

  
ــاریخ  از آیــین رونمــایی  -معمارنــت ــازار در شــهر اســالمی در ت ــا حضــور اســاتید،   96خــرداد  3کتــاب ب در محــل مــوزه ملــک ب

  برگزار شد. مندان عالقهدانشجویان و 

کـه بـا    یـادکرد در این مراسم ابتدا آقاي حسینی مـدیر مـوزه ملـک بـه بهانـه مباحـث مطروحـه در کتـاب از حـاج حسـین ملـک            
  وقف مجموعه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بنیان حرکتی فرهنگی را پایه گذاشت.

آن ســخنرانی کــرد. عبــداهللا  هــاي ویژگــیان و بــود کــه در مــورد تــاریخ بــازار در ایــر زاده ســلطانســخنران بعــدي آقــاي حســین 
انوار به خاطرات خـود از بـازار تهـران پرداخـت و اکبـر تقـی زاده از تجربـه مشـارکت و تـوان نیـروي انسـانی بـازار در بازسـازي و              

می سـپس کتـاب بـازار در شـهرهاي اسـال      حفظ و احیاء بازارهاي تاریخی بـا توجـه بـه تجربـه بـازار تبریـز سـخنرانی ایـراد کـرد.         
  .معرفی شد زاده اسماعیلتوسط مترجم کتاب خانم خیزران 

  :شود میمعرفی کتاب ارائه  عنوان به زاده اسماعیلاین قسمت متن سخنرانی خانم در 

دالیـل ترجمـه   ، دهـد  کتـاب مـی    انـدازي دربـاره   کـه ضـمن اینکـه چشـم    ه خواهـد شـد،   درباره اهمیت کتـاب گفتـ  نخست کلیاتی 
  روشن خواهد کرد.   نیز رااین کتاب به فارسی 

ــاب ــالمی  کت ــهر اس ــازار در ش ــان ب ــدا   هم ــامش پی ــه از ن ــور ک ــز دار ا ط ــازار تمرک ــت روي ب ــتن س ــده در م ــه خوانن ــا  د، (البت ب
مثــل ســوق، خــان، بدســتان، قیصــریه، ســراي کــه همگــی بــه مراکــز دادوســتد و   نیــز آشــنا خواهــد شــد، اصــطالحات دیگــري

هــا و کتابشناســی هــر  و شــامل تعــداد قابـل تــوجهی از منــابع در بخــش یادداشـت   اشـاره دارنــد)  منطقــهتجـارت ســنتی در ایــن  
ــان  ــه زب ــه ب ــف   مقال ــاي مختل ــهه ــجویان و        ازجمل ــراي دانش ــواي آن را ب ــاي محت ــه غن ــت ک ــی اس ــی و انگلیس ــی، عرب فارس

  پژوهشگران بیشتر کرده است.

سـابقه نویسـندگان    کـه نگـاهی بـه    طـور  همـان هري نیسـت، بلکـه   معمـاري و طراحـی شـ   ، تنها از منظـر  بازار یا بررسیبر  تمرکز 
و انسـان شناسـانه را هـم     شناسـانه  جامعـه ، مطالعـات تـاریخی،   ددهـ  انـد نشـان مـی    دانشـگاهی آمـده  هاي مختلف  که از دیسیپلین

در شـهرهاي   آنهـا ز ، بنـابراین نـه تمـام بازارهـا کـه تعـدادي ا      اي داشـته باشـد   قرار نبوده کتـاب خصـلتی دانشـنامه    گیرد. میدر بر
  اند.   لس، کابل، یزد و تهران بررسی شدهدمشق و حلب، بورسا، صنعا، ناب

بـه کلیـاتی دربـاره تمـام مقـاالت اشـاره کـرد        تـوان   مهـم و موضـوع و دالیـل اهمیـت هرکـدام، مـی       مقاالت برخی به قبل از اشاره
فصـل اول کتـاب نیـز بـه آنهـا      بـوده و در   پـور  قـاري رویکرد اصـلی در تـدوین ایـن کتـاب و ویراسـتار مجموعـه آقـاي         درواقعکه 

