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B

ACKGROUND 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.

M

ETHODS: 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.

F

INDINGS: 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 highinterest 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
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2021.230419.1411
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changed due to adherence to the new road networks and innovations, yet it maintained
its physical entirety.

C

ONCLUSION: 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 underconstruction 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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بازارهــای ســنتی ،در پــی ســرعت تغییــر و تحــوالت فعالیتهــای اقتصــادی معاصــر ناشــی از
مدرنیزاســیون ،بــا دگرگونیهــای بســیاری همــراه بودهانــد .ایــن مســاله ،تغییــر ســازمانفضایی
بازارهــا را در پــی داشــته اســت .بــازار ســنتی تبریــز نمونــهاي از ايــن مــوارد ميباشــد .فرضیــه
پژوهــش ایــن اســت کــه فعالیتهــای اقتصــادی معاصــر بــر ســازمانفضایی بــازار ســنتي ايــن
شــهر تاثیــر شــگرفي داشــته اســت .پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش کیفــی بــا راهبــرد منطــق
پـسکاوی و بهرهگیــری از منابــع کتابخانـهای و مشــاهدات عینــی در پــی درک ايــن مســله و نحــوهی
کنتــرل برخــی از پیامدهــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،کالبــدی و فیزیکــی آن اســت .مطالعــات نشــان
میدهــد کــه بــازار تبریــز از اواخــر قاجــار ،بــا تحــول در نــوع و شــیوهی فعالیتهــای اقتصــادی
جدیدــ و رشدــ فیزیکیــ بهتبــع افزایــش جمعیــت و مهاجــرت ،شــاهد ورود و حضــور انبــوه کاالهــای
تولیــدی و وارداتــی و نیــز شهرســازی مــدرن بــوده بهگونـهای کــه ســازمانیابی فضایــی بــازار ،تــوان
پاســخ بــه ایــن حجــم از بــازار کاال و خدمــات را نداشــت .ایــن حجــم از تولیــد و عرضــه ،تناســب
فضاهــای بــازار را دچــار شــکاف کــرده و موجــب تضعیــف مبــادالت آن در ســطح منطقــه و شــهر
شــد .ســاختار قدیمــی بــازار نیــز بــا توجــه بــه نیازهــای نویــن دچــار تغییراتــی گاه جــدی گردیــد
کــه بــه متروکــه شــدن پــارهای از فضاهــا و عناصــر شــاخص و اضافــه شــدن فضاهــای ناهمگــون
انجامیــد .ایــن مســاله در مــواردی بــه از بیــن رفتــن سلســلهمراتب و الگوهــای فعالیتــی و کالبــدی در
بــازار و ایجــاد الگویــی در پیرامــون آن شــد کــه همپیونــدی الزم را برقــرار نمیســاخت .ازایــن رو،
ضمــن شــناخت بــازار و ارتبــاط فضایــی بــا اطــراف ،مديريــت تکنولــوژی و نــوآوري بــا بهرهگیــری
از روشهــا و ابــزار کارآمــد ،مديريــت منابــع انســانی و نهایت ـاً مديريــت پــروژه در قالــب طرحهایــی
چــون ســاماندهی اقتصــادی و اجتماعــی و کالبــدی بــازار و یــا طرحهــای متــداول شهرســازی چــون
احیــا بافــت تاریخــی بــا توجــه بــه واقعيــات منطق ـهاي میتوانن ـ د راهکارهــای مناســبی در حفــظ و
ارتقــای ســازمانفضایی بــازار باشــند.

نکات شاخص
 خلــق نیازهــای جدیــد و متفــاوت در کاربــران بازارهــای ســنتی بــا گــذار دوران از ســنتی بــه مــدرن و تغییــر در شــرایطاجتماعــی ،اقتصــادی ،تاریخــی ،تکنولوژیکــی.
 ضعــف در بــازار بــزرگ تبریــز ،بدلیــل انقطــاع از رونــد تکاملــی خــود و متعاقبــا عــدم اســتحاله و بازتولیــد فعالیــت وفضاهــا.
 اهتمــام بــه رویکــرد توانمنــد ســازی ایــن بــازار در رونــدی تدریجــی .چراکــه نبــود شــناخت درســت در رابطــه بــا بازتولیــدخوشــههای تولیــدی -فعالیتــی و فضایــی کــه خــود از بطــن تســلط بــر روابــط فــی مابیــن فضــا و فعالیــت برخواســته
میشــود ،مانــع بزرگــی اســت.

نحوه ارجاع به مقاله
محمــدزاده ،رحمــت و رضائــی ،ناهیــده .)1401( .تحلیلـ�ی بـ�ر تاثیـ�ر فعالیتهـ�ای اقتصـ�ادی معاصـ�ر بـ�ر سـ�ازمانفضایی بـ�ازار بـ�زرگ تبریـ�ز ،نشــریه علمــی معمــاری
و شهرســازی ایــران.163-143 ،)1(13 ،

** نویسنده مسئول
تلفن00989143023224 :
پست الکترونیکrahmat@tabrizu.ac.ir :

بهار و تابستان  . 1401دوره  . 13شماره  /1صفحات 143-163

مقدمه

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بازارهــای س�نـتی ،مجموع��های هســتند بهــم پیوســته
از نظــام تولیــدی ،خدماتــی و عرضــه کــه بهعنــوان مرکــز
ثق�لـ اقتصاــدی و ب�رـ پای��هی تولی��د و پیش��هوری بهصــورت
رهبــری امــور اقتصــادی درآمدهانــد .معمــاری و فــرم
ایــن بازارهــا نیــز ،نتیجــه تــداوم تجربههــای ارزشــمندی
اســت کــه از انطبــاق بــا محیــط و عملکردهــای گوناگــون
(تولیــدی ،خدماتــی و عرضــه) شــکل گرفتــه و همــواره
نقــش بســزایی در رشــد محیــط پیرامــون و شــهرها
برعهــده داشــتهاند .در طــول دوران ،بــازار در ایــران بــه
عنــوان پل ارتباطــی بین شــرق و غــرب ،بهمثابــه یــک
نهــاد اقتصــادی -اجتماعــی دیرپــا و همچنــان پویــا ،نقــش
پررنگــی داشــته و در کنــار آن ،جایــگاه بیبدیلــی در
عرص��هی تب��ادالت فرهنگ��ی ،معم��اری ،تعام�لات و بخ��ش
گردشــگری بــه خــود اختصــاص داده اســت .امــا امــروزه،
در اثــر افزایــش ســریع جمعیــت شــهری و طبعــا توســعه
فیزیک��ی شـ�هر ش��تابان ،شهرســازي م��درن و خيابانكشــي
ســنگين ،ورود کاال ،خدمــات جدیــد و كال رشــد و توســعه
پدیــدهی مدرنیزاســیون ،ســازمانفضایی اغلــب بازارهــاي
ســنتي دچــار اســتحاله و يــا دگرديســي ســنگين قــرار
گرفتــه اســت.
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بــازار تبریــز بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن بازارهــای
ایــران و ثبــت شــده در میــراث یونســکو نمونــهای از
ایــن مــوارد مــی باشــد .ایــن بــازار بــا واقــع شــدن در
مســیرهای ترانزیتــی ،همــواره دارای موقعیــت ممتــازی
بــرای ایفــای نقــش ملــی در زمینــهی تولیــد ،توزیــع،
خدمــات و عرضــه بــوده و بــا برخــورداری از کارکردهــای
قــوی و متنــوع ،حــوزهی نفــوذی وســیع و گســترده در
س��طح مل�یـ و بینالمللــی داشــته و بــه ایــن علــت در
شــکلگیری و ترکیــب فضاهــای مجــاور نیــز بســیار موثــر
بـ�وده اس��ت .از اواخــر قاجــار و اوایــل حکومــت پهلــوی،
در پــس تحــوالت جدیــد حاصــل از شــكلگيري پدیــدهی
مدرنیزاســیون و از جملــه خيابــان كشــي هــاي ســنگين،
ایــن بــازار کــه روزگاری بــا مرکزیــت تولیــد ،خدمــات و
عرضــه ،بســتری بــرای واردات و صــادرات کاال در ســطح
ملــی و حتــی بینالمللــی فراهــم ســاخته بــود ،بســیاری
از الگوه��ا و کاربریه��ا و فعالي��ت هاــ و حت�یـ نقشهــای
تعیینکننــده خــود را از دســت داد و نتوانســت خواســت
عمــوم را فراهــم آورد .بهدنبــال تغییــر الگوهــای مصــرف
و حاکــم شــدن روابــط جدیــد تولیــد ،برخــی از ســراها
متــروک شــده و مشــاغل بســیاری چــون مســگری،
آهنگــری و  ...تــاب نیاوردنــد .بهدنبــال آن ،راســتههای
بــازار ،بــه مــرور اهمیــت پیشــین خــود را از دســت داده
و برخــی بــا تغییــر کاربــری در خدمــت فعالیتهایــی
قــرار گرفتنــد کــه نظــام سلســلهمراتبی فضایي ،فعاليتي
و کالبدــی متناس��ب ب��ا آن را نداش��تند ،درحالیکــه در
گذشــته خوشــههای تولیــدی بهعنــوان نبــض اقتصــادی
بــازار ،در ارتبــاط نزدیــک (داخــل بــازار یــا بازارچههــای
پیرامــون) بــا فضاهــای عرضــه و خدماتــی قــرار داشــته
و ســازمانفضایی خــاص خــود را میطلبیــد .بــا توجــه
بــه اینکــه ادامــه ايــن رونــد و عــدم کنتــرل و هدایــت

تحلیلی بر تاثیر فعالیتهای اقتصادی معاصر بر سازمانفضایی بازار بزرگ تبریز

هدفمنــد موضــوع ميتوانــد بــه گســیختگی و بینظمــی
بیشتــری بيانجانــد لــذا ســوال ایــن پژوهــش ،چگونگــي
تاثیــر فعالیتهــای اقتصــادی معاصــر بــر ســازمان فضایــی
بــازار بــزرگ تبریــز بــوده و ســعی دارد ،نحــوه اصــاح و
کنتــرل (اگــر نــه همــه و لیکــن برخــی از آنهــا) پیامدهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،کالبــدی و فیزیکــی آن را طــرح و
بررســی نمایــد.

چارچوب نظری

مفاهيــم نوشــتار حاضــر شــامل «فعالیتهــای اقتصــادی
معاص��ر»« ،بـ�ازار» و «ســازمان فضایــی» ميباشــد .در
اينجــا هــر يــك از ايــن مفاهيــم بــه اختصــار مــورد
بررســي قــرار ميگيــرد:
فعالیتهــای اقتصــادی معاصــر :فرهنــگ لغــت
آکســفورد )2000( 1اقتصــاد 2را اینگونــه تعریــف کــرده
اســت :ارتبــاط میــان تولیــد ،تجــارت و عرضــه پــول ،در
ی��ک کش��ور یــا منطق��ه مش��خص .اقتصاد همچنیــن
بهصــورت «شــبکهای از تولیدکننــدگان ،توزیعکننــدگان و
مصرفکننــدگان کاالهــا و خدمــات در یــک مــکان ،منطقــه
یــا کشــور» تعریــف شــده اســت (.)Wikipedia, 2019
در حالــت کلــی شــروع فعالیتهــای اقتصــادی معاصــر
در قــرن هیجــده یعنــی از انقــاب صنعتــی در اروپــا مــی
باش��د .چ��را کــه در ایــن دوره ،نیروهــای مولــده تکامــل
یافتــه و ناســازگاری بیــن روابــط تولیــد و نیروهــای مولــده،
ضــرورت تبدیــل فئودالیتــه بــه بــورژوازی 3را ایجــاب
مینمــود .بــورژوازی در دروهی جدیــد ،صنعــت و ماشــین
را در دســت گرفتــه و تولیــد را بــه انبوهســازی میرســاند.
در ایــن مرحلــه ،بــورژوازی رشــد کــرده و ســرمایهداری
صنعتــی پدیــد میآیــد .در ایــن دوره ،اکثریــت دارایــی و
ابزارهــای تولیــد تحــت تملــک ســرمایهدار قــرار میگیــرد.
گســترش مبــادالت در ایــن نظــام ،تجــارت جهانــی و
مبادلــهی آزاد را گســترش داد .تولیــدات کوچــک دیگــر
پاس ـخگوی نیازهــای بــازار نبــوده و ایــن امــر ســبب گــذار
از تولیــ ِد کوچــک پیشــهوری بــه تولیــد انبــوه و بــزرگ
ســرمایهداری شــد .در رونــد ایــن جریــان ،ضرب ـهی قطعــی
بــر تولیــد طبیعــی وارد گشــته و تولیــد بــرای فــروش برتری
یافـ�ت .ایــن نظــام ،در اشــکال مختلــف و پیوســته در حــال
4
تغییــرش ،حــدود ســه قــرن تحــت عنــوان ســرمایهداری
بــا مــا بــوده اســت .در جامعــهی صنعتــی غربــی ،همــان
کــه جامعــهی مــدرن خوانــده میشــود ،بنیــاد زندگــی
اجتماعــی گــرد فعالیتهــای تولیــدی (تولیــد مــادی و
اقتصــادی) انســانها شــکلگرفته اســت .تقســیم کار
گســترده ،بخردانگــی فراشــدهای اقتصــادی و تولیــدی،
تنشهــای شــدید ناشــی از شهرنشــینی و پیدایــی
جامعــهی غیرارگانیــک در برابــر مقاومــت شــکلهای
ســنتی زندگــی در جامعــه ســنتی و ارگانیــک ،از جملــه
مشــخصههای ایــن زندگــی مــدرن (نظــام ســرمایهداری)
اســت (.)Ahmadi, 2002: 74
ماهیــت فعالیــت در جوامــع صنعتــی و پســاصنعتی
ام�رـوزی ب�اـ آنچـ�ه در دورهی ســنت وجــود داشــت ،کامــا
متحــول گشــته اســت .بــه ســخن دیگــر فنــاوری بــه افزایش

رحمت محمدزاده ،ناهیده رضائی

کارآم��دی فعالیته��ا کم��ک نمــوده و ب��ه نوب��هی خــود
موجــب تقســیم اجتماعــی کار شــده تــا بــا افزایــش جمعیت
و نیازهــای مــردم ،تولیــد نیــز افزایــش یابــد .امــروزه ایــن
امـ�ر بـ�ه ق��دری واضــح اسـ�ت کــه یک��ی از مش��خصترین
ویژگیهــای نظــام اقتصــادی جوامــع امــروزی را مــي
تــوان تقســیمکار بســیار پیچیــده و گوناگــون و وابســتگی
متقاب��ل اقتص��ادی بی�نـ آنهــادانســت .بدینترتیــب بایــد
گفــت کــه منظــور از فعالیتهــای اقتصــادی معاصــر در
ایــن نوشــتار عبــارت اســت از «کار بــه عنــوان فعالیتــی
فکــری و عملــی انســان کــه شــامل دو مفهــوم غایتمنــدی و
اجتماعیبــودن اســت و هــدف آن عبــارت اســت از تولیــد
کاالهــا و خدمـ�ات بــه شــیوه صنعتــی و در مقیــاس انبــوه
کــه نیازهــای انســانی –چــه واقعی و چــه کاذب -را بــرآورده
س��اخته و در مقاب��ل آن دس��تمزد ،حق��وق و ارزشاف��زودهای
را دریافــت مینمایــد».

