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 Purpose: The market is one of the most important social and 

urban spaces of any society, it forms an intertwined network 

of social, economic and even political relations next to other 

public buildings and has played a decisive role as a factor in 

shaping the ossification and physical structure in Islamic 

countries. The purpose of this research is to study the historical 

course of the role and function of the market in social health 

and Islamic society. 

Materials and Methods: In this study, which was conducted 

in an analytical-historical way, the data were collected and 

analyzed through library studies. 

Findings: The market was the main and economic axis of the 

city, where the production and distribution centers of various 

goods, important warehouses and monetary exchanges were 

located. The market is considered to be from the most 

superficial to the deepest aspect of urban culture, according to 

this, the type of spaces and the special use of the considered 

spaces in the periods of history until our era, the market or 

commercial centers, determine the type of culture of their 

period. 

Conclusion: Markets, in addition to being used as commercial 

spaces, have their own specific uses and are not only 

commercial, but are cultural symbols throughout history. 

Today, Islamic countries with rich resources of oil, gas and 

other resources have been able to seize the power of the world 

market, and this power requires the solidarity of all Islamic 

countries to promote production and completion and other 

things that will strengthen the power of the Islamic market in 

the world. 
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 جامعه هر شهری و اجتماعی فضاهای ترینمهم از یکی بازار: هدف
 حتی و اقتصادی و اجتماعی روابط از تنیده درهم ایشبکه است،
 تعیین نقش و دهدمی شکل دیگر عمومی بناهای جوار در را سیاسی
 در کالبدی ساختار و استخوانبندی دهیشکل عامل عنوان به ایکننده

 سیر مطالعه حاضر تحقیق از هدف. است داشته اسالمی  کشورهای
 اسالمی جامعه و اجتماعی سالمت در بازار کارکرد و نقش تاریخی

 .است
 انجام تاریخی -تحلیلی شیوه به که مطالعه این در  :ها روش و مواد

 و آوری جمع ای کتابخانه مطالعات طریق از ها داده است، گرفته
 .اند گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد
 و دتولی مراکز که بوده شهر اقتصادی و اصلی محور بازار،: ها یافته
 جای آن در پولی مبادالت و مهم انبارهای گوناگون کاالهای توزیع
 شهری فرهنگی وجه ترینعمیق تا ترینسطحی از بازار. داشتند

 خاص کاربرد و فضاها نوع امر این به توجه با شود،می محسوب
 اکزمر یا بازار ما دوران تا تاریخ ادوار در شده گرفته نظر در فضاهای
 .کنندمی مشخص را خود دوره فرهنگ نوع تجاری،
 تجاری فضاهای عنوان به کهاین بر عالوه بازارها: گیری نتیجه
 فقط و داشته همراه به را خود خاص کاربردهای اندداشته کاربرد

 .است تاریخ ادوار در فرهنگی نماد بلکه اندنداشته تجاری جنبه
 نابعم سایر و گاز نفت غنی منابع داشتن با اسالمی کشورهای امروزه
 یازن قدرت این و بگیرند دست در را جهانی بازار قدرت اندتوانسته

 و میلتک و تولید ارتقای برای اسالمی کشورهای تمام همبستگی به
 جهان در اسالمی بازار قدرت و تقویت موجب که مواردی سایر
   .شود
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 مقدمه
پیش از ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان به دلیل وضعیت و 

ر موقعیت خاص مکانی و جغرافیایی، دولت واحد و مقتدری حضو
نداشت و تنها شمال و جنوب به واسطه راه ارتباطی دارای رونق 

م و تشکیل دولت اسالمی توسط تجاری بودند، اما پس از ظهور اسال
ای در همه ابعاد زندگی قوانین و مقررات ویژه ،پیامبر اسالم )ص(

افراد وضع گردید و نظام اقتصادی صدر اسالم از همان زمان پا به 
ا توجه به آن که این نظام دارای اجزاء و نهادهای عرصه وجود نهاد. ب

 به بررسی بازار، کوشد تاگوناگون و متعددی بود، مقاله حاضر می
ترین نهاد و جزء نظام ترین و اصلیکه از آن به عنوان یکی از مهم

ردازد. تاریخی بپ -اقتصادی اسالم نام برده شده است، به شیوه تحلیلی
المی اخالق رکن اصلی است، در بازار شکل از آنجا که در تعالیم اس

رده یدا کگرفته بر اساس اسالم نیز اخالق در گوشه گوشه آن نمود پ
و باعث گردیده تا تمامی شرکت کنندگان در بازار ملزم به رعایت 

اخت بازارهای اسالمی نیز در راستای آن باشند، حتی محیط و س
صدر اسالم و  تحقق همین امر است. در مقام مقایسه بازارهای

بازارهای اسالمی شکل گرفته پس از آن با ساختارهای موجود، نمی
تعداد زیاد خریداران و . تبرای آن متصور دانستوان هیچ قالبی را 

فروشندگان و برخی شرایط دیگر، آن را به رقابت کامل نزدیك 
نموده اما، حضور دولت در برخی ابعاد نیز مشخص است. اَشکال 

با شرایط تراضی طرفین و خیارات در بین شرکت  مختلف معامله
کید أمی تکنندگان رواج داشته و بر رعایت اصول و قواعد اسال

فراوان و باعث گردیده تا تمامی شرکت کنندگان در بازار ملزم به 
رعایت آن باشند، حتی محیط و ساخت بازارهای اسالمی نیز در 

ازارهای صدر اسالم راستای تحقق همین امر است. در مقام مقایسه ب
و بازارهای اسالمی شکل گرفته پس از آن با ساختارهای موجود، 

آن متصور دانست. تعداد زیاد خریداران  لبی را برایتوان هیچ قانمی
و فروشندگان و برخی شرایط دیگر، آن را به رقابت کامل نزدیك 
نموده اما حضور دولت در برخی ابعاد نیز مشخص است. اَشکال 

معامله با شرایط تراضی طرفین و خیارات در بین شرکت مختلف 
کید أد اسالمی تکنندگان رواج داشته و بر رعایت اصول و قواع

 .فراوان شده است
کی از فضاهای عمومی در شهرهای تاریخی ایران و شهرهای ی

مسلمانان که یکی از وجوه مطلوب تعامالت اجتماعی در آنها رخ 
ی به درازای تاریخ تمدن دارد و مفصل دهد، بازار است که قدمتمی

 ارتباطی بناهای عمومی با فضای شهری است. این عرصه در کنار
های تجاری و زندگی روزمره مردم، نقش به سزایی در فعال فعالیت

ترین فضاهای اجتماعی بودن فضای شهری نیز دارد. بازار یکی از مهم
وابط اجتماعی و ای درهم تنیده از رو شهری هر جامعه است، شبکه

را در جوار بناهای عمومی دیگر شکل می و حتی سیاسی اقتصادی
نبندی و دهی استخواای به عنوان عامل شکلدهدهد و نقش تعیین کنن

 .اسالمی داشته است کشورهای  ساختار کالبدی در

 
 تعریف بازار

های بازار یکی از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسالم است. از ویژگی
توان به آزادی ورود و خروج، تبادل صحیح بازار اسالمی می عمده
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ها، محدود تعیین قیمتاطالعات، محدودیت تبانی و سازش برای 
بودن سود، عدم انحصار خرید و فروش، رقابت همراه با تعاون و 

های بازار اسالمی، اخالقی بودن بازار اشاره نمود. با توجه به ویژگی
لی و مؤثر برای کنترل بازارند. عامل اخالق و دولت دو عامل اص

ه شود که تقاضا و عرضاخالق و ایمان مبادله کنندگان موجب می
طالبق با مصالح واقعی جامعه باشد. دولت با کاالها و خدمات م

های نظارت مستمر و دخالت به موقع و الزم به حمایت از قیمت
ردد. تاریخ پردازد تا مصالح عمومی تأمین گطبیعی و غیرظالمانه می

های اسالمی به بازار و مکانیسم دهد که دولتمسلمانان نشان می
 اند.ای داشتهیژهها توجه وتعیین قیمت

 
 انواع بازار

این  های تولیدی در بازار فروش وبا توجه به اهمیت نسبی سازمان
بندی شدهیا طبقه که کاالهای فروخته شده در بازارکاالهای مشابه و