   اشاره شده است:

 سـؤاالت پـردازد، بلکـه    طـور کـه اشـاره شـد تنهـا بـه فـرم و معمـاري نمـی          ننیست و همـا  اي دانشنامهینکه کتاب اول ا .1
 .کند مواجهه با بازار در شهر طرح میدر  کامالً مضمونی را
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 بنـابراین  .شـده  گرفتـه در نظـر   از آغـاز تـا بـه امـروز     و تغییـر آن  سـیس تأطـی فراینـد   در مقاالت وضعیت فعلی بازارهـا   .2
هــا و پاسـاژها نگـاه نشــده،    یـک مرکـز تجـاري ســنتی در مقابـل و نقـیض مراکــز مـدرن مثـل مـال         عنــوان بـه بـه بـازار   

تــا حــد زیــادي در برخــی  آنهــا بــر همــدیگر تــأثیراتهرچنــد دربــاره روابــط متقابــل بــین ایــن دو در دوران مــدرن و  
 اشاراتی وجود دارد.االت مق

توسـط نیروهـاي    شـدند  مـی مـذهبی سـاخته   سیاسـی یـا    هـا  قـدرت هـا یـا مسـاجد کـه توسـط       در قیاس با کـاخ  هابازار .3
را از بــاقی بناهــا و فضــاهاي معمــاري  هــاناســت کــه آ اي مســئله، و ایــن انــد شــده ســاختهمتنــوع مردمــی و اجتمــاعی 

اري هرچنـد خـودش بـه عنـوان یـک نهـاد اجتمـاعی در مـوارد بسـی          ،کنـد  تـري مـی   متمایز و درخور مطالعـات پیچیـده  
هـایی هسـتند کـه کتـاب      آنهـا شـورش کـرده، اینهـا پرسـش     پیمـان شـده یـا علیـه      با نیروهاي سیاسـی و مـذهبی هـم   

 است. شدهتوجه  به آنهابازار در شهر اسالمی 

 شناسـانه نـدارد، حتـی    لت شـرق ویسـندگان مقـاالت ایـن اسـت کـه کتـاب خصـ       نکته مهم آخر در مورد کتاب و البتـه ن  .4
ــاره ســوق دمشــق برخــی م   ــاط درب ــه ناصــر رب ــاالتی مثــل مقال ــاهیم شــرقدر مق ــا  ش ف ــانی ی ــه آرم ناســانه مثــل نمون

ونــه مــوردي ســوق هــایی بـا توجــه بــه نم  ده و در مـورد غلــط بــودن چنــین ایــده تایــپ بــه پرســش کشــیده شــ آل ایـده 
  دمشق استدالل شده است.

نــوزدهم ســربرآورد. شــهر اســالمی همچــون  ةشناســانۀ کالســیک ســد اســالمی از مــدل شــرق شــهرهاية مباحــث معاصــر دربــار
تحســین  1960در دهــۀ  مگونبــا گوســتاوفنو  حــورانی آلبــرتشناســانی نظیــر  توســط شــرق  آل و کشــف ناشــده قلمرویــی ایــده

ــی ــا و  شــد م ــات و حتــی موســیقی   ســوژةدر اروپ ــودنقاشــی، ادبی ــاه اروپاب ــه شــرق  ی. نگ ــان ب ــوعی  ازی ــه  ن ــۀ اگزوتیــک ب عالق
کـرد، بـه ایـن     را بـه عنـوان شـهر رد مـی    آن بنـدي کلیـت سـاختاري     طبقـه ایـن دیـدگاه   عـالوه،   . بـه گرفـت  می نشأت» دیگري«