بــازار :بــرای واژهی «بــازار» تعاریــف فراوانــی در متــون
اقتصــادی بــه چشــم میخــورد کــه میتــوان گفــت ،یکــی
از علــل تفــاوت آنهــا تلقــی گوناگــون گوینــدگان ایــن
تعاریــف از مفهــوم بــازار اســت .ســالواتوره 8بــازار را مــکان و
یــا موقعیتــی میدانــد کــه در آن خریــداران و فروشــندگان،
کاالهــا ،خدمــات و منابــع را خریــد و فــروش میکننــد .برای
هــر کاال ،خدمــت یــا منبعــی کــه در اقتصــاد خریــد و فــروش
میشــود ،بــازاری وجــود دارد (.)Salvatore, 1993: 10
ایــن تعریــف بــازار را بهمثابــه مــکان یــا موقعیــت دانســته که
هــم بــا بازارهــای امــروزی ســازگار اســت و هــم بــا بازارهــای
اولیــه در زمانهــای قدیــم ،کــه اقتصــاد بســیار ســاده بــود
و مــردم بــرای مبادلــه کاالهــا در مکانهــای خاصــی گــرد
هــم جمــع میشــدند ( .)Masouminiya, 2004:58بــازار
بهزعــم کاتلــر ،9مجموعــهای از خریــداران بالقــوه و بالفعــل
یــک کاال اســت .ایــن خریــداران دارای نیــاز یــا خواســتهی
مشــترکی هســتند کــه میتــوان آن را از طریــق داد و ســتد
مرتفــع ســاخت ( .)Kotler, 1998: 9از نظــر تاریخــی ،بــازار
بــه محلــی اطــاق میشــود کــه خریــداران و فروشــندگان
بــرای مبادل ـهی کاال یــا خدمــات بــه آن مراجعــه میکننــد.
اما اقتصاددانان بــه مجموعــهی خریــداران و فروشــندگانی
کــه بــه خریــد و فــروش کاال یــا خدمــات خاصــی مبــادرت
میکننــد ،بــازار میگوینــد .در عینحــال ،بــازار بعضــاً بــه
مجموعههایــی غیــر از مشــتریان یــا خریــداران نیــز اطــاق
میشــود ماننــد بــازار نیــروی کار (.)Kotler, 1931: 50-51
یــا در تعریــف موئلســن ،بــازار فراینــدی اســت کــه در آن،
رویارویــی خریــداران و فروشــندگان یــک کاال بــا یکدیگــر،
قیمــت و مقــدار کاال را تعییــن میکننــد (Masouminiya,
.)2004: 56
هــرگاه شــرایط مســاعدی بــرای مبادلــهی کاالهــا و
خدمــات بیــن خریــدار و فروشــنده فراهــم شــود ،بــازار
بهوجــود میآیــد؛ خــواه خریــدار و فروشــنده در بــازار
حضــور فیزیکــی داشــته باشــند ،خــواه نداشــته باشــند.
امــروزه بهعلــت تخصصــی شــدن بازارهــا ،حجــم وســیعی
از مبــادالت بــدون دیــدن تمامــی کاال و خدمــات و فقــط
ب��ا مش��اهدهی نمونهــی آنهــا و از راه تمــاس غیرمســتقیم
ص��ورت میگی�رـد ک��ه تعیینکننــدهی حجــم و قیمــت
کاالهــا و میــزان عرضــه و تقاضاســت .فقــط بــرای تعــداد
معینــی از کاالهــا ،دولــت بدلیــل سیاســی اقتصــادی،
قیمــت تعیینــ میکنــد ( .)Ershadi, 2005: 3بــازار یکــی
از ارکان مهم اقتصــاد جامعــه و از مشــخصههای مهــم
کالبــد شــهر محســوب میشــود کــه بــر اصــل تبــادل کاال
و رف��ع احتیاجـ�ات م��ردم بهوجــود آمدهانــد .وقتیکــه
انس��انها در پــی تکامــل روشهــای تولیــد محصــوالت
کشــاورزی و صنایعدســتی موفــق بــه تولیــد محصــول
بیشتــر ،بــه فکــر مبادلــهی آن محصــوالت بــا تولیــدات
دیگــر افتادنــد .از ایــن زمــان ،نیــاز بــه مبادلــه در جوامــع
انســانی شــکل گرفــت و متناســب بــا آن ،مکانــی جهــت

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

وی بــا مطالع ـهی تاثیــر ارزشهــای مذهبــی بــر رفتــار
اقتصــادی انســان بــه نقــش دیــن در روبنــای جامعــه
بهعنــوان یــک عامــل مســتقل نــگاه میکنــد و زیربنــای
اقتصــادی را عاملــی وابســته میدانــد .وبــر بــا نظریههــای
تک-علتــی مارکــس و پیــروان او کــه دربــارهی زندگــی
اجتماعــی جامعــه ارائــه میکردنــد مخالفــت کــرده و
بهجــای تاکیــد بــر عوامــل اقتصــادی در «زیربنــا» و تاثیــر
آن بــر ایدئولــوژی در «روبنــا» بــر اقتصــاد در «زیربنــا»
اختصــاص داده اســت .میتــوان پذیرفــت كــه تحــوالت
عصــر معاصــر ناشــي از نظــام اجتماعــي و اقتصــادي و
تحــوالت فرهنگــي و فكــري و  ..اســت امــا بايــد گفــت كــه

نظری ـهی مارکــس و بررس ـیهای موجــود ،گــواه آن اســت
کــه توســعه بازارهــا و جامعــهی محــاط بــر آن ،بيشتــر
معلــول شــرايط تجــاري و بازرگانــي و ورود كاال و خدمــات
بــرونزا بجــاي محصــوالت داخلــی اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

بايــد گفــت كــه کارل مارکــس 5و ماکــس وبــر 6دو
متفکــر اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بیــش از
دیگــران ،نظریــات اقتصــادی و اجتماعــی خــود را در مــورد
عملکــرد و سرنوشــت نظــام ســرمایهداری ارائــه کردهانــد.
در جهانبینــی مارکــس ،تحــوالت اجتماعــی و مذهبــی
کــه در «روبنــای» جامعــه شــکل میگیــرد ،تایــع تغییــرات
اقتصــادی در «زیربنــای» جامعــه اســت .بهنظــر مارکــس،
تکامــل اندیشــهها و ســازمانها را بایــد در تکامــل ابــزار
تولیــد و مبادلــه جســتجو کــرد .نتایــج ایــن تکامــل گاه آرام
و پنهــان و گاه مشــهود و انقالبــی اســت .مارکــس بــا دیــدگاه
«ماتریالیســم دیالکتیــک »7بــه نظــام ســرمایهداری نــگاه
میکنــد و اعــام م ـیدارد کــه در ایــن سیســتم اقتصــادی
تغییــر در روابــط اجتماعــی تابعــی از تغییــر در روابــط
اقتصــادی و ماهیــت ابــزار تولید اســت کــه پیوســته در حالت
تکامــل اســت .از ســوی دیگــر ،ماکــس وبــر در مطالعــهی
تاریخــی مانــدگار خــود کــه در مــورد پیونــد پروتستانیســم
و توســعه و تکامــل نظــام ســرمایهداری انجــام داده اســت،
ضمــن تاکیــد بــر تاثیــرات «رفورماســیون پروتســتانی» و
همچنیــن تاثیــر اخــاق پروتســتانی بــر فراینــد صنعتــی
شــدن در کشــورهای ســرمایهداری کــه متکــی بــر اصــول
فکــری مســیحیت پروتســتانی بودهانــد ،معتقــد اســت
کــه در جامع ـهی نویــن غربــی رفتــار افــراد تحــت کنتــرل
«عقالنیــت هدفمنــد» قــرار دارد .از ای ـنرو ،وبــر پیشبینــی
مــی کنــد کــه نظــام ســرمایهداری صنعتــی در غــرب پایــدار
و پابرجــا خواهــد مانــد (.)Tafazoli, 2006: 79
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نگه��داری و انج��ام مب��ادالت بهوجــود آمــد (Sameii and
.)Ghasemi, 2009: 13

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بازارهــاي ســنتي بهعنــوان قلــب تپنــدهی شــهر ایرانی-
اســامی عمومـاً در هســتهی مرکــزی شــهرها شــکل گرفتــه
و تکویــن یافتهانــد و معمــاری خــاص آن کــه در طــول
زمــان تکــرار گردیــده ،وجــود عناصــر و فضاهــای مذهبــی،
فرهنگــی و تداخــل ایــن فضاهــا بــا فضــای تجــاری ،جایــگاه
خاصــی بــرای ایــن عنصــر بهوجــود آورده اســت .بــر اســاس
نتایــج پژوهــش ویــرث ،11بــازار در شــهرهای جهــان اســام،
بخش��ی از س��اختار ش��هر اس��ت ()Neglia, 2008: 22-23
و فرهنــگ اســام بــا تاثیرگــذاری بــر اســتقرار مســجد
جامــع و بــازار و  ...بــر نحــوهی شــکلگیری و ســازماندهی
فضایــی شــهر موثــر بــوده اســت (Soltanzadeh, 1993:
 .)42ب��ه نق�لـ از پوراحم��د و همـ�کاران ،همنشــینی بــازار،
مســجد جامــع و ارگ حکومتــی در شــکلگیری ســاختار
شــهرهای اســامی نمــودی از ایــن رابطــه اســت .بــازار
بهعنــوان مهمتریــن عنصــر کالبــدی شــهرهای اســامی،
ســتونفقرات آن را تشــکیل داده و بــه مســجد جامــع
میپیونــدد (.)Pourahmad et al., 2011
باــزار در ش�هـرهای اســامی شرــیان اتصالدهنـ�ده
دروازهه��ای ش��هر ب��ه مرک��ز آن ب��وده و در اطـ�راف آن
عملکردهـ�ای مهم��ی همچـ�ون مساــجد ،م�دـارس ،حمـ�ام
هـ�ا و  ...شــکل میگرفتنــد .بهطوریکـ�ه ب�اـزار تبدیـ�ل بـ�ه
یکـ�ی از ارکان مهـ�م مثلـ�ث ارگ ،مسجــد ،ب�اـزار گشـ�ت .اگـ�ر
چ��ه بازاره��ا در ابت��دای ام��ر ب��ا اه��داف اقتص��ادی سـ�اخته
ش�دـهاند ،ول��ی ویژگ��ی کالب��دی و معم��اری آن بهگونـ�های
بــوده ک��ه آنه��ا را تبدی��ل ب��ه دنیای��ی از فعالیتهـ�ا،
تعام�لات اجتماع��ی و اتفاق��ات دیگ��ر نم��وده اس��ت .بـ�ازار
نهتنه��ا قل��ب تپنـ�دهی اقتص��اد ش��هر ب��ود ،بلک��ه در
بســیاری از شهــرها ،امتـ�داد مهمتری��ن راهه��ای تجـ�اری
آن زم��ان همچ��ون جـ�اده ابریش��م از آن میگذش��ت و
همینط��ور نق��ش بسـ�یار مهم��ی در تعام�لات اجتماع��ی و
فرهنگ��ی شـ�هر داشـ�ت ،چنانک��ه بسیــاری از حرکتهـ�ای
تاریخـ�ی مهـ�م از بازارهـ�ا شرــوع شــده و بازاریــان نقـ�ش
کلی��دی در ش�کـلگیری آنه��ا داشـ�تند ،چنانک��ه در
ش��هرهایی چــون تبریــز ،زمانـ�ی کـ�ه شــهر در اثـ�ر زلزلـ�ه
ب��ا خ��اک یکس��ان ش��د ،بالفاصل��ه بــازار بازسـ�ازی گش��ت و
حیـ�ات خـ�ود را از س��ر گرفــت (& Mohammad Moradi
.)Bahmani Oskouyi, 2010: 60
نظامهــای فضایــی ثانویــه (فرعــی) ،از قبیــل
کوچههــای رو بــه محــات مســکونی ،از مســیر اصلــی بــازار
منشــعب میشــوند .فضاهــای وابســته ،از قبیــل دکانهــای
راســتهبازار و حجرههــای پیرامــون حیــاط مدرســه،
کاروانســراها یــا حتــی مســاکن ،وجودشــان را مدیــون
اتــکاء بــه فضاهــای اولیــه ،ثانویــه و هســتهای هســتند.
نظــام فضایــی مثبــت ،سلســلهمراتبی از نظامهــای
حرکتــی ،ارتباطــات و روابــط فضایــی بهوجــود مــیآورد
کــه رشــد و تغییــر در یــک طــرح فراآگاهانــه انســجام و
نظــم را بهوجــود مـیآورد .از ایـنرو همآوایــی فضایــی کــه
ایــن هنــر را در ســنت بافتهــای شــهری ایرانــی متجلــی
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میســازد ،سیســتم حرکتــی بــازار اســت کــه جریانــی
مــدوام از هارمونــی فضایــی ،ضمــن جهتگیــری بهطــرف
مرکــز را بنیــان مینهــد ،پیونــدی کــه از تــدوام فرمهــا
حاصــل میگــردد .ایــن در صورتــی اســت کــه ســازمان
عملکــردی آن نیــز طبــق یــک سلســلهمراتب منطقــی
مرتــب میشــود .سلســلهمراتبی از فعالیتهــای هدایــت
شــده بــه طــرف مرکــز کــه بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد؛ در
ســنت ایرانــی ،نــه تنهــا ســاختار کالبــدی از مرکــز معطــوف
مــیدارد و ســازماندهی روابــط سلســلهمراتبی فــرم و
عملکــرد ،هــر دو بهســوی مرکــز اســت (Barg Jelveh,
.)2001:42-43
ســازمان فضایــی :12ســازمان فضایــی بازارهــای قدیــم
یکــی از مفاهیــم بحــث حاضــر مــی باشــد و عبــارت اســت
از ترتیــب و توزیــع نظامیافت ـهی واحدهــای یــک مجموعــه
در فضــا ،در راســتای عملکردهــای عمومــی مجموعــه
( .)Asayesh, 2001تعریفــی دیگــر ،ســازمان فضایــی را
مرکــز تجمــع و فعالیتهــای وابســته بــه آنهــا بههمــراه
روابــط متقابلــی کــه از طریــق شــبکههای ارتباطــی بیــن
آنهــا برقــرار میشــوند ،تلقــی میکنــد (.)Misra, 1989
ســازمان فضایــی ،اوالً الگــوی کلــی نحــوهی کاربــری فضــا
توســط یــک اجتمــاع و ثانیـاً نحــوهی اســتقرار اجــزای فضــا
نســبت بههــم ،بهطــوری کــه تعامــل و رابطــهی مکمــل
آنهــا امکانپذیــر گــردد ،را میســر میســازد (& Saeedi
 .)Hosseini Hasel, 2009: 21بــه ایــن اعتبــار ،ســازمان
فضایــی ،ترتیــب ســازمانیابی فعالیتهــای موجــود در
فضاســت.
س�اـزمان فضايـ�ی ،تصـ�ور ذهن��ی ش��هروندان از شـ�هر
اس��ت ک��ه ذه��ن از طري��ق مربـ�وط ساــختن عناص��ر متفـ�رق
در نظم��ی هدفمن��د آن را ادراک میکن��د .سـ�ازمان
فضايـ�ی تعبيــری واقعگراســت ،ام��ری پنهــان در محيـ�ط
کـ�ه نيرــوی خــود را بـ�ر مکانیابـ�ی کاربریهـ�ا ،جهـ�ت
توسـ�عه و ســاير تحــوالت شـ�هر اعمـ�ال میکن��د( (�Moham
 .)madzadeh & Mansouri, 2019: 16س��ازمان فضایـ�ی
در واق��ع ،نظ��م عناص��ری اس��ت ک��ه محی��ط را بهعنـ�وان
ی��ک سیس��تم معرف��ی میکن��د .ای��ن سیس��تم مجموعـ�های
از اجزــای نیمهمستــقل را تشکــیل میدهــد کـ�ه عناصـ�ر
آن در نظم��ی هدفمن��د ،مجموع��ه را ب��ه کل وحـ�دتداری
تبدی��ل میکننـ�د (.)Mansouri & Munir , 2007: .51
ســازمانفضایی در مقیــاس یــک مــکان کوچــک بــه
مفهــوم چگونگــی ترکیــب اجــزاء و در ســکونتگاه بــزرگ
بــه مفهــوم حــس جهتیابــی اســت و بهطــور ضمنــی بــه
مفهــوم دانسـ�تن اینکــه مکانهــای دیگــر چگونــه بــه
ایــن مــکان ارتبــاط مییابنــد (.)Zekavat, 2011: 111
ســازمان فضایــی پدیــدهای اســت زنــده و پویــا
کــه بهطــور مــداوم در حــال تغییــر و تحــول اســت .در
نتیجــه ،فضــا بــا ظهــور عناصــر جدیــد متناســب بــا
نیازهــای جدیــد متحــول میشــود .همانگونــه کــه هــر
سیســتم و ســاختاری از اجــزا تشــکیل شــده ،ســازمان
13
فضایــی نیــز دارای اجــزا و عناصــر اســت .بیــل اریکســون
عناصــر ســازمان فضایــی را در قالــب آرماتــور شــهری
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مطـ�رح میکن��د .وی عناصــر ســازمان فضایــی را شــامل
فضاهــای عمومــی ،ســاختار حرکتــی ،اختــاط عملکــرد و
فعالیــت ،ســاختمانهای عمومــی ،محیــط اکولوژیــک و
محوطهس��ازیها و سلس��لهمراتب میدانـ�د .ه��ر جـ�زء
از ســازمان فضای��ی بــرای تحق��ق هـ�دف کل��یِ مجموعــه،
مأموری��ت و وظیفـهای ب��ر عه��ده گرفت��ه اســت کــه از آن به
نق��ش عناصرــ ی�اـد میشوــد .نظـ�م حاکـ�م بـ�ر نقـ�ش عناصـ�ر
در س��ازمانفضایی ،امــری ذهنـ�ی و اسـ�تنباطی اسـ�ت کـ�ه
حاک��ی از نـ�وع ارتبــاط میـ�ان عناص��ر اس��ت (& Mansouri
.)Munir , 2007: 51
بهمنظ��ور کش��ف نظم��ی ک��ه ب��ر اجــزای محیـ�ط مصنـ�وع
حاک��م اس��ت ،بای��د ارتباط میاــن ش��اخصهای س��ازمان فضایی
آن بررس��ی شــود .ای��ن شــاخصها عبارتن��د از :مرکزیـ�ت،
کله��ای کوچ��ک ،ساــختار و قلمــرو (Mohammadzadeh
 .)& Mansouri, 2019: 17همانگونــه کــه هــر سیســتم و
ســاختاری از اجــزا تشــکیل شــده ،ســازمان فضایــی نیــز دارای
اجــزا و عناصــر اســت .اریکســون ( ،)2002ســازمان فضایــی را
مجموعـ�های از عناصــر و اج�زـاء کالب��دی و عملک��ردی میدانــد
کــه پیکربنــدی و چیدمــان فضایــی را تشــکیل میدهــد .وی
عناصــر ســازمان فضایــی را شــامل فضاهــای عمومــی ،ســاختار
حرکتــی ،اختــاط عملکــرد و فعالیــت ،ســاختمانهای عمومی،
محیــط اکولوژیــک ،محوطهســازیها و سلســله مراتــب