بندیتقسیم یکی از .های متعددی از بازار وجود داردندیبتقسیم اند،
گان در آن یعنی تعداد با توجه به تعداد شرکت کنند های بازار،

 کنندگان و عرضه کنندگان در بازار که عبارتند از: تقاضا
: در (perfact compition  market) بازار رقابت کامل -

نسبت  فراوانی خریدار فروشندگان کاالهای مشابهی را به این بازار 
یغات تبل با توجه به این که کاالها شبیه هم هستند، .کنندعرضه می

 ی ندارد.وش کاالها ضرورتبرای فر
 (1): بازار رقابت کامل باید دارای ویژگی زیر باشد

کلیه کاالها مشابه یکدیگر باشند با وجود این شرط خریداران  -1
 پردازند.ها میگاهقیمتی یکسان به کلیه فروش یك کاالی خاص،

فروشندگان بسیار زیادند به طوری که هر کدام از آنها به تنهایی  -2
 بازار نقشی ندارند. تغییرات قیمتدر تعیین و 

 در این بازار مصرف کنندگان بسیاری وجود دارند. -3

منابع تولیدی در درازمدت فعالند و از آنها در تولید  عوامل و -4
 رد.توان استفاده کانواع کاالها می

دو طرف معامله با آگاهی از خصوصیات بازار تا حدودی قادر  -5
 خود هستند.بینی توابع هزینه و درآمد به پیش

کنندگان  هدف مصرف کنندگان حداکثر سود و هدف تولید -6
 کسب حداکثر مطلوبیت است.

ای میان تولید کنندگان و توان اتحادیهدر این نوع بازار نمی -7
 مصرف کنندگان ایجاد کرد.

 
های ثابت یا به نظر ویك استید: رقابت کامل تنها با فرض هزینه

ه به طوری ک تولید سازگار است.بازده ثابت در ارتباط با مقیاس 
ها نیز به همان میزان شود ستاندهباعث می ها،هر تغییری در داده

 تغییر کند.
با این نظر که بازار کامل در  ،اقتصاددانان آلمانیاز ادگارسالین 

به نظر وی  .موافقت چندانی نداشت ازمدت تضمین کننده تعادل،در
حدی پیچیده است  تارن روابط اقتصادی در یك جامعه صنعتی مد

 توان تمام آنها را در یك مدل جای داد.که نمی
های باارزشی از شرایط رقابت کامل هاینریش اشتا کلبرگ نیز تحلیل

  ادل بازار را مطرح کرد.وی همچنین مدلی از عدم تع ه داده است.ئارا

اقتصاددانان برجسته آمریکایی و یکی از برندگان از جورج آکرلف 
مطالعات بسیاری در زمینه بازارها ، 2001ر سال دوبل اقتصاد جایزه ن

 (2) است. در شرایط عدم تقارن داده
 

 جایگاه واالی بازار و بازرگانی در فرهنگ اسالمی

اقتصادی در جایگاه بسیار مهمی کاسب و تاجر و بازاری در عرصه 
الجالب الی سوقنا : »)ص( می فرماید قرار دارد. پیامبر گرامی

 :اهلل و المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب اهللجاهد فی سبیلکالم
کننده جنس به بازار اسالمی مانند مجاهد در راه خدا و محتکر  وارد

 (3) «اب خدا است.در بازار اسالمی همانند ملحد و کافر نسبت به کت

تجارت به معنای مبادله عادالنه دستاوردها، انتقال کاالها، برداشتن 
فروش از دوش تولیدگر و کاهش زحمات مصرف کننده،  بار سنگین

صرف کننده نیست و بازرگان چیزی جز خدمت به تولیدگر و م
وری و کننده و مصرف کننده و عامل بهره حلقه ارتباط تولید

ای به اسالمی است؛ زیرا بخش خدماتی که واسطه پیشرفت اقتصاد
کننده و  ش تولیددهد، دسترسی دو بخنام بازرگان و بازار انجام می
گیری تولید و بهرهو زمینه جهت کندمصرف کننده را تسهیل می

ای وری بیشتر و امکان جابجایی کاال و انتقال آن به بازارهای منطقه
 .آوردو جهانی را فراهم می

)ص( درباره نقش بازار و بازرگان در  همین رو پیامبر اسالماز 
بازرگان   :یوم ظل العرش التاجر الصدوق تحت»: جامعه می فرماید

 (4) «راستگو روز قیامت در سایه حمایت خداست.

های خدماتی بازرگان در بازار اگر بر این بدان معناست که فعالیت
ان فعالیتی است که فرشتگاساس مبانی به ویژه صداقت باشد، همانند 

مقرب الهی در عرش حکومت و حاکمیت الهی انجام می دهند؛ زیرا 
تدبیر امور هستی بر اساس حق و عدالت است. بنابراین عرش منطقه 

گیرد، در چارچوب تدبیر الهی کسی که در سایه عرش الهی قرار می
کند و زمینه را برای پرورش و پروردگاری فراهم میفعالیت می

گیری امور هستی در مسیر حکمت و اهداف ورد و در جهتآ
 .حکیمانه الهی نقش بسزایی دارد

های جایگاه خویش و اهمیت فعالیت مسلمان بایدیك بازرگان 
اش را در این مرتبه ببیند و خود را واسطه فیض و افاضه خدماتی

الهی و بخشی کوچك از مدبرات امر بداند. به این معنا که فرشتگان 
کنند )نازعات، رات امر اگر از عرش الهی امور هستی را تدبیر میمدب

وش ت و حکومت الهی بر د( و مسئولیت حمل عرش حاکمی5آیه 
بازرگان صادق و مسلمان نیز از چنین جایگاهی . آنان نهاده شده

برخوردار بوده و به این افتخار واال و ارجمند و تاج عزت سرافراز 
 .(7)غافر،آیه  شده است

 
 صول بازرگانی اسالمیا

تواند زمینهتجارت در اسالم اصول و قواعی دارد که مراعات آن می
اقتصادی جامعه شود و اقتصاد مقاومتی را تضمین بالندگی  ساز رشد و

کند و اصالح امور فاسد جامعه اسالمی را موجب شود. در اینجا به 
 : برخی از این اصول اشاره می شود

ای عمل شود که هر د و ستد باید به گونهدر دا: رضایت طرفین -1
ازرگان دو طرف خریدار و فروشنده راضی باشند. حال این خریدار ب
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و فروشنده تولیدکننده باشد یا خریدار مصرف کننده و فروشنده 
یا ایها : »فرمایدسوریه نساء می 29ان باشد. خداوند در آیه بازرگ

ن اطل اال ان تکون تجارهْ عالذین آمنوا ال تاکلوا اموالکم بینکم بالب
جهت هان ای مومنان! اموال یکدیگر را به باطل و بی: تراض منکم

تصرف  پس «تجارتی که با رضایت طرفین باشد. نکنید مگرمصرف 
در اموال دیگری از طریق تجارت مورد قبول دو طرف، تصرفی مبتنی 

ن آبر حق است و طرفین در چنین حالتی می توانند در کاال و بهای 
 .تصرف کنند

بازرگان تا زمانی که جنس : عدم جواز فروش، قبل از تحویل -2
کننده را در اختیار نگرفته نباید آن را به خریداری شده از تولید

)ص( در این باره  ری از جمله مصرف کننده بفروشد. رسول خدادیگ
یزی وقتی چ : اذا اشتریت بیعا فال تبعه حتی تقبضه: »فرموده است

 (5) .«که آن را تحویل بگیری نفروش یش از آنخریدی پ

فاقد عیب  فروشد بایدکاالیی که می: عدم فروش کاالی معیوب -3
البته اگر به خریدار عیب کاال را بگوید و خریدار با وجود . باشد

عیب خواهان آن باشد، به دلیل همان اصل رضایت طرفین چنین داد 
مسلمان با مسلمان » فرمود: ()ص و ستدی جایز است. رسول خدا

برادر است و جایز نیست به برادرش چیز معیوبی را بفروشد مگر 
 (5). «م کندآنکه به او اعال

فروشد باید از هرگونه کسی که چیزی را می: عدم غش در معامله -4
اقداماتی که مصداق غش در معامله است پرهیز کند. به این معنا که 

فروشد باال و پایین و ای که میگونی برنج و جو و گندم یا سبد میوه
 ظاهر و باطن آن یکی باشد و به خریدار چیزی را نشان ندهد که با

 ای خوار»فرماید: )ص( می قسمت نهان آن تفاوت دارد. رسول خدا
بارفروش، زیر این کاال همانند روی آن است؟ هر کس به مسلمانان  و

 (5)« خیانت کند مسلمان نیست.

