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 چکیده

سیر تحول فضاهای تجاری معاصر شهر تبریز با  تحلیل هدف از مطالعه حاضر
تحقیق از نوع کیفی مبتنی بر دو روش  .بوده استمحوریت بازار سنتی 

آوری اطالعات کاوی است. روش جمعبا راهبرد منطق پس میدانیای و کتابخانه
ای شهری و مطالعات همند اسناد طرحای از طریق مرور نظامدر بخش کتابخانه

و پدیدارشناسی میدانی با استفاده از روش بخش در مربوط به مسئله موردنظر و 
شوندگان از بین . مصاحبهباشدمی ساختاریافتهعمیق نیمهبه کمک مصاحبه 

تا اشباع اطالعات انجام  بازاریان و کارشناسان امر انتخاب شده و مصاحبه از افراد
 بازار تاریخی روند پدیدارشناسانه فهم رد مقاله این آورینو نفر(. 00گرفته است )

 ترسیم در ،رونیازا .باشد منطقه و شهر اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی عوامل با
 جدی ضرورت یک اثرگذار متقابل ارتباط به توجه بازار، آینده اندازیچشم

ت تولیدی جدید، دهد که این بازار قبل از ورود محصوالنتایج نشان می .دنمایمی
دارای فضاهای تولید، فروش و خدمات بوده و توانایی باالیی در ایجاد 

های فعالیتی بوده که با ورود کاال و گیری خوشهافزوده، تجمیع و شکلارزش
ظهور فضاهای جدید و خلل مدیریتی، دچار رکود شده و از  طبعاًخدمات جدید و 

های تولید و ضعف در بنیان به دلیل رقابت بازماند. فضاهای جدید تجاری نیز،
توانند های فعالیتی، نمیدهی به خوشهافزوده، ضعف در شکلعدم ایجاد ارزش

نقشی بنیادین در اقتصاد شهری ایفا کنند. استفاده از تجارب گذشته در جهت 
تبدیل بازار به فضایی کارگاهی به شیوه امروزی،  -های تولیدیاحیاء فعالیت

 ازجملهوجود سیستم قوی مدیریت  اولویت تولید و بازتولید وچندمنظوره با 
 مجدد بازار شود. حفظ و توسعهتواند موجب هایی است که میروش
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the evolution of 
contemporary commercial spaces in Tabriz with a focus on the 
traditional market. This research is qualitative which is based on 
library and field study. It is done by the retroductive research 
strategy. The method of data collection in the library section is 
through systematic review of urban plan documents and related 
studies and in the field section is using the phenomenological 
method and semi-structured interview. Interviewees were 
selected from marketers and experts, and interviews were 
conducted until information was saturated (14 people). The 
novelty of this paper can be in the phenomenological 
understanding of the historical process of Bazaar in relation to 
political, geographical and economic factors of the city and 
region. The results indicate that this bazaar has played an 
international and national role. It has the ability to create value-
added, and forming the activity clusters but with the advent of 
modernity, the introduction of new goods and services and the 
emergence of new spaces have stagnated. Usage of past 
experiences, traditional spaces are sufficient to transform into an 
exhibition for attracting the customers, leading to the recreation 
of forgotten professions. Such actions have helped to expand 
the audience and strengthen the spatial relationships between 
production, representation and service. Indeed It is possible to 
create a rational relationship between education and production 
inside the local workshops, customer service and representation 
spaces. These mentioned steps will provide multi-functional 
space with a priority of production and reproduction useful on a 
recreation of urban life. 
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 همقدم
دچار استحاله  جیتدربهکردند که با بروز انقالب صنعتی دانیم شهرها تا قرن هیجده، روند طبیعی و تاریخی خود را طی میهمچنان که می

از سنگین اجتماعی و اقتصادی شدند. این مسئله در اروپا در قرن نوزده و در ایران )البته بدون تجربه ناشی از عصر صنعتی( از قرن بیستم آغ
د. موضوعی که انهای قدیمی، تغییراتی سنگینی را تجربه نمودهبخش طبعاًهای زیادی به شهر اضافه شده و شد. در روند توسعه جدید، بخش

