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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Due to modernization, traditional bazaars in Iran 
have undergone many changes following the pace of changes and developments in 

contemporary economic activities. This issue has led to a change in the spatial organization 
of bazaars, which in most cases, has been in line with the spatial organization heterogeneity 
and inconsistency. This research hypothesizes that contemporary economic activities have 
had a tremendous impact on the spatial organization of Tabriz Grand Bazaar. This research 
aims to investigate the relationship between contemporary economic activities and the 
spatial organization of this bazaar.

METHODS: This research is based on the bibliographic study of documents and direct 
observations. It is conducted by the retroductive research strategy and qualitative 

approaches to discover the impact of contemporary economic activities on the spatial 
organization in Tabriz Grand Bazaar and to control some of its economic, social, and 
physical consequences.

FINDINGS: Although Iran has had no inherent economic and social changes since the late 
Qajar period, the factories and machine products have replaced traditional and local 

goods and services. The investors owned the majority of possessions and production tools. 
Expanding the deals in this system has led the small outputs not to be accountable. And 
as a result, this caused the small craft productions to transform into factory productions. 
Therefore, this period is the era in which the products are constantly altered. In the 
following, some of the contemporary economic factors are mentioned. Some examples 
include the expansion of markets and free contests, increase in the manufacturing and 
factory productions, enhancement of the social imbalance with high differences, increase 
in ownership of possessions and manufacturing tools by investors, and incentive for high-
interest rates (domination of production in sales), the consumers’ supremacy, the focus 
of workforce, paying particular attention to creating the value-added, the expansion of 
transportations and commodity exchanges and also the domination of capitalism. The 
studies represent that from the late Qajar period, Tabriz bazaar witnessed the entry and 
presence of mass production and imported goods. Modern urban planning emerged in 
Tabriz bazaar by the change in the type and method of new economic activities and physical 
growth due to population growth and migration. Therefore, the spatial organization of the 
bazaar could not respond to this volume of goods and services. This production and supply 
volume split the bazaar space and debilitated the trade with the region and city. The old 
structure of the bazaar also underwent serious changes due to new needs, which led to 
the abandonment of some spaces and the addition of heterogeneous spaces. In some 
cases, this issue led to the disappearance of the hierarchy and patterns of activity and 
physicality in the bazaar and led to the creation of inconsistent spaces. The research reveals 
that spatial organization characteristics, such as centrality, patterns and index elements, 
structure, and hierarchy of the grand bazaar have been influenced by contemporary 
economic activities in different ways. The establishment of new commercial places in the 
Bazzar neighborhood, especially the commercial complexes and specialized markets built 
in the post-revolution period, attracted lots of people. As a result, the function of the 
bazaar as the sales center changed. The hierarchical organization of the bazaar has also 
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changed due to adherence to the new road networks and innovations, yet it maintained 
its physical entirety.

CONCLUSION: The results reveal that providing centrality, like economic activities in 
bazaar neighborhoods, and reawakening the prosperous and currency-flow-boosting 

jobs with a focus on increasing the output of exportable products such as shoes and 
carpets, can improve the physical and technical infrastructures. In addition, systematic 
renovation and restoration, holding production and supply exhibitions to induce social 
gatherings of different genders and ages nearby the relevant  Rasteh (series of shops), 
would be beneficial for strengthening the place of the bazaar in the city. In terms of 
patterns and index elements, the specific construction and protective criteria for the 
bazaar spaces and environment are recommended to prevent physical depreciation and 
disappearance of existing patterns in the bazaar. Using the aggregation patterns in under-
construction units, strengthening the bazaar axes, and highlighting the index elements 
can be reasonable approaches. In terms of physical structures, paying attention to the 
activities which prevent the monuments in the bazaar context to demolish, benefiting 
from their physical and functional values, attracting private investments, and providing 
enough parking spaces can be reasonable aims to be achieved. Human resources and 
project management are important in the subject of activity in organizing technology 
and innovations. Eventually, in the case of hierarchy, considering the structure and 
hierarchy of the neighborhood and inside flows of the bazaar, taking into account the 
organization of arrangements and sequences in the placement of spaces, activities, views, 
and movements would be the appropriate approach in upgrading and maintaining the 
hierarchy of the bazaar. Therefore, in addition to a comprehensive knowledge of the 
bazaar and spatial communication with the surrounding environment, technology and 
innovation management, human resource management, and finally, project management 
or common urban planning projects such as reviving the historical context can be a good 
strategy to maintain and improve the spatial organization of bazaar. 

HIGHLIGHTS:
- The emergence of new and different needs of traditional Bazaar’s users, due to the 
changing of traditional era to modern one and also changing in social, economic, historical 
and technological conditions.
- Weakness of the Tabriz Grand Bazaar, due to the interruption of its development process 
and subsequently the lack of transformation and reproduction of activities and spaces.
- Attention to the approach of empowering this Bazaar in a gradual process. Because the 
lack of proper knowledge regarding the reproduction of production-activity clusters and 
space which itself arises from mastering the relationship between space and activity, is a 
big obstacle.
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نکات شاخص

- خلــق نیازهــای جدیــد و متفــاوت در کاربــران بازارهــای ســنتی بــا گــذار دوران از ســنتی بــه مــدرن و تغییــر در شــرایط 
اجتماعــی، اقتصــادی، تاریخــی، تکنولوژیکــی. 

ــت و  ــد فعالی ــدم اســتحاله و بازتولی ــا ع ــی خــود و متعاقب ــد تکامل ــل انقطــاع از رون ــز، بدلی ــزرگ تبری ــازار ب - ضعــف در ب
فضاهــا.

- اهتمــام بــه رویکــرد توانمنــد ســازی ایــن بــازار در رونــدی تدریجــی. چراکــه نبــود شــناخت درســت در رابطــه بــا بازتولیــد 
ــت برخواســته  ــن فضــا و فعالی ــی مابی ــط ف ــر رواب ــه خــود از بطــن تســلط ب ــی ک ــی و فضای ــدی- فعالیت خوشــه های تولی

ــع بزرگــی اســت.  می شــود، مان

نحوه ارجاع به مقاله

محمــدزاده، رحمــت و رضائــی، ناهیــده. )1401(. تحلیلــی بــر تاثیــر فعالیت هــای اقتصــادی معاصــر بــر ســازمان فضایی بــازار بــزرگ تبریــز، نشــریه علمــی معمــاری 
و شهرســازی ایــران، 13)1(، 163-143.

ــی از  ــر ناش ــادی معاص ــای اقتص ــوالت فعالیت ه ــر و تح ــرعت تغیی ــی س ــنتی، در پ ــای س بازاره
ــازمان فضایی  ــر س ــاله، تغیی ــن  مس ــد. ای ــراه بوده ان ــیاری هم ــای بس ــا دگرگونی ه ــیون، ب مدرنیزاس
ــه  ــد. فرضی ــوارد مي باش ــن م ــه اي از ای ــز نمون ــنتی تبری ــازار س ــت. ب ــته اس ــی داش ــا را در پ بازاره
ــن  ــنتي ای ــازار س ــازمان فضایی ب ــر س ــر ب ــادی معاص ــای اقتص ــه فعالیت ه ــت ک ــن اس ــش ای پژوه
شــهر تاثیــر شــگرفي داشــته اســت. پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش کیفــی بــا راهبــرد منطــق 
پــس کاوی و بهره گیــری از منابــع کتابخانــه ای و مشــاهدات عینــی در پــی درک ایــن مســله و نحــوه ی 
کنتــرل برخــی از پیامدهــای اقتصــادی، اجتماعــی، کالبــدی و فیزیکــی آن اســت. مطالعــات نشــان 
ــادی  ــای اقتص ــیوه ی فعالیت ه ــوع و ش ــول در ن ــا تح ــار، ب ــر قاج ــز از اواخ ــازار تبری ــه ب ــد ک می ده
جدیــد و رشــد فیزیکــی به تبــع افزایــش جمعیــت و مهاجــرت، شــاهد ورود و حضــور انبــوه کاالهــای 
تولیــدی و وارداتــی و نیــز شهرســازی مــدرن بــوده به گونــه ای کــه ســازمان یابی فضایــی بــازار، تــوان 
ــد و عرضــه، تناســب  ــن حجــم از تولی ــات را نداشــت. ای ــازار کاال و خدم ــن حجــم از ب ــه ای پاســخ ب
ــه و شــهر  ــادالت آن در ســطح منطق ــازار را دچــار شــکاف کــرده و موجــب تضعیــف مب فضاهــای ب
شــد. ســاختار  قدیمــی بــازار نیــز بــا توجــه بــه نیازهــای نویــن دچــار تغییراتــی گاه جــدی گردیــد 
ــون  ــای ناهمگ ــه شــدن فضاه ــا و عناصــر شــاخص و اضاف ــاره ای از فضاه ــه شــدن پ ــه متروک ــه ب ک
انجامیــد. ایــن مســاله در مــواردی بــه از بیــن رفتــن سلســله مراتب و الگوهــای فعالیتــی و کالبــدی در 
ــن رو،  ــرار نمی ســاخت. ازای ــدی الزم را برق ــون آن شــد کــه هم پیون ــی در پیرام ــازار و ایجــاد الگوی ب
ــا بهره گیــری  ــوآوري ب ــوژی و ن ــا اطــراف، مدیریــت تکنول ــازار و ارتبــاط فضایــی ب ضمــن شــناخت ب
ــزار کارآمــد، مدیریــت منابــع انســانی و نهایتــاً مدیریــت پــروژه در قالــب طرح هایــی  از روش هــا و اب
چــون ســاماندهی اقتصــادی و اجتماعــی و کالبــدی بــازار و یــا طرح هــای متــداول شهرســازی چــون 
احیــا بافــت تاریخــی بــا توجــه بــه واقعیــات منطقــه اي می تواننــد  راهکارهــای مناســبی در حفــظ و 

ــند. ــازار باش ــازمان فضایی ب ــای س ارتق
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مقدمهمقدمه
ــم پیوســته  ــه ای هســتند به ــای ســنتی، مجموع بازاره
ــی و عرضــه کــه به عنــوان مرکــز  از نظــام تولیــدی، خدمات
ثقــل اقتصــادی و بــر پایــه ی تولیــد و پیشــه وری به صــورت 
رهبــری امــور اقتصــادی درآمده انــد. معمــاری و فــرم 
ــمندی  ــای ارزش ــداوم تجربه ه ــه ت ــز، نتیج ــا نی ــن بازاره ای
ــا محیــط و عملکردهــای گوناگــون  اســت کــه از انطبــاق ب
ــواره  ــه و هم ــکل گرفت ــه( ش ــی و عرض ــدی، خدمات )تولی
نقــش بســزایی در رشــد محیــط پیرامــون و شــهرها 
ــه  ــران ب ــازار در ای ــول دوران، ب ــته اند. در ط ــده داش برعه
ــک  ــه ی ــرب، به مثاب ــرق و غ ــی بین ش ــوان پل ارتباط عن
نهــاد اقتصــادی- اجتماعــی دیرپــا و هم چنــان پویــا، نقــش 
پررنگــی داشــته و در کنــار آن، جایــگاه بی بدیلــی در 
عرصــه ی تبــادالت فرهنگــی، معمــاری، تعامــالت و بخــش  
ــروزه،  ــا ام ــه خــود اختصــاص داده اســت. ام گردشــگری ب
ــا توســعه  ــش ســریع جمعیــت شــهری و طبع ــر افزای در اث
فیزیکــی شــهر شــتابان، شهرســازي مــدرن و خیابان کشــي 
ــد و کال رشــد و توســعه  ســنگین، ورود کاال، خدمــات جدی
ــاي  ــب بازاره ــازمان فضایی اغل ــیون، س ــده ی مدرنیزاس پدی
ــرار  ــنگین ق ــي س ــا دگردیس ــتحاله و ی ــار اس ــنتي دچ س

ــه اســت.  گرفت
ــای  ــن بازاره ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــز ب ــازار تبری ب
ایــران و ثبــت شــده در میــراث یونســکو نمونــه ای از 
ــدن در  ــع ش ــا واق ــازار ب ــن ب ــد. ای ــی باش ــوارد م ــن م ای
ــازی  ــت ممت ــواره دارای موقعی ــی، هم ــیرهای ترانزیت مس
ــع،  ــد، توزی ــه ی تولی ــی در زمین ــش مل ــای نق ــرای ایف ب
ــای  ــورداری از کارکرده ــا برخ ــوده و ب ــه ب ــات و عرض خدم
ــترده در  ــیع و گس ــوذی وس ــوزه ی نف ــوع، ح ــوی و متن ق
ــت در  ــن عل ــه ای ــته و ب ــی داش ــی و بین الملل ــطح مل س
ــر  شــکل گیری و ترکیــب فضاهــای مجــاور نیــز بســیار موث
ــوی،  ــت پهل ــل حکوم ــار و اوای ــر قاج ــت. از اواخ ــوده اس ب
در پــس تحــوالت جدیــد حاصــل از شــکل گیري پدیــده ی 
ــنگین،  ــاي س ــي ه ــان کش ــه خیاب ــیون و از جمل مدرنیزاس
ــات و  ــد، خدم ــت تولی ــا مرکزی ــه روزگاری ب ــازار ک ــن ب ای
ــطح  ــادرات کاال در س ــرای واردات و ص ــتری ب ــه، بس عرض
ــیاری  ــود، بس ــاخته ب ــم س ــی فراه ــی بین الملل ــی و حت مل
ــای  ــی نقش ه ــا و حت ــت ه ــا و فعالی ــا و کاربری ه از الگوه
ــت  ــت خواس ــت داد و نتوانس ــود را از دس ــده خ تعیین کنن
ــرف  ــای مص ــر الگوه ــال تغیی ــم آورد. به دنب ــوم را فراه عم
ــراها  ــی از س ــد، برخ ــد تولی ــط جدی ــدن رواب ــم ش و حاک
مســگری،  بســیاری چــون  مشــاغل  و  متــروک شــده 
آهنگــری و ... تــاب نیاوردنــد. به دنبــال آن، راســته های 
ــت داده  ــود را از دس ــین خ ــت پیش ــرور اهمی ــه م ــازار، ب ب
و برخــی بــا تغییــر کاربــری در خدمــت فعالیت هایــی 
ــله مراتبی فضایي، فعالیتي  ــام سلس ــه نظ ــد ک ــرار گرفتن ق
و کالبــدی متناســب بــا آن را نداشــتند، درحالی کــه در 
ــادی  ــض اقتص ــوان نب ــدی به عن ــه های تولی ــته خوش گذش
ــای  ــا بازارچه ه ــازار ی ــل ب ــک )داخ ــاط نزدی ــازار، در ارتب ب
ــته  ــرار داش ــی ق ــه و خدمات ــای عرض ــا فضاه ــون( ب پیرام
و ســازمان فضایی خــاص خــود را می طلبیــد. بــا توجــه 
ــت  ــرل و هدای ــدم کنت ــد و ع ــن رون ــه ای ــه ادام ــه اینک ب

ــی  ــیختگی و بی نظم ــه گس ــد ب ــوع مي توان ــد موض هدفمن
ــي  ــش، چگونگ ــن پژوه ــوال ای ــذا س ــد ل ــری بیانجان بیش ت
ــر ســازمان فضایــی  تاثیــر فعالیت هــای اقتصــادی معاصــر ب
ــالح و  ــوه اص ــعی دارد، نح ــوده و س ــز ب ــزرگ تبری ــازار ب ب
کنتــرل )اگــر نــه همــه و لیکــن برخــی از آن هــا( پیامدهــای 
ــرح و  ــی آن را ط ــدی و فیزیک ــی، کالب ــادی، اجتماع اقتص

ــد. ــی نمای بررس

چارچوب نظری چارچوب نظری 
مفاهیــم نوشــتار حاضــر شــامل »فعالیت هــای اقتصــادی 
معاصــر«، »بــازار« و »ســازمان فضایــی« مي باشــد. در 
این جــا هــر یــک از ایــن مفاهیــم بــه اختصــار مــورد 

ــرد:  ــرار مي گی ــي ق بررس
لغــت  فرهنــگ  اقتصــادی معاصــر:  فعالیت هــای 
ــرده  ــف ک ــه تعری ــاد2 را این گون ــفورد1 )2000( اقتص آکس
ــول، در  ــه پ ــارت و عرض ــد، تج ــان تولی ــاط می ــت: ارتب  اس
یــا منطقــه مشــخص. اقتصاد هم چنیــن  یــک کشــور 
ــدگان و  ــدگان، توزیع کنن ــبکه ای از تولیدکنن ــورت »ش به ص
مصرف کننــدگان کاالهــا و خدمــات در یــک مــکان، منطقــه 
 .)Wikipedia, 2019( ــت ــده اس ــف ش ــور« تعری ــا کش ی
در حالــت کلــی شــروع فعالیت هــای اقتصــادی معاصــر 
ــا مــی  ــرن هیجــده یعنــی از انقــالب صنعتــی در اروپ در ق
ــل  ــده تکام ــای مول ــن دوره، نیروه ــه در ای ــرا ک ــد. چ باش
یافتــه و ناســازگاری بیــن روابــط تولیــد و نیروهــای مولــده، 
ضــرورت تبدیــل فئودالیتــه بــه بــورژوازی3 را ایجــاب 
ــین  ــت و ماش ــد، صنع ــورژوازی در دروه ی جدی ــود. ب می نم
ــه انبوه ســازی می رســاند.  را در دســت گرفتــه و تولیــد را ب
ــرمایه داری  ــرده و س ــد ک ــورژوازی رش ــه، ب ــن مرحل در ای
ــی و  ــت دارای ــن دوره، اکثری ــد. در ای ــد می آی ــی پدی صنعت
ابزارهــای تولیــد تحــت تملــک ســرمایه دار قــرار می گیــرد. 
گســترش مبــادالت در ایــن نظــام، تجــارت جهانــی و 
ــر  ــک دیگ ــدات کوچ ــترش داد. تولی ــه ی آزاد را گس مبادل
پاســخ گوی نیازهــای بــازار نبــوده و ایــن امــر ســبب گــذار 
ــزرگ  ــوه و ب ــد انب ــه تولی ــه وری ب ــک پیش ــِد کوچ از تولی
ســرمایه داری شــد. در رونــد ایــن جریــان، ضربــه ی قطعــی 
بــر تولیــد طبیعــی وارد گشــته و تولیــد بــرای فــروش برتری 
یافــت. ایــن نظــام، در اشــکال مختلــف و پیوســته در حــال 
ــوان ســرمایه داری4  ــرن تحــت عن ــرش، حــدود ســه ق تغیی
ــان  ــی، هم ــی غرب ــه ی صنعت ــوده اســت. در جامع ــا ب ــا م ب
ــی  ــاد زندگ ــود، بنی ــده می ش ــدرن خوان ــه ی م ــه جامع ک
ــادی و  ــد م ــدی )تولی ــای تولی ــرد فعالیت ه ــی گ اجتماع
کار  تقســیم  اســت.  شــکل گرفته  انســان ها  اقتصــادی( 
گســترده، بخردانگــی فراشــدهای اقتصــادی و تولیــدی، 
پیدایــی  و  شهرنشــینی  از  ناشــی  شــدید  تنش هــای 
شــکل های  مقاومــت  برابــر  در  غیرارگانیــک  جامعــه ی 
ــه  ــک، از جمل ــنتی و ارگانی ــه س ــی در جامع ــنتی زندگ س
ــرمایه داری(  ــام س ــدرن )نظ ــی م ــن زندگ ــخصه های ای مش