اگر دو طرف در حال معامله  :امله دیگرانعدم دخالت در مع -5
ن نشوید و هستند شما به عنوان فروشنده یا خریدار وارد معامله آنا

بگذارید آنان به کار خودشان ادامه دهند. پس اگر داد و ستدی از 
یت انجام گرفت که هیچ، وگرنه پس از پایان کارشان می روی رضا

معامله جدید شوید. رسول توانید به عنوان خریدار یا فروشنده وارد 
)ص( درباره این اصل از اصول بازرگانی اسالمی در بازار  خدا

هیچ یك از شما وارد معامله برادر دینی »موده است: مسلمانان فر
)ص( در جایی دیگر دخالت  در روایت است که پیامبر «خود نشود.

 (6) .در معامله دیگران را نهی کرده است

ارزانی به معنای فراوانی نعمت است و  :پرهیز از آرزوی گرانی -6
ور یافت ای باشد که نعمت در آن به وفجامعه اسالمی باید به گونه

شود و برکات از آسمان بر آن به سبب ایمان و تقواپیشگی میمی
پس کسی نباید آرزوی گرانی کند که عامل  ،(96بارد )اعراف، آیه 

شود، بلکه نظرشان میعدم دسترسی بسیاری از مردم به کاالی مورد 
من باید همواره آرزوی فراوانی و ارزانی را برای خود و جامعه ؤم

اشته باشد. آن بازرگان و بازاری که خواهان گرانی است مسلمانان د
رساند و برکت را از خویش ضرر و زیان می در حقیقت به ایمان

 من تمنی علی امتی» فرماید:)ص( می دارد. رسول خداخود دریغ می
هر کس یك شب در : احبط اهلل عمله اربعین سنه واحدهْ الغالء لیلهْ

اشد خداوند اعمال چهل ساله او را تباه آرزوی گرانی برای امت من ب
 (6) «هد کرد.خوا

چنانکه گفته شد صداقت از اصول بازرگانی : رعایت راستگویی -7
 است و بازاری باید اهل صداقت باشد وگرنه از تجارت خود سودی

امام  .برد، اما اگر صادق باشد جزو مدبران عرش الهی خواهد بودنمی
ون حسابرسی به بهشت میکس را بد خداوند سه»)ع( فرمود:  صادق

را در اطاعت  شپیری که عمر برد: پیشوای عادل؛ بازرگان راستگو؛
  (5) «خدا گذرانده باشد.

نیز باشد.  غیر از صداقت، بازاری باید امین :داریمراعات امانت -8
اصل امانت همانند صداقت در همه امور زندگی یك اصل اسالمی 

ار، امانت و صداقت در جایگاه بسیار مهم و اخالقی است، اما در باز
گیرد. از همین رو ارزش صداقت و امانت در و اساسی قرار می

تجارت خیلی مهم تلقی شده است. به طوری که اگر بازاری صادق 
گواهان روز قیامت در کنار پیامبران و اولیاء و و امین باشد، جزو 

: است رموده)ص( ف گیرد؛ چنانکه پیامبراوصیای الهی قرار می
بازرگان امین  :التاجر االمین الصدوق المسلم مع الشهداء یوم القیامه»

 (4) .«و راستگو و مسلمان روز قیامت با شهیدان خواهد بود

ال اگر جزو اقالمی است که کا :مراعات توزین همراه با افزایش -9
باید توزین شود، بازاری باید جلوی چشم خریدار آن را وزن کرده 

کمی بر کفه خریدار بیفزاید. پس به طریق اولی باید گفت و حتی 
 است؛ چنانکه پیامبر که کم فروشی بیرون از اصول بازار اسالمی

و اندکی گر! وزن کن ای توزین: یا وزان، زن و ارجح: »فرماید)ص( می
ها و آفات کم فروشی در بازار )ع( نیز به آسیب امام علی. (4) «بیفزای.

ها را کاهش وقتی پیمانه»فرماید: کند و میره میخرید و فروش اشا
 .«سازددهند خداوند ایشان را گرفتار قحط و کمبود می

بازاری باید اهل احسان و تقوا باشد و  :مراعات احسان و تقوا -10
از خطوط قرمز نگذرد بلکه به نفع خریدار و مصرف کننده نه تنها 

معامله کند و از برخی  عمل کند و از راه احسان و نیکی با خریدار
ای همانند پرداخت چنین شیوه. پوشی کندحقوق خویش نیز چشم

حقوق مالی واجب چون پرداخت خمس و زکات نه تنها موجب 
اش ت را در زندگیشود، بلکه برکاش نمیکاهش ثروت و سرمایه

توان از روایات گوناگون به دست آورد، چنانکه این مطلب را میمی
می حال، اصل تقوا و احسان از اصول بازرگانی اسالآورد. به هر 

)ص(  است که بازاری اسالمی باید آن را مراعات کنند. پیامبر خدا
ر اهان ای بازرگانان! همانا بازرگانان در قیامت گنهک»فرموده است: 
شوند مگر کسی که تقوای الهی پیشه کند، نیکویی کند برانگیخته می

 (4) «ستگو باشد.و را

اگر خریدار پشیمان شده و خواهان  :سخ معامله برای نادمف حق -11
فسخ معامله است، فروشنده باید آن را بپذیرد و در مغازه خویش 

وه در ؛ زیرا این شی«شودجنس فروخته شده پس گرفته نمی»ننویسد: 
ای نادرست است و برکت را از زندگی بازاری بازار اسالمی شیوه

 یز در قیامتیدار سخت گرفته خداوند نبرد و چون در دنیا بر خرمی
گذرد و توجهی گیرد و از گناهان و خطاهایش نمیبر او سخت می

به پشیمانی او نخواهد کرد؛ زیرا انسان باید به دیگران رحم کند تا 
)ص( به این  مرحمت خداوند قرار گیرد. پیامبر خدا مورد رحمت و

هر کس »ه است: اصل بازار اسالمی این گونه توجه داده و فرمود
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 319... سالمت در بازار کارکرد و نقش تاریخی سیر        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

معامله شخص پشیمانی را فسخ کند، خداوند روز قیامت از گناهان 
بنابراین بازاری خوب باید کاالی فروخته شده را از  (5) «او بگذرد.

صورت مورد عنایت الهی در دنیا در این . خریدار پشیمان پس بگیرد
چهار کس در روز »فرمود: ( )ع امام صادق. گیردو آخرت قرار می

د هستند: کسی که معامله شخص نادمی را مت مورد توجه خداونقیا
ای را کسی که برده، ای را فریادرسی کندکه اندوه زده آن، فسخ کند

 (7) «د.مسر دههمسری را هکسی که زن و یا مرد بی، آزاد سازد
 
 دوره ایلخانیان یر بازار درثأت

ش مؤثری نظر به اهمیت بازار در ساختار حیات شهری، بازاریان نق
عه جایگاه آنها در در حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها داشته، مطال

اقتصادی آن عصر سهم  -هر عصری، در شناخت بهتر ساختار سیاسی
حظات اقتصادی و نظامی بسزایی دارد. در عصر ایلخانان، در پرتو مال

ای به و مقتضیات سیاسی مربوط بدان، بازاریان جایگاه برجسته
های تجاری، در امور سیاسی و صرفنظر از فعالیتدست آورده و 

ها به اند. در پرتو توجه عمومی مغولاجتماعی نیز منشأ اثر بوده
تجارت و امنیتی که در این زمینه به وجود آوردند، بازرگانان 

های خود را وسعت بخشیدند و نظر به ارتباط تجارت و یتفعال
یشه را فراهم کردند. پیشه، موجبات رونق فعالیت محترفه و اهل پ

وران عصر ایلخانی دارای تشکیالت و سلسله بازرگانان و پیشه
مراتب خاص خویش بودند و این نیز عملکردهای آنها را جهت داده، 

ین سبب، عالوه بر امور اقتصادی به آنها نظم بیشتری بخشید. به هم
تری داشتند و در های سیاسی و اجتماعی نیز دخالت فعالدر جریان