کـه دولـت محلـی یـا شـهرداري در آن       در غـرب » سـازمان یافتـه  « يهـاي شـهر   مـدل از شـهر اسـالمی مـد نظـر آنـان      دلیل که 
مجموعــه یــا ســاختاري شــامل  بــه عنــوانشــهر اســالمی را  ه در نگــاهی دیگــرد. ایــن دیــدگاکــر رانــد، تبعیــت نمــی حکــم مــی

متمـایز  هـاي میانـه    سـده گرفـت و بـدین ترتیـب آن را از شـهرهاي اروپـایی در       عناصري همچون مسـاجد و بازارهـا در نظـر مـی    
  کرد. می

مانــدگار را در نگــاه بــه شــهر اســالمی طــرح کــرد:  بعــدها، دخالــت محققــان و پژوهشــگران تجدیــدنظرطلب نــوعی منظــر درون 
شناسـان   را شـرق  آنچـه تأکید بـر فراینـد در مقابـل فـرم، و تأکیـد بـر زمینـه در برابـر محتـوا. ایـن محققـان کوشـیدند تـا علـل               

کننــد، بــا تأکیــد بــر عوامــل اجتمــاعی سیاســی توســعۀ شــهري  ف مــییصــتو نظمــی در شــهرهاي اســالمی هــرج و مــرج یــا بــی
» عــدم ســازمان یــافتگی«یــا » هــرج و مــرج«توضــیح دهنــد؛ ناآگــاهِی غربیــان را ناشــی از رویکــرد اروپــامحور آنــان شــمردند و 

  شکل شهرها را پیامد فقدان حاکمیت ندانستند.  

 السـید کـه   می در سـطوح خـرد و کـالن اسـت؛ چنـان     انعکاسـی از کـاربرد مفهـوم امـت و جامعـه اسـال       ي اسـالمی شکل شـهرها 
هـر کـدام از ایـن    و کنـد؛   را آشـکار مـی  خـود  هـاي گونـاگون تغییـر و تحـول      الیـه هـاي میانـه    سـده هر اسـالمی  شـ  ،مدعی است

کشــد. چنـین دیــدگاهی، نــه تنهــا   ، اقتصــاد و فرهنــگ را بــه تصـویر مــی  هــاي متغیــري از سیاسـت  مجموعـه   ِیهــا پیچیــدگ الیـه 
 بـراي کوشـد پاسـخی    گیـرد، بلکـه مـی    کنـد و در نظـر مـی    پیش از اسـالم شـهرهاي اسـالمی را تجزیـه و تحلیـل مـی       هاي ریشه
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 گرفتـه توسـط   شـکل  در مفهـوم شـهري   زي بـه نـام شـهر اسـالمی وجـود دارد یـا نـه؟       چیـ  از اسـاس آیـا  کـه   بیابـد این پرسـش  
  دهد.   مختلفی را در خود جاي میهاي دینی و قومی  که اقلیت، شهر جایی است مسلمانان

ــۀ شــهر اســالمی محســوب شــده و نیــز بــراي شــرق   شناســان،  در همــۀ ایــن توضــیحات مختلــف، بــازار عنصــر یــا کیفیــت یگان
هـاي نظـري اخیـر     کـه در چـارچوب   خصوصیت اصلی و وجه تمـایز میـان شـهر در دو دنیـاي اروپـایی و اسـالمی اسـت، حـال آن        

را دارد تـا راوِي تـاریخ   آن لمـرو فیزیکـی. بـازار ظرفیـت     یـک ق  نـه آیـد،   بازار بخشی از روند توسعه و یـک کیفیـت بـه شـمار مـی     
  توسعه، تغییر و حتی انقالب در درون جامعه باشد.  