.)Ahmadi, 2002: 74( اســت
ماهیــت فعالیــت در جوامــع صنعتــی و پســاصنعتی 
امــروزی بــا آن چــه در دوره ی ســنت وجــود داشــت، کامــال 
متحــول گشــته اســت. بــه ســخن دیگــر فنــاوری بــه افزایش 
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ــود  ــه ی خ ــه نوب ــوده و ب ــک نم ــا کم ــدی فعالیت ه کارآم
موجــب تقســیم اجتماعــی کار شــده تــا بــا افزایــش جمعیت 
ــد. امــروزه ایــن  و نیازهــای مــردم، تولیــد نیــز افزایــش یاب
ــی از مشــخص ترین  ــه یک ــدری واضــح اســت ک ــه ق ــر ب ام
ویژگی هــای نظــام اقتصــادی جوامــع امــروزی را مــي 
ــون و وابســتگی  ــده و گوناگ ــوان تقســیم کار بســیار پیچی ت
ــد  ــل اقتصــادی بیــن آن هــا  دانســت. بدین ترتیــب بای متقاب
ــر در  ــادی معاص ــای اقتص ــور از فعالیت ه ــه منظ ــت ک گف
ــی  ــوان فعالیت ــه عن ــت از »کار ب ــارت اس ــتار عب ــن نوش ای
فکــری و عملــی انســان کــه شــامل دو مفهــوم غایتمنــدی و 
ــد  ــارت اســت از تولی ــودن اســت و هــدف آن عب اجتماعی ب
ــه شــیوه صنعتــی و در مقیــاس انبــوه  کاالهــا و خدمــات ب
کــه نیازهــای انســانی –چــه واقعی و چــه کاذب- را بــرآورده 
ســاخته و در مقابــل آن دســتمزد، حقــوق و ارزش افــزوده ای 

را دریافــت می نمایــد«. 
بایــد گفــت کــه کارل مارکــس5 و ماکــس وبــر6 دو 
متفکــر اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بیــش از 
ــات اقتصــادی و اجتماعــی خــود را در مــورد  دیگــران، نظری
ــد.  ــه کرده ان ــرمایه داری ارائ ــام س ــت نظ ــرد و سرنوش عملک
در جهان بینــی مارکــس، تحــوالت اجتماعــی و مذهبــی 
کــه در »روبنــای« جامعــه شــکل می گیــرد، تایــع تغییــرات 
ــس،  ــر مارک ــت. به نظ ــه اس ــای« جامع ــادی در »زیربن اقتص
ــزار  ــل اب ــد در تکام ــازمان ها را بای ــه ها و س ــل اندیش تکام
تولیــد و مبادلــه جســتجو کــرد. نتایــج ایــن تکامــل گاه آرام 
و پنهــان و گاه مشــهود و انقالبــی اســت. مارکــس بــا دیــدگاه 
ــگاه  ــرمایه داری ن ــام س ــه نظ ــک7« ب ــم دیالکتی »ماتریالیس
ــن سیســتم اقتصــادی  ــد و اعــالم مــی دارد کــه در ای می کن
تغییــر در روابــط اجتماعــی تابعــی از تغییــر در روابــط 
اقتصــادی و ماهیــت ابــزار تولید اســت کــه پیوســته در حالت 
ــه ی  ــر در مطالع ــس وب ــر، ماک ــوی دیگ ــت. از س ــل اس تکام
تاریخــی مانــدگار خــود کــه در مــورد پیونــد پروتستانیســم 
ــت،  ــام داده اس ــرمایه داری انج ــام س ــل نظ ــعه و تکام و توس
ــتانی« و  ــیون پروتس ــرات »رفورماس ــر تاثی ــد ب ــن تاکی ضم
ــی  ــد صنعت ــر فراین ــتانی ب ــالق پروتس ــر اخ ــن تاثی هم چنی
ــر اصــول  ــی ب ــه متک ــرمایه داری ک شــدن در کشــورهای س
فکــری مســیحیت پروتســتانی بوده انــد، معتقــد اســت 
ــراد تحــت کنتــرل  ــار اف ــی رفت ــن غرب کــه در جامعــه ی نوی
»عقالنیــت هدفمنــد« قــرار دارد. از ایــن رو، وبــر پیش بینــی 
مــی کنــد کــه نظــام ســرمایه داری صنعتــی در غــرب پایــدار 

 .)Tafazoli, 2006: 79( ــد ــد مان ــا خواه و پابرج
وی بــا مطالعــه ی تاثیــر ارزش هــای مذهبــی بــر رفتــار 
اقتصــادی انســان بــه نقــش دیــن در روبنــای جامعــه 
ــای  ــد و زیربن ــگاه می کن ــتقل ن ــل مس ــک عام ــوان ی به عن
ــا نظریه هــای  ــر ب ــد. وب ــی وابســته می دان اقتصــادی را عامل
ــی  ــاره ی زندگ ــه درب ــروان او ک ــس و پی ــی مارک تک-علت
اجتماعــی جامعــه ارائــه می کردنــد مخالفــت کــرده و 
به جــای تاکیــد بــر عوامــل اقتصــادی در »زیربنــا« و تاثیــر 
ــا«  ــاد در »زیربن ــر اقتص ــا« ب ــوژی در »روبن ــر ایدئول آن ب
ــوالت  ــه تح ــت ک ــوان پذیرف ــت. می ت ــاص داده اس اختص
عصــر معاصــر ناشــي از نظــام اجتماعــي و اقتصــادي و 
تحــوالت فرهنگــي و فکــري و .. اســت امــا بایــد گفــت کــه 

ــه ی مارکــس و بررســی های موجــود، گــواه آن اســت  نظری
ــر  ــر آن، بیش ت ــاط ب ــه ی مح ــا و جامع ــعه بازاره ــه توس ک
معلــول شــرایط تجــاري و بازرگانــي و ورود کاال و خدمــات 

ــت. ــی اس ــوالت داخل ــاي محص ــرون زا بج ب
بــازار: بــرای واژه ی »بــازار« تعاریــف فراوانــی در متــون 
اقتصــادی بــه چشــم می خــورد کــه می تــوان گفــت، یکــی 
ــن  ــدگان ای ــون گوین ــی گوناگ ــا تلق ــاوت آن ه ــل تف از عل
تعاریــف از مفهــوم بــازار اســت. ســالواتوره8 بــازار را مــکان و 
یــا موقعیتــی می دانــد کــه در آن خریــداران و فروشــندگان، 
کاالهــا، خدمــات و منابــع را خریــد و فــروش می کننــد. برای 
هــر کاال، خدمــت یــا منبعــی کــه در اقتصــاد خریــد و فــروش 
 .)Salvatore, 1993: 10( می شــود، بــازاری وجــود دارد
ایــن تعریــف بــازار را به مثابــه مــکان یــا موقعیــت دانســته که 
هــم بــا بازارهــای امــروزی ســازگار اســت و هــم بــا بازارهــای 
ــود  ــم، کــه اقتصــاد بســیار ســاده ب اولیــه در زمان هــای قدی
ــرد  ــای خاصــی گ ــا در مکان ه ــه کااله ــرای مبادل ــردم ب و م
ــازار  ــدند )Masouminiya, 2004:58(. ب ــع می ش ــم جم ه
ــل  ــوه و بالفع ــداران بالق ــه ای از خری ــر9، مجموع ــم کاتل به زع
ــا خواســته ی  ــداران دارای نیــاز ی یــک کاال اســت. ایــن خری
مشــترکی هســتند کــه می تــوان آن را از طریــق داد و ســتد 
مرتفــع ســاخت )Kotler, 1998: 9(. از نظــر تاریخــی، بــازار 
ــداران و فروشــندگان  ــی اطــالق می شــود کــه خری ــه محل ب
بــرای مبادلــه ی کاال یــا خدمــات بــه آن مراجعــه می کننــد. 
ــندگانی  ــداران و فروش ــه ی خری ــه مجموع اما اقتصاددانان ب
کــه بــه خریــد و فــروش کاال یــا خدمــات خاصــی مبــادرت 
ــه  ــاً ب ــازار بعض ــال، ب ــد. در عین ح ــازار می گوین ــد، ب می کنن
مجموعه هایــی غیــر از مشــتریان یــا خریــداران نیــز اطــالق 
 .)Kotler, 1931: 50-51( می شــود ماننــد بــازار نیــروی کار
ــه در آن،  ــدی اســت ک ــازار فراین ــف موئلســن، ب ــا در تعری ی
رویارویــی خریــداران و فروشــندگان یــک کاال بــا یک دیگــر، 
 Masouminiya,( قیمــت و مقــدار کاال را تعییــن می کننــد

  .)2004: 56

ــا و  ــه ی کااله ــرای مبادل ــاعدی ب ــرایط مس ــرگاه ش ه
ــازار  ــود، ب ــم ش ــنده فراه ــدار و فروش ــن خری ــات بی خدم
به وجــود می آیــد؛ خــواه خریــدار و فروشــنده در بــازار 
ــند.  ــته باش ــواه نداش ــند، خ ــته باش ــی داش ــور فیزیک حض
ــا، حجــم وســیعی  ــت تخصصــی شــدن بازاره ــروزه به عل ام
ــط  ــات و فق ــی کاال و خدم ــدن تمام ــدون دی ــادالت ب از مب
بــا مشــاهده ی نمونــه ی آن هــا و از راه تمــاس غیرمســتقیم 
ــت  ــم و قیم ــده ی حج ــه تعیین کنن ــرد ک ــورت می گی ص
ــداد  ــرای تع ــط ب ــزان عرضــه و تقاضاســت. فق ــا و می کااله
معینــی از کاالهــا، دولــت بدلیــل سیاســی اقتصــادی، 
قیمــت تعییــن می کنــد )Ershadi, 2005: 3(. بــازار یکــی 
مهــم  مشــخصه های  از  جامعــه و  مهم اقتصــاد  از ارکان 
کالبــد شــهر محســوب می شــود کــه بــر اصــل تبــادل کاال 
و رفــع احتیاجــات مــردم به وجــود آمده انــد. وقتی کــه 
ــوالت  ــد محص ــای تولی ــل روش ه ــی تکام ــان ها در پ انس
کشــاورزی و صنایع دســتی موفــق بــه تولیــد محصــول 
ــدات  ــا تولی ــوالت ب ــه ی آن محص ــر مبادل ــه فک ــر، ب بیش ت
ــه در جوامــع  ــه مبادل ــد. از ایــن زمــان، نیــاز ب دیگــر افتادن
ــت  ــی جه ــا آن، مکان ــب ب ــت و متناس ــکل گرف ــانی ش انس
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 Sameii and( نگهــداری و انجــام مبــادالت به وجــود آمــد
 .)Ghasemi, 2009: 13

بازارهــاي ســنتي به عنــوان قلــب تپنــده ی شــهر ایرانی- 
اســالمی عمومــاً در هســته ی مرکــزی شــهرها شــکل گرفتــه 
ــول  ــه در ط ــاص آن ک ــاری خ ــد و معم ــن یافته ان و تکوی
زمــان تکــرار گردیــده، وجــود عناصــر و فضاهــای مذهبــی، 
فرهنگــی و تداخــل ایــن فضاهــا بــا فضــای تجــاری، جایــگاه 
خاصــی بــرای ایــن عنصــر به وجــود آورده اســت. بــر اســاس 
نتایــج پژوهــش ویــرث11، بــازار در شــهرهای جهــان اســالم، 
 )Neglia, 2008: 22-23( بخشــی از ســاختار شــهر اســت
ــجد  ــتقرار مس ــر اس ــذاری ب ــا تاثیرگ ــالم ب ــگ اس و فرهن
ــر نحــوه ی شــکل گیری و ســازماندهی  ــازار و ... ب جامــع و ب
 Soltanzadeh, 1993:( ــوده اســت ــر ب ــی شــهر موث فضای
ــازار،  ــکاران، هم نشــینی ب ــد و هم ــل از پوراحم ــه نق 42(. ب
ــاختار  ــکل گیری س ــی در ش ــع و ارگ حکومت ــجد جام مس
ــازار  ــت. ب ــه اس ــن رابط ــودی از ای ــالمی نم ــهرهای اس ش
ــالمی،  ــهرهای اس ــدی ش ــر کالب ــن عنص ــوان مهم تری به عن
ســتون فقرات آن را تشــکیل داده و بــه مســجد جامــع 

.)Pourahmad et al., 2011( می پیونــدد 
بــازار در شــهرهای اســالمی شــریان اتصال دهنــده 
دروازه هــای شــهر بــه مرکــز آن بــوده و در اطــراف آن 
ــام  ــدارس، حم ــاجد، م ــون مس ــی هم چ ــای مهم عملکرده
ــه  ــل ب ــازار تبدی ــه ب ــد. به طوری ک ــا و ... شــکل می گرفتن ه
یکــی از ارکان مهــم مثلــث ارگ، مســجد، بــازار گشــت. اگــر 
چــه بازارهــا در ابتــدای امــر بــا اهــداف اقتصــادی ســاخته 
ــه ای  ــدی و معمــاری آن به گون ــی ویژگــی کالب شــده اند، ول
بــوده کــه آن هــا را تبدیــل بــه دنیایــی از فعالیت هــا، 
ــازار  ــات دیگــر نمــوده اســت. ب ــی و اتفاق تعامــالت اجتماع
نه تنهــا قلــب تپنــده ی اقتصــاد شــهر بــود، بلکــه در 
ــاری  ــای تج ــن راه ه ــداد مهم تری ــهرها، امت ــیاری از ش بس
آن زمــان هم چــون جــاده ابریشــم از آن می گذشــت و 
همین طــور نقــش بســیار مهمــی در تعامــالت اجتماعــی و 
فرهنگــی شــهر داشــت، چنان کــه بســیاری از حرکت هــای 
ــش  ــان نق ــده و بازاری ــروع ش ــا ش ــم از بازاره ــی مه تاریخ
کلیــدی در شــکل گیری آن هــا داشــتند، چنان کــه در 
ــه  ــر زلزل ــه شــهر در اث ــی ک ــز، زمان شــهرهایی چــون تبری
بــا خــاک یکســان شــد، بالفاصلــه بــازار بازســازی گشــت و 
 Mohammad Moradi &( حیــات خــود را از ســر گرفــت

.)Bahmani Oskouyi, 2010: 60

قبیــل  از  )فرعــی(،  ثانویــه  فضایــی  نظام هــای 
کوچه هــای رو بــه محــالت مســکونی، از مســیر اصلــی بــازار 
منشــعب می شــوند. فضاهــای وابســته، از قبیــل دکان هــای 
مدرســه،  حیــاط  پیرامــون  حجره هــای  و  راســته بازار 
ــون  ــان را مدی ــاکن، وجودش ــی مس ــا حت ــراها ی کاروان س
ــتند.  ــته ای هس ــه و هس ــه، ثانوی ــای اولی ــه فضاه ــکاء ب ات
نظام هــای  از  سلســله مراتبی  مثبــت،  فضایــی  نظــام 
ــی آورد  ــود م ــی به وج ــط فضای ــات و رواب ــی، ارتباط حرکت
ــجام و  ــه انس ــرح فراآگاهان ــک ط ــر در ی ــد و تغیی ــه رش ک
نظــم را به وجــود مــی آورد. از ایــن رو هم آوایــی فضایــی کــه 
ــی  ــی متجل ــر را در ســنت بافت هــای شــهری ایران ــن هن ای

ــی  ــه جریان ــت ک ــازار اس ــی ب ــتم حرکت ــازد، سیس می س
ــری به طــرف  ــی، ضمــن جهت گی ــی فضای ــدوام از هارمون م
ــا  ــدوام فرم ه ــه از ت ــدی ک ــد، پیون ــان می نه ــز را بنی مرک
ــازمان  ــه س ــت ک ــی اس ــن در صورت ــردد. ای ــل می گ حاص
عملکــردی آن نیــز طبــق یــک سلســله مراتب منطقــی 
ــت  ــای هدای ــله مراتبی از فعالیت ه ــود. سلس ــب می ش مرت
شــده بــه طــرف مرکــز کــه بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد؛ در 
ســنت ایرانــی، نــه تنهــا ســاختار کالبــدی از مرکــز معطــوف 
و  فــرم  روابــط سلســله مراتبی  و ســازماندهی  مــی دارد 
 Barg Jelveh,( ــت ــز اس ــوی مرک ــر دو به س ــرد، ه عملک

.)2001:42-43

ســازمان فضایــی12: ســازمان فضایــی بازارهــای قدیــم 
یکــی از مفاهیــم بحــث حاضــر مــی باشــد و عبــارت اســت 
از ترتیــب و توزیــع نظام یافتــه ی واحدهــای یــک مجموعــه 
در فضــا، در راســتای عملکردهــای عمومــی مجموعــه 
ــی را  ــازمان فضای ــر، س ــی دیگ )Asayesh, 2001(. تعریف
ــراه  ــا به هم ــه آن ه ــته ب ــای وابس ــع و فعالیت ه ــز تجم مرک
ــن  ــق شــبکه های ارتباطــی بی ــه از طری ــی ک ــط متقابل رواب
 .)Misra, 1989( ــد ــی می کن ــوند، تلق ــرار می ش ــا برق آن ه
ســازمان فضایــی، اوالً الگــوی کلــی نحــوه ی کاربــری فضــا 
توســط یــک اجتمــاع و ثانیــاً نحــوه ی اســتقرار اجــزای فضــا 
ــل  ــه ی مکم ــل و رابط ــه تعام ــوری ک ــم، به ط ــبت به ه نس
 Saeedi &( ــازد ــردد، را میســر می س ــر گ ــا امکان پذی آن ه
ــه ایــن اعتبــار، ســازمان  Hosseini Hasel, 2009: 21(. ب
فضایــی، ترتیــب ســازمان یابی فعالیت هــای موجــود در 