های تاریخی ها سهیم بودند. گزارشته از جریانرشد بیشتر این دس
حاکی از این امرند که در عهد ایلخانی بنابر مالحظات خاص مورد 

هل بازار جایگاه ها، انظر ایلخانان و تأثیرات ناشی از تهاجم مغول
اجتماعی  -ای به دست آورده و بازاریان پویایی اقتصادیبرجسته

ان داده اند. در این مقاله، همین مهم یعنی جایگاه بیشتری از خود نش
و جامعه عصر ایلخانی و علل تعالی موقعیت ایشان بازاریان در اقتصاد 

 .شودبررسی می
 

جتماعی و فرهنگی سه گزارشی از اثرگذاری بازارها در تعامالت ا
 قرن نخستین

ترین عناصر درون شهری در جوامع در حقیقت بازارها یکی از مهم
که به سبب ارتباط مستقیم اقشار مختلف  گردند،ری محسوب میبش

اساسی در انتقال  اند عامل مهم ومردم از طبقات گوناگون توانسته
حاصله  رسوم در میان جامعه باشند، تعامالت آداب و ها،فرهنگ

از ارتباطات طبقات یك جامعه به قدری از اهمیت برخوردار است 
های بزرگ تاریخی توانسته ت و نهضتکه بازار در بسیاری از تحوال
گمان نیاز اولیه بشر برای تامین آذوقه نقش بسزایی را ایفا نماید، بی

و خورد وخوراک خود موجب گردید تا اجتماعاتی هرچند 
مین این نیاز تشکیل گردد، بازارهایی أبرای ت کوچك و یا حتی گذرا

مرور  اما بهگردید که هر چند فصلی یا در مناطق خاصی ایجاد می
در حال  .زمان جایگاه اجتماعی و فرهنگی برای خود پیدا نمود

ها اعم از خشتی یا حاضر بررسی معماری بازارها، پوشش دکان
سرزمین است،  آجری و یا چوبی همگی بیانگر فرهنگ رایج در آن

یید تمامی أامرار معاش وگذران زندگی روزمره همانگونه که مورد ت
های گوناگون نیز از این قاعده داشته، فرق و نحله شرایع آسمانی قرار

سربار بودن برای  طبع بشری تنبلی، کسالت و اند، ومستثنی نبوده
ز ا یکی داند همانگونه که قشیری نقل می کند:دیگران را ناپسند می

گفت: ده بیست سال است که با اعتقاد به توکل در بازار صوفیان می
 (6) .کنمکار می

 تعصر جاهلیبازار در 

های بازرگانی در کرانه ترین راهدر عصر جاهلیت یکی از بزرگ
جزیره سینا شبه دریای سرخ امتداد داشت و به فلسطین و اردن و

ه، یثرب، فدک، مدین، شد و در سر راه خود از شهرهای مکمنتهی می
بادیه  گذشت، راه دیگر از عمان، غرب عراق وو غزه می پترا، تدمر
گذشت و کاالهای هندی، ایرانی و عراقی را که بیشتر الشام می

عاج و برده بود را  صمغ، ادویه، های نفیس، عطریات،پوست، جامه
الح، بردند و از آنجا سبه بازارهای شام، تدمر و سواحل مدیترانه می

. گرداندندهای کتانی و ابریشمی باز میشراب و پارچه روغن، گندم،
بوده  ر عهده پاسدارانی به نام خضیرب هاحفظ امنیت این کاروان

این حجم از ارتباط بازرگانان در آن دوره موجب گردید . (8) است
بازار موسمی در نقاط  10ها در دوران جاهلیت دارای تا عرب

باشند که به نوبت از بازاری به بازار دیگر میمختلف شبه جزیره 
این بازارها  (9) .رفتند و کاالهای خود را در آنجا عرضه می نمودند

االول الجندل که در ربیعدومه بازار عکاظ، مجنه،: از دعبارت بودن
االول، شد، بازار مشقر در جمادیتوسط قبیله غسان و کلب دایر می

ریا، شحر و سوق عدن در ماه رمضان، بازار صحار در رجب، بازار 
المجاز که در مکه و پس از بازار عکاظ تشکیل میبازار ذی

در گزارشات آمده است که در روزهای برپایی بازار  (9).یدگرد
گاهی برمیای چون نابغه ذبیانی خیمهعکاظ برای شاعران برجسته

ان میاشعار خود را نزد آنشاعران هر قبیله به نوبت  افراشتند و
در میان  )ص( در دوران جاهلیت و قبل از بعثت رسول خدا .دخواندن

یا هفتگی خود با آداب  ایحتاج روزانه وعموم مردم در کنار تهیه م
این  .رسوم همدیگر در قالب شعر و با محوریت بازار آشنا گردند و

احتمال وجود دارد که برپایی اینگونه بازارها بر عهده حکام محلی 
مین أگروه خاصی از مردم باشد زیرا بنابر نقل یعقوبی ت خ ویا شیو و

ازارها بر عهده گروهی بوده که جان مردم در ایام برپایی این ب مال و
آوری میها را نیز جمعمعروف بودند و مالیات« محلون» به نام

جزیره عربستان به اهمیت بازار عکاظ برای مردم شبه. (9). نمودنند
آمد داشته و  نیز به این بازار رفت)ص(  ول خداای بود که رسگونه

رسالت خود در  بنابر نقلی، خطبه معروف قس بن ساعده را قبل از و
در )ص( حتی آمده است که رسول خدا  و (10) این بازار شنیده است

غاز نمود و قبایل را به اسالم دعوت آبازار عکاظ رسالت خود را 
ت کرد و با پذیرش آنها زمینه کرد و با افرادی از قبیله اوس مالقا
زید بن حارثه را نیز حضرت  .را برای گسترش اسالم فراهم کرد

این  اسالم بخشید. یامبراز این بازار خریداری نمود و به پخدیجه 
هجری به  129بازار تا اواخر دوره اموی رونق داشت و در سال 

 .تعطیلی گرایید و جای خود را به بازار مربد سپرد
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 ار در حکومت امویان و عباسیاننقش باز

فروش  مربد در غرب بصره شکل گرفت و در آغاز بازار خرید و
ترین بازار جهان ترین و پرآوازهاموی به بزرگاما در عصر  شتر بود

اسالم تبدیل گردید، درست است که در قرون اولیه اسالم بازار نقش 
اما اغلب  سیاست آن دوره داشته است بسزایی در فرهنگ، اجتماع و

دانند؛ زیرا های دینی تشکیل میاصناف و بازاریان را موالی و اقلیت
ن و مقام خود أوری را در شها اشتغال به پیشهدر آن روزگار عرب

لذا تحوالت فرهنگی و اجتماعی این دوران بنام غیر ، (11) دانستندنمی
نظم و ترتیب در  .اعراب و اغلب توسط موالیان ثبت گردیده است

امور بازار تنها متمرکز بر شهرهای مهم و اساسی اسالم نبوده بلکه 
کدام از بازارها یا صنوف خود  اندلس در عصراموی نیز برای هر

رئیسی به نام امین قرار داده بودند که طرح دعاوی مطرح شده از 
طرف  ی خریدار بر ضد بازاریان را مورد بررسی قرار داده وسو

بازارها مکانی مناسب برای  (8) .تندگرفمشورت قاضی قرار می
 تعامالت فرهنگی و علمی بوده و دانشمندان بزرگ اسالمی گاهاً

اند و حتی محافل علمی و خود در بازارها دارای مغازه و دکان بوده
کردنند، نقل شده که: انشاء حدیث را نیز در همین مکان دائر می

ا در بازار کتاببسیاری از دانشمندان بخش مهمی از اوقات خویش ر
خواندند، استنساخ خریدند یا میکردنند، کتاب میفروشان سپری می

کردند، یا بازارها محل امالء و روایت حدیث می اشتبردو یادداشت
و درباره ابوحنیفه آمده است که: وی روزگاری در  (11) بوده است

ی ربازار کوفه دکان خز فروشی داشته است، تعلیم وتعلم در بازار ام
ی بود امعماری بازارها به گونه. غریب و دور از انتظارنبوده است
 د در درون آنها و یا در کنار آنهاکه مدارس علمی، دینی و مساج

تواند حبیب تعبیه شود تا نشانگر این معنا باشد که کاسب زمانی می
خدا باشد که احکام معامله و داد و ستد را در آغاز روز یاد بگیرد 