ویژه در بین و پرداختن بدان به (Thaitakoo, 2006: 16)معماری و شهرسازی ایجاد نموده  های فراوانی را در عرصهامروزه چالش
توجهی در این غفلت و یا بی .قرار گرفته استتأکید های قدیمی، همواره مورد مندان حفظ و توسعه بافتمعماران و شهرسازان و عالقه

 زایی در شهرهای دارای بافت کهن باشد.ترین عوامل آسیبتواند از جدی، میزمینه
داد. در های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و کالبدی شهر ایرانی را تشکیل میستون فقرات، مرکز فعالیت مثابهبهبازار از گذشته دور 

 به بازار در سازمان فضایی شهر بخشیده است. امروزه بازارعناصر شاخص مذهبی و فرهنگی، اهمیت خاصی  جواریهمبسیاری از شهرها، 
ین قرابت را دارد و تربیشذهنی انسانی ایرانی  شهر ایرانی عنصر زنده و معرف تاریخ و فرهنگ برآمده از معنای خاصی است که با اندوختهدر 

ترین عنصر با نقش اجتماعی و اقتصادی، هنوز زنده وه بازارعالشود. بهشناخته می انعنصر کالبدی برای شهروندان ایرانی و گردشگر ترینمهم
 (.033: 0336، حکیمیان و لکدهد )می مأواتاریخی کالبدی در شهر است که بستری از رفتارهای و فعالیت اجتماعی و فرهنگی را در خود 

ای، لطمات جدی بر های اخیر رشد سریع عوامل مدرن و ضعف عوامل داخلی در شناخت به موقع واقعیات جدید جهانی و منطقهدر دهه 
باشد. بررسی سیر ای از این موارد مینمونهنیز  ،0بازار تبریزبه بازارها وارد ساخته است.  ازجملهری های سنتی و تاریخی مراکز شهحیات بافت

( که در 030: 0331، خانی و شهر بوده )مرصوصی های اصلی کالبدی و فضاییسازد که این بازار همواره از پایهمی تاریخی شهر، مشخص
 آورده است. این بازار، با واقع شدن در مسیرهای به وجودهم پیوسته در ساختار کالبدی آن شبکه بهارتباط یا در پیوند با سایر عناصر شهری، 

تولید، توزیع، خدمات و عرضه بوده و با برخورداری از  ةزمینای درترانزیتی، همواره دارای موقعیت ممتازی برای ایفای نقش منطقه
 کنندگی اقتصادی باال در دلیل تعیین شده و بهالمللی محسوب میملی و بین کارکردهای قوی و متنوع، حوزه نفوذی وسیع در سطح

 گیری و ترکیب فضاهای مجاور نیز اثرگذار بوده است.شکل
کارگاهی، این بازار که روزگاری -صنعتی در اواخر قاجار و اوایل حکومت پهلوی، در پس تحوالت جدید حاصل از ورود محصوالت جدید

المللی فراهم ساخته بود، بسیاری از ، خدمات و عرضه، بستری برای واردات و صادرات کاال در سطح ملی و حتی بینبا مرکزیت تولید
خود را از دست داد و با وجود ارائه کاال، نتوانست به رشد تاریخی خود تداوم بخشد. لذا بسیاری از  کنندهنییتعهای ها و حتی نقشکاربری

اهمیت پیشین خود را  مروربههای بازار، آن، راسته به دنبالل بسیاری چون مسگری، آهنگری و ... تاب نیاوردند. سراها متروک شده و مشاغ

متناسب با آن را  و کالبد فعالیتی ،فضایی نظام سلسله مراتبی هایی قرار گرفتند کهاز دست داده و برخی با تغییر کاربری در خدمت فعالیت
های پیرامون( با عنوان نبض اقتصادی بازار، در ارتباط نزدیک )داخل بازار یا بازارچههای تولیدی بهبخشذشته در گ که ینداشتند، در حال