میدانــد ( .)Zekavat, 2011: 112مقصــود از ســازمان فضایــی،
شبــکهای اســت کــه عناصــر آن را مراکــز شــهری (مراکــز
مختل��ط تجاــری ،اداری ،فرهنگیــ و نظای�رـ اینهــا) ،محورهــای
مه��م ارتباط��ی ،عملکرــدی و کاربریهــای عمــده تشــکیل
میدهــد (.)Behzadfar, 2013: 128
چنانچــه پیداســت ،ســازمان فضایــی اصطالحــی اســت
کــه در معانــی مختلــف بــکار رفتــه و علیرغــم وجــود
شــباهتهایی در تعریــف آن ،تاکنــون مفهومــی واحــدی در
ادبیــات ایــران پیــدا نکــرده اســت .مفهــوم دیگــر از ســازمان
فضایــی ،نظــم میــان نقــش عناصــری اســت کــه مجموعــه
را بهعنــوان یــک سیســتم معرفــی میکنــد (Mansouri
 .)& Munir , 2007: 51از ایــنرو ،ســری مرکبــی اســت
از ســتونفقرات و شــبکهای بهــم پیوســته از کاربریهــا و
عناصــر مختلــف و متنــوع کــه مجموعــه را در کلیــت آن
انســجام میبخشــد و تــار و پــودش در همــهی گســترهی
آن امتــداد مییابــد .از مجموعــهی تعاریــف یــاد شــده،
احتمــاال شــاخصههای مــورد بررســی ســازمان فضایــی
را میتــوان مــوادري چــون  -1مرکزیــت یــا هســته،
 -2ســاختار یــا پیونــد بیــن اجــزاء و عناصــر -3 ،عناصــر
شــاخص -4 ،الگــوی شــکلگیری و  -5سلســلهمراتب
کــه مجموعــه را بهعنــوان یــک سیســتم معرفــی میکنــد
خالصـ�ه نمــود (شــکل.)1

Space Organization

Characteristics
Centrality

Structure

Formation pattern and Land marks

Hierarchy

Fig. 1. Conceptual model of space organization

Research

اجتماع��ی -اقتص��ادی اس��ت و نظ��ام طبقـ�های  -قومــی
روش تحقیق
وی��ژهای ایجــاد نمــوده ،پــا را فراتــر نهــاده و توانســته در
بــازار تبریــز از ممتازتریــن بازارهــای دنیــا اســت
نظامهــای کنشــی ،دســت بــه عمــل زنــد و تبدیــل بــه
ک��ه تم��ام راس��تهها ،بازارهــا ،داالنهــا ،کاروانســراها و
یکــی از گروههــای تخصصــی در شــهر شــود کــه قــدرت
تیمچههــا آن بهــم پیوســته بــوده و بخــش وســیعی از
واکنــش بــه شــرایط نامســاعد اجتماعــی – اقتصــادی و
Research Strategy: A Case Study
شــهر تبریــز را فــرا گرفتــه اســت .مجموعــه بــازار تبریــز 13
سیاســی را داشــته اســت (شــکل .)2
هکتــار اســت کــه  7.2هکتــار آن صرفــا بــه بخــش تجــاری
Theoreticalـش کیفــی اســت پــس
Explainبــه اینکــه ایــن پژوهـ
ـا توجــه
بـ
 ۵۵۰۰بــاب
Findingsحofــدود
ـن بــازار بــا داشــتن
احتصــاص دارد .ایـ
Structures
Validation
Conclusion
Foundations
متضمــن رویکــردی تفسیری-پیمایشــی میباشــد .در ایــن
حجــره ،مغــازه و فروشــگاه ۴۰ ،گونــه شــغل ۳۵ ،بابســرا،
میــان بــه تناســب طــرح مســاله کــه در آن فهــم نقــش
 ۲۵بــاب تیمچــه ۲۰ ،بــاب مســجد ۲۰ ،بــاب راســته
InterpretiveInterpretive«ســازمانفضایی» مــورد
Reproductiveاقتصــادی» بــر
«فعالیتهــای
مدرســه دینــیResearch ،
بــابInductive
و راســتهبازار ۱۱ ،بــاب داالن و Logic۹
survey
survey
بحــث اســت ،قائــل بــه وجــود ســاختارها و بازشــناخت
بهعنــوان اصلیتریــن مرکــز داد و ســتد مــردم تبریــز
آنهــا از رهیافــت گــردآوری دادههــای کالمــی و عرض ـهی
شــناخته میشــود ( .)ICHHTO, 2009ب��ازار تبریـ�ز یکـ�ی
)Development Approaches (Combined
Theoreticalب�هـ منطــق پ��سکاوی 14و اســتقراء تحلیلــی
ای��ن دادههــا
از مهمتریـ�ن مراکـ�ز توزیـ�ع عمــده کاال در زمــان قدیــم
ب��وده اس��ت .بـ�ا توجـ�ه بـ�ه اینکـ�ه روشهــای تحقیـ�ق
محس��وب میش��د و فضای��ی ب��رای ف��روش عم��ده ب��ود و
کیف��ی ،راهبرده��ای متنوع��ی را بـ�رای بررس��ی تجربیـ�ات،
نقشـ�ی قدرتمنـ�د در توزیـ�ع کاالهـ�ا ایف�اـ میکرــد .نقــش
ش��یوهها و پدیدههـ�ا در دنیــای پیرامــون آدمـ�ی فراهـ�م
تولیـ�دی باــزار در کنـ�ار نق��ش توزیعیــ آن نی��ز پررن��گ بـ�ود
م��یآورد ،بــرای تحلی��ل دادههـ�ای کیف��ی نی��ز روشهـ�ای
و یکـ�ی از مراکـ�ز تولیـ�د کاال بشـ�مار میآمــد .بــا توجــه بــه
متع��ددی ارائـ�ه شــده اســت .بهعباــرت دیگــر ،ازآنجـ�ا کـ�ه
ایــن ویژگــی ،بــازار عــاوه بــر اینکــه یــک محیــط خــاص
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تحلیلی بر تاثیر فعالیتهای اقتصادی معاصر بر سازمانفضایی بازار بزرگ تبریز

)Fig. 2. Left: Location of Tabriz Bazaar in Tabriz, Right: Tabriz Bazaar, (Adapted from Tabriz Master Plan, 2013

استــفاده شــود ( .)Tavakol et al., 2012موســتاکس
تحقی��ق کیف��ی ب��ه مطالعهــی پیچیدگیه��ا و معانـ�ی در
( )1994و کراســول)1998(17؛ مراح��ل طراحــی و انجـ�ام
ابعــاد گس��ترده میپرــدازد ،روشهــای متعــدد و متفاوتـ�ی
دادن روش تحلی��ل پدیدارشناس�اـنهی نوع��ی را چنیــن بیــان
برــای تحلیـ�ل دادههــای کیفـ�ی پیشنــهاد شــده اسـ�ت
م��یدارد .ابت��دا محق��ق ب��ا توصیف��ی کام��ل از تجرب��هی خود
( .)Moen & Anne-Lise, 2015ب��ا وجـ�ود رهیافتهـ�ای
درب�اـرهی پدی��دهی تح��ت بررس��ی تحلی��ل را آغـ�از میکن��د.
گوناگوــن تحلیلــی15و نی��ز اص��ول متف��اوت آنه��ا در
س��پس عبارات��ی را (در مصاحبهه��ا) مییاب��د درای��ن بـ�اره
زمینـ�هی مراح��ل و رویهه��ای تحلیل��ی ،مراح��ل مشـ�ترک
ک��ه اف��راد چگون��ه آن موض��وع را تجرب��ه میکنن��د .وی
و متداولـ�ی در بیـ�ن رویکردهــای تحلیـ�ل دادههــای کیفـ�ی
ای��ن عب��ارات را فهرس��ت میکن�دـ (افق��ی س��ازی عبـ�ارات)،
وجــود دارد -1 .تعیی��ن و تعری��ف نـ�وع رهیاف��ت تحلیلـ�ی،
ســپس هریـ�ک از ایـ�ن عب�اـرات را بـ�ا ارزش یکســان مدنظـ�ر
 -2طبقهبنـ�دی دادهه��ا و ارتب��اط دادن مقـ�والت متفـ�اوت
Spaceمیدهـ�د و میکوش��د تـ�ا گزارهه��ای تک��راری و
Organizationق��رار
دادهای و  -3ارائــهی نتایــج (.)Shank, 2006
نامتداخ��ل را فهرس��ت کنــد.
از بیــن انــوع تحلیلهــای فــوق بــا توجــه بــه روش
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16

پژوهــش و نــوع دادههــا ،تحلیــل Physical
Performanceرا ب��ه واحدهـ�ای معن��ا گروهبنـ�دی
سـ�پس ای��ن عباــرات
پدیدارشناســی مــورد
(Functional Components,
(Physical Components and Elements,
Compositionتجربهــ مین��گارد .در ایـ�ن
andــای متنـ�ی
Proximityته
و توصیفofـ�ی از باف
Location,ی
Physicalب��ه مثابـ�ه
Structure,تحلی��ل
Texture,در ای��ن
اس��تفاده ق�رـار میگی��رد .داده
توصی��ف خـ�ود را بیـ�ان میکن��د و از تنــوع
Roadهـ�ای
درک الیه
پدیدارشناس��ی
مرحلـ�ه ،محق��ق)Functions
Network
تجرب��ه اسـ�ت .در روش )and Accesses
تخیلـ�ی و توصیـ�ف س��اختاری اس��تفاده میکنــد ،یعنـ�ی
عمی��ق معنای��ی تج��ارب زیس��تهی برخ��ی اف��راد دربـ�ارهی
ی معان��ی ممکـ�ن .در رویکردهـ�ای
جس��توجوی هم�� ه 
یـ�ک مفهــوم یـ�ا پدیــده مدنظـ�ر اســت .ویژگیهــای اصلـ�ی
Characteristics
واگـ�را ،قالبه��ای مرج��ح پدیدــه را تغیی��ر میده��د و
پدیدارشناسـ�ی تمرکـ�ز بـ�ر تجربهــی فـ�ردی معمـ�والً بـ�ا
ش��ده میســازد.
چگونگ��ی پدیـ�دهی تجربه
توصیف��ی از
ه��ای ش��خصی
Centralityبررس��ی روایت
مصاحب��هی عمی��ق و ی��ا
Hierarchy
Formation pattern and Land marks
Structure
س��پس محق��ق توصیف��ی کل��ی از معان��ی و ماهی��ت پدیدهی
و تحلی��ل قیاس��ی و توج��ه وی��ژه ب��ه رویک��رد بازاندیشـ�انه
تجربهش��ده بهدس��ت میده��د .ای��ن فراین��د در ابتـ�دا
اســت ( .)Reeves et al., 2008رویکردهای پدیدارشناسـ�ی
بــرای گزــارش تجرب ـهی محق��ق دنبـ�ال میشوــد و سـ�پس
ممکـ�ن اسـ�ت بهص��ورت تـ�ک نفــره یـ�ا نمونههــای گروهـ�ی
ب��رای هری��ک از مش��ارکتکنندگان اج��را میش��ود .در
اعمـ�ال شـ�ود و از روشهـ�ای گوناگون��ی ازجمل��ه مصاحبههـ�ا،
نهای��ت توصیف��ی تصنیف��ی و ترکیب��ی از همـهی توصیفـ�ات
گفتوگوهـ�ا ،مش�اـهدات شـ�رکتکنندگان ،تحقیقـ�ات
جداگان��ه ب��ه نــگارش درمیآیــد (شــکل .)3
عمل��ی ،جلس��ات تمرک��ز و تجزی��ه و تحلی��ل مت��ون شــخصی
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Fig. 3. Research model
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رحمت محمدزاده ،ناهیده رضائی

یافتههای پژوهش

در ادامــه ،تاثیــر فعالیتهــای اقتصــادی معاصــر در
زمینههــای تولیــد ،توزیــع ،فــروش و خدمــات بــر ســازمان
نفضایی
فضای��ی ب��ازار در چهـ�ار گ��روه از مش��خصههای س��ازما 
شــامل مرکزیــت ،ســاختار و پیونــد بیــن اجــزاء و عناصــر،
الگــوی شــکلگیری و عناصــر شــاخص و سلســلهمراتب
از مناظــری چــون تاثیــر کاالهــای جدیــد و وارداتــی ،ابــزار،
ماش��ین آالت ،روشهــای تولیــدی جدیــد ،توســعهی شــبکهی
دسترســی و  ،...مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
مرکزیت یا هستهی بازار

در ایــن دوره ،دسترسـیهای جــدا شــده از بــازار در مرکز
محــات بــا یکدیگــر تالقــی کــرده و محــات بهعنــوان
مکانــی نیمهمســتقل در دل شــهر بــه حیــات خــود ادامــه
میدهنــد .قرارگیــری بــازار در مرکــز هندســی شــهر ،ســبب
میشــود تــا راههــا بــا انشــعاب و نیــز حرکــت بــه ســمت آن،
بــه حالتــی شــعاعی شــکلیافته و توســعه یابنــد .امــا از اواخر
دورهی قاجــار ،در اثــر تحولــی کــه در مقیــاس جهانــی رخ داد
و تغییــرات ناشــی از سیســتم اقتصــادی جدیــد و شــیوهی
زندگــی ،جایــگاه بازارهــا دچــار دگرگونــی شــد و رونــدی کــه

بناب��ر دادههــای حاصــل از مصاحبــه ،در ســالهای اخیر،
واردات کااله��ای دارای نمونـ�هی مشاــبه داخلــی و خدمـ�ات
بهس��بب تغیی��رات و پیشرــفتهای فنــی کشــورهای
صادرکننــده افزایـ�ش زیاــدی داشــته لــذا اکثــر بخشهایــی
کــه ســالها در بــازار فعالیــت کردهانــد و حتــی کاالهــای
صادراتــی داشــتهاند ،شــاهد رکــود اســت .ایــن امــر صرفــا
مختــص صنایــع نیســت ،بلکــه در بســیاری از مــواردی
کــه بــازار پتانســیل تولیــد دارد ،از ظرفیتهــای بالقــوه
اســتفادهنشــده و فشــارهای متعــددی از ســوی کاالهــای
مشــابه کــه اکثــرا ً تولیــد کارخانههــای مشــترکالمنافع و
یــا چیــن هســتند ،بــه ظرفیتهــای اقتصــادی وارد شــده
اســت .عــاوه بــر واردات ،اصنــاف بــا مشــکل تأمیــن مــواد
اولیـهای از خــارج کشــور و همچنیــن تــورم افسارگســیخته
مواج��ه ش��دهاند .از مهمتریــن اصنــاف بــازار ،صنــف فــرش
(دســتی) وکفــش (چــرم) اســت کــه بهدلیــل حضــور
بیروی ـهی فــرش ماشــینی و واردات کفــش چینــی دچــار
مشــکل اساســی شــد ه و بســیاری از واحدهــای تولیــدی رو
بــه تعطیلــی رفتهانــد و بــازار رونــق ســابق را نــدارد.
در پــی گســترش ماشــین و فزونــی تولیــد کاال،
کارگاههاــی کوچـ�ک اس��تادکاران در مقاب��ل کارخانههــای
بــزرگ تــاب ایســتادگی نداشــتند .کاالهــای دستســاز
ایرانــی (کفــش دس ـتدوز چــرم) ،بهدلیــل کیفیــت باالتــر
و هزین ـهی تمــام شــدهی بــرای تولیدکننــدهی آن قیمــت
باالتــری در مقایســه بــا مصنوعــات ماشــینی دارنــد ،لــذا
ســبب جــذب خریــداران بــه ســمت خــود و بیثباتــی بــازار
کاالهــای دس��تی و داخل��ی شــده استــ .پيش��رفتهاي فنـ�ی
در روشهــاي توليـ�د موجـ�ب افزايـ�ش به��رهوري و كاهـ�ش
هزينههــاي توليـ�د شــده و بهنوبهــی خــود تحوالتـ�ی
چــون متنــوع شــدن كاال و خدم��ات توليــدي را در پـ�ی
دارد .بدینجهــت بیشــتر بازارایــان اکنــون از روشهــای
تولیــد ســنتی بــه صنعتــی روی آوردهانــد .برخــی کارگاههــا
و کارخانجــات فــرش تبریــز نیــز کــه خــود در ســالهای
قب��ل از تحریمهــا و مالیــات گمرکــی بــاال ،از صادرکننــدگان
ب��زرگ ف��رش بوده و ش��هرت جهان�یـ دارد ،تحتتاثیــر واردات
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در اواخــر قــرن  13ه.ق بافــت بــازار تبریــز در درون
بــاروی بــزرگ به شــکلی خطــی و در امتــداد باروهــای غرب
و شــرق توســعه یافــت .در ایــن دوره ،مهمتریــن راههایــی
کــه اســتخوانبندی اصلــی شــهر را تشــکیل مـیداد ،یکــی
واصــل از دروازهی خیابــان بــه دروازهی شــتربان بــود کــه
در مســیر راه بیــن قــارهای آســیا بــه اروپــا ،یعنــی جــادهی
ابریشــم واقــع شــده بــود و دیگــری کــه اهمیــت کمتــری
داشــت امــا قدیمیتــر بــود ،مســیر میــان دروازهی گجیــل و
باغمیشــه بــود کــه از شــرق بــه ســراب و اردبیــل و از غــرب
بــه مراغــه و عتبــات میرســیده کــه هســتهی مرکــزی و
بــازار شــهر ،در نقطــهی برخــورد آنهــا شــکل گرفتــه و
گســترش یافتــه اســت ،بهطوریکــه آخریــن بــارو ،تمــام
گســتردهی آن را در میــان گرفتــه اســت (Safa manesh,
.)Rashtchiyan & Monadizadeh,1997