فضاســت. 
ــهر  ــهروندان از ش ــی ش ــور ذهن ــی، تص ــازمان فضای س
اســت کــه ذهــن از طریــق مربــوط ســاختن عناصــر متفــرق 
ســازمان  می کنــد.  ادراک  را  آن  هدف منــد  نظمــی  در 
ــط  ــان در محی ــری پنه ــت، ام ــری واقع گراس ــی تعبی فضای
ــت  ــا، جه ــی کاربری ه ــر مکان یاب ــود را ب ــروی خ ــه نی ک
Moham-  ( توســعه و ســایر تحــوالت شــهر اعمــال می کنــد

madzadeh & Mansouri, 2019: 16(. ســازمان فضایــی 
ــوان  ــط را به عن ــه محی ــت ک ــری اس ــم عناص ــع، نظ در واق
یــک سیســتم معرفــی می کنــد. ایــن سیســتم مجموعــه ای 
ــر  ــه عناص ــد ک ــکیل می ده ــتقل را تش ــزای نیمه مس از اج
آن در نظمــی هدف منــد، مجموعــه را بــه کل وحــدت داری 
 .)Mansouri & Munir , 2007: .51( تبدیــل می کننــد
بــه  ســازمان فضایی در مقیــاس یــک مــکان کوچــک 
ــزرگ  مفهــوم چگونگــی ترکیــب اجــزاء و در ســکونت گاه ب
ــه  ــی اســت و به طــور ضمنــی ب ــه مفهــوم حــس جهت یاب ب
ــه  ــه ب ــر چگون ــای دیگ ــه مکان ه ــتن این ک ــوم دانس مفه
.)Zekavat, 2011: 111( ــد ــاط می یابن ــکان ارتب ــن م ای

پویــا  و  زنــده  اســت  پدیــده ای  فضایــی  ســازمان 
ــت. در  ــول اس ــر و تح ــال تغیی ــداوم در ح ــور م ــه به ط ک
نتیجــه، فضــا بــا ظهــور عناصــر جدیــد متناســب بــا 
ــر  ــه ه ــه ک ــود. همان گون ــول می ش ــد متح ــای جدی نیازه
ــازمان  ــده، س ــکیل ش ــزا تش ــاختاری از اج ــتم و س سیس
فضایــی نیــز دارای اجــزا و عناصــر اســت. بیــل اریکســون13 
عناصــر ســازمان فضایــی را در قالــب آرماتــور شــهری 
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ــامل  ــی را ش ــازمان فضای ــر س ــد. وی عناص ــرح می کن مط
ــی، اختــالط عملکــرد و  فضاهــای عمومــی، ســاختار حرکت
فعالیــت، ســاختمان های عمومــی، محیــط اکولوژیــک و 
جــزء  هــر  می دانــد.  سلســله مراتب  و  محوطه ســازی ها 
ــه،  ــیِ مجموع ــدف کل ــق ه ــرای تحق ــی ب ــازمان فضای از س
مأموریــت و وظیفــه ای بــر عهــده گرفتــه اســت کــه از آن به 
نقــش عناصــر یــاد می شــود. نظــم حاکــم بــر نقــش عناصــر 
ــه  ــی و اســتنباطی اســت ک ــری ذهن در ســازمان فضایی، ام
 Mansouri &( حاکــی از نــوع ارتبــاط میــان عناصــر اســت

.)Munir , 2007: 51

به منظــور کشــف نظمــی کــه بــر اجــزای محیــط مصنــوع 
حاکــم اســت، بایــد ارتباط میــان شــاخص های ســازمان فضایی 
آن بررســی شــود. ایــن شــاخص ها عبارتنــد از: مرکزیــت، 
 Mohammadzadeh( ــرو ــاختار و قلم ــک، س ــای کوچ کل ه
ــتم و  ــر سیس ــه ه ــه ک Mansouri, 2019: 17 &(. همان گون
ســاختاری از اجــزا تشــکیل شــده، ســازمان فضایــی نیــز دارای 
اجــزا و عناصــر اســت. اریکســون )2002(، ســازمان فضایــی را 
مجموعــه ای از عناصــر و اجــزاء کالبــدی و عملکــردی می دانــد 
کــه پیکربنــدی و چیدمــان فضایــی را تشــکیل می دهــد. وی 
عناصــر ســازمان فضایــی را شــامل فضاهــای عمومــی، ســاختار 
حرکتــی، اختــالط عملکــرد و فعالیــت، ســاختمان های عمومی، 
سلســله  مراتــب  و  محوطه ســازی ها  اکولوژیــک،  محیــط 
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Fig. 1. Conceptual model of space organization

می دانــد )Zekavat, 2011: 112(. مقصــود از ســازمان فضایــی، 
ــز  ــهری )مراک ــز ش ــر آن را مراک ــه عناص ــت ک ــبکه ای اس ش
مختلــط تجــاری، اداری، فرهنگــی و نظایــر این هــا(، محورهــای 
ــکیل  ــده تش ــای عم ــردی و کاربری ه ــی، عملک ــم ارتباط مه

 .)Behzadfar, 2013: 128( می دهــد 
چنان چــه پیداســت، ســازمان فضایــی اصطالحــی اســت 
ــود  ــم وج ــه و علی رغ ــکار رفت ــف ب ــی مختل ــه در معان ک
شــباهت هایی در تعریــف آن، تاکنــون مفهومــی واحــدی در 
ادبیــات ایــران پیــدا نکــرده اســت. مفهــوم دیگــر از ســازمان 
فضایــی، نظــم میــان نقــش عناصــری اســت کــه مجموعــه 
 Mansouri( ــد ــی می کن ــتم معرف ــک سیس ــوان ی را به عن
ــی اســت  ــن رو، ســری مرکب Munir , 2007: 51 &(. از ای
ــا و  ــته از کاربری ه ــم پیوس ــبکه ای به ــتون فقرات و ش از س
ــت آن  ــه را در کلی ــه مجموع ــوع ک ــف و متن ــر مختل عناص
ــه ی گســتره ی  ــودش در هم ــار و پ ــد و ت ــجام می بخش انس
ــده،  ــاد ش ــف ی ــه ی تعاری ــد. از مجموع ــداد می یاب آن امت
احتمــاال شــاخصه های مــورد بررســی ســازمان  فضایــی 
را می تــوان مــوادري چــون 1- مرکزیــت یــا هســته، 
ــر  ــر، 3- عناص ــزاء و عناص ــن اج ــد بی ــا پیون ــاختار ی 2- س
سلســله مراتب   -5 و  شــکل گیری  الگــوی   -4 شــاخص، 
ــوان یــک سیســتم معرفــی می کنــد  کــه مجموعــه را به عن

خالصــه نمــود )شــکل1(.

روش تحقیقروش تحقیق
بــازار تبریــز از ممتازتریــن بازارهــای دنیــا اســت 
کــه تمــام راســته ها، بازارهــا، داالن هــا، کاروانســراها و 
تیمچه هــا آن بهــم پیوســته بــوده و بخــش وســیعی از 
شــهر تبریــز را فــرا گرفتــه اســت. مجموعــه بــازار تبریــز 13 
هکتــار اســت کــه 7.2 هکتــار آن صرفــا بــه بخــش تجــاری 
ــا داشــتن حــدود 5500 بــاب  ــازار ب احتصــاص دارد. ایــن ب
حجــره، مغــازه و فروشــگاه، 40 گونــه شــغل، 35 باب ســرا، 
25 بــاب تیمچــه، 20 بــاب مســجد، 20 بــاب راســته 
و راســته بازار، 11 بــاب داالن و 9 بــاب مدرســه دینــی، 
به عنــوان اصلی تریــن مرکــز داد و ســتد مــردم تبریــز 
شــناخته می شــود )ICHHTO, 2009(. بــازار تبریــز یکــی 
ــم  ــان قدی ــده کاال در زم ــع عم ــز توزی ــن مراک از مهم تری
ــود و  ــده ب ــروش عم ــرای ف ــی ب ــد و فضای ــوب می ش محس
ــش  ــرد. نق ــا می ک ــا ایف ــع کااله ــد در توزی ــی قدرتمن نقش
تولیــدی بــازار در کنــار نقــش توزیعــی آن نیــز پررنــگ بــود 
و یکــی از مراکــز تولیــد کاال بشــمار می آمــد. بــا توجــه بــه 
ــر اینکــه یــک محیــط خــاص  ــازار عــالوه ب ایــن ویژگــی، ب

ــی  ــه ای - قوم ــام طبق ــت و نظ ــادی اس ــی- اقتص اجتماع
ــته در  ــاده و توانس ــر نه ــا را فرات ــوده، پ ــاد نم ــژه ای ایج وی
ــه  ــل ب ــد و تبدی ــل زن ــه عم ــت ب ــی، دس ــای کنش نظام ه
ــدرت  ــه ق ــود ک ــهر ش ــی در ش ــای تخصص ــی از گروه ه یک
ــادی و  ــی – اقتص ــاعد اجتماع ــرایط نامس ــه ش ــش ب واکن

ــکل 2(.  ــت )ش ــته اس ــی را داش سیاس
بــا توجــه بــه این کــه ایــن پژوهــش کیفــی اســت پــس 
متضمــن رویکــردی تفسیری-پیمایشــی می باشــد. در ایــن 
ــش  ــم نق ــه در آن فه ــاله ک ــرح مس ــب ط ــه تناس ــان ب می
»فعالیت هــای اقتصــادی« بــر »ســازمان فضایی« مــورد 
ــناخت  ــاختارها و بازش ــود س ــه وج ــل ب ــت، قائ ــث اس بح
آن هــا از رهیافــت گــردآوری داده هــای کالمــی و عرضــه ی 
ــی  ــتقراء تحلیل ــس کاوی14 و اس ــه منطــق پ ــا ب ــن داده ه ای
ــق  ــای تحقی ــه روش ه ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ب
ــات،  ــرای بررســی تجربی ــی را ب ــای متنوع ــی، راهبرده کیف
ــم  ــی فراه ــون آدم ــای پیرام ــا در دنی ــیوه ها و پدیده ه ش
ــای  ــز روش ه ــی نی ــای کیف ــل داده ه ــرای تحلی ــی آورد، ب م
متعــددی ارائــه شــده اســت. به عبــارت دیگــر، ازآن جــا کــه 
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Fig. 2. Left: Location of Tabriz Bazaar in Tabriz, Right: Tabriz Bazaar, (Adapted from Tabriz Master Plan, 2013)

ــی در  ــا و معان ــه ی پیچیدگی ه ــه مطالع ــی ب ــق کیف تحقی
ــی  ــردازد، روش هــای متعــدد و متفاوت ــاد گســترده  می پ ابع
ــت  ــده اس ــنهاد ش ــی پیش ــای کیف ــل داده ه ــرای تحلی ب
ــای  ــود رهیافت ه ــا وج )Moen & Anne-Lise, 2015(. ب
گوناگــون تحلیلــی15و نیــز اصــول متفــاوت آن هــا در 
ــی، مراحــل مشــترک  ــای تحلیل ــه ی مراحــل و رویه ه زمین
و متداولــی در بیــن رویکردهــای تحلیــل داده هــای کیفــی 
ــی،  ــت تحلیل ــوع رهیاف ــف ن وجــود دارد. 1- تعییــن و تعری
ــاوت  ــوالت متف ــاط دادن مق ــا و ارتب ــدی داده ه 2- طبقه بن

 .)Shank, 2006( داده ای و 3- ارائــه ی نتایــج
ــه روش  ــه ب ــا توج ــوق ب ــای ف ــوع تحلیل ه ــن ان از بی
ــورد  ــی م ــل پدیدارشناس ــا، تحلی ــوع داده ه ــش و ن پژوه
اســتفاده قــرار می گیــرد. داده در ایــن تحلیــل بــه مثابــه ی 
تجربــه اســت. در روش پدیدارشناســی درک الیه هــای 
ــاره ی  ــراد درب عمیــق معنایــی تجــارب زیســته ی برخــی اف
یــک مفهــوم یــا پدیــده مدنظــر اســت. ویژگی هــای اصلــی 
ــا  ــوالً ب ــردی  معم ــه ی ف ــر تجرب ــز ب ــی تمرک پدیدارشناس
مصاحبــه ی عمیــق و یــا بررســی روایت هــای شــخصی  
ــه رویکــرد بازاندیشــانه  ــژه ب ــل قیاســی و توجــه وی و تحلی
اســت )Reeves et al., 2008(. رویکردهای پدیدارشناســی 
ممکــن اســت به صــورت تــک نفــره یــا نمونه هــای گروهــی 
اعمــال شــود و از روش هــای گوناگونــی ازجملــه مصاحبه هــا، 
تحقیقــات  شــرکت کنندگان،  مشــاهدات  گفت وگوهــا، 
عملــی، جلســات تمرکــز و تجزیــه و تحلیــل متــون شــخصی 

اســتفاده شــود )Tavakol et al., 2012(. موســتاکس16 
ــام  ــی و انج ــل طراح ــول17)1998(؛ مراح )1994( و کراس
دادن روش تحلیــل پدیدارشناســانه ی نوعــی را چنیــن بیــان 
مــی دارد. ابتــدا محقــق بــا توصیفــی کامــل از تجربــه ی خود 
دربــاره ی پدیــده ی تحــت بررســی تحلیــل را آغــاز می کنــد. 
ــاره  ــن ب ــد درای ــا( می یاب ــی را )در مصاحبه ه ــپس عبارات س
ــد. وی  ــه می کنن ــوع را تجرب ــه آن موض ــراد چگون ــه اف ک
ایــن عبــارات را فهرســت می کنــد )افقــی ســازی عبــارات(، 
ســپس هریــک از ایــن عبــارات را بــا ارزش یکســان مدنظــر 
قــرار می دهــد و می کوشــد تــا گزاره هــای تکــراری و 

ــد.  نامتداخــل را فهرســت کن
ســپس ایــن عبــارات را بــه واحدهــای معنــا گروه بنــدی 
ــن  ــگارد. در ای ــه می ن و توصیفــی از بافت هــای متنــی تجرب
مرحلــه، محقــق توصیــف خــود را بیــان می کنــد و از تنــوع 
ــی  ــد، یعن ــتفاده می کن ــاختاری اس ــف س ــی و توصی تخیل
جســت وجوی همــه ی  معانــی ممکــن. در رویکردهــای 
واگــرا، قالب هــای مرجــح پدیــده را تغییــر می دهــد و 
توصیفــی از چگونگــی پدیــده ی تجربه شــده می ســازد. 
ســپس محقــق توصیفــی کلــی از معانــی و ماهیــت پدیده ی 
تجربه شــده به دســت می دهــد. ایــن فراینــد در ابتــدا 
بــرای گــزارش تجربــه ی محقــق دنبــال می شــود و ســپس 
بــرای هریــک از مشــارکت کنندگان اجــرا می شــود. در 
نهایــت توصیفــی تصنیفــی و ترکیبــی از همــه ی توصیفــات 

ــکل 3(. ــد )ش ــگارش درمی آی ــه ن ــه ب جداگان
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یافته های پژوهشیافته های پژوهش
در ادامــه، تاثیــر فعالیت هــای اقتصــادی معاصــر در 
ــازمان  ــر س ــات ب ــروش و خدم ــع، ف ــد، توزی ــا ی تولی زمینه ه
فضایــی بــازار در چهــار گــروه از مشــخصه های ســازمان  فضایی 
ــر،  ــزاء و عناص ــن اج ــد بی ــاختار و پیون ــت، س ــامل مرکزی ش
الگــوی شــکل گیری و عناصــر شــاخص و سلســله مراتب 
ــزار،  ــی، اب ــد و واردات ــر کاالهــای جدی از مناظــری چــون تاثی
ماشــین آالت، روش هــای تولیــدی جدیــد، توســعه ی شــبکه ی 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــی و ...، م دسترس
مرکزیت یا هسته ی بازار

گســترش تبریــز از نیمــه ی نخســت ســده ی ســوم ه.ق/
ــلمانان  ــلطه ی مس ــان س ــد. از زم ــاز ش ــالدی آغ ــم می نه
ــاری و  ــای تج ــیر راه ه ــری در مس ــا قرارگی ــان، ب ــا ایلخان ت
ــوده  ــارت ب ــادی، تج ــب اقتص ــت غال ــت، فعالی ــود امنی وج
ــت.  ــته اس ــتردگی داش ــهر گس ــازار در ش ــت ب و بدین جه
ــطح  ــه و در س ــرفت یافت ــا پیش ــا آق قیونلوه ــد ت ــن رون ای
ــا  ــارن ب ــرن 12 مق ــت. ق ــده اس ــرح می ش ــل مط بین المل
زندیــه، در دوران حکومــت نجفقلی خــان دنبلــی در تبریــز، 
ــداث و در  ــز اح ــت دروازه در تبری ــه هش ــروف ب ــاروی مع ب
ــه  ــدند ک ــاخته ش ــی س ــا، بازارچه های ــن دروازه ه ــت ای پش
برخــی از آن هــا ماننــد بازارچــه ی شــتربان، ســرخاب و ... بــه 
 Najafi & Golchin,( بــازار مرکــزی شــهر اتصــال یافتنــد
53 :2012(. بعدهــا در دوره ی قاجاریــه، بازارهــای دیگــری 
ســاخته شــد کــه در امتــداد همــان عمــارت نصیریــه بودنــد 
ــا خــود  ــه را ب ــی و معمــاری آن مجموع ــای بافت و ویژگی ه
ــار  ــی در کن ــی خط ــا طرح ــا ب ــته ها و بازاره ــتند. راس داش

ــدند.  ــاخته ش ــم س ــوازات ه ــم و به م ه
ــز در درون  ــازار تبری ــت ب ــرن 13 ه.ق باف ــر ق در اواخ
بــاروی بــزرگ به شــکلی خطــی و در امتــداد باروهــای غرب 
ــی  ــن راه های ــن دوره، مهم تری ــت. در ای و شــرق توســعه  یاف
کــه اســتخوان بندی اصلــی شــهر را تشــکیل مــی داد، یکــی 
ــه  ــود ک ــه دروازه ی شــتربان ب ــان ب واصــل از دروازه ی خیاب
در مســیر راه بیــن قــاره ای آســیا بــه اروپــا، یعنــی جــاده ی 
ــری  ــود و دیگــری کــه اهمیــت کم ت ابریشــم واقــع شــده ب
داشــت امــا قدیمی تــر بــود، مســیر میــان دروازه ی گجیــل و 
باغمیشــه بــود کــه از شــرق بــه ســراب و اردبیــل و از غــرب 
ــزی و  ــته ی مرک ــه هس ــیده ک ــات می رس ــه و عتب ــه مراغ ب
ــه و  ــکل گرفت ــا ش ــورد آن ه ــه ی برخ ــهر، در نقط ــازار ش ب
ــام  ــارو، تم ــن ب ــه آخری ــت، به طوری ک ــه اس ــترش یافت گس
 Safa manesh,( گســترده ی آن را در میــان گرفتــه اســت