 طلبید.فضاهای عرضه و خدماتی قرار داشته و سازمان فضایی خاص خود را می

 پاسخگویپهلوی،  ایی بازار تبریز از دورهسازمان فض نفع،و ذی نظرصاحبویژه مشاهدات و مصاحبه با افراد بنابر دالیل بیان شده و به
 ةزمیندر .و کالبدی دارای مشکالتی استونقل حمل ،دسترسی مسائلها اعم از و در اغلب زمینهخوبی برای نیازهای جدید کاربران نیست 

ه که به انقطاع آن و متروکه شدن های جدید، بازار قدیم، گاه دچار تغییراتی جدی شدکشیدر اثر خیابانتوان گفت، دسترسی و ترافیک می
، وجود مسیرهای ونقلاست. در رابطه با حمل ای از فضاهای اصیل و حتی عناصر شاخص و اضافه شدن فضاهای ناهمگون انجامیدهپاره

عنوان باراندازی از هطور مثال، کاربری کاروانسراها بونقل و باراندازی کاال دیکته کرده است. بهجدیدی برای حمل ها و فضاهایجدید، روش
های تجاری، رشد با رشد فعالیت: توان گفتهای اطراف بازار شکل گرفته است. در رابطه با کالبد نیز، میبین رفته و باراندزهایی در خیابان

ت و ارتباط بازار با های اصلی بازار انجامیده و سبب تغییراتی در نظام محالمتوقف شده و به مختل شدن برخی از حرکت عمالًکالبدی بازار 
این در شرایطی است  سازد.مدرن یا مدرن، امری ناگزیر می دگردیسی بازار را به انواع نیمه مسائلهای مجاور گردیده است. تمام این محله

 احساسی هایحالت ... و ویترین طرح ،رنگ موسیقی، نور، چون باران و ... عواملی پارک، ستاره الله ازجملهکه در فضاهای تجاری جدید 
 دارا آن برعالوه .دنشومی تجاری هایمجتمع و هامال این در حضور به مشتریان تمایل موجب و داده قرار تأثیر تحت را کنندگانمصرف

 نیازهای رفع یا اوقات گذراندن برای مکانی به را مراکز این تنوع و کیفیت نظافت، ،تجاری واحدهای تجمیع و تفریحی رفاهی، امکانات بودن

                                                 
 می باشد.از جمله بازارهای ثبت شده در میراث یونسکو  .
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 نما، طراحی نوع کودکان، بازی برای هاییمکان و هارستوران ها،شاپکافی چون فضاهایی وجود .است کرده تبدیل بلندمدت و مدتکوتاه
 است. عوامل دیگر از نیز پارکینگ و محوطه ورودی،

در طی دوره معاصر )از اواخر قاجار تاکنون( بر بازار تاریخی، تأکید بررسی سیر تحول فضاهای تجاری تبریز با  مطالعهاین  هدف از
و  فروپاشیدر حال شهر تبریز باشد که بسیاری از آثار معماری سنتی و تاریخی  دارای اهمیتتواند بررسی موضوع از آن جهت میباشد. می

تواند به میترین بازارها یترین و غنعنوان بزرگهب شهربنابراین شناخت کم و کیف میراث گذشته چون فضاهای تجاری  .نابودی است
تواند می ،شهراین  برعالوهاهمیت این بررسی محدود به شهر بازار تبریز نیست پیدا است که کمک نماید.  ازیموردنفضاهای تجاری  دیبازتول

ی خرید، مسائل فرهنگی، های مختلفی اعم از رفتارشناسدر زمینه بسیاری مطالعاتی در بسیاری از شهرهای دیگر نیز قابل استفاده باشد.
ها و دالیل تر بدان پرداخته شده، ریشهدر مطالعات کم آنچهکار شده است. در بازار اجتماعی، رفتاری، کالبدی، معماری، بازسازی و مرمت 