صدهـ�ا سـ�ال تقریب��ا ب��ه یکسـ�و پی�شـ میرفــت ،تغییــر
جهــت یافــت .ســازمان تولیــدی کشــور بــا هجــوم ســرمایهی
خارجــی دچــار تزلــزل شــد .تولیــد و واردات انبــوه خارجــی،
ام��کان رقاب��ت صنایـ�عبومــی را تضعیــف و در نهایــت
اســتحالهی ســنگين در جامعــه شــد .بازارهــای ســنتی کــه
تــا ایــن دوره ،محــل عرضــهی تولیــدات داخلــی و رقابــت
صنای��ع منطق��هاي بودنــد ،بهتدریــج بــه انبــار کاالهــای
وارداتــی و نمایشــگاهی بــرای عرضـهی آنهــا تبدیــل شــدند.
ب��ا روي كار آم��دن حکوم��ت پهل��وی ،تبریــز چهــرهی نســبتا
صنعتــی بهخــود گرفتــه و بهصــورت یکــی از قطبهــای
صنعتــی درآمــد و کارخانههــای تولیــدی بــزرگ در شــهر
ایجــادگردیــد .در گــذر زمــان ،تکمیــل احــداث راهآهــن نیــز،
ســبب تســهیل ارتبــاط آذربایجــان بــا دیگــر نواحــی شــده و
مب��ادالت را رونــق بخشــید .ب��ا ایـ�ن وجــود ،در گــذر زمــان،
بــا انقــاب صنعتــی و افزایــش تولیــد کارخانههــا ،محصــوالت
بــا تنــوع بیشتــر و قیمــت پایینتــری وارد بازارهــا شــدند.
بدینجهــت ،بــازار داخلــی دچــار رکــود گشــت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

گســترش تبریــز از نیمـهی نخســت ســدهی ســوم ه.ق/
نهــم میــادی آغــاز شــد .از زمــان ســلطهی مســلمانان
تــا ایلخانــان ،بــا قرارگیــری در مســیر راههــای تجــاری و
وجــود امنیــت ،فعالیــت غالــب اقتصــادی ،تجــارت بــوده
و بدینجهــت بــازار در شــهر گســتردگی داشــته اســت.
ایــن رونــد تــا آققیونلوهــا پیشــرفت یافتــه و در ســطح
بینالملــل مطــرح میشــده اســت .قــرن  12مقــارن بــا
زندیــه ،در دوران حکومــت نجفقلیخــان دنبلــی در تبریــز،
بــاروی معــروف بــه هشــت دروازه در تبریــز احــداث و در
پشــت ایــن دروازههــا ،بازارچههایــی ســاخته شــدند کــه
برخــی از آنهــا ماننــد بازارچـهی شــتربان ،ســرخاب و  ...بــه
بــازار مرکــزی شــهر اتصــال یافتنــد (Najafi & Golchin,
 .)2012: 53بعدهــا در دورهی قاجاریــه ،بازارهــای دیگــری
ســاخته شــد کــه در امتــداد همــان عمــارت نصیریــه بودنــد
و ویژگیهــای بافتــی و معمــاری آن مجموعــه را بــا خــود
داشــتند .راســتهها و بازارهــا بــا طرحــی خطــی در کنــار
هــم و بهمــوازات هــم ســاخته شــدند.
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فــرش تبریــز در آســتانهی تعطیلــی هســتند .در ســالهای
اخیــر فرشماشــینی توانســته بهعنــوان یــک کاالی ارزان
جایگزیــن فــرش دســتباف شــود .البتــه ایــن جایگزینــی
بهدلیــل عــدم توجــه بــه قالیهــای دســتباف نیســت،
بلکــه تفــاوت قیمــت ایــن دو کاال از یکســو و تنــوع تولیــد
در ابعــاد ،نقــش و رنــگ باعــث شــده تــا مصرفکننــدگان
بهســمت کاالی جایگزیــن کشــیده شــوند.

بينالملل��ي جه��ت دسترس��ي ب��ه مناب��ع مال��ي و فيزيكـ�ي،
منابـ�ع دانـ�ش و تجربـ�ه و بازارهــای جهانـ�ي عـلاوه بـ�ر
خل��ق مزي��ت مش�اـركتي بــراي بازاریــان ،منجــر بــه ارتقــاء
س��ودآوری در زمینـ�هی توزی�عـ کاالهـ�ا خواهــد شــد کــه
یافتههــا نشــان از بیتوجهــی مســئولین ذیربــط بــه
مســاله ،رکــود بــازار و از دســت رفتــن مرکزیــت اقتصــادی
علیرغــم پتانســیلهای بــاالی موجــود در بــازار اســت.

صنعــت پوشــاک بــازار تبریــز نیــز بــا مشــکالت
بهوجــود آمــده در صنعــت نســاجی و پوشــاک داخلــی و
هجمـهی کاالهــای وارداتــی ،بــه محــل عرضـهی پوشــاک
خارجــی چینــی و ترکیــه مبــدل گشــته اســت .از طرفــی
مراکــز تجــاری جدیــد مثــل مجتمــع اللهپــارک ،بــا
تجمیــع برندهــای متنــوع و معتبــر از کاالهــا در زمین ـهی
پوشــاک ،کیــف و کفــش و محیــط مــدرن اغلــب جوانــان
را جــذب کــرده و دیگــر ایــن بخشهــا در بــازار ســنتی
رونــق ســابق را نــدارد.

در رابطــه بــا تاثیــر فــروش (معاصــر) بــر مرکزیــت
بـ�ازار نی��ز میتـ�وان چنینــ گفــت ک��ه ف��روش مســتقیم
یکــی از روشهــای عرضــهی کاال بــه مشــتری اســت کــه
در بازارهـ�ای سـ�نتی بـ�ا قـ�وت خـ�ود جـ�اری و باقـ�ی اسـ�ت.
فــروش مس�تـقیم ،ی��ک کانـ�ال توزی��ع کااله��ا و خدمــات
بهط��ور مس��تقیم ب��ه مصرفکنن��دگان اسـ�ت .در ایـ�ن روش،
بازاریـ�ان محصـ�ول را از شـ�رکتها ،کارخانجـ�ات و تولیدیهـ�ا
خری��ده و عمدت�اـ ب�اـ ارتب��اط فیزیک��ی ب��ه مصرفکننـ�دهی
نهای��ی فروختــه میشــود .در ســالهای اخیــر ،گســترش
مجتمعهــای تجــاری جدیــد ،واردات و توســعهی برندهــا
و روشهــای خریــد نویــن (اینترنتــی) ،از جملــه مــواردی
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 توســعهی شهرنشــینی،
پاســاژها و مراکــز خریــد جدیــد جــای بازارهــای ســنتی را
گرفتهانــد .بــا داشــتن خــودوری شــخصی نیــز دسترســی
ب��ه هم��هی نقــاط شــهر بــرای خریــد آســانتر شــده و افــراد
خصوصــا قشــر جــوان و متمــول مراکــز خریــد جدیــد را بــه
بــازار ترجیــح میدهنــد.

در زمینــهی توزیــع نیــز میتــوان گفــت پــس از ورود
آثــار و مظاهــر مدرنیتــه ،تغییــر تکنیکهــا و وســایل
حملونقــل متضمــن دگرگونیهایــی عمیــق در تبریــز
بهعنــوان یکــی از شــهرهای پیشــتاز در صنعــت شــد.
بدیهــی اســت در برابــر همچــون تغییــرات شــگرفی،
بعضــی از فعالیتهــای بازرگانــی کــه نمیتوانســتند خــود
را از محــدودهی ســنتی خــارج ســازند ،راه زوال پیمودنــد.
همیــن نوآوریهــای تکنیکــی وســایل حملونقــل و
توســعهی طــرق ارتباطــی ،موجــب شــد تــا بازرگانــی تنهــا
در شــعاع عمــل بازارســنتی و منطقــهای انجــام نگیــرد،
بلکــه جــای خــود را بــه روابــط بازرگانــی در مقیــاس
بازارهــای ملــی و جهانــی بدهــد .امــا کشــور مــا بهطــور
ع��ام و ب��ازار تبری��ز بهط��ور خـ�اص ،نتوانسـ�تند حضـ�وري
فعــال در بازارهــاي جه��ان داشــته باش��ند و بیشتــر
بهعنــوان واردکننــده بودهانــد تــا صادرکننــده .بهطــور
مثــال ،بــا وجــود بازارهــای جهانــی ،بــازار تبریــز علیرغــم
موقعیــت خــود و نزدیکــی بــه اروپــا و تولیــد محصوالتــی
برنــد چــون کفــش چــرم نتوانســته آنچنــان کــه بایــد و
شــاید ســهم خــود را از ایــن بازارهــا داشــته باشــد و البتــه
مس��ئلهی بیدقت��ی در برندساــزی و ب ـهروز نبــودن کاالهــا
نیــز مزیــد بــر علــت اســت.
گسـ�ترش اينترن��ت و ديجيتال��ي ش��دن تبــادالت و
تبلیغ��ات در رشـ�د تجاــرت محصوــالت در دو دهـ�هی اخيـ�ر
نق��ش مثبت��ی داش��ته اســت ،هــر چنــد کــه جــای کار
بس��یار دارد .نتیج��ه اینک��ه برق�رـاري روابـ�ط بينالمللـ�ي
نهتنهـ�ا بـ�ا هــدف توزیـ�ع کاال بـ�ه بازارهــاي خارجــي
ص��ورت ميگي��رد ،بلك��ه موسس��ات ب��راي تأمي��ن و تـ�دارك
ملزوم��ات و نهادهه��اي تولي��د (اع��م از نيـ�روي انسـ�اني،
س��رمايه ،فن�اـورى و دانـ�ش فنــي ،اطالعــات و  ،)...ناگزيـ�ر
از برق�رـاري روابـ�ط بـ�ا بازيگرــان بينالملل��ي برــاي تأميـ�ن
نيازمنديه��ا ميباش��ند .در نتيج��ه ظرفیته��ای بـ�ازار
ت��ا ح��د بسـ�يار زيـ�ادي وابس��ته ب��ه رواب��ط ب��ا بازيگـ�ران
بيرون��ي بـ�راي دسترس��ي ب��ه مناب��ع و قابليته��اي مــورد
نيــاز آنهاســت .ايجــاد بس��تری برــاي برق�رـاري روابـ�ط
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روشهــای جدیــد عرضــه و خدمــات نیــز میتوانــد در
حجــم فــروش خیلــی موثــر باشــد .امــروزه ،مــردم اغلــب
درگیرنــد و در طــول ســال بهصــورت محــدود بــرای خریــد
مفصــل بــه بــازار مراجعــه میکننــد .برخــی مشــتریان
خصوصــا جوانــان ،دیگــر وقــت خریــد حضــوری و جســتجو
میــان محصــوالت را ندارنــد و بدینجهــت خریدهــای
آنالیــن و غیرحضــوری را جایگزیــن خریدهــای حضــوری و
فیزیکــی میکننــد .در ایــن خصــوص بهنظــر الزم اســت تــا
اقــدام بــه بازاریابــی و فــروش مجــازی و آمــوزش کســبه در
ایــن خصــوص بیشتــر شــود ،در غیــر اینصــورت مجبــور
بــه واگــذاری بــازار بــه مراکــز جدیــد و بازارهــای دیجیتــال
ت بــازار تبریــز جزیــی از پیکــرهی آن و
اســت .از طرفــی بافـ 
دارای قابلیتهــای بالقــوهی کالبــدی ،عملکــردی ،اقتصــادی
و فرهنگــی اســت و ســرمایهای ملــی محســوب میشــود.
اجــرا و بهرهبــرداری از پروژههــای مرمتــی ،میتوانــد
زمینهســاز جــذب هرچــه بیشتــر گردشــگران داخلــی و
خارجــی و در کانــون قرارگرفتــن بــازار شــود .پــس از احیــاء
بــازار بــا مشــارکت بازاریــان ،رونــق تجــاری مجــدد بــه بــازار
برگشــته و تعــداد کثیــری از بازاریــان کــه محــل کســب
خــود را بــه نقــاط دیگــر انتقــال داده بودنــد ،مجــدد بــه
بــازار برگشــتند و نســبت بــه خریــد مجــدد مغــازه و یــا
مرمتــ و تجهی��ز فض��ای کس��ب خ��ود اق��دام کردهانــد و
برخــاف چنــد دهــه امــکان ادام ـهی کس ـبوکار فرزنــدان
در بــازار را فراهــم مینماینــد (شــکل .)4
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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

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

توجـ�ه ب��ه مس��ائلی چ��ون تمركـ�ز و تحــرك اجتماعــي
ب��رای گروههـ�ای مختلــف س��نی و جنس��ی در محـ�دودهی
بافـ�ت بــازار ب��ه کمـ�ک بهرهب��رداري از نظــام حمـ�ل ونقـ�ل
در جه��ت فع��ال س��اختن ایــن محــدود ه و همچنین مــواردی
مث��ل تناسـ�ب بی��ن کالب��د راس��تهها بــا فعالیتهــای موجــود،
اس��تقرار و توس��عهی كاربريه��اي متناس��ب ب��ا بافت بــازار در
ج��وار مح��دوده ب��ازار تاریخ��ی ،ايجــاد كاربريهــاي همگانـ�ي
درآم��دزا در باف��ت بــازار ،نوســازی و مرمــت اصولــی ،اســتفاده
از نمایش��گاههای تولیــد و عرضــه محصــوالت تولیــدی در
ج��وار راس��تههای مرتبـ�ط میتوانـ�د تمرکـ�ز بـ�ر بـ�ازار را
س��بب گ�رـدد .در عینح��ال ب��رای افزای��ش بهــرهوری ،دولــت
تاــ آنج��ا کـ�ه مقدــور اس��ت از ش��دت تصدیگــری کاســته
و بیشتـ�ر در نقـ�ش سیاسـ�تگذار باشــد .گردشــگری نیــز
عامــل مهمــی در اینخصــوص اســت.

بــازار تبریــز دارای ســاختار شــبکهای اســت .محــدودهی
مرکــزی شــهر مجموعــهی بــازار ،دیوانخانــه ،مســجد
جامــع و بافــت پیرامــون آنهــا را درون بــاوری شــهر در
ب��ر میگرف��ت .بــازار ســنتی کــه شــریان اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و کالبــدی شــهر اســت ،از کاربریهــا
و اجــزاء خدماتــی متعــددی تشــکیل شــده کــه عبارتنــد
از معابــر (شــامل :ســردرها ،راســتههای اصلــی و فرعــی،
داالنهــا ،چهارســوو جلوخــان ،میــدان) ،کاربریهــای
تجــاری و خدماتــی (شــامل :دکانهــا ،کارگاههــای تولیــدی
و تعمیــری ،قیصیریههــا ،ســراها ،تیــم و تیمچههــا ،خانبــاز،
کاروانســراها ،بارانــداز و بارگیــر ،یخچــال) ،کاربریهــای
مذهبــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و خدماتــی (شــامل حمــام،
زورخانــه ،مــدارس ،کتابخانــه ،ســقاخانه و یخچــال).
حمامهــای تاریخــی بهدلیــل قــرار گرفتــن در بــازاری کــه
بــه ثبــت جهانــی رســیده و یکــی از مقاصــد گردشــگری
بهحســاب میآیــد ،میتواننــد درصــورت مرمــت،
بهرــهوری خوب��ی داش��ته باشــند .ایــن درحالیاســت کــه
از میــان حمامهــای موجــود در مجموعــهی بــازار ،تنهــا
حمــام ســیدگالبی در حــال اســتفاده بــوده و ثبــت ملــی
شــده اســت ،باقــی مــوارد در حــال از بیــن رفتــن میباشــند.
کتابخانههــا و مــدارس علمیــهی بــازار بهجــز مدرســهی
حســن پادشــاه همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت .ایــن
مدرســه ،تنهــا مدرســه بجایمانــده متعلــق بــه قبــل از
دورهی قاجــار در اســتان اســت کــه امــروزه بــه ســبب عــدم
اختصــاص بودجـهی فرهنگــی بــه میــراث فرهنگــی اســتان
مســکوت مانــده اســت .زورخانهی تاریخی گرشاســب پــس
از مرمــت و بازســازی در بازار تاریخی صادقیه تبریــز
به رســتوران ســنتی بــا نــام «دربــار» و یخچــال صادقیــه
نیــز بــه مــوزهی مشــاغل تبدیــل شــدهاند .خانـهی تاریخــی
کوچــا مشــکیان نیــز هــم اکنــون بهعنــوان پایــگاه میــراث
جهانــی مجموع ـهی بــازار تبریــز مــورد بهرهبــرداری قــرار
دارد .میــدان صاحباالمــر نیــز ،کارکــرد و جایــگاه خــود
را ب ـ ه علــت عبــور خیابــان و قطــع ارتبــاط آن بــا مســجد
صاحباالمــر از دســت میدهــد .بدینترتیــب زنجیــرهای
از فعالیتهــای مذهبــی ،اجتماعــی و فرهنگــی از عرص ـهی
میــدان حــذف شــده و میــدان ،صرفــا عرصــهای بــرای
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چنانچــه تــا ســالهای آغازیــن پهلــوی دوم ،واژهی
«مرکــزی» یــک واژهی کلیــدی بــود .بــازار ســنتی واقــع
در مرکــز شــهر ،مرکزیــت اقتصــادی نیــز بــوده و بــا ارتبــاط
متقابــل بینمنطقــهای ،تولیــد و ایجــاد ارزشافــزوده،
ارتبــاط بــا شــهر ،محــات و مســاکن ،نقــش قدتمنــدی
در مقیــاس شــهری و منطقــهای ایفــا میکــرده و حکــم
کانونــی را داشــته کــه اکثــر فعالیتهــای شــهر را در خــود
پذیــرا بــود .امــا در گــذر زمــان و در اثــر مباحــث طــرح
شــده ،بــازار ســنتی رونــق ســابق خــود را از دســت داد.
در ایــن خصــوص ،مــواردی چــون رونــق بــازار بهواســطهی
فعالیتهــای تجــاری اطــراف بــازار و یــا احیــاء مشــاغل
رونقبخ��ش و ارزآور ،تمرك��ز و پوياي��ي فعاليتهـ�اي
اقتصــادي در جــوار باف��ت بــازار میتوانــد مفیــد باشــد.
بیشــینه کــردن تولیــد فرآوردههــای صادراتــی چــون کفــش
و ف��رش ،بههم��راه بهبـ�ود زیرساــختها و کاه��ش هزینههــا
ب�اـ محلیشـ�دن نیروه��ای شــاغل در فعالیتهــای تولیــدی،
ایجــاد کارگاههــای تولیــدی در فضاهــا و راســتههای
خالــی بــازار ،ایجــاد کارگاههــای آموزشــی و اســتفاده از
تکنولوژيهــای جدیــد در تولیــد فرآوردههــای مختلــف
و متنــوع از محصــوالت صادراتــی و ارتبــاط بــا روســتاها
و شــهرهای مجــاور در ســطح اســتان و کشــور ،میتوانــد
مط��رح باش�دـ .همچنیـ�ن اسـ�ت اط�لاع از تکنیکهــای
فــروش و شــناخت گروههــای هــدف18و نیازهایشــان.