طول روز و به هنگام اوقات شرعی با برپایی نماز شکر و سپس در 
هایی که به او ارزانی در مسجدِ بازار، پروردگار خود را برای نعمت

داشته سپاس بگوید. به همین دلیل است که در قرون گذشته بازاریان 
تا غروب آفتاب به  نمودنند وها را بعد از اذان صبح باز میمغازه

کار را حتی در روز جمعه نیز ادامه  ند وشدکار مشغول می کسب و
های شرقِ دادند؛ هر چند به دلیل اهمال اعراب، بخش اعظم بازارمی

مسیحیان اداره  های اسالمی در دست ایرانیان و یهودیان وسرزمین
لذا این سنت تغییر کرد و در مناطقی که یهودیان نبض . گردیدمی

کرده و توانستند از این میعهده گرفتند شنبه را تعطیل  بازار را بر
طریق بر فرهنگ مسلمان غلبه پیدا کنند، بازارهای مسلمانان در 

از طرفی و های کلی اسالمی بوده است جه جمع میان آموزهسابق و
اقتصاد و کسب روزی حالل، از طرف دیگر علم آموزی و شنیدن 

 . احادیث و در نهایت سپاسگذاری پروردگار
 

 های تاریخیسیاسی و قیامنقش بازار در تحوالت 

ان بلکه بازار در مید ،البته این اثر تنها اثرگذاری بازار نبوده است
ی که اباشد، به گونهتحوالت آن نیز دارای شناسنامه می یاست وس

ها، بازار محل کارزار و بازاریان از جمله ایفا در برخی از قیام
از آنها اشاره میاند که به برخی ها بودهکنندگان نقش در آن قیام

 : کنیم

 (12) .زبیرلشکرکشی مختار ثقفی در بازار و جنگ با عبداهلل بن
  (12). هجری141ن کوفه با قیام راوندیه در سال بازاریامقابله 

هجری بازاریان در  2مون با امین در پایان سده أدر واقعه پیکار م
 (12) .مون به دفاع از شهر برخاستندأبرابر محاصره بغداد توسط م

الزنج، بازارهای وی موسوم به مبارکه و در هنگامه قیام صاحب
 (12). اه عباسی قرار گرفتمیمونه مورد هجوم و غارت سپ

بازاریان با نظامیان ، هجری 248پس از مرگ منتصر عباسی در سال 
 (12). درآویختند و صالح از کف آنان بیرون کردند

ل عنایت یك سیاستمدار یا به دلی وجود بسیاری از بازارها اساساً
بازارهای اصلی و بزرگ بغداد را منصور  خلیفه بوده است مثالً

 هجری به هزینه خویش ساخت و بازارهای بخش157عباسی در سال 
الشعیر و المحول منتقل الکرخ و بابشرقی را به بخش غربی یعنی باب

 ت.ن بازار کرخ اسنها هماآمشهورترین  ترین وکرد، که بزرگ
سیاسی از داخل دها وی بازار بغداد را بنابر مالحظات امنیتی و بع

چند بنابر اذعان یعقوبی بازار  هر مدرک .شهر به کرخ منتقل نمود
اما این  کرخ بغداد دارای نظمی نیکو و سازمان یافته بوده است

گزارشات نشانگر اهتمام حکام نسبت به تغییرات بازار و اثرگذاری 
مان داشته است، از ظاهر منابع برداشت آن در نوع حکومت حاک

ها و گذاری محصوالت بر عهده سازماننحوه قیمت شود کهمی
تشکیالتی بوده که بیان کردیم نه اینکه در دستان بازرگانان از خدا 

های نجومی و خالف واقع را بر آذوقه مردم باشد تا قیمت خبربی
زاد بودند تا تحمیل نمایند، هر چند از طرف دیگر بازرگانان آ

های مسلمین عرضه نمایند و با اجناس خود را بدون واهمه در بازار
ها و بازارهای ستد نمایند، وجود راسته و های دوردست دادسرزمین

اهتمام ویژه حکمرانان برای  مخصوص برای هر صنف نشانگر نظم و
کار مردم است: بازار عطاران، وراقان،  برقراری هرچه بهتر کسب و

ای ازار و راستهافتاد که باز طرف دیگر گاه اتفاق میو ... .  نکاتبا
به امیر و سلطانی تعلق داشته باشد که ممکن بود آن را به اقطاع 

هایی را دهند، همانگونه که اسماعیل بن صالح بن علی مجموعه دکان
 (12) .داشت الرشید به اقطاعق حلب از هاروندر سو

 

 سالمیشکل فیزیکی بازار در تمدن ا

لی بر مفاهیم کلی بازار مروری اجما ،آنچه تاکنون بدان پرداخته شد
شکل خاصی  ،های اقتصادی بود. اما آنچه مورد نظر استدر تئوری

رفتار فروشندگان و  ،از بازار است که از لحاظ شکل ظاهری
اقتصادی و اخالقی حاکم بر محیط  ،های فرهنگیترکیب ،خریداران

مبتنی بر ارزش ،روابط میان بازار و حکومت آداب تجارت و ،بازار
اصیل اسالمی و رهنمودهای پیامبر اکرم )ص( و ائمه علیهمهای 

 .باشد که در اینجا بدان پرداخته خواهد شدالسالم می

مراکز مختلفی وجود  ،ف مختلفرَاز آغاز تمدن اسالمی برای حِ
ن حرفة وران و فروشندگاداشته و هر بخش از آن مرکز را به پیشه

سرپوشیده  ایمنطقهاز  دادند. هر بازار معموالًخاصی اختصاص می
های کوچك مشابهی در دو طرف شد که در آن مغازهتشکیل می

شد تا کاالهای مشابهی را عرضه کنند. تعداد کنارهم ساخته می ،آن
بود.  متغیر ،به نسبت کوچکی و بزرگی شهر و سطح تقاضا ،هامغازه
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 321... سالمت در بازار کارکرد و نقش تاریخی سیر        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اد گردید که در آن تعدبه محیطی اطالق می« سوق»یا اما واژة بازار 
 .های یك حرفه معتنابه باشدمغازه

 ،شرق در های مهم شهرهابخشاز »: گویدیم شلوبون در کتاب گوستاو
ها به بازار رشتة زیادی از ساختمان ،بازار است. زیرا در هر شهر مهم

ای مزبور بازاره، ای برای تجار تشکیل شدهاختصاص یافته و محله
آن را با چوب یا حصیر  های بلندی است که باالی سقفدارای سقف

های مخصوصی اند و برای هر یك از کاالهای تجاری دکانپوشانده
کنار یکدیگر قرار دارد که نام هر کدام از آن کاالها را به نام آن 

مثالً بازار  ،خوانندکنند و آن بازار را بدان نام میبازار اضافه می
. گیردار صورت میهای مردم شهر بیشتر در باز. مالقات... ازان و بز

(13)  
بازارهای سنتی به عنوان یك سازمان اقتصادی و یك نهاد اجتماعی 

 ،در اجتماعات شرقمهم ای طوالنی و نقشی پیشینه ،بزرگ و مؤثر
 ،در شهرهای کهن مشرق زمین. ویژه جامعه ایران داشته استه ب

ب از دیرباز فعاالنه جاذ ،و آمد انباشته از کاال بازارهای پر رفت
اند. بازار به عنوان یکی از مؤثرترین نهادها و سازمانپول و کاال بوده

جهانگردان  ،دانانهمواره مورد نگرش و دقت جغرافی ،های شهری
 ،فقرات اقتصاد شهریستون هو مسافران واقع شده و همچنین به مثاب

ها و تحرکات روزمرة اجتماعی ده فعالیتمرتبط کننده و اداره کنن
 .نده مبادالت کاالیی و مایحتاج جامعه بوده استو قلب تپ

سراها و کاروانسراها و میهمانسراها و  ،در کنار یا پیرامون بازارها
خورد ها و تشکیالت و اماکن گوناگون به چشم میمساجد و حمام

ترین فاصله با یكبازار در نزد ،و در بسیاری از شهرهای ایران نیز
شد و این امر امامزادگان ایجاد میاماکن مقدس مذهبی مانند مزار 

عالوه بر  ،حضور بازار را به عنوان یك رکن مهم اجتماعی و سنتی
رساند. در به اثبات می ،دارا بودن خصایص اقتصادی و طبیعی آن