ــۀ آن مــاجراي  ــوعزیزيجدیــدترین نمون پــس از  2010دســامبر  17اســت کــه در  دســتفروش تونســی  تــارك الطیــب محمــد ب
، شـهر کـوچکی در   سـیدي بوزیـد  بـازار موقـت در    قـرار گرفـت، خـود را در یـک    مـورد آزار  یک مـأمور شـهرداري   از سوي که  آن

ــه آتــش کشــید. ایــن واقعــه جنــبش  ــه مصــر و یمــن و بحــرین و دیگــر   ایجــاد کــردهــایی را در تــونس  تــونس، ب کــه بعــدتر ب
  را در تمام منطقه دوباره شکل داده است.  کشورهاي عربی گسترش یافت، و هم اکنون سیاست

دربـاره   اشـود و در ادامـه مبـاحثی ر    ده بـا اشـاره بـه ایـن توضـیحات آغـاز مـی       ه شـ فصل اول که توسط قاري پور ویراستار نوشـت 
اقتصـادي، سیاسـی،    هـاي  ینـه زمدهـی داخلـی بازارهـا و     ناهاي بازار در منطقـه و فراینـد توسـعه، کلیـاتی دربـاره سـازم       خاستگاه
  کند. بازار و مدرنیسم طرح می طور ینهمن، نقش بازار در شهر و ویژگی پیونددهندگی آ و دینی ،

آل  نمونـه آرمـانی یـا ایــده    در فصـل بعـدي   هـم معمــار و مـورخ   ام آي تـی و مـدیر برنامـه آقاخـان،     اسـتاد دانشـگاه   ،ربـاط  ناصـر 
از  کنـد  مـی کشـد و سـعی    پیگیـري تغییـر سـوق دمشـق بـه چـالش مـی        گیـري و  بـا بررسـی فراینـد شـکل     ر اسالمی راتایپ شه
 ینکـه ا مثـل اي  اسـالمی را بـه هنجـار کنـد. تعـاریف کلیشـه       هـاي  ینسـرزم لعـات شـهرهاي   و مطا شناسـانه دوري کنـد   نگاه شرق

ئلــی مثــل هــاي آرمــانی بــر مســا نمونــه یــدتأکنــین بــازار و باروهــا، همچ-دژ یــا کــاخ -شــهر اســالمی از مســجد جــامع مرکــزي
ا مـورد پرسـش   سـازي ر و متمایز یبخشـ  یـت کلایـن    کنـد و اسـاس   مـی  نقـد  را هـا  یـن امحرمیـت و امثـال    مسئلهی، قوانین شرع
    دهد. قرار می

واشـی  پـر از رمـز و راز، ح   ییهـا  مکـان هنـوز هـم در نگـاه بـه ایـن شـهرها بـه عنـوان         هـا   بخشـی  سـازي  معتقد اسـت ایـن کلیـت   
دهـد. ربـاط قصـد نـدارد تـا شـواهد نظـري         قـرار مـی   یرتـأث معاصـر رو هـم تحـت     هاي یطراحو  نوستالژیک و تجملی وجود دارد

کـه روي شـهر اسـالمی شـده بهنجـار       کنـد تـا مطالعـاتی را    ، بلکـه تـالش مـی   آل تایـپ طـرح کنـد    اي براي رد مفهـوم ایـده   تازه
ــازار را کنــد. از پیشــفرض -اجتمــاعی هــاي یــاییپومحصــول مثــل هــر مکــان دیگــري در هرجــاي دنیــا   ســازي پرهیــز کنــد و ب

 عنـوان  بـه پـردازان کالسـیک    کنـد کـه بارهـا توسـط نظریـه      مـی  یـد تأکنـابراین روي سـوق دمشـق    . بدانـد  گـی مـی  فرهن-سیاسی
گیـري تـا امـروز     تایـپ شـهر اسـالمی طـرح شـده را طـی یـک فراینـد خودبنیـاد از شـکل           آل مهم اثبات ایـده  يها مصداقیکی از 