 .)Rashtchiyan & Monadizadeh,1997

در ایــن دوره، دسترســی های جــدا شــده از بــازار در مرکز 
ــوان  ــالت به عن ــرده و مح ــی ک ــر تالق ــا یک دیگ ــالت ب مح
ــه  ــات خــود ادام ــه حی ــی نیمه مســتقل در دل شــهر ب مکان
می دهنــد. قرارگیــری بــازار در مرکــز هندســی شــهر، ســبب 
می شــود تــا راه هــا بــا انشــعاب و نیــز حرکــت بــه ســمت آن، 
بــه حالتــی شــعاعی شــکل یافته و توســعه یابنــد. امــا از اواخر 
دوره ی قاجــار، در اثــر تحولــی کــه در مقیــاس جهانــی رخ داد 
ــد و شــیوه ی  ــرات ناشــی از سیســتم اقتصــادی جدی و تغیی
زندگــی، جایــگاه بازارهــا دچــار دگرگونــی شــد و رونــدی کــه 

ــر  ــت، تغیی ــش می رف ــو پی ــه یک س ــا ب ــال تقریب ــا س صده
جهــت یافــت. ســازمان تولیــدی کشــور بــا هجــوم ســرمایه ی 
خارجــی دچــار تزلــزل شــد. تولیــد و واردات انبــوه خارجــی، 
امــکان رقابــت صنایــع  بومــی را تضعیــف و در نهایــت 
اســتحاله ی ســنگین در جامعــه شــد. بازارهــای ســنتی کــه 
ــت  ــی و رقاب ــدات داخل ــه ی تولی ــل عرض ــن دوره، مح ــا ای ت
ــای  ــار کااله ــه انب ــج ب ــد، به تدری ــه اي بودن ــع منطق صنای
وارداتــی و نمایشــگاهی بــرای عرضــه ی آن هــا تبدیــل شــدند. 
بــا روي کار آمــدن حکومــت پهلــوی، تبریــز چهــره ی نســبتا 
ــای  ــی از قطب ه ــورت یک ــه و به ص ــود گرفت ــی به خ صنعت
ــهر  ــزرگ در ش ــدی ب ــای تولی ــد و کارخانه ه ــی درآم صنعت
ایجــاد  گردیــد. در گــذر زمــان، تکمیــل احــداث راه آهــن نیــز، 
ســبب تســهیل ارتبــاط آذربایجــان بــا دیگــر نواحــی شــده و 
مبــادالت را رونــق بخشــید. بــا ایــن وجــود، در گــذر زمــان، 
بــا انقــالب صنعتــی و افزایــش تولیــد کارخانه هــا، محصــوالت 
ــری وارد بازارهــا شــدند.  ــر و قیمــت پایین ت ــا تنــوع بیش ت ب

ــی دچــار رکــود گشــت.  ــازار داخل بدین جهــت، ب
بنابــر داده هــای حاصــل از مصاحبــه، در ســال های اخیر، 
واردات کاالهــای دارای نمونــه ی مشــابه داخلــی و خدمــات 
کشــورهای  فنــی   پیشــرفت های  و  تغییــرات  به ســبب 
صادرکننــده افزایــش زیــادی داشــته لــذا اکثــر بخش هایــی 
ــای  ــی کااله ــد و حت ــازار فعالیــت کرده ان ــه ســال ها در ب ک
صادراتــی داشــته اند، شــاهد رکــود اســت. ایــن امــر صرفــا 
ــواردی  ــیاری از م ــه در بس ــت، بلک ــع نیس ــص صنای مخت
ــوه  ــای بالق ــد دارد، از ظرفیت ه ــیل تولی ــازار پتانس ــه ب ک
ــای  ــددی از ســوی کااله اســتفاده  نشــده و فشــارهای متع
ــترک المنافع و  ــای مش ــد کارخانه ه ــراً تولی ــه اکث ــابه ک مش
ــای اقتصــادی وارد شــده  ــه ظرفیت ه ــن هســتند، ب ــا چی ی
اســت. عــالوه بــر واردات، اصنــاف بــا مشــکل تأمیــن مــواد 
اولیــه ای از خــارج کشــور و هم چنیــن تــورم افسارگســیخته 
ــازار، صنــف فــرش  مواجــه شــده اند. از مهم تریــن اصنــاف ب
)دســتی( وکفــش )چــرم( اســت کــه به دلیــل حضــور 
ــرش ماشــینی و واردات کفــش چینــی دچــار  ــه ی ف بی روی
مشــکل اساســی شــده  و بســیاری از واحدهــای تولیــدی رو 

ــدارد. ــق ســابق را ن ــازار رون ــد و ب ــی رفته ان ــه تعطیل ب
کاال،  تولیــد  فزونــی  و  ماشــین  گســترش  پــی  در 
ــای  ــل کارخانه ه ــتادکاران در مقاب ــک اس ــای کوچ کارگاه ه
ــاز  ــای دست س ــتند. کااله ــتادگی نداش ــاب ایس ــزرگ ت ب
ــر  ــی )کفــش دســت دوز چــرم(، به دلیــل کیفیــت باالت ایران
ــرای تولید کننــده ی آن قیمــت  و هزینــه ی تمــام شــده ی ب
ــذا  ــد، ل ــینی دارن ــات ماش ــا مصنوع ــه ب ــری در مقایس باالت
ســبب جــذب خریــداران بــه ســمت خــود و بی ثباتــی بــازار 
کاالهــای دســتی و داخلــی شــده اســت. پیشــرفت هاي فنــی 
در روش هــاي تولیــد موجــب افزایــش بهــره وري و کاهــش 
هزینه هــاي تولیــد شــده و به نوبــه ی خــود تحوالتــی 
ــی  ــدي را در پ ــات تولی ــدن کاال و خدم ــوع ش ــون متن چ
ــای   ــون از روش ه ــان اکن ــتر بازارای ــت بیش دارد. بدین جه
تولیــد ســنتی بــه صنعتــی روی آورده انــد. برخــی کارگاه هــا 
ــال های  ــود در س ــه خ ــز ک ــز نی ــرش تبری ــات ف و کارخانج
قبــل از تحریم هــا و مالیــات گمرکــی بــاال، از صادرکننــدگان 
بــزرگ فــرش بوده و شــهرت جهانــی دارد، تحت تاثیــر واردات 
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ــی هســتند. در ســال های  ــز در آســتانه ی تعطیل فــرش تبری
ــک کاالی ارزان  ــوان ی ــته به عن ــینی توانس ــر فرش ماش اخی
ــی  ــن جایگزین ــه ای ــود. البت ــتباف ش ــرش دس ــن ف جایگزی
به دلیــل عــدم توجــه بــه قالی هــای دســتباف نیســت، 
بلکــه تفــاوت قیمــت ایــن دو کاال از یک ســو و تنــوع تولیــد 
ــدگان  ــا مصرف کنن ــده ت ــث ش ــگ باع ــش و رن ــاد، نق در ابع

ــوند. ــیده ش ــن کش ــمت کاالی جایگزی به س
صنعــت پوشــاک بــازار تبریــز نیــز بــا مشــکالت 
ــی و  ــاک داخل ــاجی و پوش ــت نس ــده در صنع ــود آم به وج
هجمــه ی کاالهــای وارداتــی، بــه محــل عرضــه ی پوشــاک 
خارجــی چینــی و ترکیــه مبــدل گشــته اســت. از طرفــی 
مراکــز تجــاری جدیــد مثــل مجتمــع الله پــارک، بــا 
تجمیــع برندهــای متنــوع و معتبــر از کاال هــا در زمینــه ی 
پوشــاک، کیــف و کفــش و محیــط مــدرن اغلــب جوانــان 
ــنتی  ــازار س ــا در ب ــن بخش ه ــر ای ــرده و دیگ ــذب ک را ج

ــدارد.  ــابق را ن ــق س رون
ــس از ورود  ــت پ ــوان گف ــز می ت ــع نی ــه ی توزی در زمین
آثــار و مظاهــر مدرنیتــه، تغییــر تکنیک هــا و وســایل 
حمل ونقــل متضمــن دگرگونی هایــی عمیــق در تبریــز 
به عنــوان یکــی از شــهرهای پیشــتاز در صنعــت شــد. 
بدیهــی اســت در برابــر هم چــون تغییــرات شــگرفی، 
ــه نمی توانســتند خــود  ــی ک ــای بازرگان بعضــی از فعالیت ه
ــد.  را از محــدوده ی ســنتی خــارج ســازند، راه زوال پیمودن
و  حمل ونقــل  وســایل  تکنیکــی  نوآوری هــای  همیــن 
توســعه ی طــرق ارتباطــی، موجــب شــد تــا بازرگانــی تنهــا 
ــرد،  ــام نگی ــه ای انج ــنتی و منطق ــل بازارس ــعاع عم در ش
بلکــه جــای خــود را بــه روابــط بازرگانــی در مقیــاس 
ــور  ــا به ط ــور م ــا کش ــد. ام ــی بده ــی و جهان ــای مل بازاره
ــوري  ــتند حض ــاص، نتوانس ــور خ ــز به ط ــازار تبری ــام و ب ع
فعــال در بازارهــاي جهــان داشــته باشــند و بیش تــر 
به عنــوان واردکننــده بوده انــد تــا صادرکننــده. به طــور 
مثــال، بــا وجــود بازارهــای جهانــی، بــازار تبریــز علی رغــم 
ــی  ــد محصوالت ــا و تولی ــه اروپ ــت خــود و نزدیکــی ب موقعی
ــد و  ــه بای ــان ک ــد چــون کفــش چــرم نتوانســته آن چن برن
شــاید ســهم خــود را از ایــن بازارهــا داشــته باشــد و البتــه 
ــه روز نبــودن کاالهــا  مســئله ی بی دقتــی در برندســازی و ب

ــت اســت.  ــر عل ــد ب ــز مزی نی
گســترش اینترنــت و دیجیتالــي شــدن تبــادالت و 
تبلیغــات در رشــد تجــارت محصــوالت در دو دهــه ی اخیــر 
ــای کار  ــه ج ــد ک ــر چن ــت، ه ــته اس ــی داش ــش مثبت نق
ــي  ــط بین الملل ــراري رواب ــه برق ــه  این ک ــیار دارد. نتیج بس
نه تنهــا بــا هــدف توزیــع کاال بــه بازارهــاي خارجــي 
صــورت مي گیــرد، بلکــه موسســات بــراي تأمیــن و تــدارک 
ــاني،  ــروي انس ــم از نی ــد )اع ــاي تولی ــات و نهاده ه ملزوم
ــر  ــات و ...(، ناگزی ــي، اطالع ــش فن ــاوری و دان ــرمایه، فن س
ــن  ــراي تأمی ــي ب ــران بین الملل ــا بازیگ ــط ب ــراري رواب از برق
نیازمندي هــا  مي باشــند. در نتیجــه ظرفیت هــای بــازار 
ــران  ــا بازیگ ــط ب ــه رواب ــته ب ــادي وابس ــیار زی ــد بس ــا ح ت
ــورد  ــاي م ــع و قابلیت ه ــه مناب ــي ب ــراي دسترس ــي ب بیرون
ــط  ــراري رواب ــراي برق ــتری ب ــاد بس ــت. ایج ــاز آن هاس نی

بین المللــي جهــت دسترســي بــه منابــع مالــي و فیزیکــي، 
ــر  ــالوه ب ــي ع ــای جهان ــه و بازاره ــش و تجرب ــع دان مناب
خلــق مزیــت مشــارکتي بــراي بازاریــان، منجــر بــه ارتقــاء 
ــه  ــد ک ــد ش ــا خواه ــع کااله ــه ی توزی ــودآوری در زمین س
بــه  ذیربــط  مســئولین  بی توجهــی  از  نشــان  یافته هــا 
مســاله، رکــود بــازار و از دســت رفتــن مرکزیــت اقتصــادی 
ــت. ــازار اس ــود در ب ــاالی موج ــیل های ب ــم پتانس علی رغ

ــت  ــر مرکزی ــر( ب ــروش )معاص ــر ف ــا تاثی ــه ب در رابط
ــتقیم  ــروش مس ــه ف ــت ک ــن گف ــوان چنی ــز می ت ــازار نی ب
ــه  ــت ک ــتری اس ــه مش ــه ی کاال ب ــای عرض ــی از روش ه یک
ــی اســت.  ــوت خــود جــاری و باق ــا ق در بازارهــای ســنتی ب
ــات  ــا و خدم ــع کااله ــال توزی ــک کان ــتقیم، ی ــروش مس ف
به طــور مســتقیم بــه مصرف کننــدگان اســت. در ایــن روش، 
بازاریــان محصــول را از شــرکت ها، کارخانجــات و تولیدی هــا 
ــده ی  ــه مصرف کنن ــی ب ــاط فیزیک ــا ارتب ــا ب ــده و عمدت خری
ــترش  ــر، گس ــال های اخی ــود. در س ــه می ش ــی فروخت نهای
ــا  ــعه ی برنده ــد، واردات و توس ــاری جدی ــای تج مجتمع ه
ــواردی  ــه م ــی(، از جمل ــن )اینترنت ــد نوی ــای خری و روش ه
اســت کــه بــر حجــم فــروش ایــن بــازار موثــر بــوده اســت. 
در گذشــته بازارهــای ســنتی، قلــب زندگــی و مرکــز خریــد 
و فــروش مــردم بــود. امــا امــروزه بــا توســعه ی شهرنشــینی، 
ــد جــای بازارهــای ســنتی را  ــد جدی پاســاژها و مراکــز خری
ــی  ــز دسترس ــخصی نی ــودوری ش ــتن خ ــا داش ــد. ب گرفته ان
بــه همــه ی نقــاط شــهر بــرای خریــد آســان تر شــده و افــراد 
خصوصــا قشــر جــوان و متمــول مراکــز خریــد جدیــد را بــه 

ــد. ــح می دهن ــازار ترجی ب
ــد در  ــز می توان ــات نی ــد عرضــه و خدم ــای جدی روش ه
ــب  ــردم اغل ــروزه، م ــد. ام ــر باش ــی موث ــروش خیل ــم ف حج
درگیرنــد و در طــول ســال به صــورت محــدود بــرای خریــد 
مفصــل بــه بــازار مراجعــه می کننــد. برخــی مشــتریان 
خصوصــا جوانــان، دیگــر وقــت خریــد حضــوری و جســتجو 
بدین جهــت خریدهــای  و  ندارنــد  را  میــان محصــوالت 
ــن خریدهــای حضــوری و  ــن و غیرحضــوری را جایگزی آنالی
فیزیکــی می کننــد. در ایــن خصــوص به نظــر الزم اســت تــا 
اقــدام بــه بازاریابــی و فــروش مجــازی و آمــوزش کســبه در 
ــور  ــر این صــورت مجب ــر شــود، در غی ــن خصــوص بیش ت ای
بــه واگــذاری بــازار بــه مراکــز جدیــد و  بازارهــای دیجیتــال 
اســت. از طرفــی بافــت  بــازار تبریــز جزیــی از پیکــره ی آن و 
دارای قابلیت هــای بالقــوه ی کالبــدی، عملکــردی، اقتصــادی 
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــرمایه ای مل ــت و س ــی اس و فرهنگ

ــد  ــی، می توان ــای مرمت ــرداری از پرو ژه ه ــرا و بهره ب اج
ــی و  ــگران داخل ــر گردش ــه بیش ت ــذب هرچ ــاز ج زمینه س
خارجــی و در کانــون قرارگرفتــن بــازار شــود. پــس از احیــاء 
بــازار بــا مشــارکت بازاریــان، رونــق تجــاری مجــدد بــه بــازار 
ــب  ــل کس ــه مح ــان ک ــری از بازاری ــداد کثی ــته و تع برگش
ــه  ــدد ب ــد، مج ــال داده بودن ــر انتق ــاط دیگ ــه نق ــود را ب خ
ــا  ــازه و ی ــدد مغ ــد مج ــه خری ــبت ب ــتند و نس ــازار برگش ب
ــد و  ــدام کرده ان ــود اق ــب خ ــای کس ــز فض ــت و تجهی مرم
برخــالف چنــد دهــه امــکان ادامــه ی کســب وکار فرزنــدان 

ــکل 4(. ــد )ش ــم می نماین ــازار را فراه در ب
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ــوی دوم، واژه ی  ــن پهل ــال های آغازی ــا س ــه ت چنان چ
ــع  ــنتی واق ــازار س ــود. ب ــدی ب ــک واژه ی کلی ــزی« ی »مرک
در مرکــز شــهر، مرکزیــت اقتصــادی نیــز بــوده و بــا ارتبــاط 
ارزش افــزوده،  ایجــاد  و  تولیــد  بین منطقــه ای،  متقابــل 
ــدی  ــش قدتمن ــاکن، نق ــالت و مس ــهر، مح ــا ش ــاط ب ارتب
ــم  ــرده و حک ــا می ک ــه ای ایف ــهری و منطق ــاس ش در مقی
کانونــی را داشــته کــه اکثــر فعالیت هــای شــهر را در خــود 
ــرح  ــث ط ــر مباح ــان و در اث ــذر زم ــا در گ ــود. ام ــرا ب پذی
ــت داد.  ــود را از دس ــابق خ ــق س ــنتی رون ــازار س ــده، ب ش
در ایــن خصــوص، مــواردی چــون رونــق بــازار به واســطه ی 
ــاغل  ــاء مش ــا احی ــازار و ی ــراف ب ــاری اط ــای تج فعالیت ه
فعالیت هــاي  پویایــي  و  تمرکــز  ارزآور،  و  رونق بخــش 
ــد.  ــد باش ــد مفی ــازار می توان ــت ب ــوار باف ــادي در ج اقتص
بیشــینه کــردن تولیــد فرآورده هــای صادراتــی چــون کفــش 
و فــرش، به همــراه بهبــود زیرســاخت ها و کاهــش هزینه هــا 
بــا محلی شــدن نیروهــای شــاغل در فعالیت هــای تولیــدی، 
راســته های  و  فضاهــا  در  تولیــدی  کارگاه هــای  ایجــاد 
ــتفاده از  ــی و اس ــای آموزش ــاد کارگاه ه ــازار، ایج ــی ب خال
تکنولوژي هــای جدیــد در تولیــد فرآورده هــای مختلــف 
ــتاها  ــا روس ــاط ب ــی و ارتب ــوالت صادرات ــوع از محص و متن
ــد  ــور، می توان ــتان و کش ــطح اس ــاور در س ــهرهای مج و ش
مطــرح باشــد. هم چنیــن اســت اطــالع از تکنیک هــای 