شهرهای بزرگ ایران به  ،های پس از اسالمترین سدهنزدیك
اط تبمعظمی آراسته بودند که از نظر گستردگی حوزه ار بازارهای
قرار گرفتن در حیطه بیکران ارتباطات اقتصادی دولت  ،و فعالیت

با  ،ها از دورترین نقاط جهان آن زماناسالم و ورود و خروج قافله
بازارهای ایران پیش از اسالم تفاوت و تمایز عمده داشته و بر آنها 

  .رجحان داشتند

اجد بازارها به جهت آنکه در اطراف مس ،پیامبر اسالماز زمان 
شد و مسجد جامع کنار ارک یعنی بزرگ و یا مسجد جامع بنا می

لذا بازارهای سنتی از مراکز سیاسی و مذهبی شهر  ،مقرّ حکومت بود
های مسکونی بود و بدین محله ،رفت. در اطراف بازارهاشمار میه ب

همزیست بودند. در هر منطقة صورت بازارها با مصرف کنندگان 
و معدودی حوزة علمیه  ،رگ و کوچكبازار چندین مسجد بز

 ،ای که منطقه اقتصادی بازار معبر طالبشد؛ به گونهساخته می
 ،لمیسیمای عیك بازار  ،اساتید و روحانیون بود. بدین ترتیب ،فضال

لم و ع ،فرهنگی و اقتصادی داشت که بیانگر ارتباط عمیق تجارت
 .ق در فرهنگ اسالمی استاخال

بازارها در اطراف و  ،ص مذهبی داشتدر شهرهایی که جنبه خا
شد. بازارهای سنتی مشهد و گرداگرد مراکز مقدس شهر ساخته می

 .باشدهمچنین شهرهای کربال و کاظمین در عراق گویای این طرح می

شد. تا چند ها بسته میهر بازار دارای دروازه و دری بود که شب
ها و در ایام شب و در نداشتند ،های بازاررن پیش بعضی از مغازهق

بستند. های خود را میمغازه ،های ضخیمپارچهبا  دارانمغازه ،تعطیل
شد و از مهمچهار سوق خوانده می ،محل تقاطع دو راسته اصلی بازار

رفت و بازرگانان بزرگ در ها و نقاط بازار به شمار میترین بخش
« سرا» تری موسوم بهحجره داشتند. کاروانسراهای کوچكاین محل 

شد و دفاتر تجار و انبار برخی از کاالها در سراسر بازار احداث می
شدند. در آنها قرار داشت. حیوانات بارکش کمتر وارد این سراها می

های کاروانبرای کاروانسراهای بزرگی  ،در پشت برخی از سراها
ها از طریق راهی ا وجود داشت و کاروانتجاری و انبار کردن کااله

که  ،هاهای تجار در تیمچهشدند. حجرهت بازار وارد آن میبه موازا
ها به عرضه یك قرار داشت. اغلب تیمچه ،اغلب دو طبقه بودند

هایی قیمت و ظریف در رستهکاال اختصاص داشت. کاالهای گران
ی در یا درهای شد؛ هر قیصریه داراعرضه می« قیصریه» موسوم به
 (14) .رسیدهای یکسان به فروش میای بود. در هر رسته کاالجداگانه

های تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسالمی آمده در کتاب ویژگی
دو پایه  ،شهرهایی که فرمانروایان اسالمی بنیان گذاردند» : است

مسجد جامع در اوایل  اصلی داشت: یکی مسجد جامع و دیگری بازار.
کارکرد  ،آن و گذشته از دوره اسالمی مرکز مذهبی و سیاسی بود

فکری و عملی نیز داشت و مرکز آموزش عالی بود. در سوی دیگر 
بازارها قرار داشتند. نخستین  ،مسجد جامع و گاهی گرداگرد آن

بازار فروشندگان اشیای مذهبی بود و  ،بازار در کنار مسجد جامع
تسبیح فروشان و مانند ایشان در این  شمع فروشان و عطاران و مهر و

د و در کنار آن بازار کتابفروشان و بازار صحافان و سپس بازار بودن
سازان قرار داشت. پس از آن نوبت به بازار پارچه فروشان می چرم

ترین مرکز بازرگانی رسید که قیصریه نامیده می شد و پراهمیت
وان مرکز اصلی بازار از بازار بود؛ ... اهمیت اقتصادی قیصریه به عن

اجی در بازارهای اسالمی پایه اقتصادی آن جهت بود که صنایع نس
سازان و مسگران و قفل ،بازار درودگران ،بازار بود. پس از قیصریه
سازان و آهنگران قرار داشت. در حاشیه پس از آن بازار حلبی

دوزان نسازان و پاالبندان و زینکاروانسراها و بازار نعل ،بازارها
های مسکونی حلهجای داشت که نزدیك دروازة شهر بود... م

گرمابه  ،گرداگرد بازارها جای داشت... هر محله برای خود بازارچه
 .«تندای داشجداگانه کلیسا و غیره ،مسجد و عبادتگاه

هایی از بازار اسالمی در کالبد شهرهای اسالمی نمونه ،آنچه گفته شد
شهرهای نوبنیاد تماماً  ،از غرب تا شرق ،المیبود. در سراسر تمدن اس

نمود و متناسب با فرهنگ اسالمی را دنبال می ،گویی خاصال
به مرور بازسازی می ،با توجه به الگوی مطلوب ،شهرهای دیگر

 .شد

 
 تعیین مکان بازار

 ای تحت عنوان نظریة تعیین جانظریه ،های اقتصادیدر تئوری
(Location Theory)  عوامل مؤثر در تعیین محل در باب

مکان  ،وجود دارد. طبق این نظریه ،ادیاستقرار بنگاههای اقتص
های حمل و نقل به مؤسسات تولید آنجایی است که کل هزینه

های حمل و نقل واحد تولیدی شامل هزینة تهیه حداقل برسد. هزینه
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و تأمین مواد اولیه و هزینه توزیع محصوالت تمام شده است. هزینه
ات کاهش میای تأمین مواد اولیه با نزدیك شدن به محل ملزومه

تر به های نزدیكهای توزیع با انتقال کارخانه به نقطهو هزینه ،یابد
آید. چون این نظر احتماالً در جهات متفاوت سیر بازارها پایین می

تولید کننده باید مزایای نسبی و عامل هزینه را در اخذ  ،کندمی
 ،ابی ت ،عیین جای کارخانه بسنجد )منوچهر فرهنگتصمیم برای ت

صرف مسئله سوددهی و افزایش  ،(. هر چند این نظریه700ص
بازدهی تولید اقتصادی را عامل تعیین کننده برای مکان بنگاه تولیدی 

دهد و به مسائل فرهنگی و ارزشی که عامل مهم دیگری در قرار می
باشد اشاره فراد مسلمان میتعیین مکان برای بازار و بنگاه تجاری ا

حال به یکی از مسائل مهم اقتصادی به نام پدیدة  ولی با این ،کندنمی
برای استقرار واحدهای تولید که نقش  ،یابی و تعیین محلمکان

 .کنداشاره می ،اساسی در روند تولید و تجارت دارد

روایات بسیاری داریم که داللت بر دخالت پیامبر اکرم )ص( در 
مردی نزد : ماییمنین محل بازار دارد که چند نمونة آن را ذکر میتعی

آیا  ،اممن مکانی برای بازار دیده»پیامبر )ص( آمد و عرضه داشت: 
پس با او برخاسته به آن محل  ،«چرا»فرمود: « آیی آن را ببینی؟نمی

 تعجب کرد و با پا به آن زمین زده فرمود: ،چون آنجا را دید ،رفتند
استه نمییعنی از مساحت آن ک شودزار شماست از آن کم نمیاین با»

  .«و بر شما خراجی نیست شود

)ص( خواست برای خدا چون رسول که در جای دیگر آمده 
رفت؛ آنگاه به بازار « قینقاعبنی»به بازار  ،مسلمانان بازاری قرار دهد

نمیتنگ  ،این بازار شما است: »مدینه آمد و آن را با پا زده فرمود
 .«شودشود و از آن خراجی گرفته نمی

پیامبر )ص( در تعیین مکان برای بازار شهر مدینه  ،تی دیگردر روای
)ص( الی سوق البسیط فنظر الیه؛  ذهب رسول اهلل: »انددخالت فرموده