، امـا سـوق   شـده باشـد   یدهـ  سـازمان راف مسـجد جـامع   طبق نظریه شهر اسالمی سوق بایـد بـا تمرکـز بـر اطـ      بررسی کند. مثالً
یـک نقطـه از جنـوب مسـجد شـکل گرفتـه       در نقطـه مرکـزي دو خـط عمـودي در      کنـد  شق به نحوي که رباط اسـتدالل مـی  دم

بـه  چطـور بایـد هـر شـهر اسـالمی       کـه چـرا و   کنـد اسـتدالل کنـد    سوق دمشـق سـعی مـی    مسئلهرباط با طرح در نهایت است. 
  .شناسانه ساز شرق کلیت هاي فرض یشپشکل مفرد و خودبنیاد بررسی بشود، نه بر مبناي 
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ــل   ــريفص ــوط   دیگ ــائزه ام ط ــم ف ــه قل ــات  حب ــیار مطالع ــ، دانش ــل ینب ــ ، المل ــگاه ول ــا و در دانش ــشس در امریک ــه دان  آموخت
تجــارت بــر ســوق الحمیدیــه بــه عنــوان یــک نهــاد   یرتــأثاســت. ایــن مقالــه بــا تمرکــز بــر شناســی اجتمــاعی فرهنگــی  انســان

دهـد سـوق الحمیدیـه کـه      کنـد. طـوطح نشـان مـی     هر، مقالـه ناصـر ربـاط را تکمیـل مـی     سیاسـی در شـ  –اقتصـادي  –اجتماعی 
کمـان بـه خـود باشـد.     توانـد بازتـاب تغییـر نگـرش تجـار و حا      واخـر قـرن نـوزدهم بنـا شـد، چطـور مـی       هـا و در ا  وسط عثمانیت

هــاي  الح آن از طریــق شــرکت در نمایشــگاهقســمی از ایــن تغییــر نگــرش بــا درك نگــاه غربــی بــه خــود و در تــالش بــراي اصــ 
در واقـع طـوطح   اتفـاق افتـاد.    شـکل  یطـاق هـاي   هـا و گـذرگاه   تهفرمـی در معمـاري بـازار همچـون راسـ      ییراتتغالمللی و با  بین

دهـد. همچنـین    سـوق الحمیدیـه مـورد توجـه قـرار مـی       بـه مدرنیتـه را در فـرم و نحـوه اداره    ویژگی روانشناسانه گـذار از سـنت   
 کنـد. بـه لحـاظ فیزیکـی نیـز نقـش سـوق را در        ي نقـش شـهروندان در شـهر پررنـگ مـی      عامـل فزاینـده   عنـوان  بهبازار را  نقش

  کند.   اتصال بین محالت مختلف بررسی می

ــم در فصــل ــ   نه ــه س ــران، فاطم ــر در ته ــراي امی ــانس ــو   ودآور فرمانفرمای ــتقل و عض ــگر مس ــان  مؤســسپژوهش ــاد یادم در بنی
ایــن  رغــم یعلــکــه  دهــد یمــکنــد. و نشــان  مــی یــدتأکت ســرایی در بــازار تهــران ســوداور، بــر نقــش حامیــان سیاســی در ســاخ

پـایتختی تهـران   بـا وجـود    -هـاي آب شـهري   یـا کانـال   هـا  قنـات مثـل   – هـا  یرسـاخت زحمایت، این بازار به سبب فقـدان برخـی   
تـرین شـهرهاي منطقـه در     المللـی  یکـی از بـین   عنـوان  بـه  همچنان به مرکز اصلی تجـاري بـدل نشـد و ایـن نقـش را بـازار تبریـز       

بر عهده داشت. رونق و بهبـود بـازار تهـران کـاري بـود کـه بـه کمـک آقـا مهـدي تبریـزي (ملـک) نخسـتین ملـک                قرون گذشته
کشــی و  بهبــود کانــال انجــام شــد و در بنــاي ســراي امیــر تجلــی پیــدا کــرد.  صــدراعظم یرکبیــرامالتجــار ایــران عصــر قاجــار و 