ــان.  ــدف18و نیازهایش ــای ه ــناخت گروه ه ــروش و ش ف
ــه مســائلی چــون تمرکــز و تحــرک اجتماعــي  توجــه ب
ــدوده ی  ــی در مح ــنی و جنس ــف س ــای مختل ــرای گروه ه ب
ــل  ــرداري از نظــام حمــل ونق ــه کمــک بهره ب ــازار ب ــت ب باف
در جهــت فعــال ســاختن ایــن محــدوده  و همچنین مــواردی 
مثــل تناســب بیــن کالبــد راســته ها بــا فعالیت هــای موجــود، 
اســتقرار و توســعه ی کاربري هــاي متناســب بــا بافت بــازار در 
جــوار محــدوده بــازار تاریخــی، ایجــاد کاربري هــاي همگانــي 
درآمــدزا در بافــت بــازار، نوســازی و مرمــت اصولــی، اســتفاده 
ــدی در  ــوالت تولی ــه محص ــد و عرض ــگاه های تولی از نمایش
ــازار را  ــر ب ــز ب ــد تمرک ــط می توان ــته های مرتب ــوار راس ج
ســبب گــردد. در عین حــال بــرای افزایــش بهــره وری، دولــت 
تــا آن جــا کــه مقــدور اســت از شــدت تصدی گــری کاســته 
ــز  ــگری نی ــد. گردش ــت گذار باش ــش سیاس ــر در نق و بیش ت

ــل مهمــی در این خصــوص اســت. عام

Fig. 4. Tabriz Bazaar in different periods; Right: Traditional market in the Qajar period (Amir Mansouri and 
Mohammadzadeh, 2017, 30), Left; Traditional market today (Adapted from ICHHTO, 2009)

ساختار )پیوند بین عناصر بازار( 

بــازار تبریــز دارای ســاختار شــبکه ای اســت. محــدوده ی 
مرکــزی شــهر مجموعــه ی بــازار، دیوان خانــه، مســجد 
ــهر در  ــاوری ش ــا را درون ب ــون آن ه ــت پیرام ــع و باف جام
بــر می گرفــت. بــازار ســنتی کــه شــریان اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و کالبــدی شــهر اســت، از کاربری هــا 
ــد  ــه عبارتن ــده ک ــددی تشــکیل ش ــی متع ــزاء خدمات و اج
ــی،  ــی و فرع ــته های اصل ــردرها، راس ــامل: س ــر )ش از معاب
کاربری هــای  میــدان(،  جلوخــان،  چهارســوو  داالن هــا، 
تجــاری و خدماتــی )شــامل: دکان هــا، کارگاه  هــای تولیــدی 
و تعمیــری، قیصیریه هــا، ســراها، تیــم و تیمچه هــا، خانبــاز، 
ــای  ــال(، کاربری ه ــر، یخچ ــداز و بارگی ــراها، باران کاروان س
ــی )شــامل حمــام،  مذهبــی، فرهنگــی، اجتماعــی و خدمات
یخچــال(.  و  ســقاخانه  کتابخانــه،  مــدارس،  زورخانــه، 
ــازاری کــه  ــرار گرفتــن در ب حمام هــای تاریخــی به دلیــل ق
ــگری  ــد گردش ــی از مقاص ــیده و یک ــی رس ــت جهان ــه ثب ب
مرمــت،  درصــورت  می تواننــد  می آیــد،  به حســاب 
ــه  ــت ک ــن درحالی اس ــند. ای ــته باش ــی داش ــره وری خوب به
ــا  ــازار، تنه ــه ی ب ــود در مجموع ــای موج ــان حمام ه از می
ــی  ــت مل ــوده و ثب ــتفاده ب ــال اس ــیدگالبی در ح ــام س حم
شــده اســت، باقــی مــوارد در حــال از بیــن رفتــن می باشــند. 
ــه ی  ــز مدرس ــازار به ج ــه ی ب ــدارس علمی ــا و م کتابخانه ه
حســن پادشــاه هم چنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت. ایــن 
ــل از  ــه قب ــق ب ــده متعل ــه بجای مان ــا مدرس ــه، تنه مدرس
دوره ی قاجــار در اســتان اســت کــه امــروزه بــه ســبب عــدم 
اختصــاص بودجــه ی فرهنگــی بــه میــراث فرهنگــی اســتان 
مســکوت مانــده اســت. زورخانه ی تاریخی گرشاســب پــس 
در بازار تاریخی صادقیه تبریــز   بازســازی  و  مرمــت  از 
ــه  ــار« و یخچــال صادقی ــام »درب ــا ن ــنتی ب ــتوران س به رس
نیــز بــه مــوزه ی مشــاغل تبدیــل شــده اند. خانــه ی تاریخــی 
کوچــا مشــکیان نیــز هــم اکنــون به عنــوان پایــگاه میــراث 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره  ب ــز م ــازار تبری ــه ی ب ــی مجموع جهان
ــود  ــگاه خ ــرد و جای ــز، کارک ــر نی ــدان صاحب االم دارد. می
ــا مســجد  ــان و قطــع ارتبــاط آن ب ــه  علــت عبــور خیاب را ب
ــره ای  ــب زنجی ــد. بدین ترتی ــت می ده ــر از دس صاحب االم
از فعالیت هــای مذهبــی، اجتماعــی و فرهنگــی از عرصــه ی 
ــرای  ــه ای ب ــا عرص ــدان، صرف ــده و می ــذف ش ــدان ح می
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راســته های  در  کــه  می شــود  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ــی آن جــاری اســت. پیرامون

ــه  ــنتی، نتیج ــای س ــازمان فضایی بازاره ــاری و س معم
ــا  ــاق ب ــه از انطب ــت ک ــمندی اس ــای ارزش ــداوم تجربه ه ت
ــی و  ــدی، خدمات ــون )تولی ــای گوناگ ــط و عملکرده محی
عرضــه( شــکل گرفتــه و همــواره نقــش بســزایی در رشــد و 
توســعه ی محیــط پیرامــون و شــهرها برعهــده داشــته اند. اما 
در یــک قــرن گذشــته، تحــوالت و پیشــرفت های تکنولــوژی 
چنــان ســریع و فراگیــر بــوده کــه بــا هیــچ دوره ای از تاریــخ 
بشــری قابل مقایســه نیســت. بــا توســعه ی تکنولــوژی، 
ــه  ــود را ب ــای خ ــا ج ــنتی تدریج ــیوه ی س ــه ش ــد ب تولی
تولیــد بــه شــیوه ی مــدرن داده و کســب وکار بــا تکنولــوژی 
جدیــد جایگزیــن مشــاغل قدیمــی شــد. امــروزه تحــوالت و 
ــی را در عرصــه ی تولیــد و  ــوژی، انقالب پیشــرفت های تکنول
تنــوع بخشــی بــه کاالهــا و خدمــات ایجــاد کــرده و ماشــین 
ــای  ــیاری از بخش ه ــوان در بس ــان و حی ــن انس را جایگزی
ــه  ــه نوب ــه ب ــت نمــوده ک ــات، اقتصــاد و صنع ــد، خدم تولی
ــد در  ــاف ســنتی و ایجــاد شــرایط جدی خــود در زوال اصن
بــازار تاثیرگــذار اســت. لــذا در نقــش، جایــگاه و کالبــد بــازار 
ــات کالبــدي  ــا حی ــی به وجــود آمــده و متعاقب ــز تناقضات نی
ــه  ــده اند. در حالی ک ــف ش ــار ضع ــا دچ ــردِی بازاره و عملک
ســابقا خوشــه های تولیــدی به عنــوان نبــض اقتصــادی 
ــای  ــا بازارچه ه ــازار ی ــل ب ــک )داخ ــاط نزدی ــازار، در ارتب ب
ــرار داشــته و  ــی ق ــای عرضــه و خدمات ــا فضاه ــون( ب پیرام

ــد.  ــود را می طلبی ــاص خ ــی خ ــازمان فضای س
ــا گــذار از شــیوه های  ــازار ب در گــذر زمــان، شــبکه ی ب
تولیــد ســنتی و بــا تســلیم بــه کاالهــای وارداتــی و مصرفی، 
بــا وجــود دایــر بــودن بخش هایــی فعــال، از جنبــه ی 
ــار  ــد. در کن ــاز مان ــی خــود ب ــای حیات ــدی و فعالیت ه تولی
ــز از  ــه نی ــع و عرض ــه ی توزی ــازار در زمین ــن ب ــد، ای تولی
مهم تریــن مراکــز در زمــان قدیــم محســوب می شــد و 
ــی  ــود و حت ــایگان خ ــرای همس ــی ب ــوذ مهم ــوزه ی نف ح
نقــاط دورتــر کشــور بــه حســاب می آمــد. لــذا از اهمیــت و 
رونــق برخــوردار بــوده و نقشــی قــوی در توزیــع کاالهــا ایفــا 
ــه حاشــیه ای  ــزی آن ب ــروزه نقــش مرک ــی ام ــرده، ول می ک

ــدل گشــته اســت.  ب
ــتی  ــع دس ــژه صنای ــدی به وی ــای تولی ــته کاره در گذش
جایــگاه مهمــی در بازار داشــت و داالن، قیصریــه وکارگاه های 
زیــادی بــه ایــن کار مشــغول بودنــد کــه بنابــر دالیلــی چــون 
کاهــش تولیدی هــای داخــل بــازار، ایجــاد کارگاه هــا و 
ــل  ــای داخ ــای فض ــازار، محدودیت ه ــرون ب ــات بی کارخانج
ــرای تولیــد و برچیــده شــدن تولیــد به علــت ضعــف  ــازار ب ب
ــا  ــده اند. ام ــذف ش ــود و ح ــار رک ــور، دچ ــادی در کش اقتص
ــزار  ــا اب ــزار برقــی ی ــا اب امــروزه نیــز برخــی کارگاه هــا کــه ب
دســتی کار می کننــد، در بــازار دایــر هســتند. از جملــه 
کارگاه هــای ســنتی و قدیمــی مســگری، درودگــری، رنگرزی، 
ســراجی، خیاطــی و کفاشــی، هنــوز در بــازار فعالند. بســیاری 
از ایــن فعالیت هــا نیــز بــه کارگاه هــا و کارخانه هــای جدیــد 
ــال  ــه انتق ــور نمون ــده اند. به ط ــل ش ــهر منتق ــرون ش در بی

کارگاه هــای مربــوط بــه صنــف چــرم بــه ســطح شــهر.

در کنــار تولیــد، توزیــع مهم تریــن کارکــرد بــازار 
اســت. توزیــع بــه دو صــورت عمــده و خرده فروشــی 
ــت:  ــوع اس ــامل دو ن ــده ش ــع عم ــرد. توزی ــورت می گی ص
ــی(  ــه ای و مل ــی، منطق ــا در داخــل )محل ــع کااله 1- توزی
و 2- توزیــع کاالهــا در ســطح بین المللــی )صــادرات و 
ــان و  ــت بازاری ــع به دس ــی توزی ــته تمام واردات(. در گذش
ــت  ــام می گرف ــازار انج ــی ب ــدوده ی فیزیک ــل مح در داخ
و شــبکه ی توزیــع به صــورت شــبکه های به هــم تنیــده 
باهــم عمــل می کردنــد امــا در ســال های اخیــر بنابــر 
دالیلــی از جملــه گســترش شــرکت های پخــش بنابــر 
ــل  ــالت، مح ــم معام ــش حج ــی و افزای ــافت های طوالن مس
عمده فروشــی ها از داخــل بــازار بــه خــارج آن منتقــل شــده 
ــازار  ــنتی ب ــش س ــن نق ــع جایگزی ــن توزی ــیوه های نوی و ش
ــنتی  ــازار س ــود در ب ــی های موج ــت. عمده فروش ــده اس ش
بیش تــر در راســته های تخصصــی، ســراها و تیمچه هــا 
ــزرگ در نزدیکــی  ــای ب ــه انباره ــا ب مســتقر هســتند. آن ه
مغــازه و یــا حجره هــای خــود نیــاز دارنــد. بــه ایــن منظــور 
در ســراهایی کــه دارای فضاهــای بــاز گســترده ای هســتند، 
ــد  ــنگین وزن مانن ــای س ــرای کااله ــوند. ب ــتقر می ش مس
ــتی  ــرخ دس ــا چ ــا ب ــل آن ه ــه حمل ونق ــزل ک ــوازم من ل
ــوار  ــای هم ج ــار خیابان ه ــای کن ــت، از انباره ــوار اس دش
بــازار اســتفاده می شــود. در خیلــی از مــوارد دیگــر نیــز بــه 
جهــت فضــای محــدود داخــل بــازار، ســختی حمــل ونقــل 
وگرانــی قیمــت مغــازه در بــازار، انبارهــا بــه خــارج شــهر و 
محوطه هــای پیرامونــی و طبقــات بــاالی پاســاژهای اطــراف 
ــازار منتقــل شــده اســت. خرده فروشــی ها نیــز بیشــتر در  ب
امتــداد گــذر اصلــی بــازار و راســته ها قــرار دارنــد؛ ازایــن رو، 
بــازار بــزرگ هماننــد یــک خیابــان محــل خریــد در شــهر 

ــد. ــل می کن عم
ــد و  ــازی می کن ــز نقــش مهمــی ب ــت نی ــاوری اینترن فن
ــر شــیوه ی انجــام فعالیت هــای تجــاری،  تاثیــرات عمیقــی ب
ــوط  ــای مرب ــی )فعالیت ه ــد مبادالت ــت. در بُع ــته اس گذاش
ــه ی  ــه دامن ــا ب ــی تجارت ه ــت دسترس ــروش(، اینترن ــه ف ب
وســیع تری از مشــتریان بالقــوه در سراســر جهــان را فراهــم 
ســاخته اســت. مخصوصــاً در رابطــه بــا پــردازش سفارشــات 
ــری،  ــای دفت ــر موجــب کاهــش کاره ــن ام ــه ای ــده ک پیچی
افزایــش کارایــی و کاهــش هزینه هــای مبادلــه شــده اســت و 
در بعــد توزیــع )تبــادل فیزیکــی کاالهــا و خدمــات(، اینترنت 
حــق انتخــاب  بیش تــر و انعطاف پذیــری باالتــر را بــرای 
ــون  ــواردی  چ ــال م ــاخته و در عین ح ــم س ــدارن فراه خری
موجودی هــای انبــار زیــاد، هزینه هــای انبــارداری و هزینــه ی 
اجــاره ی فضــا را از بیــن بــرده، هم چنیــن زنجیــره ی عرضــه را 
ــش  ــطه ها را کاه ــوط به واس ــای مرب ــرده و هزینه ه ــاه ک کوت
داده اســت. بــازار تبریــز نیــز از ایــن امر مســتثنی نبــوده و در 
برخــی از اصنــاف بــه ایــن شــیوه توزیــع را انجــام می دهنــد. 
ایــن امــر ســبب حــذف انباری هــا از بــازار و انتقــال آن هــا بــه 
مســیرهای عبــوري شــده اســت. فــراز و نشــیب ها در گــذار از 
شــیوه های مختلــف فعالیت هــای اقتصــادی )تولیــد، توزیــع، 
ــازمان  ــر، س ــا معاص ــنتی ت ــات(، از دوران س ــروش و خدم ف
فضایــی متفاوتــی را جهــت بهره منــدی و پاســخ بــه تقاضــای 

آن شــکل داده اســت. 
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کاهــش فعالیت هــای تولیــدی، رشــد فعالیت هــای 
ــنتی  ــای س ــا و فعالیت ه ــری فضاه ــر کارب ــی، تغیی خدمات
در بــازار از جملــه مــواردی اســت کــه در پــی ورود و 
حضــور کاالهــا، ماشــین االت و روش هــای جدیــد تولیــد در 
ســاختار فعالیتــی و کالبــدی بــازار رخ داده اســت. وضعیــت 
ــترش واردات  ــی و گس ــد صنعت ــوب تولی ــدان مطل ــه چن ن
به جــای  خدماتــی  جدیــد  فعالیت هــای  ایجــاد  باعــث 
ــن  ــی ای ــت و پویای ــه تقوی ــده ک ــدی ش ــای تولی فعالیت ه
کارکــرد، متــن فضایــی جدیــدی جهــت پاســخ بــه نیازهــای 

ــت. ــکل داده اس ــی ش خدمات
ــدن  ــر ش ــا معاص ــه ب ــتند ک ــازار هس ــی در ب فضاهای
فعالیت هــا، تغییــر صنــف و بالتبــع آن تغییــر کاربــری 
ــه  ــوان نمون ــد. به عن ــکل گرفته ان ــو ش ــا از ن ــد و ی داده ان
ــماور  ــادام، س ــارت ب ــازی، تج ــگری، صندوق س ــف مس صن
ــا صنــف فروشــندگان  ــه ب ســازی، دباغــی، خراطــی و ... ک
ــی،  ــوازم خانگ ــاده، ل ــاس آم ــتی، لب ــی، بهداش لوازم آرایش
مصالح فروشــی، ظروف پالســتیکی و یک بــار  مصــرف و 
فــرش ماشــینی جایگزیــن شــده و یــا در حــال جایگزینــی 
هســتند. بــازار شیشــه گرخانه نیــز مرکــز تولیــد و عرضــه ی 
اقســام شیشــه و بلــور بــوده ولــی به تدریــج بــا دایــر 
شــدن کارخانجــات جدیــد و واردات انــواع بلورجــات و 
شیشــه، تغییــر ماهیــت داده و مغازه هــای آن، مشــاغل 
جدیــدی از جملــه خواروبارفروشــی، عطــاری، مرغ فروشــی، 
ــان  ــه ی قندفروش ــا تیمچ ــد. ی ــدا کرده ان ــی پی کتاب فروش
ــم و  ــرش و پش ــارت ف ــده ی تج ــز عم ــون از مراک ــه اکن ک
ــروش  ــز ف ــم مرک ــت، در روزگاران قدی ــرش اس ــه ی ف خام
ــز وارد و ســپس،  ــازار تبری ــه ب ــاز ب ــه از قفق ــود ک ــدی ب قن
بــه سراســر شــهر توزیــع می گشــت. بــا دایــر شــدن 
کارخانجــات قنــد در ایــران در دوره ی پهلــوی اول و میســر 
ــی، کم کــم تجــارت قنــد جــای خــود  گشــتن تولیــد داخل