 فقال: لیس ،فنظرالیه ،فقال: لیس هذا لکم بسوق. ثم ذهب الی سوق
ثم قال: هذا سوقکم؛  ،فطاف به ،هذا لکم بسوق ثم رجع الی هذا السوق

 )ص( به بازار بسیط رسول اهلل: یضرب علیکم خراجو ال ،فال ینتقض
س به سپ، این برای شما بازار نیست بدان نظر کرده پس فرمود ،رفت

این برای شما بازار  بازاری دیگر رفت و در آن نظر انداخت و فرمود:
راوی( بازگشته و در آن نیست. آنگاه به این بازار )بازار مورد اشارة 

از آن کم نمی ،این مکان بازار شماست :گردشی نمود و سپس فرمود
گردد( و بر شما خراج )مالیات( شود )یعنی از مساحت آن کاسته نمی

 (15) .«شودبسته نمی

 
 سیستم حاکم بر بازار مسلمین

مشابه آن چیزی  ،شرایطی که در تمدن اسالمی بر بازارها حاکم بوده
ا ابتدا این نوع گویند. در اینجه امروزه به آن بازار رقابتی میاست ک

 روابط موجود و ،نیم و سپس با توجه به فضاکبازار را تعریف می
انطباق آن را با این نوع بازار  ،احادیث وارده در زمینه بازار اسالمی

 .دهیممیمورد بررسی قرار 

ود که نه تنها تقاضا شبه وضعی از بازار اطالق می ،بازار رقابت کامل
نع به عرضه کنندگانی که حاضر به توانند بدون ماکنندگان می
مراجعه کنند و یا عرضه کنندگان  ،ندهستترین قیمت فروش ارزان

ترین قیمت توانند بدون مانع به تقاضا کنندگی که به گراننیز می

بلکه هیچیك از تقاضا  ،مراجعه نمایند ،حاضرند متقاضی باشند
ضا یا عرضة قاان یا عرضه کنندگان قادر نیستند با تغییر حجم تکنندگ

سیّال بودن  ،دو شرط الزم رقابتی. خود در قیمت بازار مؤثر باشند
شرایط سیال . باشندای بودن عرضه و تقاضا میعرضه و تقاضا و ذره
 : بودن عبارت است از

که گروه خریداران یا کارتل  خریداران و فروشندگان )بدون آن
انند ه باشند( بتوفروشندگان و یا دولت یا شهرداری نرخی تعیین کرد

 .آزادانه قیمت کاالهای خود را تعیین کنند

فروشندگان و خریداران بتوانند آزادانه با همدیگر تماس داشته 
کمی  ،اطالعی از بازاربی ،که موانعی از قبیل مقررات بدون آن ،باشند

 . آنها باشد وقت و تحریم معامله سد راه آزادی

الیی را که بخواهند عرضه و خریداران هر مقدار کافروشندگان 
ن همگ ،موجود در بازارهای الکا. کنند بتوانند آزادانه تعیین نمایند

این صورت ممکن است خریدار به خاطر تفاوت  رباشند که در غی
 . دیگر به فروشنده مراجعه نکند ،جنس

ذره ،ت در بازار کامل باشداما شرط دیگری که الزم است تا رقاب
ای بودن عرضه و تقاضا است و منظور از ذرهای بودن عرضه و تقاض

این است که تعداد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان آنقدر زیاد 
ای در دریای عرضه و هر تقاضا به باشد که هر عرضه به مانند قطره

ندگان و ای در دریای تقاضا باشد و هیچیك از تقاضا کنمانند قطره
ار تقاضای خود در قیمت بازعرضه کنندگان نتواند با تغییر عرضه یا 

 (16) .تأثیر داشته باشد
حد و اندازه افراد فروشنده قادر به کسب سودهای بی ،در بازار رقابتی

بلکه برای ادامة حیات خود در بازار باید به قیمت حاکم  ،باشندنمی
اگر کاالهای خود را گران بر بازار گردن نهند. در غیر این صورت

رسد و در صورتی که به فروش نمی ،ضه کنندتر از قیمت تعادلی عر
ورشکست خواهند شد.  ،تر از قیمت تعادلی بازار عرضه کنندپایین

بنابراین در چنین جوّ رقابتی است که تمام فروشندگان امکان فعالیت 
یمت کاالها برند و همچنین قمی یابند و از حداقل سود هم بهره می
در نتیجه به . ن خواهد بوددر حدّ متعادل و قابل قبولی در نوسا

  کنندگان نیز اجحاف نخواهد شد.مصرف 

 
 اصناف در بازار اسالمی 

 مفهوم صنف 

تشکّل بازاریان در  ،های اساسی بازارها تا سدة کنونییکی از ویژگی
صوالً ها ابوده است. این انجمن« اصناف» یعنی ،انجمن های صنفی

و دارای وظایف  کردندها را در خود متشکل میصاحبان حرفه
اجتماعی وسیعی بودند. منشأ اصناف اسالمی به قرن سوم هجری می
رسد که دورة شکوفایی تمدن اسالمی و رونق تجارت و شهرنشینی 
بود. در این دوران هزاران نفر از مردمان شهرها و روستاها در صنعت 

 ارده شدند. در این قرن بود که تشکّل افزارمندانها به کار گمو پیشه
ها آغاز شد و توسعة کامل ها و پیشهو صنعتگران براساس حرفه

های اصناف را توسعة های پنجم و ششم هجری فعالیتشهرها در قرن
(16) .فراوان بخشید
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 323... سالمت در بازار کارکرد و نقش تاریخی سیر        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 انگیزة گرد آمدن هر حرفه در یك بازار 

 : کر کردتوان ذمطالب زیر را می ،در این ارتباط

ای های حرفهگروه ،رانشترک در حرفه بین صنعتگمابط ور -اوالً
ای موجود میان و شغلی در هر مکان و زمان به علت روابط حرفه

و تنظیم و  ،های گروهیآنان و اشتراک منافع ناشی از همکاری
ترتیب امور شغلی به اجتماع در یك محل با چشم رغبت می

بندی و درک همکاریایشان نوعی گروههمچنان در میان  ،نگریستند
که به پیدایش روابط میان آنان انجامید و در زندگی  های اجتماعی

 ..کنیممالحظه می ،ای آنان مفید افتادحرفه

گاهی صاحبان هر پیشه یا گروه ، ورانپیشهخود مصلحت  -ثانیاً
زیرا  ،داردکثیری از آنان را به تجمع در یك بازار مخصوص وا می

شتریانشان بهتر یابد و این امر برای معت آنها در آنجا شهرت میصنا
 .و برای کار آنها مفیدتر است

دولت را به ، هاضرورت نظارت حکومت بر مشاغل و حرفه -ثالثاً
داشت تا اعمال مراقبت بر آنها آسان ایجاد بازارهای ویژه وا می

آمدند گردد. به همین جهت صاحبان هر حرفه در یك بازار گرد می
اماکن نزدیك به هم  در ،های مشابهو حتی گاهی بازارهای حرفه

 .شدجمع می
به ایجاد  ،های مختلفگاهی ضرورت تفکیك میان حرفه -رابعاً

ارزش نیامیزد. انجامید تا صنایع گرانبها با صنایع کمبازارهای ویژه می
در بغداد  الطاقباب و کرخ این موضوع را آشکارا در بازارهای

عفن اجازه داده زیرا به صاحبان کاالهای بدبو و  ،کنیمشاهده میم
ها نمیفروش ریزشد تا با عطاران درآمیزند؛ همچنین خردهنمی

های رنگارنگ و باارزش در یك محل توانستند با فروشندگان جامه
 .باشند

وران همکار در گردآمدن آنان در یك رقابت میان پیشه -خامساً
 توانست ناظرزیرا هر یك از ایشان بدین وسیله میبازار مؤثر بود. 