ساختار (پیوند بین عناصر بازار)
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فعالیتهــای اقتصــادی میشــود کــه در راســتههای
پیرامونــی آن جــاری اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

معمــاری و ســازمانفضایی بازارهــای ســنتی ،نتیجــه
تــداوم تجربههــای ارزشــمندی اســت کــه از انطبــاق بــا
محیــط و عملکردهــای گوناگــون (تولیــدی ،خدماتــی و
عرضــه) شــکل گرفتــه و همــواره نقــش بســزایی در رشــد و
توســعهی محیــط پیرامــون و شــهرها برعهــده داشــتهاند .اما
در یــک قــرن گذشــته ،تحــوالت و پیشــرفتهای تکنولــوژی
چنــان ســریع و فراگیــر بــوده کــه بــا هیــچ دورهای از تاریــخ
بشــری قابلمقایســه نیســت .بــا توســعهی تکنولــوژی،
تولیــد بــه شــیوهی ســنتی تدریجــا جــای خــود را بــه
تولیــد بــه شــیوهی مــدرن داده و کسـبوکار بــا تکنولــوژی
جدیــد جایگزیــن مشــاغل قدیمــی شــد .امــروزه تحــوالت و
پیشــرفتهای تکنولــوژی ،انقالبــی را در عرص ـهی تولیــد و
تنــوع بخشــی بــه کاالهــا و خدمــات ایجــاد کــرده و ماشــین
را جایگزیــن انســان و حیــوان در بســیاری از بخشهــای
تولیــد ،خدمــات ،اقتصــاد و صنعــت نمــوده کــه بــه نوبــه
خــود در زوال اصنــاف ســنتی و ایجــاد شــرایط جدیــد در
بــازار تاثیرگــذار اســت .لــذا در نقــش ،جایــگاه و کالبــد بــازار
نیــز تناقضاتــی بهوجــود آمــده و متعاقبــا حيــات کالبــدي
و عملکــردیِ بازارهـ�ا دچ��ار ضع��ف شــدهاند .در حالیکــه
ســابقا خوشــههای تولیــدی بهعنــوان نبــض اقتصــادی
بــازار ،در ارتبــاط نزدیــک (داخــل بــازار یــا بازارچههــای
پیرامــون) بــا فضاهــای عرضــه و خدماتــی قــرار داشــته و
ســازمان فضایــی خــاص خــود را میطلبیــد.
در گ�ذـر زم�اـن ،ش��بکهی ب��ازار بــا گ��ذار از ش��یوههای
تولیــد ســنتی و بــا تســلیم بــه کاالهــای وارداتــی و مصرفی،
بــا وجــود دایــر بــودن بخشهایــی فعــال ،از جنبــهی
تولیــدی و فعالیتهــای حیاتــی خــود بــاز مانــد .در کنــار
تولیــد ،ایــن بــازار در زمینــهی توزیــع و عرضــه نیــز از
مهمتریــن مراکــز در زمــان قدیــم محســوب میشــد و
حــوزهی نفــوذ مهمــی بــرای همســایگان خــود و حتــی
نقــاط دورتــر کشــور بــه حســاب میآمــد .لــذا از اهمیــت و
رونــق برخــوردار بــوده و نقشــی قــوی در توزیــع کاالهــا ایفــا
میکــرده ،ولــی امــروزه نقــش مرکــزی آن بــه حاشــیهای
بــدل گشــته اســت.
در گذشــته کارهــای تولیــدی بهویــژه صنایــع دســتی
جایــگاه مهمــی در بازار داشــت و داالن ،قیصریــه وکارگاههای
زیــادی بــه ایــن کار مشــغول بودنــد کــه بنابــر دالیلــی چــون
کاهــش تولیدیهــای داخــل بــازار ،ایجــاد کارگاههــا و
کارخانجــات بیــرون بــازار ،محدودیتهــای فضــای داخــل
بــازار بــرای تولیــد و برچیــده شــدن تولیــد بهعلــت ضعــف
اقتصــادی در کشــور ،دچــار رکــود و حــذف شــدهاند .امــا
امــروزه نیــز برخــی کارگاههــا کــه بــا ابــزار برقــی یــا ابــزار
دســتی کار میکننــد ،در بــازار دایــر هســتند .از جملــه
کارگاههــای ســنتی و قدیمــی مســگری ،درودگــری ،رنگرزی،
ســراجی ،خیاطــی و کفاشــی ،هنــوز در بــازار فعالند .بســیاری
از ایــن فعالیتهــا نیــز بــه کارگاههــا و کارخانههــای جدیــد
در بی��رون ش��هر منتق��ل شـ�دهاند .بهطــور نمونــه انتقــال
کارگاههــای مربــوط بــه صنــف چــرم بــه ســطح شــهر.
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در کنــار تولیــد ،توزیــع مهمتریــن کارکــرد بــازار
اســت .توزیــع بــه دو صــورت عمــده و خردهفروشــی
صــورت میگیــرد .توزیــع عمــده شــامل دو نــوع اســت:
 -1توزیــع کاالهــا در داخــل (محلــی ،منطقــهای و ملــی)
و  -2توزیــع کاالهــا در ســطح بینالمللــی (صــادرات و
واردات) .در گذشــته تمامــی توزیــع بهدســت بازاریــان و
در داخــل محــدودهی فیزیکــی بــازار انجــام میگرفــت
و شــبکهی توزیــع بهصــورت شــبکههای بههــم تنیــده
باهــم عمــل میکردنــد امــا در ســالهای اخیــر بنابــر
دالیلــی از جملــه گســترش شــرکتهای پخــش بنابــر
مســافتهای طوالنــی و افزایــش حجــم معامــات ،محــل
عمدهفروشـیها از داخــل بــازار بــه خــارج آن منتقــل شــده
و شــیوههای نویــن توزیــع جایگزیــن نقــش ســنتی بــازار
شدــه اس��ت .عمدهفروش��یهای موجــود در بــازار ســنتی
بیشتــر در راســتههای تخصصــی ،ســراها و تیمچههــا
مســتقر هســتند .آنهــا بــه انبارهــای بــزرگ در نزدیکــی
مغــازه و یــا حجرههــای خــود نیــاز دارنــد .بــه ایــن منظــور
در ســراهایی کــه دارای فضاهــای بــاز گســتردهای هســتند،
مســتقر میشــوند .بــرای کاالهــای ســنگین وزن ماننــد
لــوازم منــزل کــه حملونقــل آنهــا بــا چــرخ دســتی
دشــوار اســت ،از انبارهــای کنــار خیابانهــای همجــوار
بــازار اســتفاده میشــود .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
محوطههــای پیرامونــی و طبقــات بــاالی پاســاژهای اطــراف
بــازار منتقــل شــده اســت .خردهفروش ـیها نیــز بیشــتر در
امتــداد گ�ذـر اصل��ی بـ�ازار و راس��تهها قــرار دارنــد؛ ازایـنرو،
بــازار بــزرگ هماننــد یــک خیابــان محــل خریــد در شــهر
عمــل میکنــد.
فنــاوری اینترنــت نیــز نقــش مهمــی بــازی میکنــد و
تاثیــرات عمیقــی بــر شــیوهی انجــام فعالیتهــای تجــاری،
گذاشــته اســت .در بُعــد مبادالتــی (فعالیتهــای مربــوط
بــه فــروش) ،اینترنــت دسترســی تجارتهــا بــه دامنــهی
وســیعتری از مشــتریان بالقــوه در سراســر جهــان را فراهــم
ســاخته اســت .مخصوص ـاً در رابطــه بــا پــردازش سفارشــات
پیچیــده کــه ایــن امــر موجــب کاهــش کارهــای دفتــری،
افزایــش کارایــی و کاهــش هزینههــای مبادلــه شــده اســت و
در بعــد توزیــع (تبــادل فیزیکــی کاالهــا و خدمــات) ،اینترنت
ب بیشتــر و انعطافپذیــری باالتــر را بــرای
حــق انتخــا 
خریــدارن فراهــم ســاخته و در عینحــال مــواردیچــون
موجودیهــای انبــار زیــاد ،هزینههــای انبــارداری و هزینـهی
اجــارهی فضــا را از بیــن بــرده ،همچنیــن زنجیــرهی عرضــه را
کوتــاه کــرده و هزینههــای مربــوط بهواســطهها را کاهــش
داده اســت .بــازار تبریــز نیــز از ایــن امر مســتثنی نبــوده و در
برخــی از اصنــاف بــه ایــن شــیوه توزیــع را انجــام میدهنــد.
ایــن امــر ســبب حــذف انباریهــا از بــازار و انتقــال آنهــا بــه
مس��یرهای عب��وري ش��ده اس��ت .فــراز و نشــیبها در گــذار از
شــیوههای مختلــف فعالیتهــای اقتصــادی (تولیــد ،توزیــع،
فــروش و خدمــات) ،از دوران ســنتی تــا معاصــر ،ســازمان
فضایــی متفاوتــی را جهــت بهرهمنــدی و پاســخ بــه تقاضــای
آن شــکل داده اســت.

رحمت محمدزاده ،ناهیده رضائی

کاه��ش فعالیته�اـی تولیدــی ،رش��د فعالیتهــای
خدماتــی ،تغییــر کاربــری فضاهــا و فعالیتهــای ســنتی
در بــازار از جملــه مــواردی اســت کــه در پــی ورود و
حضــور کاالهــا ،ماشــین االت و روشهــای جدیــد تولیــد در
ســاختار فعالیتــی و کالبــدی بــازار رخ داده اســت .وضعیــت
نــه چنــدان مطلــوب تولیــد صنعتــی و گســترش واردات
باع��ث ایج��اد فعالیتهاــی جدی�دـ خدماتیــ بهجــای
فعالیتهــای تولیــدی شــده کــه تقویــت و پویایــی ایــن
کارکــرد ،متــن فضایــی جدیــدی جهــت پاســخ بــه نیازهــای
خدماتــی شــکل داده اســت.

در رابطــه بــا تاثیــر توزیــع (معاصــر) بــر ســاختار بــازار،
چنانچــه پیشتــر نیــز اشــاره شــد ،در دهههــای اخیــر
عواملــی نظیــر صنعتــی شــدن ،پیشــرفتهای حملونقــل،
جهانــی شــدن ،شــرکتهای چندملیتــی و رونــق اینترنــت
باعــث کاهــش قیمــت ارتباطــات بینالمللــی و رشــد
روزافــزون تجــارت گردیــده اســت .بــه مــوازات گســترده
شــدن ایــن پدیــده و تالشهــای وســیعی کــه طــی چنــد
دهـهی اخیــر بــرای حرکت در چارچــوب آن صــورت گرفته،
فعالیتهــای وســیعی نیــز بــرای توســعهی امــر توزیــع
صـ�ورت گرفت��ه اســت.هــر چنــد ســهم ایــران بهطــور
عــام و ســهم بــازار تبریــز بهطــور خــاص از بازارهــای
جهانــی انــدک اســت امــا بــا ایــن وجــود ،تنــوع تقاضــا و
لــزوم پاسـخگویی بــه آن ،تاثیراتــی بــر ســاختار (فعالیتــی-
کالبــدی) بــازار داشــته اســت .بهطــور مثــال از اصنــاف
ارزآور و صادراتــی بــازار تبریــز ،فــرش اســت و بهدلیــل
توزیــع جهانــی ،از اقبــال خوبــی نســبت بــه ســایر اصنــاف
برخــوردار اســت .یکــی از دالیــل تغییــر شــغل برخــی از
اصن��اف و راسـ�تهها بــه فــرش همیــن مســاله میباشــد.
فــروش (معاصــر) نیــز بر ســاختار بــازار تاثیرگذار اســت،
محیــط کس ـبوکار در رونــق فــروش و تجــارت از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت ،زیــرا بــا وجــود محیــط کسـبوکار
ت در فــروش کاال بــه نســبت ســایر
غیرجــاذب ،شــانس رقابـ 
مراکــز تجــاری کاهــش مییابــد .مشــکل بعــدی ایــن اســت
کــه سیســتم فضایــی نامناســب  ،فروشــگاهها را گاه خیلــی
کوچــک و گاه خیلــی بــزرگ میکنــد و امــکان تعامــل
میــان مراکــز کوچــک و بــزرگ را از بیــن میبــرد .در واقــع
توســعه و گســترش مظاهــر مدرنیتــه در شــهر ،ضــرورت
ایجــاد مرکــز اقتصــادی قــوی و گســترش روزافــزون عناصــر
درونــی آن میگــردد .بخشهایــی بــرای خریــد و فــروش،
عرضــه و نمایــش محصــوالت و فضاهــای مکملــی چــون
پارکینــگ ،رســتوران ،ضیافتخانــه و از طرفــی ،ســابقا
اغلــب افــراد بــرای برطــرف کــردن نیازهــای خــود بــه
بــازار مراجعــه میکردنــد امــا امــروزه افــراد بیشتــر از
نیاــز خ��ود خری��د میکنن��د و موض��وع ،جنب��هی فراغتــی-
تفریح��ی ب��ه خـ�ود گرفت��ه اسـ�ت .بـ�ه مفهــوم دیگـ�ر نفـ�س
خریـ�د امــری تفریحـ�ی شــده و فضاهـ�ا نیــز بــه تناســب
همیــن مســاله شــکل میگیرنــد .هــر روز بــر تعــداد
مراکـ�ز خریـ�د و پاس��اژهای مــدرن افــزوده میشــود کــه
چشمــها را بهسـ�وی خـ�ود میکشــاند و هـ�وس مصـ�رف
ایجــاد میکنـ�د .فضاه��ای ای��ن مراک�زـ ب��ه گونـ�های اســت
کــه نیازهــای تفریحــی و فراغتــی افــراد را بــرآورده ســاخته
و ایبســا خریــداران صرفــا بــرای تفنــن مراجعــه میکننــد،
امــا وجــود کاالهــا و فضاهــای لوکــس آنهــا را وادار بــه
خریــد میکننــد .در حالیکــه در بــازار ســنتی ،خبــری از

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

از طرفــی جهــت مطابقــت ســاختمانهای موجــود در
بــازار بــا مصــارف جدیــد در آن مداخالتــی صــورت پذیرفتــه
کــه اغلــب غیراصولــی بودهانــد و بدیــن جهــت ســاختار
کالبـ�دی بـ�ازار تغییراتـ�ی پذیرفـ�ت .حضـ�ور ماشـ�يناالت
توليــدي جدیــد و عمدتــا ســنگین در فضاهــای ســنتی بــازار
عــاوه بــر ایجــاد ســر و صــدای زیــاد ،ســبب تــرک برداشــتن
دیــوار فضاهــا شــده اســت .برخــی کاروانســراها کــه بــه
مشــاغل تولیــدی اختصــاص داده شــدهاند ،بالقوه مســتعد
خطــر هســتند چراکــه شــبکهی برقرســانی درســتی ندارنــد،
مســیرهای کابلکشــی اســتاندارد نیســت و برخــی انشــعابات
بــرق آنهــا کــه شــاید قانونــی هــم نباشــد ،میتوانــد
خطراتــی ایجــاد کنــد .نصــب امکانــات برقــی و تهویــهای
ناهمگــون نیــز از ســایر مداخــات اســت .برخــی از ســراها
نی��ز بــه انب��اری بــدل گشـ�تهاند و یاــ در محوطههــای بــاز
ســراها ،ســاختمانهایی بنــا شــدهاند و در بخشهایــی از
بــازار ،زیرزمینهایــی بهصــورت غیرقانونــی بنــا شــدهاند.
برخــی از حجرههــا نیــز بهجهــت ارزش تجــاری بــاال بــه
دو بخــش تقســیم شــدهاند .مالکیــن نیــز ،بــا توجــه بــه نــوع
تولیــدات خــود ،اقــدام بــه مداخالتــی چــون کاشــیکردن
فضاهــای داخلــی و یــا نردهکــردن پلههــا بــا مصالــح