ــت. ــی داده اس ــارت قال ــه تج را ب
ــود در  ــاختمان های موج ــت س ــت مطابق ــی جه از طرف
بــازار بــا مصــارف جدیــد در آن مداخالتــی صــورت پذیرفتــه 
ــاختار  ــت س ــن جه ــد و بدی ــی بوده ان ــب غیراصول ــه اغل ک
کالبــدی بــازار تغییراتــی پذیرفــت. حضــور ماشــیناالت 
تولیــدي جدیــد و عمدتــا ســنگین در فضاهــای ســنتی بــازار 
عــالوه بــر ایجــاد ســر و صــدای زیــاد، ســبب تــرک برداشــتن 
ــه  ــه ب ــراها ک ــی کاروانس ــت. برخ ــده اس ــا ش ــوار فضاه دی
ــتعد  ــده اند، بالقوه مس ــاص داده ش ــدی اختص ــاغل تولی مش
خطــر هســتند چراکــه شــبکه ی برق رســانی درســتی ندارنــد، 
مســیرهای کابل کشــی اســتاندارد نیســت و برخــی انشــعابات 
بــرق آن هــا کــه شــاید قانونــی هــم نباشــد، می توانــد 
ــه ای  ــی و تهوی ــات برق ــب امکان ــد. نص ــاد کن ــی ایج خطرات
ــز از ســایر مداخــالت اســت. برخــی از ســراها  ناهمگــون نی
ــاز  ــای ب ــا در محوطه ه ــدل گشــته اند و ی ــاری ب ــه انب ــز ب نی
ــی از  ــده اند و در بخش های ــا ش ــاختمان هایی بن ــراها، س س
ــده اند.  ــا ش ــی بن ــورت غیرقانون ــی به ص ــازار، زیرزمین های ب
ــه  ــاال ب ــاری ب ــت ارزش تج ــز به جه ــا نی ــی از حجره ه برخ
دو بخــش تقســیم شــده اند. مالکیــن نیــز، بــا توجــه بــه نــوع 
ــی کردن  ــون کاش ــی چ ــه مداخالت ــدام ب ــود، اق ــدات خ تولی
فضاهــای داخلــی و یــا نرده کــردن پله هــا بــا مصالــح 

ــوع و  ــه ن ــا توجــه ب ــد«. از طرفــی ب ــا فضاکرده ان ناهمگــون ب
ــار  ــق وانت ب ــازار گاه از طری ــه ب ــل ب ــار، حمل ونق ــم ب حج
ــردد  ــه عــرض راســته ها، ت ــا توجــه ب انجــام می گیــرد کــه ب
را مشــکل می کنــد. در گــذر زمــان بــا توجــه بــه اســتفاده از 
ماشــین االت ســنگین در برخــی اصنــاف، ســهولت در تــردد 
ــا  ــازار ب ــاط ب ــهر، ارتب ــه ی ش ــه حوم ــا ب ــال کارگاه ه و انتق

ــت.  ــده اس ــر ش ــدی کم ت ــا ح ــالت ت مح
در رابطــه بــا تاثیــر توزیــع )معاصــر( بــر ســاختار بــازار، 
ــر  ــای اخی ــد، در دهه ه ــاره ش ــز اش ــر نی ــه پیش ت چنان چ
عواملــی نظیــر صنعتــی شــدن، پیشــرفت های حمل ونقــل، 
ــق اینترنــت  ــی شــدن، شــرکت های چندملیتــی و رون جهان
باعــث کاهــش قیمــت ارتباطــات بین المللــی و رشــد 
ــترده  ــوازات گس ــه م ــت. ب ــده اس ــارت گردی ــزون تج روزاف
شــدن ایــن پدیــده و تالش هــای وســیعی کــه طــی چنــد 
دهــه ی اخیــر بــرای حرکت در چارچــوب آن صــورت گرفته، 
ــع  ــر توزی ــعه ی ام ــرای توس ــز ب ــیعی نی ــای وس فعالیت ه
ــور  ــران به ط ــهم ای ــد س ــر چن ــت.  ه ــه اس ــورت گرفت ص
عــام و ســهم بــازار تبریــز به طــور خــاص از بازارهــای 
ــوع تقاضــا و  ــن وجــود، تن ــا ای ــا ب ــدک اســت ام ــی ان جهان
لــزوم پاســخ گویی بــه آن، تاثیراتــی بــر ســاختار )فعالیتــی-

ــاف  ــال از اصن ــور مث ــت. به ط ــته اس ــازار داش ــدی(  ب کالب
ــل  ــت و به دلی ــرش اس ــز، ف ــازار تبری ــی ب ارزآور و صادرات
توزیــع جهانــی، از اقبــال خوبــی نســبت بــه ســایر اصنــاف 
ــی از  ــغل برخ ــر ش ــل تغیی ــی از دالی ــت. یک ــوردار اس برخ
ــد.  ــاله می باش ــن مس ــرش همی ــه ف ــته ها ب ــاف و راس اصن
فــروش )معاصــر( نیــز بر ســاختار بــازار تاثیرگذار اســت، 
ــق فــروش و تجــارت از اهمیــت  محیــط کســب وکار در رون
زیــادی برخــوردار اســت، زیــرا بــا وجــود محیــط کســب وکار 
غیرجــاذب، شــانس رقابــت  در فــروش کاال بــه نســبت ســایر 
مراکــز تجــاری کاهــش می یابــد. مشــکل بعــدی ایــن اســت 
کــه سیســتم  فضایــی نامناســب ، فروشــگاه ها را گاه خیلــی 
ــل  ــکان تعام ــد و ام ــزرگ می کن ــی ب ــک و گاه خیل کوچ
میــان مراکــز کوچــک و بــزرگ را از بیــن می بــرد. در واقــع 
ــرورت  ــهر، ض ــه در ش ــر مدرنیت ــترش مظاه ــعه و گس توس
ایجــاد مرکــز اقتصــادی قــوی و گســترش روزافــزون عناصــر 
ــروش،  ــد و ف ــرای خری ــی ب ــردد. بخش های ــی آن می گ درون
ــون  ــی چ ــای مکمل ــوالت و فضاه ــش محص ــه و نمای عرض
پارکینــگ، رســتوران، ضیافت خانــه و از طرفــی، ســابقا 
ــه  ــود ب ــای خ ــردن نیازه ــرف ک ــرای برط ــراد ب ــب اف اغل
ــر از  ــراد بیش ت ــروزه اف ــا ام ــد ام ــه می کردن ــازار مراجع ب
نیــاز خــود خریــد می کننــد و موضــوع، جنبــه ی فراغتــی- 
تفریحــی بــه خــود گرفتــه اســت. بــه مفهــوم دیگــر نفــس 
ــب  ــه تناس ــز ب ــا نی ــده و فضاه ــی ش ــری تفریح ــد ام خری
همیــن مســاله شــکل می گیرنــد. هــر روز بــر تعــداد 
ــه  ــود ک ــزوده می ش ــدرن اف ــاژهای م ــد و پاس ــز خری مراک
ــرف  ــوس مص ــاند و ه ــود می کش ــوی خ ــم ها را به س چش
ــه ای اســت  ــه گون ــز ب ــن مراک ــای ای ــد. فضاه ایجــاد می کن
کــه نیازهــای تفریحــی و فراغتــی افــراد را بــرآورده ســاخته 
و ای بســا خریــداران صرفــا بــرای تفنــن مراجعــه می کننــد، 
ــه  ــا را وادار ب ــس آن ه ــای لوک ــا و فضاه ــود کااله ــا وج ام
ــری از  ــازار ســنتی، خب ــه در ب ــد. در حالی ک ــد می کنن خری
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ویترین هــا و برندهــای لوکــس و فضاهــای فراغتــی نیســت 
ــازار اســت )اشــاره  ــه اقتضــای محیــط ب کــه البتــه بعضــا ب
بــه نداشــتن ویتریــن( و ایــن خــود مســاله ی مهمــی بــرای 
ــد و  ــرای خری ــول ب ــات متم ــان و طبق ــش جوان ــدم گرای ع

ــازار ســنتی اســت.  فــروش در ب
ــر  ــوان تاثی ــز می ت ــر( نی ــی )معاص ــه ی خدمات در عرص
ــرار داد.  ــه ق ــورد مداق ــازار را م ــر ســاختار ب خیابان کشــی ب
ــداث  ــا اح ــز ب ــوی در تبری ــتي پهل ــات شبه مدرنیس اقدام
خیابان هایــی، ســاختار ارتباطــي ارگانیــک شــهر را متحــول 
کــرده و فــرم جدیــدي بــه آن بخشــید. در ایــن بیــن، اغلــب 
آثــار ســنتي از بیــن رفتــه و یــا دچــار چالشــی جدی شــدند. 
ــاط میــدان و مســجد  ــی، ارتب ــان دارای ــال، خیاب به طــور مث
ــع  ــنتی( را قط ــازار س ــی از ب ــوان بخش ــر )به عن صاحب االم
ــی،  ــای مذهب ــره ای از فعالیت ه ــب زنجی ــرده و بدین ترتی ک
ــده و  ــذف ش ــدان ح ــه ی می ــی از عرص ــی و فرهنگ اجتماع
ــود  ــادی می ش ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــه ای ب ــا عرص صرف
ــروزه  ــت. ام ــاری اس ــی آن ج ــته های پیرامون ــه در راس ک
ــای  ــه  فعالیت ه ــه و مجموع ــج یافت ــدان تروی ــه ی می عرص

ــت. ــاری اس ــق در آن ج کم رون
از ســراها و  بازاریــان برخــی  بــر اســاس گفتــه ی 
ــروزه  ــازار ام ــق ب ــت کاهــش رون ــه جه ــز ب کاروانســراها نی
ســراي  نمونــه،  به طــور  شــده اند.  انبــار  بــه  تبدیــل 
ــادام  ــارت ب ــی تج ــز اصل ــی از مراک ــه یک ــن ک میرابوالحس

ــت.  ــده اس ــل ش ــاری تبدی ــه انب ــون ب ــوده، اکن ب
عــالوه  بــر بازارهــای بــزرگ و اصلــی شــهر، هــر 
ــه  ــت ک ــود داش ــه خ ــوص ب ــه ی مخص ــز بازارچ ــه نی محل
بازارچه هــا  ایــن  تأمیــن می کــرد.  را  نیازهــای محلــی 
ــتد  ــل دادوس ــر مح ــالوه  ب ــزرگ، ع ــازار ب ــب ب به همان ترتی
مایحتــاج مــردم، مســجد، تکیــه، حمــام، آب انبــار و گاهــی 
مدرســه داشــتند کــه اغلــب از نــوع وقفــی به حســاب 
می آمدنــد. از بازارهــای مزبــور می تــوان رهلــی بــازار، 
ــی  ــرخاب، دوه چ ــه ی س ــه، بازارچ ــه ی درب باغمیش بازارچ
)شــتربان(، درب اســتانبول، انگجــی و بازارچــه ی گجیــل را 
ــت  ــی، به عل ــه ی انگج ــون بازارچ ــی چ ــه برخ ــرد ک ــام ب ن
ــدا  ــی ج ــته ی صف ــته کوچه، از راس ــان راس ــداث خیاب اح
ــازار  ــا بازاچــه ی صاحب االمــردر بخــش شــمالی ب شــده و ی
کــه بــا عبــور و احــداث خیابــان دارائــی قســمتی از بازارچــه 
ــا کــه ســابقاً  تخریــب شــد. هم چنیــن بازاچــه ی کره نی خان
ــان ارتــش  ــت احــداث خیاب ــود به عل ــازار ب ــی ب ــداد رهل امت
شــمالی از آن جــدا شــده و بخشــی از بازاچــه ی گجیــل نیــز 

ــب شــد.  ــان فلســطین تخری ــگام احــداث خیاب ــه هن ب
غیــر از بازارچه هــای معــروف کــه بــه بــازار اصلــی شــهر 
مربــوط هســتند، چندیــن بازارچــه نیــز در محــالت قدیمــی 
ــه بازارچــه ی ســیالب،  ــوان ب ــد کــه می ت شــهر وجــود دارن
ــازاری و بازارچــه ی مســجد  ــه، ورجــی ب بیالنکــوه، مقصودی
کبــود اشــاره داشــت. بخش هــای باقــی مانــده از ایــن 
ــر هســتند.  ــروش، دای ــوع ف ــر ن ــا تغیی ــا ب ــا عمدت بازارچه ه
ــگ در  ــورد پارکین ــت م ــت هف ــر وضعی ــه تغیی ــا توجــه ب ب
مجــاورت بــازار تبریــز احــداث شــد امــا پاســخ گوی حجــم 

ــکل 5(. ــتند )ش ــت نیس ــت و موق ــین های ثاب ــردد ماش ت

Fig. 5. Bazaars around Tabriz Bazaar
(Adapted from ICHHTO, 2009)

توجــه بــه مســائلی چــون جلوگیــري از تخریــب بناهــا 
ــرداري  ــازار و بهره ب ــت ب ــا ارزش تاریخــي در باف و عناصــر ب
از ارزش هــاي )کالبــدی- عملکــردی( ایــن مراکــز هم چــون 
حمام هــا، مســاجد، ســراها و ... بــا التــزام بــه حفــظ و 
ــاي مناســب  ــا کاربري ه ــاي تاریخــي ب ــرداري از بناه بهره ب
ــود -  ــی خ ــری اصل ــظ کارب ــا حف ــکان ب ــورت ام و در ص
شــناخته ترین مثــال و نمونــه ایــن اقــدام حمام هــای 
ــرداری  ــروزه بهره ب ــه ام ــت ک ــه اس ــور ترکی ــی کش عثمان
جهانــی و فوق العــاده ای از ایــن حمام هــا بــدون ایجــاد 
تغییــری در کاربــری یــا ســاختار خــود حمــام دارنــد 
ــا  ــز ب ــای تبری ــاری گرمابه ه ــدی و معم ــاوت کالب ــه تف ک
ــه ای  ــن برنام ــورت تدوی ــه در ص ــول ترکی ــای معم حمام ه
ــه ی  ــرای جــذب گردشــگر و ارائ ــی ب مناســب فرصــت خوب
تنــوع معمــاری و تاریخــی بــرای تبریزخواهــد بــود- جــذب 
ســرمایه گذاري خصوصــي از طریــق واگــذاري بناهــاي 
ــی  ــد کاف ــه ح ــی ب ــای عموم ــن پارکینگ ه ــي، تامی خدمات
بــرای گردشــگران و کســبه بــازار و ... می توانــد در حفــظ و 
ارتقــای ســاختار بازارهــا مناســب باشــد. زمینــه ی فعالیتــی 
نیــز می توانــد در ســه عرصــه ی مدیریــت تکنولــوژی و 
ــوآوري به طــور مثــال اســتفاده از روش هــا و دســتگاه های  ن
جدیدتــر در زمینــه ی تولیــد و یــا اســتفاده از فــروش 
اینترنتــی بــرای توزیــع و ... ، عرصه ی مدیریت منابع انســانی 
مثــل رهبــری و اســتعدادیابی کارآمــوزان و تهیــه پرونــده و 
شناســنامه ی اســتادکاران در حــرف مختلــف، توانمندســازی 
بــرای  تــالش  و  آمــوزش  بــا  کارآمــوزان  و  شــاگردان 
جانشــین پروری، آمــوزش مشــارکت و مسئولیت بخشــی 
ــا  ــط ب ــت رواب ــان و مدیری ــان و مراجع ــه بازاری ــی ب اجتماع
ذینفعــان و نهایتــا عرصــه ی مدیریــت پــروژه به عنــوان 
تفکیــک  مثــال جهــت  پروژه هــا  امکان ســنجی  نمونــه 
مشــاغل در راســته ها منطبــق بــر فعالیــت، احیــاء عملکــرد 
ــا احــداث کارگاه هــای تولیــدی  ــدازی کاروانســراها و ی باران

ــازار. ــم ب ــفره خانه و ...، در حری ــا س ی
الگوی شکل گیری بازار تبریز

ــدل  ــای ب ــهر را مهی ــن ش ــز، ای ــاعد تبری ــت مس موقعی
ــه  ــد ک ــدی می کن ــیع و ثروتمن ــه ی وس ــه منطق ــدن ب ش
بیــن ترکیــه و قفقــاز روســیه ی پیشــین قــرار دارد و در کل 
آن را بــه یکــی از مهم تریــن شــهرها بیــن اســتانبول و 



157

بهار و تابستان 1401 . دوره 13 . شماره 1/ صفحات 163-143رحمت محمدزاده، ناهیده رضائی
ی

ــ
ــ

ـم
ـل

ع
ـه 

ــ
مـ

ـا
ـن

ـل
ـص

ف
دو 

ان
ـر

ــ
 ای

ی
از

ــ
ــ

رس
ـه

 ش
ی و

ار
ــ

مـ
مع

هنــد تبدیــل می کنــد. اصلی تریــن راه هــای ارتباطــی شــرق، 
ــه  ــر ب ــا و از مص ــه اروپ ــن ب ــوب، از چی ــمال و جن ــرب، ش غ
ــز  ــش بروکــش19« نی ــرده، »هینزی ــور ک ــز عب روســیه از تبری
بــه موقعیــت اقتصــادی تبریــز اشــاره کــرده و گفتــه کــه ایــن 
ــه مــرز روســیه و ترکیــه، اهمیــت  شــهر به ســبب نزدیکــی ب
تجــاری یافته اســت. وی اشــاره نمــوده کــه بازرگانــان نیــز در 
ــد  ــال کار می کنن ــه شــکلی فع ــه ی تجــارت خارجــی ب زمین
)Pourjafar, Molayi & Pourjafar, 2016: 99( )شــکل6 
ــه  ــز ب ــی در تبری ــای اصل ــار، راه ه ــت(. در دوره ی قاج راس
ــیری  ــه، مس ــه ک ــت، بدین گون ــده اس ــم می ش ــازار خت ب
ــه دروازه ی شــتربان  ــان در جنوب شــرقی را ب دروازه ی خیاب
و اســتانبول در شــمال غرب مرتبــط نمــوده و پــس از 
ــه خــود گرفتــه و  عبــور از مســجد کبــود، وجــه تجــاری ب

ــی و  ــازار امیــر، به صــورت راســته ای طوالن ــا شــکل دادن ب ب
ــازار می رســد. ایــن مســیر  ــه  قســمت مرکــزی ب پیوســته ب
ــه و از  ــمت دروازه ی باغمیش ــه از س ــری ک ــیر دیگ ــا مس ب
ــت،  ــی اس ــیر قبل ــر مس ــود ب ــد و عم ــهر می آی مشکین ش
برخــورد کــرده و بــه دو شــاخه ی مهــم تقســیم شــده و دو 
ــد.  ــازار را شــکل می ده ــی و راســته ی کهنه ب راســته ی اصل
ایــن دو امتــداد در میــدان صاحب آبــاد یکــی شــده و 
بخشــی از بازاچــه ی دوه چــی )شــتربان( را شــکل می دهــد، 
ســپس مجــددا دو شــاخه شــده کــه یــک شــاخه به ســمت 
ــام  ــس از اتم ــر، پ ــیر دیگ ــه و مس ــتانبول رفت دروازه ی اس
ــه  ــت ب ــه ی دوه چــی می شــود و در نهای بازارچــه، وارد محل
 Sameii &( ــود ــم می ش ــتربان( خت ــی )ش دروازه ی دوه چ

Ghasemi, 2009: 48( )شــکل 6 چــپ(. 