های خرید و فروش آگاه بر گروه همکاران خود باشد و از نرخ
 (15) .گردد

اهمیت بازار وکسب کار از بدو جوانی پیامبر اسالم مورد توجه بود 
که وقتی به بیست پنج ساله بود ابوطالب به اوگفت من تهی دست 

 ت اکنون کاروانی از قریش رهسپارروزگار سخت شده اس ام وشده
می ش تو هم نزد خدیجه که مردانی را برای تجارتکا ،شودشام می
نیز خدیجه . گرفتیمیعهده  او را بر کار تجارت رفتی ومی فرستد

آگاهی داشت  )ص( امانت واخالق پسندیده محمد از راستگویی وکه 
ی بیش از شو داردر پی او فرستاد که اگر کار تجارت مرا عهده

یسره را نیز برای دستاریت غالم خویش م پردازم ودیگران به تو می
 میسره با ههمرا حضرت محمد این پیشنهاد را پذیرفت و. فرستممی

  (15) .کاروان قریش رهسپار شام شد
 

 نظارت بر بازار در تمدن اسالمی 

 آغاز نظارت بر بازارها 

ط و احوال مختلف و فراگیری شرای ،های احکام اسالمیاز ویژگی
ملة آنها مسائل مربوط به مبادالت باشد که از ججزئیات امور می

مالی است. الزمه اجرای مقررات و نیل به اهداف و انتظارات به 

رانه هوشیا ،نظارت و کنترل دقیق ،سازنده و نتیجه بخش ،نحوی فعال
  .کندو فراگیر را ایجاب می

تحت نظارت و مراقبت  ،اسالمیبازارها از نخستین عهد تاریخ دولت 
روایات بسیاری در این زمینه آمده است که به  احادیث و ،اندبوده

گذشت. رسول اکرم )ص( از جایی می: »کنیمبعضی از آنها اشاره می
دستش را در آن کرد مقداری طعام مرطوب  ،ای طعام دیدمجموعه

ن بارا: ای صاحب طعام این )رطوبت( چیست؟ گفت: فرمود ،بود
قسمت باال نگذاشتی چرا آن را در : فرمود پیامبر خدا. چنینش کرده

 (17) .«تا مردم آن را ببینند؟ هر کس غشّ در معامله کند از ما نیست
پیامبر اکرم )ص( امر نظارت بر بازارها را به مأموری خاص محول 

پس از فتح مکه سعد بن سعید بن العاس را بر بازار مکه  ،کرد
د در مور (18) .خطاب را مأمور بازار مدینه فرمود گماشت و عمر بن

اش بر آمده است که هر روز صبح زود در حالی که تازیانهوی 
گردید و مردم را موعظه دوشش بود در بازارهای کوفه یکی یکی می

گشت نمود؛ آنگاه باز مینها گوشزد میه آکرد و وظایفشان را بمی
 .نشستو برای رتق و فتق امور مردم می

دیدند دست از را میدر بعضی منابع اضافه شده که چون بازاریان او 
دوختند تا سخنش چشم بر او می ،ها بدو سپردهگوش ،کار کشیده

شنیدیم و اطاعت : »گفتندیافت میتمام شود. وقتی کالم او پایان می
 .«کنیممی

ن عانه لما سأل المرأة التی تخاصم ذلك التّمار »دیگر:  بنابر روایتی
اشتیب من هذا تمرا بدرهم و خرج  ،امیرالمؤمنین قالت: یا ،شأنها

ی حت ،قال: فقال: ردّ علیها. فأبی. أشفله ردیّا و لیس مثل الذی رأیت
 :یکره أن یجلّل التمر فعال بالدّره حتی ردّ علیها و کان ،قالها ثالثاً

د کرز زنی که با آن خرما فروش بحث میا ه آن حضرتهنگامی ک
ای امیر مؤمنان از این مرد خرمایی خریدم  او گفت ،قضیه را پرسید
قسمت زیرین نامرغوب بود و مانند قسمتی که دیده  ،به یك درهم

فروشنده . به فروشنده فرمود: خرما را پس بگیر امام. نبود ،بودم
و استنکاف فروشنده تکرار شد سه بار این دستور امام  .نپذیرفت

ر سرش بلند کرد تا اینکه فروشنده خرما را پس آنگاه تازیانه را ب
و  ،رورا بر قسمت گرفت. آن حضرت از اینکه خرمای خوب 

 (19) .اکراه داشت ،خرمای نامرغوب زیر قرار داده شود
ر خلیفه عم .خلفای راشدین نیز به نظارت بر بازارها اهتمام داشتند

ا میای بر دوش داشت در بازارهب در حالی که تازیانهبن خطا
کرد و بارها کسانی را که در گردید و به وضع بازاریان رسیدگی می

دانستند تازیانه زد. از او کردند ولی احکام آن را نمیبازارها کار می
روایت شده که مردی را دید که شیر را با آب در آمیخته است پس 

ای که مویز همچنین به فروشنده  (20)ریخت.  آن را بر سر و روی او
فروشد باید بکاهد فروخت فرمان داد یا از نرخی که میبازار میدر 

کنیم که عمر خود یا از بازار اخراج گردد. بدین ترتیب مشاهده می
ای نیز برای این ولی مأمور ویژه ،مستقیماً بر بازارها نظارت داشت
و نیز عبداهلل بن عقبه را مأمور بر امر منظور کرد: سائب بن یزید 

کرد و سلیمان بن ابی حثمه را نیز که از برگزیدگان  بازار مدینه
  (21) .مسلمان مهاجر بود بر بازار گماشت

 
 گیرینتیجه
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رسوم  مجموع بازارها میدانی مناسب برای تضارب آراء، آداب و در
ها و موزهملل می باشند لذا از لحاظ اثرگذاری در آ مختلف اقوام و

ارند، لذاست که محققان به ای برخورداندیشه بشری از اهمیت ویژه
فرایند واقع شده در این مکان به دقت بیاندیشد و تحوالت آن را 
واکاوی نمایند تا بتوانند برای حال و عصر حاضر برنامه تبلیغی 

 . ریزی کنند که گذشته درستی است برای آیندهمناسب طرح
و اقتصادی شهر بوده که مراکز تولید و توزیع  بازار، محور اصلی

گوناگون انبارهای مهم و مبادالت پولی در آن جای داشتند.  الهایکا
ترین وجه فرهنگی شهری محسوب میترین تا عمیقبازار از سطحی

شود، با توجه به این امر نوع فضاها و کاربرد خاص فضاهای در نظر 
یا مراکز تجاری، نوع  ما بازار گرفته شده در ادوار تاریخ تا دوران

کنند. مراکز تجاری در طول تاریخ را مشخص میفرهنگ دوره خود 
هایی همراه بوده است و با گذشت زمان در سطح وسیعی با دگرگونی

از اراضی شهرها به کاربری تجاری اختصاص یافته و نمود کالبدی 
ته است. آن به شکل دکان، بازار، پاساژ، فروشگاه و ... نمود یاف

اند ای تجاری کاربرد داشتهکه به عنوان فضاهبازارها عالوه بر این
خود را به همراه داشته و فقط جنبه تجاری نداشته کاربردهای خاص

اند بلکه نماد فرهنگی در ادوار تاریخ است. به طور مشخص فرهنگ 
پایه  اسالمی زبانزد جهانیان است، -و الگوی بازار در تمدن ایرانی

معه وابسته قدرت بازار ان جا س هر جامعه مبتنی بر اقتصاد وواسا
است امروز در جهان با قدرت نوین اینترنتی بعضی از کشورها 

قدرت بازار را به دست بگیرند ولی به هر حال  اند نبض وتوانسته
حضور بازاریان و تولید کنندگان  المللی وهای بینتشکیل نمایشگاه
های تمدن ها وشنایی بیشتر فرهنگآبب سبه ها در این نمایشگاه

تمدن اسالمی موجب آشنایی سایر  فرهنگ و ،رفی کاالهامع نوین و
 حاللکاالهای ه بیشتر مردم دنیا ب ملل با جوامع اسالمی گردیده و

سایر موضوعاتی که باعث تقویت  اسالمی از لحاظ بهداشتی و
 درت بازار ودر اصل ق .اندگردد رغبت پیدا کردهسالمت جامعه می

ن آالمی موجب تقویت اقتصاد هر کشور از جمله کشورهای اس
 ت.اس اجتماعی گردیده -نظامی  -سیاسی - لحاظ فرهنگیز کشور ا
کشورهای اسالمی با داشتن منابع غنی نفت گاز و سایر منابع  هامروز

این قدرت نیاز  اند قدرت بازار جهانی را در دست بگیرند وتوانسته
 و میلتک تمام کشورهای اسالمی برای ارتقای تولید وبه همبستگی 

قدرت بازار اسالمی در جهان  سایر مواردی که موجب تقویت و
   .شود
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