باشد. ثر ؤم خألاین  خود در کاهش نوبهبهها است تا بتواند سیر تحول فضاهای تجاری است، نوآوری این مطالعه نیز پرداختن به این ریشه
 سیر تحول فضاهای تجاری در تبریز چگونه است؟ال اصلی این است که ؤر این خصوص سد
 

 ينظرمبانی 

 چارچوب نظری
 مفهوم و تعريف بازار

 نتیجهو بفروشند. آمدند تا تجارت کنند و کاالها را در مراکز تجاری و جمعیتی خود بخرند ها در سراسر جهان گرد هم میها، انساندر طول قرن
سرعت عنوان محور اصلی فعالیت، بهها و اختراعات جدید را گسترش و توسعه دادند. پول بههای تجاری چنین بوده که تجار ایدهجانبی این فعالیت

های تولید در پی تکامل روشها که انسانوقتی (.32: 0331، 5میالنبازارها توسعه یافت )مک موازاتبهدر بازار پدیدار شد و فرهنگ در کنار و 
آن با تولیدات دیگر افتادند. از همین زمان بود که  دستی موفق به تولید محصول بیش از نیاز خود شدند، به فکر مبادلهمحصوالت کشاورزی و صنایع

آمد. اولین اقدامات عملکردی  به وجود و انجام مبادالت نگهدارینیاز به مبادله در جوامع انسانی شکل گرفت و متناسب با آن، مکان و فضایی جهت 
ها چه به لحاظ عملکردی و چه به های موقتی بودند که الگوی رایج در آنشده برای خرید و فروش محصوالت بازارهای سرباز یا غرفه شناخته

صورت ز خدماتی از لحاظ شکل بهاین مراک (.Guedes, 1979: 111توان با بازارهای هفتگی امروزی مقایسه کرد )لحاظ کالبدی و رفتاری می
(. این 60: 0316گرفته است )پوراحمد، انجام می آنجاشده و امر مبادله کاال در های اصلی ساخته میای در مجاورت راههای سادهمیدان

ای مربوط به خود ههای گوناگونی با معانی خاص در فرهنگناپذیری از جامعه عمل کرده و به اسمصورت بخش جداییبازارها اغلب به
 (.55: 0336پور، ه شده است )قاریگرفت vacuarارمنی  و از واژه wazar پارسی میانه بازار از واژه شدند. کلمهنامیده می

به  اقتصاددانان اما کنند.یا خدمات به آن مراجعه می کاال شود که خریداران و فروشندگان برای مبادلهنظر تاریخی، بازار به محلی اطالق می از
به  بعضاً «بازار»گویند. در عین حال کنند، بازار میخریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کاال یا خدمات خاصی مبادرت می مجموعه
 و خرید نقشداشتن بر افزون بازار (. 20-21: 0332، 3)کاتلر مانند بازار نیروی کار .شودن یا خریداران نیز اطالق میهایی غیر از مشتریامجموعه
 (.023: 0335 ،لنگرودیمطیعی ) استبوده نیز مردم اجتماع مرکز و سیاست قطب تفریح، محل فروش، 

که بر اصل تبادل کاال و رفع  دنشوهای اساسی محسوب میمشخصهو از  یاقتصاد ان مهمارک ازی اسالمی نیز بازارها شهرهادر کالبد 
فروشـی و فروشی ثابت و سیار، عمدههای خردهاسالمی، بخش هدر بازار مرکزی شهرهای بزرگ خاورمیاناند. آمده به وجوداحتیاجات مردم 

سازمانی گرد هم  در بـافتی وریامور اعتباری و مالی، تولید و پیشهگری، تجارت خارجی، خدمات خصوصی و عمومی، واسطه نکـداری،اب
گاه بخش های اقتصادی که خاسترشته هـم تـأثیر متقابـل دارنـد. ایـن در هـم تنیـدگی و گونـاگونیاند و بروابسته به همجمع شده و 