Fig. 6. Right: Tabriz is located on the Silk Road (Pourjafar et al, 2012), Left: Bazaar relationship with the main routes 
of the city in the Qajar period

ــازار به صــورت ترکیبــی  از منظــر الگــوی شــکلی، کل ب
عناصــر  هم پیونــدی  از  منســجم  شــبکه ای،  فشــرده، 
مختلــف می باشــد. ایــن بــازار، به صــورت چندمحــوری 
ــجم از  ــبکه ای منس ــه و ش ــترش یافت ــت گس ــار جه در چه
راســته های متقاطــع و مــوازی می باشــد. دو راســته ی 
شــمالی- جنوبــی به عنــوان اصلی تریــن راســته ها، بــه 
ــا چندیــن راســته ی دیگــر قــرار  مــوازات هــم، در تعامــل ب
ــز  ــن دو راســته نی ــر ای ــدادی راســته ی عمــود ب ــد. تع دارن
ــازار  ــداد ب ــیر و امت ــن آن، مس ــه مهم تری ــد ک ــود دارن وج
حرم خانــه، بــازار کفاشــان و مسگرهاســت. ایــن محورهــا از 

ــکل 7(.  ــت )ش ــت اس ــون ثاب ــه تاکن دوره ی صفوی

ــرار  ــی ق ــی و فرع ــته های اصل ــار راس ــا در کن دکان ه
دارنــد و فضاهــای واقــع در پشــت آن هــا بــه کاروان ســراها 
و تیمچه هــا اختصــاص یافتــه  اســت. ســراها و کاروانســراها، 
امــر  کــه  می شــده اند  مکان یابــی  بخش هایــی  در 
ــرد. چــرا کــه،  ــه  ســهولت انجــام پذی ــدازی و اقامــت ب باران
کاروان هــا بــا حمل ونقــل از طریــق شــتر و دیگــر حیوانــات 
ــر  ــهر دیگ ــه ش ــهری ب ــا را از ش ــافر و کااله ــش، مس بارک
ــوالً  ــه معم ــازار ک ــل ب ــراهای داخ ــه کاروانس ــد و ب می بردن
در انتهــای شــاخه های اصلــی بــازار و نزدیــک دروازه ی 
شــهر قــرار داشــته و یــا بــه محــل باراندازهــا کــه در همــان 
ســراها قــرار بودنــد، وارد می شــدند. اکنــون بازاریــان 
عمده فــروش معمــوالً کاالهــای ســنگین و حجیــم خــود را 
ــای  ــق خیابان ه ــزرگ، از طری ــای کوچــک و ب ــا کامیون ه ب
پیرامــون بــازار حمــل و در کاروانســراهای نزدیــک بــه 
ــاد،  ــه ی زی ــا در صــورت فاصل ــار و ی ــه، انب ــا تخلی خیابان ه
انبارهــای جدیــدی در نزدیــک خیابان هــا و یــا مغــازه خــود 

احــداث می کننــد. 
درون  کاروان ســراهای  و  ســراها  اغلــِب  امــروزه 
ــه  ــب ب ــی مناس ــکان دسترس ــت و ام ــز، ظرفی ــازار تبری ب
ــریع را  ــل راحــت و س ــت حمل ونق ــاری جه ــای ب کامیون ه
ندارنــد و لــذا عمکــرد خــود را تــا حــدودی از دســت داده اند 
ــار و کارگاه  ــی، انب ــر عمده فروش ــل دفات ــه مح ــل ب و تبدی
شــده اند. ایــن در حالــی  اســت کــه بــا توجــه بــه تغییــرات 
ــد  پیش آمــده و ماشــینی شــدن حمل ونقــل، راه حلــی جدی
ــف نشــده و  ــازار تعری ــدازی در ب ــرای نحــوه و مــکان باران ب
بدین جهــت ســطح معابــر مجــاور بــازار بــه بارانــداز تبدبــل 
شــده اند. در حــال حاضــر بــرای بارانــدازی کاالهــای بــازار،  Fig. 7. Bazaar axes
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ــری  ــان مطه ــی و خیاب ــان دارای ــع در خیاب ــای واق باراندازه
ــه  ــد. ب ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــروطه( م ــداز مش )باران
ــا به وســیله ی حمل ونقــل  ــدا کااله ــن ترتیــب کــه در ابت ای
ســنگین هماننــد کامیــون و تریلی هــا از شــهرهای مجــاور 
و یــا کشــورهای همســایه ، بــه باراندازهــای واقــع در 
خیابان هــای دروازه، راه آهــن و چایکنــار وارد شــده و ســپس 
به صــورت وانت بــار بــه بارانــداز خیابــان دارایــی و مشــروطه 
ــل  ــتی در داخ ــای دس ــط چرخ ه ــوند و توس ــل می ش منتق
ــل  ــی به دلی ــت فعل ــه در وضعی ــد ک ــش می گردن ــازار پخ ب
حجــم بــاالی کاال و عــرض کــم معابــر، بــازار دچــار 
ــن  ــده  شــده اســت. در حــال حاضــر، چندی مشــکالت عدی
ورودی از طرفیــن بــازار بــه داخــل آن ســرویس مــی دهنــد. 
ــورد  ــز م ــازار تبری ــه ب ــرای ورود کاال ب ــه ب از مســیرهایی ک
ــی  ــان دارای ــه خیاب ــوان ب ــرد، می ت ــرار می گی ــتفاده ق اس
اشــاره داشــت کــه در طــول ایــن خیابــان، چندیــن مدخــل 
ــر، در  ــن ام ــا ای ــود دارد. ام ــازار مج ــه ب ــرای ورود کاال ب ب
طــول روز و اغلــب در ســاعات بعــد از ظهــر تــردد اتومبیــل 

و وســایل نقلیــه خریــداران را بــا مشــکل مواجــه می ســازد 
ــا،  ــا توســط بارکش ه و حضــور حجــم عظیمــی از باراندازه
مانــع اســتفاده ی پارکینــگ از طرفیــن خیابــان می شــود. از 
دیگــر معابــری کــه بــرای تخلیــه ی بــار اســتفاده می گــردد، 
ــورد  ــن م ــه ای ــت ک ــالمی اس ــان جمهوری اس ــه ی خیاب لب
ــیر  ــت. مس ــرو اس ــی روب ــک باالی ــلوغی و ترافی ــا ش ــز ب نی
ــه  ــه البت ــت ک ــری اس ــهید مطه ــان ش ــه ی خیاب ــر، لب دیگ
ــر  ــی کمت ــوارد قبل ــه م ــزان ســرویس دهی آن نســبت ب می
ــرار دارد.  ــز ق ــروطه نی ــداز مش ــه، باران ــن بدن ــت. در ای اس
ــی  ــار میدان چای ــگ کن ــر تن ــر، معب ــده ی دیگ ــیر عم مس
ــازار اســت  ــران رود(، در قســمت شــمالی ب ــه ی مه )رودخان
ــاد در  ــکل ح ــار مش ــر دچ ــم معب ــرض ک ــل ع ــه به دلی ک
ــدی  ــورد بع ــت. م ــدازی اس ــه ی کاال و باران ــه ی تخلی زمین
بــرای تخلیــه ی بــار در بــازار شــامل ورودی از طــرف امتــداد 
خیابــان فردوســی اســت کــه بــا توجــه بــه ایجــاد پارکینــگ 
ــکل  ــه مش ــز ب ــیر نی ــن مس ــطحی ای ــر س ــای زی و مغازه ه

ــزوده اســت )شــکل 8(. ــه ی کاال اف تخلی

Fig. 8. Tabriz Bazaar inputs in the Qajar period and today

بــه  تبریــز می تــوان  بــازار  از عناصــر شــاخص در 
تیمچــه ی مظفریــه و امیــر، راســته ی قدیــم و جدیــد، 
ــازار  ــر و حمــام اشــاره داشــت. مجموعــه ی ب مســاجد، مقاب
20 مســجد دارد کــه از نظــر معمــاری و تاریخــی ارزشــمند 
و بــه لحــاظ شــرعی قابــل تبدیــل نیســتند، بنابرایــن حفــظ 
شــده اند. مهمتریــن آن هــا در داخــل بــازار، مســجد جامــع 
ــت  ــه عل ــازار )جداســازی ب ــی ب و خــارج از محــدوده ی فعل
احــداث خیابــان(، مســجد کبــود اســت. برخــی از مســاجد 
چــون جامــع، امــام جمعــه، موالنــا و ... ثبــت ملــی شــده اند. 
ارزشــمندترین  از  یکــی  مظفریه نیــز  تیمچــه ی 
تیمچه هــای تاریخی بــازار تبریــز بــه لحــاظ معمــاری 
 1305 ســال  بــه  آن  قدمــت  کــه  اقتصادی اســت  و 
مهم تریــن  از  تیمچــه  ایــن  می رســد.  هجــری 
آذربایجان شــرقی و  تجارت قالی در اســتان  مراکــز 
تبریز به شــمار مــی رود. تیمچــه ی امیــر نیــز از دیگــر 
ــورس  ــم ب ــز مه ــازار و از مراک ــم ب ــا و مه ــای زیب بخش ه
طــال و جواهــر در شــهر تبریــز اســت. در ایــن تیمچــه 112 
ــری و  ــه زرگ ــازه ب ــه 102 مغ ــود دارد ک ــازه وج ــاب مغ ب
ــوازم  ــه پارچــه فروشــی، عطــر و ل ــه ب جواهرفروشــی و بقی
آرایشــی اشــتغال دارنــد. راســته ی قدیــم یــا همــان راســته 

ــا درب  ــه ت ــه ی صادقی ــل تیمچ ــه از مقاب ــه ک ــازار صادقی ب
ورودی صادقیــه در کنــار میدان چایــی )مهــران رود(، امتــداد 
دارد، دارای بخش هــای مهــم و متعــددی اســت کــه قانلــی 
داالن )داالن خونــی(، تیمچــه ی ملــک، داالن میــرزا جلیــل، 
بورکچی لــر )کاله دوزان( و کاروانســراهای حــاج حســین، 
ســرای ایکــی قاپیلــی )دو دری( از آن جملــه اســت. راســته 
ــه  ــده می شــود ک ــد نامی ــز از آن روی جدی ــد نی ــازار جدی ب
ــن راســته  ــه دارد. ای ــازار صادقی ــر از راســته ب قدمتــی کمت
ــل مســجد  ــازار از مقاب ــه مــوازات راســته ی دیگــر ب ــازار ب ب
مقبــره و بــازار کفاشــان شــروع شــده و در امتــداد جنوبــی-

شــمالی بــه بــازار یمنــی دوز و ســرای میرزا شــفیع می رســد. 
ــی  ــر، قاض ــای صاحب االم ــا نام ه ــره ب ــه مقب ــازار س ــن ب ای
)دایــر( و دورت قبیرلــر یــا چهــار منــار )در حــال مرمــت( و 
یــک حمــام دایــر به نــام حمــام ســیدگالبی دارد )شــکل 9(.

وضــع ضوابــط مشــخص ســاختمانی و حفاظتــي بــراي 
ــودگي  ــری از فرس ــت جلوگی ــازار جه ــط ب ــا و محی فضاه
کالبــدي و از بیــن رفتــن الگوهــای موجــود در بــازار، 
ــازار ســنتی در حیــن  ــه ارزش منــدی و معمــاری ب توجــه ب
ــاور  ــای مج ــد در محدوده ه ــازهای جدی ــرای ساخت وس اج
و بخش هــای الزم التوســعه جهــت ایجــاد پیونــد بیــن 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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محــدوده ی بــازار و توســعه هاي جدیــد، اســتفاده از الگــوي 
ــرای حفــظ ســاختار  تجمیــع در ساخت وســازهای جدیــد ب
ــای  ــازي محوره ــازار، بهس ــت ب ــوژي باف ــدي و مورفول کالب
کاربري هــا در  و هماهنگــي  تجانــس  ایجــاد  بــا  بــازار 
بــازار،  اصلــي  هســته ی  به مثابــه  اصلــي  محورهــاي 
هم پیونــدی فعالیت هــای جــاری در مجــاورت بــازار، توجــه 
بــه بهره بــرداري از کیفیــت محیــط  ارزشــمند و معابــر بــازار، 

ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــا و ارزش ه ــاء بناه ــظ و ارتق حف
ــاارزش، برجسته ســازی عناصــر شــاخص، محــدود کــردن  ب
فعالیت هــای تضعیــف کننــده در جــوار آن هــا، ایجــاد 
ــر و  ــاورت عناص ــث در مج ــف و مک ــب توق ــای مناس فضاه
ــه ســمت آن هــا، و ... توصیــه هایــی اســت  ــد ب هدایــت دی
ــه مــوارد مطــرح در خصــوص حفــظ  ــد از جمل کــه می توان

ــکل 10(. ــد )ش ــازار باش ــاخص ب ــر ش ــا و عناص الگوه

  Fig. 9. Bazaar Index Elements                    Fig. 10. Old Bazaar Elements (Adapted from ICHHTO, 2009)

 سلسله مراتب در بازار تبریز

ــز،  ــازار تبری ــف در ب ــاغل مختل ــاف و مش ــی اصن جایاب
از نظــم و ترتیــب منطقــی تبعیــت می کنــد. چنان کــه 
ــی  ــد. یک ــرار گرفته ان ــازار ق ــدای ب ــا در ابت جواهرفروش ه
از دالیــل همجــواری ایــن راســته ها و هم چنیــن علــت 
ــهولت  ــبب س ــا، به س ــا در ورودی بازاره ــن آن ه ــرار گرفت ق
دسترســی مشــتریان زن بــه ایــن نــوع بازارهــا بــوده 
اســت، چراکــه زنــان از مشــتری های اصلــی زرگرهــا، 
ظــروف،  تیمچه هــای  بلورفروش هــا هســتند.  و  بزازهــا 
ــازار پارچــه و منســوجات گران قیمــت  ــر( و ب بلــور )گرجی ل
ــن  ــتری ترین و پررفت وآمدتری ــه از پرمش ــز ک ــه( نی )قیصری
ــرار  ــازار ق ــد در مدخــل ب ــازار به شــمار می رون ــای ب محل ه
ــرار دارد  ــا ق ــازار کفاش ه ــا، ب ــن بازاره ــوازات ای ــد. به م دارن
کــه از دهنــه ی دیگــر بــازار قابــل دسترســی اســت. صحافی، 
داالن  در  اشــیاء مذهبــی  فروشــندگان  و  کتاب فروشــی 
ــازار درودگــران،  ــد. محــل ب مســجد جامــع شــکل می گیرن
ــازان  ــازار حلبی س ــس از آن ب ــازان و پ ــگران و قفل س مس
ــارج  ــت. در خ ــهر اس ــک دروازه ی ش ــم نزدی ــران ه و آهنگ
ــرار  ــاً مطبــوع روســتاییان ق دروازه نیــز بازارچه هایــی عمدت
می گرفــت. در اصــل هــر فعالیــت و پیشــه ای بــا توجــه بــه 
خصوصیــات فضایــی و کالبــدی مــورد نیــاز خــود در بخشــی 
ــای  ــه کااله ــی ک ــده اند. مغازه های ــتقر می ش ــازار مس از ب
ــه  ــی ک ــور کارگاه های ــد و همین ط ــه می کنن ــم عرض حجی
ــازار  ــای ب ــد، در انته ــد می کنن ــا را تولی ــل کااله ــن قبی ای
بــه ســمت دروازه ی قدیمــی شــهر مســتقر شــده اند )ماننــد 
بــازار مســگرها و دباغــان(. از ســوی دیگــر، برخــی از 
ــه از لحــاظ نحــوه ی  ــی ک ــا خدمات ــدی ب ــای تولی فعالیت ه
ــر  ــا یک دیگ ــا ب ــا دیگــر جنبه ه ــوع محصــول ی ــا ن انجــام ب
ــم مســتقر نمی شــدند.  ــار ه ــچ گاه کن ــد، هی ناســازگار بودن

مثــال راســته ی مســگران در بــازار تبریــز بــه ســبب 
ــش  ــن بخ ــت آن در انتهایی تری ــی از فعالی ــروصدای ناش س
ــا و  ــون زرگره ــرددی چ ــته های پرت ــه دور از راس ــازار و ب ب
ــا  ــر از فعالیت ه ــی دیگ ــت. برخ ــه اس ــرار گرفت ــان ق صراف
نیــز به علــت صــدا یــا بــوی بــد، مثــل کارگاه هــای مربــوط 
ــر  ــل دور از دیگ ــا مســئله ی حمل ونق ــرم و ی ــف چ ــه صن ب
اســتقرار  ســراها  در  محصــور  به صــورت  و  فعالیت هــا 
ــالت در  ــه، کاه و غ ــی، علوف ــای بارفروش ــد. میدان ه یافته ان
نزدیکــی دروازه و گاهــی بیــرون دروازه هــا قــرار دارنــد مثــل 
ســامان میدانــی تبریــز کــه در خــارج از محوطــه ی داخلــی 
بــازار و نزدیــک درب دوه چــی )شــتربان( قــرار گرفته اســت. 
ــف  ــای مختل ــا فعالیت ه ــف ب ــای مختل ــن، صنف ه بنابرای
ــدند،  ــع می ش ــی توزی ــیوه ی خاص ــه ش ــازار ب ــطح ب در س
و  بــازار  ابتــدای  در  ظریف تــر  کاالهــای  به طوری کــه 
ــی  ــم خاص ــا نظ ــازار، ب ــای ب ــر در انته ــای حجیم ت کااله