ناهمگــون بــا فضاکردهانــد» .از طرفــی بــا توجــه بــه نــوع و
حجــم بــار ،حملونقــل بــه بــازار گاه از طریــق وانتبــار
انج��ام میگیـ�رد کــه بــا توج��ه بهــ ع��رض راس��تهها ،تــردد
را مشــکل میکنــد .در گــذر زمــان بــا توجــه بــه اســتفاده از
ماشــین االت ســنگین در برخــی اصنــاف ،ســهولت در تــردد
و انتقـ�ال کارگاههــا بــه حومــهی شــهر ،ارتبــاط بــازار بــا
محلـات تــا ح�دـی کمتــر شــده اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

فضاهایــی در بــازار هســتند کــه بــا معاصــر شــدن
فعالیتهــا ،تغییــر صنــف و بالتبــع آن تغییــر کاربــری
دادهانــد و یــا از نــو شــکل گرفتهانــد .بهعنــوان نمونــه
صنــف مســگری ،صندوقســازی ،تجــارت بــادام ،ســماور
ســازی ،دباغــی ،خراطــی و  ...کــه بــا صنــف فروشــندگان
لوازمآرایشــی ،بهداشــتی ،لبــاس آمــاده ،لــوازم خانگــی،
مصالحفروشــی ،ظروفپالســتیکی و یکبــار مصــرف و
فــرش ماشــینی جایگزیــن شــده و یــا در حــال جایگزینــی
هســتند .بــازار شیشـهگرخانه نیــز مرکــز تولیــد و عرضـهی
اقســام شیشــه و بلــور بــوده ولــی بهتدریــج بــا دایــر
شــدن کارخانجــات جدیــد و واردات انــواع بلورجــات و
شیشــه ،تغییــر ماهیــت داده و مغازههــای آن ،مشــاغل
جدیــدی از جملــه خواروبارفروشــی ،عطــاری ،مرغفروشــی،
کتابفروشــی پیــدا کردهانــد .یــا تیمچــهی قندفروشــان
کــه اکنــون از مراکــز عمــدهی تجــارت فــرش و پشــم و
خامــهی فــرش اســت ،در روزگاران قدیــم مرکــز فــروش
قنــدی بــود کــه از قفقــاز بــه بــازار تبریــز وارد و ســپس،
بــه سراســر شــهر توزیــع میگشــت .بــا دایــر شــدن
کارخانجــات قنــد در ایــران در دورهی پهلــوی اول و میســر
گشــتن تولیــد داخلــی ،کمکــم تجــارت قنــد جــای خــود
را بــه تجــارت قالــی داده اســت.
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تحلیلی بر تاثیر فعالیتهای اقتصادی معاصر بر سازمانفضایی بازار بزرگ تبریز

ویترینهــا و برندهــای لوکــس و فضاهــای فراغتــی نیســت
کــه البتــه بعضــا بــه اقتضــای محیــط بــازار اســت (اشــاره
بــه نداشــتن ویتریــن) و ایــن خــود مســالهی مهمــی بــرای
عــدم گرایــش جوانــان و طبقــات متمــول بــرای خریــد و
فــروش در بــازار ســنتی اســت.
در عرصــهی خدماتــی (معاصــر) نیــز میتــوان تاثیــر
خیابانکشــی بــر ســاختار بــازار را مــورد مداقــه قــرار داد.
اقدام��ات شبهمدرنيس��تي پهل��وی در تبري��ز بــا احــداث
خيابانهای��ی ،س�اـختار ارتباط��ي ارگاني��ك شـ�هر را متحـ�ول
كرــده و فــرم جديــدي ب�هـ آن بخشـ�ید .در ایـ�ن بیـ�ن ،اغلـ�ب
آث��ار س��نتي از بي��ن رفتــه و یــا دچــار چالشــی جدی شــدند.
بهطــور مثــال ،خیابــان دارایــی ،ارتبــاط میــدان و مســجد
صاحباالم��ر (بهعنــوان بخشــی از بــازار ســنتی) را قطــع
کــرده و بدینترتیــب زنجیــرهای از فعالیتهــای مذهبــی،
اجتماعــی و فرهنگــی از عرصــهی میــدان حــذف شــده و
صرفــا عرصــهای بــرای فعالیتهــای اقتصــادی میشــود
کــه در راســتههای پیرامونــی آن جــاری اســت .امــروزه
عرصــهی میــدان ترویــج یافتــه و مجموعــه فعالیتهــای
کمرونــق در آن جــاری اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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ب��ر اس��اس گفت��هی بازاری��ان برخ��ی از ســراها و
کاروانســراها نیــز بــه جهــت کاهــش رونــق بــازار امــروزه
تبدیـ�ل بـ�ه انبـ�ار شـ�دهاند .بهطـ�ور نمونـ�ه ،سـ�راي
ميرابوالحســن ک�هـ يک��ی از مراک��ز اصل��ی تج��ارت بـ�ادام
بــوده ،اکنــون بــه انبــاری تبدیــل شــده اســت.
عــاوه بــر بازارهــای بــزرگ و اصلــی شــهر ،هــر
محلــه نیــز بازارچــهی مخصــوص بــه خــود داشــت کــه
نیازهــای محلــی را تأمیــن میکــرد .ایــن بازارچههــا
بههمانترتیــب بــازار بــزرگ ،عــاوهبــر محــل دادوســتد
مایحتــاج مــردم ،مســجد ،تکیــه ،حمــام ،آبانبــار و گاهــی
مدرســه داشــتند کــه اغلــب از نــوع وقفــی بهحســاب
میآمدنــد .از بازارهــای مزبــور میتــوان رهلــی بــازار،
بازارچــهی درب باغمیشــه ،بازارچــهی ســرخاب ،دوهچــی
(شــتربان) ،درب اســتانبول ،انگجــی و بازارچ ـهی گجیــل را
نــام بــرد کــه برخــی چــون بازارچــهی انگجــی ،بهعلــت
احــداث خیابــان راســتهکوچه ،از راســتهی صفــی جــدا
شــده و یــا بازاچ ـهی صاحباالمــردر بخــش شــمالی بــازار
کــه بــا عبــور و احــداث خیابــان دارائــی قســمتی از بازارچــه
تخریــب شــد .همچنیــن بازاچ ـهی کرهنیخانــا کــه ســابقاً
امتــداد رهلــی بــازار بــود بهعلــت احــداث خیابــان ارتــش
شــمالی از آن جــدا شــده و بخشــی از بازاچـهی گجیــل نیــز
بــه هنــگام احــداث خیابــان فلســطین تخریــب شــد.
غیــر از بازارچههــای معــروف کــه بــه بــازار اصلــی شــهر
مربــوط هســتند ،چندیــن بازارچــه نیــز در محــات قدیمــی
شــهر وجــود دارنــد کــه میتــوان بــه بازارچ ـهی ســیالب،
بیالنکــوه ،مقصودیــه ،ورجــی بــازاری و بازارچ ـهی مســجد
کبــود اشــاره داشــت .بخشهــای باقــی مانــده از ایــن
بازارچههــا عمدتــا بــا تغییــر نــوع فــروش ،دایــر هســتند.
بــا توجــه بــه تغییــر وضعیــت هفــت مــورد پارکینــگ در
مجــاورت بــازار تبریــز احــداث شــد امــا پاس ـخگوی حجــم
تــردد ماشــینهای ثابــت و موقــت نیســتند (شــکل .)5
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Fig. 5. Bazaars around Tabriz Bazaar
)(Adapted from ICHHTO, 2009

توجـ�ه ب��ه مس��ائلی چ�وـن جلوگيــري از تخريـ�ب بناهـ�ا
و عناص��ر ب��ا ارزش تاريخ��ي در باف��ت بـ�ازار و بهرهبـ�رداري
از ارزشه�اـي (کالبدــی -عملکـ�ردی) ای��ن مراكــز همچــون
حمامه��ا ،مس��اجد ،س��راها و  ...ب��ا الت��زام ب��ه حف��ظ و
بهرهب��رداري از بناهــاي تاريخـ�ي بـ�ا كاربريهــاي مناســب
و در صــورت امــکان بــا حفــظ کاربــری اصلــی خــود -
شــناختهترین مثــال و نمونــه ایــن اقــدام حمامهــای
عثمان��ی کشـ�ور ترکیهــ استــ ک��ه ام��روزه بهرهبــرداری
جهانــی و فوقالعــادهای از ایــن حمامهــا بــدون ایجــاد
تغییــری در کاربــری یــا ســاختار خــود حمــام دارنــد
کــه تفــاوت کالبــدی و معمــاری گرمابههــای تبریــز بــا
حمامهــای معمــول ترکیــه در صــورت تدویــن برنامــهای
مناســب فرصــت خوبــی بــرای جــذب گردشــگر و ارائ ـهی
تنـ�وع معمـ�اری و تاریخـ�ی بـ�رای تبریزخواهـ�د بـ�ود -جـ�ذب
س��رمايهگذاري خصوص��ي از طري��ق واگذــاري بناهـ�اي
خدماتــي ،تامیــن پارکینگهــای عمومــی بــه حــد کافــی
بــرای گردشــگران و کســبه بــازار و  ...میتوانــد در حفــظ و
ارتقــای ســاختار بازارهــا مناســب باشــد .زمینـهی فعالیتــی
نیــز میتوانــد در ســه عرصــهی مديريــت تکنولــوژی و
نــوآوري بهطــور مثــال اســتفاده از روشهــا و دســتگاههای
جدیدتــر در زمینــهی تولیــد و یــا اســتفاده از فــروش
اینترنتــی بــرای توزیــع و  ، ...عرصهی مديريت منابع انســانی
مثــل رهبــری و اســتعدادیابی کارآمــوزان و تهیــه پرونــده و
شناســنامهی اســتادکاران در حــرف مختلــف ،توانمندســازی
شــاگردان و کارآمــوزان بــا آمــوزش و تــاش بــرای
جانشــينپروری ،آمــوزش مشــارکت و مسئوليتبخشــی
اجتماعــی بــه بازاریــان و مراجعــان و مديريــت روابــط بــا
ذينفعــان و نهایتــا عرصــهی مديريــت پــروژه بهعنــوان
نمونــه امکانســنجی پروژههــا مثــا جهــت تفکیــک
مشــاغل در راســتهها منطبــق بــر فعالیــت ،احیــاء عملکــرد
بارانــدازی کاروانســراها و یــا احــداث کارگاههــای تولیــدی
یــا ســفرهخانه و  ،...در حریــم بــازار.
الگوی شکلگیری بازار تبریز

موقعیــت مســاعد تبریــز ،ایــن شــهر را مهیــای بــدل
شــدن بــه منطقــهی وســیع و ثروتمنــدی میکنــد کــه
بیــن ترکیــه و قفقــاز روســیهی پیشــین قــرار دارد و در کل
آن را بــه یکــی از مهمتریــن شــهرها بیــن اســتانبول و

رحمت محمدزاده ،ناهیده رضائی

هنــد تبدیــل میکنــد .اصلیتریــن راههــای ارتباطــی شــرق،
غــرب ،شــمال و جنــوب ،از چیــن بــه اروپــا و از مصــر بــه
روســیه از تبریــز عبــور کــرده« ،هینزیــش بروکــش »19نیــز
بــه موقعیــت اقتصــادی تبریــز اشــاره کــرده و گفتــه کــه ایــن
شــهر بهســبب نزدیکــی بــه مــرز روســیه و ترکیــه ،اهمیــت
تجــاری یافتهاســت .وی اشــاره نمــوده کــه بازرگانــان نیــز در
زمینــهی تجــارت خارجــی بــه شــکلی فعــال کار میکننــد
(( )Pourjafar, Molayi & Pourjafar, 2016: 99شــکل6
راستــ) .در دورهی قاجــار ،راههاــی اصل�یـ در تبریـ�ز بـ�ه
بــازار خت��م میش��ده اس��ت ،بدینگون��ه ک��ه ،مســیری
دروازهی خیاب��ان در جنوبش��رقی را ب��ه دروازهی شـ�تربان
و استــانبول در ش�مـالغرب مرتب��ط نم��وده و پ��س از
عب��ور از مس��جد کبـ�ود ،وج��ه تجـ�اری ب��ه خ��ود گرفت��ه و
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ب��ا شـ�کلدادن بــازار امی��ر ،بهصـ�ورت راستــهای طوالن��ی و
پیوسـ�ته بهــ قسمــت مرکـ�زی باــزار میرسـ�د .ای��ن مسـ�یر
ب��ا مس��یر دیگ��ری ک��ه از س��مت دروازهی باغمیش��ه و از
مشکینشـ�هر میآی��د و عم��ود بـ�ر مسـ�یر قبل��ی اسـ�ت،
برخ��ورد ک��رده و ب��ه دو ش��اخهی مهمــ تقس��یم ش��ده و دو
راستــهی اصل��ی و راستــهی کهنهباــزار را شـ�کل میدهـ�د.
ای��ن دو امت��داد در می��دان صاحبآب��اد یک�یـ ش��ده و
بخش��ی از بازاچـهی دوهچ�یـ (ش��تربان) را شـ�کل میدهـ�د،
س��پس مجــددا دو شــاخه ش��ده ک��ه ی��ک شــاخه بهسـ�مت
دروازهی اس��تانبول رفت��ه و مسـ�یر دیگـ�ر ،پ��س از اتمـ�ام
بازارچــه ،وارد محلهــی دوهچ��ی میشــود و در نهایـ�ت بـ�ه
دروازهی دوهچ��ی (ش��تربان) ختــم میشــود (& Sameii
( )Ghasemi, 2009: 48شــکل  6چــپ).

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

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Fig. 7. Bazaar axes

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

از منظ��ر الگــوی ش��کلی ،کل ب�اـزار بهصوــرت ترکیبـ�ی
فش�رـده ،ش��بکهای ،منســجم از همپیونــدی عناصـ�ر
مختل��ف میباش��د .ای��ن باــزار ،بهصـ�ورت چندمحـ�وری
در چه��ار جه��ت گس��ترش یافت��ه و ش��بکهای منس��جم از
راستــههای متقاط��ع و مـ�وازی میباش��د .دو راســتهی
ش��مالی -جنوبـ�ی بهعنوــان اصلیتریـ�ن راس��تهها ،بـ�ه
موــازات ه��م ،در تعام��ل ب��ا چندی��ن راســتهی دیگ��ر قـ�رار
دارنــد .تعــدادی راســتهی عمــود بــر ایــن دو راســته نیــز
وجــود دارنــد کــه مهمتریــن آن ،مســیر و امتــداد بــازار
حرمخانــه ،بــازار کفاشــان و مسگرهاســت .ایــن محورهــا از
دورهی صفویــه تاکنــون ثابــت اســت (شــکل .)7

دکانهــا در کنــار راســتههای اصلــی و فرعــی قــرار
دارنــد و فضاهــای واقــع در پشــت آنهــا بــه کاروانســراها
و تیمچهه��ا اختص��اص یافت��هاس��ت .ســراها و کاروانســراها،
در بخشهایــی مکانیابــی میشــدهاند کــه امــر
باران��دازی و اقام��ت بـ�هســهولت انجــام پذیــرد .چــرا کــه،
کاروانهــا بــا حملونقــل از طریــق شــتر و دیگــر حیوانــات
بارکــش ،مســافر و کاالهــا را از شــهری بــه شــهر دیگــر
میبردنــد و بــه کاروانســراهای داخــل بــازار کــه معمــوالً
در انتهــای شــاخههای اصلــی بــازار و نزدیــک دروازهی
شــهر قــرار داشــته و یــا بــه محــل باراندازهــا کــه در همــان
ســراها قــرار بودنــد ،وارد میشــدند .اکنــون بازاریــان
عمدهفــروش معمــوالً کاالهــای ســنگین و حجیــم خــود را
بــا کامیونهــای کوچــک و بــزرگ ،از طریــق خیابانهــای
پیرامــون بــازار حمــل و در کاروانســراهای نزدیــک بــه
خیابانهــا تخلیــه ،انبــار و یــا در صــورت فاصلــهی زیــاد،
انبارهــای جدیــدی در نزدیــک خیابانهــا و یــا مغــازه خــود
احــداث میکننــد.
اغل��ب س�رـاها و کاروانســراهای درون
امرــوزه
ِ
بــازار تبریــز ،ظرفیــت و امــکان دسترســی مناســب بــه
کامیونهــای بــاری جهــت حملونقــل راحــت و ســریع را
ندارنــد و لــذا عمکــرد خــود را تــا حــدودی از دســت دادهاند
و تبدی��ل بــه مح�لـ دفات��ر عمدهفروشــی ،انبــار و کارگاه
شــدهاند .ایــن در حال ـی اســت کــه بــا توجــه بــه تغییــرات
پیشآمــده و ماشــینی شــدن حملونقــل ،راهحلــی جدیــد
بــرای نحــوه و مــکان بارانــدازی در بــازار تعریــف نشــده و
بدینجهــت ســطح معابــر مجــاور بــازار بــه بارانــداز تبدبــل
شــدهاند .در حــال حاضــر بــرای بارانــدازی کاالهــای بــازار،
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