و توســعه آن و تبــدیل آن بــه ورودي بــازار و ســاخت مجموعــه ســراي امیــر از ایــن  یــدانم ســبزه يســاز پــاك، هــا قنــاتافــزایش 
بنـدي اصـلی بنـا و تغییـرات آن      بـرد، بـر طـرح    سودآور که در این مطالعـه از آرشـیو خـانواده ملـک بسـیار بهـره مـی       ست. اجمله 

و نگــاه انتقــادي تنــدي بــه  نــدک ادي رونــق و افــول آن را بررســی مــیاقتصــ -، دالیــل سیاســیکنــد مــی یــدتأکهــا  در طــی ســال
سـراي امیـر ذیـل نقـش حامیـان      عـالوه بـر اینکـه    در مقالـه سـودآور   در متن بـازار امـروز تهـران دارد.     فرمی سراي امیر تغییرات

ان صــدراعظم اقتصـادي در عصــر قاجـار و بخصــوص در زمـ   سیاســت  در بـاب و نکــات جالـب تــاریخی   شـود  یمــسیاسـی بررسـی   
  شود. ساخت تا امروز و دالیل هرکدام از آنها بررسی می ، تغییرات جزئی سراي امیر از زمانکند یمامیرکبیر طرح 

ـ پژوهشـگر علـوم سیاسـی و روابـط      آندرآ دورانتی فصل دهمدر   والـده خـان   هـاي سـاختاري   بـر وصـف ویژگـی   عـالوه   ،الملـل  ینب
ــه– ــرن  ک ــراهیم    م 16در ق ــلطان اب ــنجم و س ــراد پ ــلطان م ــادر س ــه  -توســط م ــومی و   و در مجموع ــاهی عم ــدمات رف اي از خ
 را سیاسـت در ایـران عصـر قاجـار     در بـازار اسـتانبول بـر    ایـن خـان   یرتـأث یـک مسـجد سـاخته شـد،      هـاي  ینههز ینتأم منظور به

مــوج ســوم مهــاجرت ایرانیــان ذیــل تجــارت و و (آذربایجــانی  -عیــت ایرانــیایــن خــان بــا جم قــرن نــوزدهم. در دهــد یمــنشــان 
ایرانیـان در والـده خـان    جمعیـت  خـورد.  بـا افـزایش     پیونـد مـی   اولی مغـول، دومـی حکومـت شـیعیان)     -عقد قرارداد ارزنه الروم

 دادوسـتد کـه بیشـتر بـه     شـدند. ایرانیـانی  انبول مقـیم  هـزار خـانواده ایرانـی در اسـت     4، حـدود  19اواخـر قـرن   چنان شد کـه در  
 کنـد کـه   اسـتانبول خـود عامـل ایـن رونـق بـود، مقالـه اشـاره مـی         رشـد اقتصـادي تجـاري     ..فرش، کتاب یا صنعت مشغول بودند

در کنار نزدیکی استانبول بـه کشـورهاي غربـی و آگـاهی سیاسـی حاصـل از ایـن نزدیکـی، بسـیاري از تجـار ایـن بـازار تفکراتـی              
هـاي انقالبـی و روشـنفکري بـا تکیـه بـر سـرمایه اجتمـاعی و اقتصـادي           هـا، انجمـن   انتشـار روزنامـه   علیه دولت قاجار پیدا کردند.

ایـن حـوادث بـر وقـوع انقـالب مشـروطه در ایـران بررسـی          توجـه  قابـل  یراتتـأث دهـد و   ایرانیان ساکن ایـن شـهر و بـازار رخ مـی    
  شود. می



 

5 
 

  

  

  

  

  

  

  



 

6 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

7 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

8 
 

  

  

  

  

  

  

  

  