مســتقر می شــدند. 
از دیگــر عوامــل موثــر بــر سلســله مراتب اســتقرار 
فعالیت هــا در بــازار، می تــوان بــه اهمیــت کاال از نظــر 
ــه ی  ــی(، رابط ــد بوم ــی )تولی ــه ای و بین الملل آوازه ی منطق
کارکــردی فضاهــا و نیــاز شــهروندان در مقیــاس کل بــازار، 
سلســله مراتب الزم بــرای تولیــد، عرضــه، انبــار و ... )در 
ــت الزم و رابطــه ی  ــازار(، ارزش کاال، امنی ــاس اجــزاء ب مقی
ــی خــود اشــاره داشــت. معمــوال  ــا پهنه هــای بیرون ــازار ب ب
ــی را  ــای عموم ــه ی کااله ــه عرض ــا ک ــته از قضاه آن دس
ــای  ــی و فضاه ــته های اصل ــار راس ــتند در کن ــده داش به عه
شــکل  فرعی تــر  راســته های  جــوار  در  تخصصی تــر 
ــن  ــادی ای ــش اقتص ــه و کش ــن، جاذب ــد. هم چنی می گرفتن
ــود. از  ــم می نم ــتریان مه ــر مش ــرای جلب نظ ــته ها ب راس
ــک  ــوص ی ــته ها مخص ــدام از راس ــر ک ــا ه ــی عموم طرف
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ــترک را در  ــای مش ــا فعالیت ه ــای ب ــوده و دکان ه ــف ب صن
خــود جــای می دادنــد. در ایــن صــورت، خریــداران قابلیــت 
مقایســه ی کاالهــا را در بیــن کاالهاي مشــابه دیگر داشــته و 
ــا مناســب ترین قیمــت، بهتریــن را انتخــاب  می توانســتند ب
ــای  ــا فعالیت ه ــته ها ب ــن رو راس ــد. از ای ــداري نماین و خری
مشــابه، بــا صرفه جویــی در زمــان، امــکان مقایســه در 
ــي  ــرد کاال و حت ــت، کارک ــخصات آن، قیم ــوع کاال و مش ن
ــار  ــا آن کاال را در اختی ــه صــورت خالصــه نحــوه ی کار ب ب
ــر  ــا دیگ ــاط ب ــراري ارتب ــکان برق ــرار داده و ام مشــتریان ق
ــی از  ــروزه بخش های ــاختند. ام ــم می س ــن را فراه مراجعی
بــازار تبریــز بــا حفــظ و غلبــه ی صنــف اصلــی و تخصصــی و 
پــاره ای دیگــر بــا ترکیــب گروه هــای شــغلی مختلــف بــه کار 
خــود ادامــه می دهنــد. بــرای مثــال تیمچــه ی مظفریــه بــه 
فــرش، ســرای امیــر بــه طــال و جواهــر، راســته ی کفاشــان 
ــرای  ــرم و س ــش و چ ــه کیف،کف ــوان ب ــرای صاحب دی و س
ــد.  ــتغال دارن ــات اش ــی و بلورج ــوازم خانگ ــه ل ــر ب گرجی ل
ایــن در حالــی اســت کــه تیمچــه ی قندفروشــان کــه اکنــون 
یکــی از مراکــز عمــده ی تجــارت فــرش و پشــم و خامــه ی 
ــروش  ــز ف ــم، مرک ــت. در روزگاران قدی ــز اس ــرش تبری ف
ــداث  ــا اح ــد. ب ــاز وارد می ش ــه از راه قفق ــود ک ــدی ب قن
ــوی اول و میســر گشــتن  ــد در دوره ی پهل ــات قن کارخانج
ــارت  ــه تج ــود را ب ــای خ ــد ج ــارت قن ــی، تج ــد داخل تولی
قالــی داد و یــا ســرا و داالن توتونچی لــر نیــز کــه مخصــوص 
ــن طــرف،  ــه ای ــوده، از ســال 1300 ب ــون ب داد و ســتد توت
ــر  ــرش تغیی ــارت ف ــتد و تج ــز داد و س ــه مرک ــج ب به تدری
شــغل داده اســت و یــا در تیمچــه ی کالهــدوزان کــه ســابقا 
در آن، شــال ها و کاله هــای پشــمی ســنتی آذربایجانــی 
تولیــد و بــه فــروش می رســید، اکنــون محــل فــروش 
البســه ی وارداتــی اســت. عامــل امنیــت نیــز در جای گیــری 
جمع شــدن  اســت.  مهــم  بســیار  بــازار  فعالیت هــای 

فعالیت هــا بــه دور یک دیگــر ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد 
کــه مــکان اصنافــی ماننــد زرگــران، صرافــان و فروشــندگان 
ــه  کاالهــای ظریــف و گران بهــا کــه نســبت بــه مســگران ب
امنیــت بیش تــری نیــاز دارنــد، دارای درب و دروازه محکــم 
ــی  ــش جنوب ــدن از بخ ــوازات دور ش ــه م ــند. در کل ب باش
بــازار تبریــز و نزدیکــی بــه شــمال آن، از درجــه ی اهمیــت و 
ــازار  ــردد. ب ــا و ســراها کاســته می گ ــا ومغازه ه ارزش بازاره
تبریــز به گونــه ای اســت کــه بــا حرکــت بــه ســمت شــمال 
ــار شــغلی کاســته می شــود و در شــمالی ترین  ــازار از اعتب ب
بخش هــای بــازار کاالهایــی ارائــه می گردنــد کــه بــا 
نیازهــای روســتائیان تطابــق دارنــد. وجــود مغازه هــای 
سمســاری، زیلــو، جاجیم فروشــی و غذاخــوری متعــدد 

ــن مســاله اســت )شــکل 11(. حاکــی از ای

نتیجه گیرینتیجه گیری  
مي تــوان گفــت، بــازار درخــت تکاملــی و بافتــی مجهــز 
ــرای تولیــد و عرضــه ی محصــوالت، مبــادالت کاال،  اســت ب
خریــد و فــروش، خدمــات جنبــی بازرگانــی کــه در ارتبــاط 
ــر  ــا عناص ــر ب ــوی دیگ ــوده و از س ــهر ب ــا ش ــتقیم ب مس
تجــاری، اجتماعــی، مذهبــی، خدماتــی، فرهنگــی، تفریحــی 
تــا مــرز محــالت مســکونی و دیگــر بخش هــای شــهر 
ــی  ــد به صورت فیزیک ــا می توانن ــی دارد. بازاره ــاط دائم ارتب
ــد به صــورت  ــداران می توانن ــی معیــن کــه خری یعنــی مکان
ــه ی مــورد  ــا فروشــندگان دیــدار کــرده و مبادل حضــوری ب
ــورت  ــا به ص ــد ی ــام دهن ــول انج ــی پ ــر را در ازای مبلغ نظ
غیر فیزیکــی و مجــازی کــه در چنیــن بازارهایــی، خریــداران 
ــی از  ــد. یک ــه می کنن ــه مبادل ــدام ب ــت اق ــق اینترن از طری
ــداوم بازارهــا، چگونگــی ســازمان یابی فضایــی آن  عوامــل ت
ــای  ــام نیروه ــد تم ــی برآین ــازمان فضای ــع س اســت. در واق
انســانی، طبیعــی و انسان ســاخت اســت. چنان چــه عناصــر 

Fig. 11. Placement of guilds according to credit in the Bazaar entrance
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ــا عملکــرد و  ــه شــکل سیســتمی همســو، ب ــا ب ــن نیروه ای
ــر  ــن عناص ــد ای ــد و پیون ــل نماین ــی عم ــردی مکمل کارک
ــا چیدمــان و نظــم موجــود بیــن آن هــا متناســب باشــد،  ب
موجبــات تــداوم محیــط فراهــم می آیــد. بازارهــا بــرای بقاء، 
ــی  ــر و تحــوالت کمــی وکیف ــدام در حــال تغیی ــد م می بای
باشــند کــه متعاقــب ایــن تحــوالت، ســازمان فضایــی آن هــا، 
ــی  ــار دگرگون ــف دچ ــل مختل ــا و عوام ــر نیروه تحت تاثی
می شــود. برخــی از ایــن نیروهــا به طــور مســتقیم و برخــی 
ــمت  ــازار را به س ــازمان فضایی ب ــتقیم س ــورت غیرمس به ص
ــد  ناهمگونــی ســوق می دهنــد کــه ایــن ناهمگونــی می توان
تبعــات کالبــدی، اجتماعــی و اقتصــادی متفاوتــی از خــود 
ــات  ــد از تبع ــل، می توان ــایی عوام ــذارد. شناس ــای بگ به ج

ــد.  ــازار بکاه ــازمان فضایی ب ــر س ــی آن ب منف
ــا مــدرن  ــوع انقــالب صنعتــی در غــرب و متعاقب ــا وق ب
ــا تنــوع  شــدن فعالیت هــا و زندگــی شــهرها، محصــوالت ب
بیش تــر و قیمــت پایین تــری وارد بازارهــا شــدند. ایــن 
ــازار ســنتي  حجــم از تولیــد و عرضــه، تناســب فضاهــای ب
را دچــار شــکاف کــرده و موجــب تضعیــف مبــادالت آن در 
ــز  ــزرگ تبری ــازار ب ــد. ب ــف ش ــهر تضی ــه و ش ســطح منطق
ــر و  ــت ســرعت تغیی ــه جه ــار، ب ــر دوره ی قاج ــز از اواخ نی
ــیون،  ــی از مدرنیزاس ــادی ناش ــای اقتص ــوالت فعالیت ه تح
ــی  ــدی و واردات ــوه کاالهــای تولی شــاهد ورود و حضــور انب
و تغییــر در نــوع توزیــع و مبــادالت بــوده کــه بــا گذشــت 
زمــان، بیــش از پیــش گشــته و گاه بــه تضعیــف و تخریــب 
ــی  ــد ســازمان یابی فضای ــذا نیازمن ــده اســت، ل ــازار انجامی ب

جدیــد اســت. 
ــه تحــوالت عصــر معاصــر ناشــي  ــوان شــود ک ــر عن اگ
ــي  ــام فرهنگ ــا نظ ــي و اقتصــادي اســت ت ــام اجتماع از نظ
و اجتماعــي بایــد گفــت کــه توســعه بــازار تبریــز و جامعــه 
محــاط بــر آن، بیــش از آن کــه تحــوالت فرهنگــي و فکري را 
تجربــه نمایــد، بیش تــر معلــول شــرایط تجــاري و بازرگانــي 
ــرون زا بجــاي محصــوالت بومــي و  ــات ب و ورود کاال و خدم
محلــي بــوده اســت. بــا ایــن حــال، این کــه مارکــس نظــام 
اقتصــادي را علت االعلــل وقایــع و طبعــا فرهنــگ را عنصــر 
ــي  ــام اجتماع ــر نظ ــا تغیی ــت ب ــي مي دانســت و مي گف تبع
ــول  ــار تح ــي دچ ــي و اجتماع ــل فرهنگ ــادي، عوام و اقتص
ــاده  ــدان س ــیراش چن ــر و تفس ــا تعبی ــردد در این ج مي گ
نخواهــد بــود؛ چــرا کــه ایــن بــازار رشــد طبیعــي نداشــته 
بیــش از آن کــه تحــوالت اش ناشــي از عوامــل درونــي باشــد 
بــر تحــوالت بیرونــي اســتوار بــوده و به تدریــج بــا تضعیــف 
اقتصــاد بومــي و محلــي بــر خریــد و فــروش کاال و خدمــات 
واراداتــي تمرکــز داشــته اســت و این کــه وبر در نقطــه مقابل 
ــد ناشــي از  ــه تحــوالت اقتصــادي مي توان ــد ک ــا مي کن ادع
ــد  ــورت بای ــد، در ان ص ــي باش ــي و اجتماع ــل فرهنگ عوام
گفــت کــه تحــوالت بــازار تبریــز بــدون تحــوالت فرهنگــي 
از جنبه هــاي  اســت. صرف نظــر  داده  روي  اجتماعــي  و 
ــوده  ــل نم ــته عم ــر وابس ــد متغیی ــر در ح ــي، بیش ت ارزش
و باعــث تغییــر جــدي در ســازه هاي فرهنگــي و اجتماعــي 
گردیــده اســت. در ایــران از اواخــر دوره ی قاجــار تــا امــروز، 
بــي آنکــه تحــوالت توســعه اجتماعــي و اقتصــادی درون زا 
روي دهــد تولیــد کارگاهــي و ماشــینی بتدریــج جایگریــن 

کاال و خدمــات بومــي و محلــي شــده و اکثریــت دارایــی و 
ابزارهــای تولیــد تحــت تملــک ســرمایه دار قــرار می گیــرد. 
گســترش مبــادالت در ایــن نظــام، ســبب عــدم پاســخگویی 
تولیــدات کوچــک شــده و ایــن امــر ســبب گــذار از تولیــِد 
ــی  ــه ای و کارگاه ــدات کارخان ــه تولی کوچــک پیشــه وری ب
ــد و  ــداوم تولی ــی م ــن دوران، روزگار دگرگون ــردد. ای می گ
تحــرک به عنــوان پیش شــرط ادامــه ی تولیــد اســت. از 
مشــخصه های اقتصــاد معاصــر می تــوان بــه گســترش 
ــه ای و  ــدات کارخان ــش تولی ــت آزاد، افزای ــای و رقاب بازاره
ماشــینی، ایجــاد طبقه هــای اجتماعــی بــا اختــالف بــاال در 
ــزار تولیــد به وســیله   جامعــه، تملــک بیشــتر دارایی هــا و اب
ــد  ــه ی تولی ــاال )غلب ــزه ســودطلبی ب ــکان ســرمایه، انگی مال
بــر فــروش(، حاکمیــت مصرف کننــده، تمرکــز نیــروی کار، 
توجــه خــاص بــه ایجــاد ارزش افــزوده، توســعه ی حمل ونقــل 

و تبــادل کاال و حاکمیــت ســرمایه اشــاره داشــت. 
ــای  ــه فعالیت ه ــد ک ــش نشــان می ده ــای پژوه یافته ه
اقتصــادی معاصــر تاثیــرات خــود را به صورت هــای مختلفــی 
در مشــخصه های ســازمان فضایــی از قبیــل مرکزیــت، 
الگوهــا و عناصــر شــاخص، ســاختار  و سلســله مراتب 
بــازار بــزرگ تبریــز نشــان داده انــد. احــداث فضاهــای 
تجــاری جدیــد در مجــاورت بــازار و خصوصــا مجتمع هــای 
تجــاری و بازارهــای تخصصــی پــس از انقــالب نیــز، افــراد 
ــازار  بســیاری را مجــذوب خــود ســاخته و از ایــن طریــق ب
ــد  ــاختار  و کالب ــرد. س ــارج ک ــندگی خ ــت فرش را از مرکزی
ــد از  ــه حجــم جدی ــوان پاســخ گویی ب ــازار نیــز ت قدیمــی ب
ــداران را نداشــت و  ــاالی خری ــد ب ــوع محصــوالت و خری تن
ــی جــدی  ــن گاه دچــار تغییرات ــه نیازهــای نوی ــا توجــه ب ب
ــل  ــاره ای از فضاهــای اصی ــه متروکــه شــدن پ شــده کــه ب
و حتــی عناصــر شــاخص آن و اضافــه شــدن فضاهــای 
ــه از  ــواردی ب ــه در م ــاله ب ــن مس ــد. ای ــون انجامی ناهمگ
بیــن رفتــن الگوهــای فعالیتــی و کالبــدی در داخــل بــازار و 
ــدی الزم  ــه هم پیون ــون آن شــد ک ــی در پیرام ایجــاد الگوی
را برقــرار نمی ســاخت. در ایــن بیــن ســاختار فعالیتــی نیــز 

دچــار تغییــرات عظیــم شــد. 
نظــام سلســله مراتبی نبــز در مــواردی به دلیــل تبعیــت 
ــی  ــار دگرگونی های ــا دچ ــی و نوآوری ه ــام خیابان کش از نظ
ــن  ــظ نمــود. در ای ــدی خــود را حف ــت کالب ــا کلی شــده ام
ــي  ــون پویای ــواردی چ ــت م ــه ی مرکزی ــوص، در عرص خص
ــاء  ــا احی ــازار و ی ــت ب ــوار باف ــادي در ج ــاي اقتص فعالیت ه
مشــاغل رونق بخــش و ارزآور بــا تمرکــز بــر بیشــینه کــردن 
تولیــد فرآورده هــای صادراتــی چــون کفــش و فــرش، 
ــی و ...،  ــدی، تکنیک ــاخت های کالب ــود زیرس ــراه بهب به هم
می توانــد مطــرح باشــد. نوســازی و مرمــت اصولــی، اســتفاده 
ــد و عرضــه ی محصــوالت تولیــدی و  از نمایشــگاه های تولی
ــف ســنی  ــای مختل ــرای گروه ه ــي ب تحرک بخشــی اجتماع
و جنســی در جــوار راســته های مرتبــط نیــز می توانــد 
ــرد در  ــر به ف ــل منحص ــوان عام ــازار را، به عن ــر ب ــز ب تمرک
ــه شــهر ســبب گــردد. در بحــث الگوهــا  مرکزیت بخشــی ب
ــط مشــخص ســاختمانی و  و عناصــر شــاخص، وضــع ضواب
ــازار جهــت جلوگیــری  ــراي فضاهــا و محیــط ب حفاظتــي ب
ــای موجــود  ــن الگوه ــن رفت ــدي و از بی از فرســودگي کالب
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ــازهای  ــع در ساخت وس ــوي تجمی ــتفاده از الگ ــازار، اس در ب
جدیــد، بهســازي محورهــای بــازار و برجسته ســازی عناصــر 
ــاختارها، در  ــث س ــت. در بح ــه راهکارهاس ــاخص از جمل ش
ــه مســائلی چــون جلوگیــري از  عرصــه ی کالبــدی، توجــه ب
ــازار  ــت ب ــي در باف ــاارزش تاریخ ــر ب ــا و عناص ــب بناه تخری
ــن  ــردی( ای ــدی- عملک ــاي )کالب ــرداري از ارزش ه و بهره ب
تامیــن  خصوصــي،  ســرمایه گذاري های  جــذب  مراکــز، 
پارکینــگ  کافــی و ... و در عرصــه ی فعالیتــی مدیریــت 
ــت  ــع انســانی و مدیری ــت مناب ــوآوري، مدیری ــوژی و ن تکنول
پــروژه مطــرح اســت. نهایتــا در خصــوص سلســله مراتب نیــز، 
ــاور و  ــریان های مج ــله مراتب ش ــاختار و سلس ــه س ــه ب توج
داخــل بــازار، توجــه بــه نظــام ترتیــب و توالــی در جای گیری 
فضاهــا، وقــوع فعالیت هــا، دیدهــا و حرکــت،  راهکار مناســبی 

ــت. ــله مراتب بازارهاس ــای سلس ــظ و ارتق در حف
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