باراندازهــای واقــع در خیابــان دارایــی و خیابــان مطهــری
(بارانــداز مشــروطه) مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بــه
ایــن ترتیــب کــه در ابتــدا کاالهــا بهوســیلهی حملونقــل
ســنگین هماننــد کامیــون و تریلیهــا از شــهرهای مجــاور
و یــا کشــورهای همســایه ،بــه باراندازهــای واقــع در
خیابانهــای دروازه ،راهآهــن و چایکنــار وارد شــده و ســپس
بهص��ورت وانتبــار بــه بارانــداز خیابــان دارایــی و مشــروطه
منتق�لـ میشــوند و توســط چرخهــای دســتی در داخــل
باــزار پخ��ش میگردن��د ک��ه در وضعیـ�ت فعل�یـ بهدلیــل
حجــم بــاالی کاال و عــرض کــم معابــر ،بــازار دچــار
مشــکالت عدیــد ه شدــه اس��ت .در حــال حاضــر ،چندیـ�ن
ورودی از طرفی��ن باــزار ب��ه داخ��ل آن سرــویس م��ی دهنــد.
از مس�یـرهایی ک��ه بـ�رای ورود کاال ب��ه بــازار تبری��ز مــورد
اس��تفاده قرــار میگیرــد ،میتــوان بــه خیابــان دارایــی
اش��اره داش��ت کـ�ه در طـ�ول ای�نـ خیاباــن ،چندیـ�ن مدخـ�ل
ب��رای ورود کاال ب��ه بـ�ازار مج�وـد دارد .ام��ا ایـ�ن امـ�ر ،در
طــول روز و اغلـ�ب در س�اـعات بعـ�د از ظه��ر ترــدد اتومبیـ�ل

و وسـ�ایل نقلی��ه خریدــاران را ب��ا مش��کل مواجـ�ه میسـ�ازد
و حضـ�ور حج��م عظیم��ی از باراندازه��ا توس��ط بارکشهـ�ا،
مان��ع اســتفادهی پارکین��گ از طرفی��ن خیابـ�ان میشـ�ود .از
دیگ��ر معاب��ری ک��ه ب��رای تخلی��هی ب��ار اســتفاده میگـ�ردد،
لبـ�هی خیاب��ان جمهوریاسـلامی اس��ت ک��ه ایــن مــورد
نی�زـ ب��ا ش��لوغی و ترافیــک باالیـ�ی روبـ�رو اسـ�ت .مســیر
دیگــر ،لبهــی خیابــان شهــید مطهــری اسـ�ت کـ�ه البتـ�ه
میزــان س�رـویسدهی آن نســبت بـ�ه م�وـارد قبلـ�ی کمتـ�ر
اس��ت .در ای��ن بدن��ه ،باران��داز مش��روطه نی��ز ق��رار دارد.
مســیر عم�دـهی دیگــر ،معبـ�ر تنـ�گ کنــار میدانچایــی
(رودخان��هی مه��رانرود) ،در قســمت ش�مـالی ب�اـزار اسـ�ت
ک��ه بهدلی��ل ع��رض ک��م معب��ر دچ��ار مش��کل ح��اد در
زمینــهی تخلیــهی کاال و باراندــازی اس��ت .مــورد بعـ�دی
بـ�رای تخلی��هی ب��ار در بــازار شـ�امل ورودی از ط��رف امتـ�داد
خیابــان فردوسـ�ی اسـ�ت کـ�ه بـ�ا توجـ�ه بـ�ه ایجــاد پارکینـ�گ
و مغازههـ�ای زی��ر ســطحی ای��ن مسـ�یر نی��ز ب��ه مشـ�کل
تخلیــهی کاال افزــوده اســت (شــکل .)8

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

از عناص�رـ ش��اخص در ب��ازار تبری�زـ میتــوان بــه
تیمچــهی مظفری��ه و امی��ر ،راسـ�تهی قدیــم و جدیــد،
مســاجد ،مقابــر و حمــام اشــاره داشــت .مجموع ـهی بــازار
 20مســجد دارد کــه از نظــر معمــاری و تاریخــی ارزشــمند
و بــه لحــاظ شــرعی قابــل تبدیــل نیســتند ،بنابرایــن حفــظ
شــدهاند .مهمتریــن آنهــا در داخــل بــازار ،مســجد جامــع
و خــارج از محــدودهی فعلــی بــازار (جداســازی بــه علــت
احــداث خیابــان) ،مســجد کبــود اســت .برخــی از مســاجد
چــون جامــع ،امــام جمعــه ،موالنــا و  ...ثبــت ملــی شــدهاند.
تیمچــهی مظفریه نیــز یکــی از ارزشــمندترین
تیمچهه��ای تاریخی بــازار تبری��ز بــه لحــاظ معمــاری
و اقتصادی اســت کــه قدمــت آن بــه ســال ۱۳۰۵
هجــری میرســد .ایــن تیمچــه از مهمتریــن
مراک�زـ تجارت قالی در اس��تان آذربایجانش��رقی و
تبریز بهشــمار مــیرود .تیمچــهی امیــر نیــز از دیگــر
بخشهــای زیبــا و مهــم بــازار و از مراکــز مهــم بــورس
طــا و جواهــر در شــهر تبریــز اســت .در ایــن تیمچــه ۱۱۲
بــاب مغــازه وجــود دارد کــه  ۱۰۲مغــازه بــه زرگــرى و
جواهرفروشــى و بقیــه بــه پارچــه فروشــی ،عطــر و لــوازم
آرایش��ی اشـ�تغال دارنـ�د .راسـ�تهی قدیــم یــا همــان راســته
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بــازار صادقیــه کــه از مقابــل تیمچــهی صادقیــه تــا درب
ورودی صادقیــه در کنــار میدانچایــی (مهــرانرود) ،امتــداد
دارد ،دارای بخشهــای مهــم و متعــددی اســت کــه قانلــی
داالن (داالن خونــی) ،تیمچـهی ملــک ،داالن میــرزا جلیــل،
بورکچیلــر (کالهدوزان) و کاروانســراهای حــاج حســین،
ســرای ایکــی قاپیلــی (دو دری) از آن جملــه اســت .راســته
بــازار جدیــد نیــز از آن روی جدیــد نامیــده میشــود کــه
قدمتــی کمتــر از راســته بــازار صادقیــه دارد .ایــن راســته
بــازار بــه مــوازات راســتهی دیگــر بــازار از مقابــل مســجد
مقبــره و بــازار کفاشــان شــروع شــده و در امتــداد جنوبــی-
شــمالی بــه بــازار یمنـیدوز و ســرای میرزا شــفیع میرســد.
ایــن بــازار ســه مقبــره بــا نامهــای صاحباالمــر ،قاضــی
(دایــر) و دورت قبیرلــر یــا چهــار منــار (در حــال مرمــت) و
یــک حمــام دایــر بهنــام حمــام ســیدگالبی دارد (شــکل .)9
وض��ع ضواب��ط مش��خص سـ�اختمانی و حفاظتـ�ي بـ�راي
فضاه��ا و محی��ط بـ�ازار جهـ�ت جلوگیـ�ری از فرسـ�ودگي
كالب��دي و از بیــن رفتــن الگوهــای موجــود در بــازار،
توجـ�ه بـ�ه ارزشمنــدی و معماــری ب�اـزار سنــتی در حیـ�ن
اجـ�رای ساختوســازهای جدیــد در محدودههــای مجــاور
و بخشه��ای الزمالتوســعه جهــت ایج�اـد پيونـ�د بيـ�ن

رحمت محمدزاده ،ناهیده رضائی

مح��دودهی باــزار و توس��عههاي جدي��د ،اس�تـفاده از الگـ�وي
تجمي��ع در ساختوساــزهای جدي��د ب��رای حف��ظ سـ�اختار
كالب�دـي و مورفولــوژي بافــت بــازار ،بهســازي محورهــای
بــازار ب��ا ایج��اد تجان��س و هماهنگ��ي كاربريه��ا در
محوره��اي اصل��ي بهمثاب��ه هس��تهی اصل��ي بــازار،
همپیونــدی فعالیتهــای جاــری در مجـ�اورت بـ�ازار ،توجـ�ه
ب��ه بهرهبـ�رداري از كيفي��ت محي��ط ارزش��مند و معاب��ر بــازار،
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حفـ�ظ و ارتقــاء بناهـ�ا و ارزشهــای تاریخـ�ی و فرهنگــی
بــاارزش ،برجستهســازی عناصــر شــاخص ،محــدود کــردن
فعالیتهــای تضعیــف کننــده در جــوار آنهــا ،ایجــاد
فضاهــای مناســب توقــف و مکــث در مجــاورت عناصــر و
هدایــت دیــد بــه ســمت آنهــا ،و  ...توصيــه هایــی اســت
کــه میتوانــد از جملــه مــوارد مطــرح در خصــوص حفــظ
الگوهــا و عناصــر شــاخص بــازار باشــد (شــکل .)10

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

سلسلهمراتب در بازار تبریز

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مثــا راســتهی مســگران در بــازار تبریــز بــه ســبب
ســروصدای ناشــی از فعالیــت آن در انتهاییتریــن بخــش
بــازار و بــه دور از راســتههای پرتــرددی چــون زرگرهــا و
صرافــان قــرار گرفتــه اســت .برخــی دیگــر از فعالیتهــا
نیــز بهعلــت صــدا یــا بــوی بــد ،مثــل کارگاههــای مربــوط
بــه صنــف چــرم و یــا مســئلهی حملونقــل دور از دیگــر
فعالیتهــا و بهصــورت محصــور در ســراها اســتقرار
یافتهانــد .میدانهــای بارفروشــی ،علوفــه ،کاه و غــات در
نزدیکــی دروازه و گاهــی بیــرون دروازههــا قــرار دارنــد مثــل
ســامان میدانــی تبریــز کــه در خــارج از محوطـهی داخلــی
ب��ازار و نزدی��ک درب دوهچــی (شــتربان) قــرار گرفته اســت.
بنابرایــن ،صنفهــای مختلــف بــا فعالیتهــای مختلــف
در ســطح بــازار بــه شــیوهی خاصــی توزیــع میشــدند،
بهطوریکــه کاالهــای ظریفتــر در ابتــدای بــازار و
کاالهــای حجیمتــر در انتهــای بــازار ،بــا نظــم خاصــی
مســتقر میشــدند.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

جایابــی اصنــاف و مشــاغل مختلــف در بــازار تبریــز،
از نظــم و ترتیــب منطقــی تبعیــت میکنــد .چنانکــه
جواهرفروشهــا در ابتــدای بــازار قــرار گرفتهانــد .یکــی
از دالیــل همجــواری ایــن راســتهها و همچنیــن علــت
قــرار گرفتــن آنهــا در ورودی بازارهــا ،بهســبب ســهولت
دسترســی مشــتریان زن بــه ایــن نــوع بازارهــا بــوده
اســت ،چراکــه زنــان از مشــتریهای اصلــی زرگرهــا،
بزازهــا و بلورفروشهــا هســتند .تیمچههــای ظــروف،
بل��ور (گرجیلــر) و بــازار پارچــه و منســوجات گرانقیمــت
(قیصریــه) نیــز کــه از پرمشــتریترین و پررفتوآمدتریــن
محلهاــی ب��ازار بهشــمار میرونــد در مدخــل بــازار قــرار
دارنــد .بهمــوازات ایــن بازارهــا ،بــازار کفاشهــا قــرار دارد
کــه از دهنـهی دیگــر بــازار قابــل دسترســی اســت .صحافی،
کتابفروشــی و فروشــندگان اشــیاء مذهبــی در داالن
مســجد جامــع شــکل میگیرنــد .محــل بــازار درودگــران،
مســگران و قفلســازان و پــس از آن بــازار حلبیســازان
و آهنگــران هــم نزدیــک دروازهی شــهر اســت .در خــارج
دروازه نیــز بازارچههایــی عمدت ـاً مطبــوع روســتاییان قــرار
میگرفــت .در اصــل هــر فعالیــت و پیش ـهای بــا توجــه بــه
خصوصیــات فضایــی و کالبــدی مــورد نیــاز خــود در بخشــی
از بــازار مســتقر میشــدهاند .مغازههایــی کــه کاالهــای
حجیــم عرضــه میکننــد و همینطــور کارگاههایــی کــه
ایــن قبیــل کاالهــا را تولیــد میکننــد ،در انتهــای بــازار
بــه ســمت دروازهی قدیمــی شــهر مســتقر شــدهاند (ماننــد
بــازار مســگرها و دباغــان) .از ســوی دیگــر ،برخــی از
فعالیتهــای تولیــدی بــا خدماتــی کــه از لحــاظ نحــوهی
انجــام بــا نــوع محصــول یــا دیگــر جنبههــا بــا یکدیگــر
ناســازگار بودنــد ،هیــچگاه کنــار هــم مســتقر نمیشــدند.

Fig. 9. Bazaar Index Elements

از دیگــر عوامــل موثــر بــر سلســلهمراتب اســتقرار
فعالیتهــا در بــازار ،میتــوان بــه اهمیــت کاال از نظــر
آوازهی منطقــهای و بینالمللــی (تولیــد بومــی) ،رابطــهی
کارکــردی فضاهــا و نیــاز شــهروندان در مقیــاس کل بــازار،
سلســلهمراتب الزم بــرای تولیــد ،عرضــه ،انبــار و ( ...در
مقیــاس اجــزاء بــازار) ،ارزش کاال ،امنیــت الزم و رابطــهی
بــازار بــا پهنههــای بیرونــی خــود اشــاره داشــت .معمــوال
آن دســته از قضاهــا کــه عرضــهی کاالهــای عمومــی را
بهعهــده داشــتند در کنــار راســتههای اصلــی و فضاهــای
تخصصیتــر در جــوار راســتههای فرعیتــر شــکل
میگرفتنــد .همچنیــن ،جاذبــه و کشــش اقتصــادی ایــن
راســتهها بــرای جلبنظــر مشــتریان مهــم مینمــود .از
طرفــی عمومــا هــر کــدام از راســتهها مخصــوص یــک
159
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صنــف بــوده و دکانهــای بــا فعالیتهــای مشــترک را در
خـ�ود جـ�ای میدادنـ�د .در ایـ�ن صـ�ورت ،خریـ�داران قابليـ�ت
مقايس��هی كااله��ا را در بي��ن كاالهاي مش��ابه ديگر داش��ته و
میتوانســتند ب��ا مناس��بترين قيم��ت ،بهتري��ن را انتخـ�اب
و خريـ�داري نماينـ�د .از اي��ن رو راســتهها بــا فعالیتهــای
مشـ�ابه ،بــا صرفهجوی��ی در زم��ان ،ام��كان مقايس��ه در
نــوع كاال و مش�خـصات آن ،قيمــت ،كارك��رد كاال و حتـ�ي
ب��ه صــورت خالص��ه نحوــهی كار ب��ا آن كاال را در اختيـ�ار
مش��تريان قرــار داده و ام��كان برق�رـاري ارتبــاط بـ�ا ديگـ�ر
مراجعیــن را فراهــم میســاختند .امــروزه بخشهایــی از
بــازار تبریــز بــا حفــظ و غلبـهی صنــف اصلــی و تخصصــی و
پــارهای دیگــر بــا ترکیــب گروههــای شــغلی مختلــف بـهکار
خــود ادامــه میدهنــد .بــرای مثــال تیمچـهی مظفریــه بــه
فــرش ،ســرای امیــر بــه طــا و جواهــر ،راســتهی کفاشــان
و ســرای صاحبدیــوان بــه کیف،کفــش و چــرم و ســرای
گرجیلــر بــه لــوازم خانگــی و بلورجــات اشــتغال دارنــد.
ای��ندر حال��ی اس��ت کـ�ه تیمچـهی قندفروشــان کــه اکنــون
یکــی از مراکــز عمــدهی تجــارت فــرش و پشــم و خام ـهی
فــرش تبریــز اســت .در روزگاران قدیــم ،مرکــز فــروش
قنــدی بــود کــه از راه قفقــاز وارد میشــد .بــا احــداث
کارخانجــات قنــد در دورهی پهلــوی اول و میســر گشــتن
تولیــد داخلــی ،تجــارت قنــد جــای خــود را بــه تجــارت
قالــی داد و یــا ســرا و داالن توتونچیلــر نیــز کــه مخصــوص
داد و ســتد توتــون بــوده ،از ســال  1300بــه ایــن طــرف،
بهتدریــج بــه مرکــز داد و ســتد و تجــارت فــرش تغییــر
شــغل داده اســت و یــا در تیمچـهی کالهــدوزان کــه ســابقا
در آن ،شــالها و کالههــای پشــمی ســنتی آذربایجانــی
تولیــد و بــه فــروش میرســید ،اکنــون محــل فــروش
البس��هی واردات��ی اسـ�ت .عامــل امنیــت نیــز در جایگیــری
فعالیتهــای بــازار بســیار مهــم اســت .جمعشــدن
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فعالیتهــا بــه دور یکدیگــر ایــن امــکان را فراهــم مـیآورد
کــه مــکان اصنافــی ماننــد زرگــران ،صرافــان و فروشــندگان
کاالهــای ظریــف و گرانبهــا کــه نســبت بــه مســگران بــه
امنیــت بیشتــری نیــاز دارنــد ،دارای درب و دروازه محکــم
باشــند .در کل بــه مــوازات دور شــدن از بخــش جنوبــی
بــازار تبریــز و نزدیکــی بــه شــمال آن ،از درجـهی اهمیــت و
ارزش بازاره��ا ومغازهه��ا و سرــاها کاســته میگـ�ردد .بــازار
تبریــز بهگون ـهای اســت کــه بــا حرکــت بــه ســمت شــمال
بــازار از اعتبــار شــغلی کاســته میشــود و در شــمالیترین
بخشهــای بــازار کاالهایــی ارائــه میگردنــد کــه بــا
نیازه��ای روستــائیان تطاب��ق دارن��د .وجــود مغازههــای
سمســاری ،زیلــو ،جاجیمفروشــی و غذاخــوری متعــدد
حاکــی از ایــن مســاله اســت (شــکل .)11

نتیجهگیری

ميتــوان گفــت ،بــازار درخــت تکاملــی و بافتــی مجهــز
اســت بــرای تولیــد و عرض ـهی محصــوالت ،مبــادالت کاال،
خریــد و فــروش ،خدمــات جنبــی بازرگانــی کــه در ارتبــاط
مســتقیم بــا شــهر بــوده و از ســوی دیگــر بــا عناصــر
تجــاری ،اجتماعــی ،مذهبــی ،خدماتــی ،فرهنگــی ،تفریحــی
تـ�ا مرــز مح�لات مسـ�کونی و دیگ�رـ بخشهــای شــهر
ارتبــاط دائمــی دارد .بازارهــا میتواننــد بهصورت فیزیکــی
یعنــی مکانـ�ی معی��ن کـ�ه خری��داران میتواننــد بهصــورت
حضــوری بــا فروشــندگان دیــدار کــرده و مبادل ـهی مــورد
نظ��ر را در ازای مبلغ��ی پــول انجــام دهن��د یــا بهصــورت
غیرفیزیکــی و مجــازی کــه در چنیــن بازارهایــی ،خریــداران
از طری��ق اینترن��ت اق��دام بهــ مبادلـ�ه میکننــد .یکــی از
عوامــل تــداوم بازارهــا ،چگونگــی ســازمانیابی فضایــی آن
اســت .در واقــع ســازمان فضایــی برآینــد تمــام نیروهــای
انســانی ،طبیعــی و انسانســاخت اســت .چنانچــه عناصــر

Fig. 11. Placement of guilds according to credit in the Bazaar entrance
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رحمت محمدزاده ،ناهیده رضائی

ایــن نیروهــا بــه شــکل سیســتمی همســو ،بــا عملکــرد و
کارکــردی مکملــی عمــل نماینــد و پیونــد ایــن عناصــر
بــا چیدمــان و نظــم موجــود بیــن آنهــا متناســب باشــد،
موجبــات تــداوم محیــط فراهــم میآیــد .بازارهــا بــرای بقاء،
میبایــد مــدام در حــال تغییــر و تحــوالت کمــی وکیفــی
باشــند کــه متعاقــب ایــن تحــوالت ،ســازمان فضایــی آنهــا،
تحتتاثیــر نیروهــا و عوامــل مختلــف دچــار دگرگونــی
میشــود .برخــی از ایــن نیروهــا بهطــور مســتقیم و برخــی
بهصــورت غیرمســتقیم ســازمانفضایی بــازار را بهســمت
ناهمگونــی ســوق میدهنــد کــه ایــن ناهمگونــی میتوانــد
تبعــات کالبــدی ،اجتماعــی و اقتصــادی متفاوتــی از خــود
بهجــای بگــذارد .شناســایی عوامــل ،میتوانــد از تبعــات
منفــی آن بــر ســازمانفضایی بــازار بکاهــد.
بــا وقــوع انقــاب صنعتــی در غــرب و متعاقبــا مــدرن
شــدن فعالیتهــا و زندگــی شــهرها ،محصــوالت بــا تنــوع
بیشتــر و قیمــت پایینتــری وارد بازارهــا شــدند .ایــن
حجــم از تولیــد و عرضــه ،تناســب فضاهــای بــازار ســنتي
را دچــار شــکاف کــرده و موجــب تضعیــف مبــادالت آن در
سطــح منطق��ه و ش��هر تضی��ف شدــ .بــازار بــزرگ تبریــز
نيــز از اواخ��ر دورهی قاج�اـر ،بــه جه��ت سـ�رعت تغیی��ر و
تح��والت فعالیته��ای اقتص��ادی ناشـ�ی از مدرنیزاســیون،
شــاهد ورود و حضــور انبــوه کاالهــای تولیــدی و وارداتــی
و تغییــر در نــوع توزیــع و مبــادالت بــوده کــه بــا گذشــت
زم��ان ،بی��ش از پیـ�ش گشتــه و گاه بـ�ه تضعیــف و تخریــب
بــازار انجامیــده اســت ،لــذا نیازمنــد ســازمانیابی فضایــی
جدیـ�د اسـ�ت.

كاال و خدمــات بومــي و محلــي شــده و اکثریــت دارایــی و
ابزارهــای تولیــد تحــت تملــک ســرمایهدار قــرار میگیــرد.
گســترش مبــادالت در ایــن نظــام ،ســبب عــدم پاســخگویی
تولیــدات کوچــک شــده و ایــن امــر ســبب گــذار از تولی ـ ِد
کوچــک پیشــهوری بــه تولیــدات کارخانــهای و کارگاهــی
میگــردد .ایــن دوران ،روزگار دگرگونــی مــداوم تولیــد و
تحــرک بهعنــوان پیششــرط ادامــهی تولیــد اســت .از
مشــخصههای اقتصــاد معاصــر میتــوان بــه گســترش
بازاره��ای و رقاب��ت آزاد ،افزای�شـ تولی��دات کارخان��های و
ماشــینی ،ایجــاد طبقههــای اجتماعــی بــا اختــاف بــاال در
جامعــه ،تملــک بیشــتر داراییهــا و ابــزار تولیــد بهوســیله
مالــکان ســرمایه ،انگیــزه ســودطلبی بــاال (غلب ـهی تولیــد
بــر فــروش) ،حاکمیــت مصرفکننــده ،تمرکــز نیــروی کار،
توجــه خــاص بــه ایجــاد ارزشافــزوده ،توســعهی حملونقــل
و تبــادل کاال و حاکمیــت ســرمایه اشــاره داشــت.

نظــام سلســلهمراتبی نبــز در مــواردی بهدلیــل تبعیــت
از نظــام خیابانکشــی و نوآوریهــا دچــار دگرگونیهایــی
شــده امــا کلیــت کالبــدی خــود را حفــظ نمــود .در ایــن
خصـ�وص ،در عرصـ�هی مرکزیـ�ت مـ�واردی چـ�ون پويايـ�ي
فعاليتهـ�اي اقتصــادي در جــوار باف��ت بــازار و یــا احیــاء
مش��اغل رونقبخــش و ارزآور ب��ا تمرك��ز بــر بیشــینه کــردن
تولیــد فرآوردههــای صادراتــی چــون کفــش و فــرش،
بههمرــاه بهب��ود زیرس��اختهای کالبــدی ،تکنیکــی و ،...
میتوانــد مطــرح باشــد .نوســازی و مرمــت اصولــی ،اســتفاده
از نمایش��گاههای تولیـ�د و عرضـ�هی محصـ�والت تولیـ�دی و
تحركبخش��ی اجتماعــي بــرای گروههــای مختلــف ســنی
و جنســی در ج��وار راســتههای مرتبــط نیــز میتوانــد
تمرکــز بــر بــازار را ،بهعنــوان عامــل منحصــر بهفــرد در
مرکزیتبخشــی بــه شــهر ســبب گــردد .در بحــث الگوهــا
و عناصـ�ر شــاخص ،وض��ع ضواب��ط مش��خص ســاختمانی و
حفاظت��ي بــراي فضاه��ا و محی��ط بــازار جهــت جلوگیــری
از فرسوــدگي كالبـ�دي و از بیــن رفتــن الگوهــای موجــود

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه فعالیتهــای
اقتصــادی معاصــر تاثیــرات خــود را بهصورتهــای مختلفــی
در مشــخصههای ســازمان فضایــی از قبیــل مرکزیــت،
الگوهــا و عناصــر شــاخص ،ســاختار و سلســلهمراتب
باــزار بـ�زرگ تبریزــ نش�اـن دادهانــد .احــداث فضاهــای
تجــاری جدیــد در مجــاورت بــازار و خصوصــا مجتمعهــای
تجــاری و بازارهــای تخصصــی پــس از انقــاب نیــز ،افــراد
بســیاری را مجــذوب خــود ســاخته و از ایــن طریــق بــازار
را از مرکزیــت فرشــندگی خــارج کــرد .ســاختا ر و کالبــد
قدیمــی بــازار نیــز تــوان پاس ـخگویی بــه حجــم جدیــد از
تنــوع محصــوالت و خریــد بــاالی خریــداران را نداشــت و
بــا توجــه بــه نیازهــای نویــن گاه دچــار تغییراتــی جــدی
شــده کــه بــه متروکــه شــدن پــارهای از فضاهــای اصیــل
و حتــی عناصــر شــاخص آن و اضافــه شــدن فضاهــای
ناهمگــون انجامیــد .ایــن مســاله بــه در مــواردی بــه از
بیــن رفتــن الگوهــای فعالیتــی و کالبــدی در داخــل بــازار و
ایجــاد الگویــی در پیرامــون آن شــد کــه همپیونــدی الزم
را برقــرار نمیســاخت .در ایــن بیــن ســاختار فعالیتــی نیــز
دچــار تغییــرات عظیــم شــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

اگــر عنــوان شــود كــه تحــوالت عصــر معاصــر ناشــي
از نظــام اجتماعــي و اقتصــادي اســت تــا نظــام فرهنگــي
و اجتماعــي بايــد گفــت كــه توســعه بــازار تبريــز و جامعــه
محــاط بــر آن ،بيــش از آنكــه تحــوالت فرهنگــي و فكري را
تجربــه نمايــد ،بيشتــر معلــول شــرايط تجــاري و بازرگانــي
و ورود كاال و خدمــات بــرونزا بجــاي محصــوالت بومــي و
محلــي بــوده اســت .بــا ايــن حــال ،اينكــه ماركــس نظــام
اقتصــادي را علتاالعلــل وقايــع و طبعــا فرهنــگ را عنصــر
تبعــي ميدانســت و ميگفــت بــا تغييــر نظــام اجتماعــي
و اقتصــادي ،عوامــل فرهنگــي و اجتماعــي دچــار تحــول
ميگــردد در اينجــا تعبيــر و تفســيراش چنــدان ســاده
نخواهــد بــود؛ چــرا كــه ايــن بــازار رشــد طبيعــي نداشــته
بيــش از آنكــه تحــوالتاش ناشــي از عوامــل درونــي باشــد
بــر تحــوالت بيرونــي اســتوار بــوده و بهتدريــج بــا تضعيــف
اقتصــاد بومــي و محلــي بــر خريــد و فــروش كاال و خدمــات
واراداتــي تمركــز داشــته اســت و اينكــه وبر در نقطــه مقابل
ادعــا ميكنــد كــه تحــوالت اقتصــادي ميتوانــد ناشــي از
عوامــل فرهنگــي و اجتماعــي باشــد ،در ان صــورت بايــد
گفــت كــه تحــوالت بــازار تبريــز بــدون تحــوالت فرهنگــي
و اجتماعــي روي داده اســت .صرفنظــر از جنبههــاي
ارزشــي ،بيشتــر در حــد متغييــر وابســته عمــل نمــوده
و باعــث تغييــر جــدي در ســازههاي فرهنگــي و اجتماعــي
گرديــده اســت .در ایــران از اواخــر دورهی قاجــار تــا امــروز،
ب��ي آنك��ه تحوــالت توس�عـه اجتماع��ي و اقتص��ادی درون زا
روي دهــد تولیــد كارگاهــي و ماشــینی بتدريــج جايگريــن
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تحلیلی بر تاثیر فعالیتهای اقتصادی معاصر بر سازمانفضایی بازار بزرگ تبریز

در ب��ازار ،اسـ�تفاده از الگ��وي تجمي��ع در ساختوســازهای
جديــد ،بهســازي محورهــای بــازار و برجستهســازی عناصــر
شــاخص از جملــه راهکارهاســت .در بحــث ســاختارها ،در
عرص��هی کالب��دی ،توجهــ ب�هـ مس��ائلی چ��ون جلوگي��ري از
تخري��ب بناه��ا و عناص��ر بــاارزش تاريخـ�ي در باف��ت بــازار
و بهرهب��رداري از ارزشهـ�اي (کالبـ�دی -عملکـ�ردی) ایـ�ن
مراك��ز ،جــذب س��رمايهگذاريهای خصوصــي ،تامیــن
گ کافــی و  ...و در عرصــهی فعالیتــی مديريــت
پارکینــ 
تکنولــوژی و نــوآوري ،مديريــت منابــع انســانی و مديريــت
پ��روژه مط��رح اس��ت .نهایتـ�ا در خصــوص سلســلهمراتب نیــز،
توج��ه ب��ه سـ�اختار و سلس�لـهمراتب ش�رـیانهای مجــاور و
داخــل بــازار ،توجــه بــه نظــام ترتیــب و توالــی در جایگیری
فضاه��ا ،وق��وع فعالیته�اـ ،دیده��ا و حرکتــ ،راهکار مناســبی
در حفــظ و ارتقــای سلســلهمراتب بازارهاســت.
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1. Oxford Dictionary
2. Economy
 .3بـورژوازی (بـه فرانسـوی  ،)Bourgeoisieمقصـود از بورژواهـا همـان طبقه
سـرمايه دار و مالكيـن وسـايل توليـد جمعـي بـوده كـه اجـرا كننـده سيسـتم
كارمـزدي ميباشـند.
 .4نظامـی کـه تولیـد و توزیـع کاالهـا عمدتا به مکانیسـم بازار سـپرده میشـود،
مالکیـت خصوصـی مبتنـی بـر دارایی و نیـز مبتنی بـر مبادله بین افرادی اسـت
و از لحـاظ قانونی آزادنـد»( ،مولر.)1395 ،
5. Karl Marx
6. Max Weber
 .7در فراینـد «ماتریالیسـم دیالکتیـک» نظـام سـرمایهداری و مرحلـهای گـذرا
هماننـد سـایر نظامهـای اقتصـادی قبلی اسـت که بعـد از صنعتی شـدن جامعه،
سـرانجام بـا رشـد تضادهـای درونـیاش و بـا شـیوهای انقالبـی جای خـود را به
نظـام سوسیالیسـتی میدهـد.
 .8شاخهای از مسیحیت اصالحشده
9. Dominick Salvatore
10. Philip Kotler
11. Wirth
12. Spatial Organization.
13. Bill Ericsson
14. Retroductive

itage nomination dossier of Tabriz Historical
Bazaar Complex, Tehran: Deputy of Cultural
heritage.
Kotler, P (1931). Marketing Management; Analysis, Planning, Implementation, and Control.
Translators: Forouzandeh, Bahman. First Publication. Esfahan: Amookhteh Publication
Kotler, P. Armstrong, G (1998). Principles of
Marketing. Translator: Zare, Mahdi.Tehran:
Mehrjad: Modir-e Farda Publication
Mansouri, S.A.Mohammadzadeh, S. (2017).
“The Spatial Organization Changes of Tabriz
City from early Islam to Qajar period”. Bagh-e
Nazar Journal. 14 (5), PP:21-32
Mansouri S.A. Munir, G (2007). “Two Eras of
& Spatial Organization in Persian City: Before
After Islam with the Help of Developments’ Evidences of Kerman City”. Bagh-e Nazar Journal.
4 (7), PP:49-60
Masouminiya, A. (2004). “Optimal Market, Perfect Competition”, Islamic Economy Publica-

 .15تحلیـل دادههـای کیفـی و فنـون مربـوط بـه آن بهطورکلی میتواننـد در یازده
دسـته ،مورد بررسـی باشـند که عبارتند از تحلیل مردمنگارانهی شـماتیک ،تحلیل
نظریـهی زمینـهای ،تحلیـل روایتی ،پدیدارشناسـی ،تحلیلمحتـوای کیفی ،تحلیل
مکالمـهای ،تحلیـل نشانهشـناختی ،توصیـف ضخیـم ،تحلیـل موقعیـت ،تحلیـل
گفتمـان و تحلیـل دادههای مشـاهدهای (طیبـی ابوالحسـنی.)67 ،1398 ،
16. Moustakas
17. Creswell
 .18مشـتریان شـما واقعاً چه کسـانی هسـتند؟ ملیتشـان چیسـت؟ چند سـالهاند؟
میانگین در آمدشـان چقدر اسـت؟ و سـواالتی از این دسـت .هرچه اطالعات درباره
مشـتریها یـا گروه هـدف دقیقتر باشـد ،مشـتریها را بهتر می تـوان انتخاب کرد.
19. Heinrich Karl Brugsch

تشکر و قدردانی

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.

تاییدیههای اخالقی

نویســندگان متعهــد میشــوند کــه کلیــۀ اصــول
اخالقــی انتشــار اثــر علمــی را براســاس اصــول اخالقــی
 COPEرعایــت کردهانــد و در صــورت احــراز هــر یــک از
مــوارد تخطــی از اصــول اخالقــی ،حتــی پــس از انتشــار
مقالــه ،حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه
میدهنــد.

منابع مالی /حمایتها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــت ه و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد.
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