خورد. در شهرهای کوچک، های پایتخت به چشم میها و شهربازارهای بزرگ مراکز استان تنهـا در ،اسـتاعظم آن تجـارت خـارجی 
 (.Wirth, 1974: 219) کشاورزی یا روستاهای اطراف است هشان تنها یک منطقیافت که شعاع عمل تـوانای مـیبازارهـای سـاده

حتی ابتدایی مانند های بسیار ساده و ها دارای سبکمتفاوت است. بعضی یکدیگرشک سبک معماری بازارهای شهرهای اسالمی با بی
ی است مانند بازار شهرهای ایران. تربیشکشورهای آفریقا و بعضی دیگر، دارای پیچیدگی و تنوع معماری  غربی شمالبازار شهرهای 

                                                 
. John McMillan 

. Philip Kotler 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 کانون ،دادوستد و گردهمایی برای جایگاهی و کردهمی ایفا را اهمیتی حائز نقش همواره زمین در ایران شهرنشینی تاریخ ابتدای بازارها از

شهرهای اسالمی،  تربیش(. بازار 011: 0331است )معماریان،  بوده با هم مردم آشنایی و همگانی هایآگاهی پخش ها،جنبش ها وشورش
 است یکدیگر مقابل در دکان راسته متشکل از دو عموماً و است یکدیگردر جوار مسجد جامع شهر و متصل بدان و از نظر معماری مکمل 

مدرسه،  مسجد، چهارسوق، دربند، تیمچه، کاروانسرا، قبیل از بناهایی و است یاویژه دارای بافت و داده پیوند هم به را هاآن فسق غالباً  که
 دوطبقه(. تعداد معدودی از بازارها دارای ساختمان 6: 0331 اورمانی،بهمنی و )ایراندوست آیدمی شماره ب آن متعلقات از هاآن مانند و انبارآب

های بازار تبریز و هستند، مانند بعضی از شبکه طبقهمینتوان در اصفهان و دمشق دید. گاهی نیز یک و آن را می ست که بهترین نمونها
های بازار که در حقیقت معابر شود. شبکههای تولید استفاده میبلکه از آن برای انبار یا کارگاه ،فوقانی محل فروش نیست اصفهان که طبقه

 تربیشکنند. این عمل کم و بیش در صورت محل نمایش کاالهای فروشی درآمده و در واقع سد معبر ایجاد میبه یگاه ،اندمردمی عموم
 (.30: 0313شود )شفقی، اسالمی دیده می بازارهای منطقه

تولید و ، فروش، ت. نهاد مذکور با خریدوری سرمایه اساقتصادی و کانون نظام بهره ازار مرکزی شهرهای اسـالمی خاورمیانـه، مرکـز ثقـلب
رهبری امور اقتصادی و مالی شهر درآمده و جایگاهی محوری در سیاست و دین دارد. با این برداشت، بـازار  صورت مرکزوری گسترده بهپیشه

اصلی  هضروری و حلق هطواسبازار  (.Bobek, 1959: 259) شودمرکزی معامالت شهرهای بزرگ امروز قلمداد می همعادل محل نهـادی
 (.Lapidus, 1967: 59) شودمی وبسبرداری از سرمایه محجایگاهی برای بهره بوده وتولید و توزیع و مصرف  هزنجیر

)از راه مبادالت بازرگانی روی  و توسعه عمومی شهر داشتننگهبرجا  شود، پاسه کاربرد اصلی به عهده بازار شهرها گذاشته می
فرهنگی شهروندان )از راه استقرار  -و اعتالی روابط اجتماعی دستی(، پرورش دادن روحیهپروری و صنایعشاورزی، دامهای کفرآورده
بازاریان قرار گرفته باشند( و تقویت عقاید  میرمستقیغهای آزاد در کلیه اماکنی که به هر منظوری ساخته شده و در دسترس مستقیم یا تماس

بازار  ایرانی شهرهای در هم هنوز (.003: 0321توانند به کار ابقای دین اسالم آیند )فالمکی، هایی که میاخالقی و بنیاد -مذهبی
 به بازار را ورانپیشه ایاندازه تا نو و گسترده بلوارهای و هانساخت خیابا اگرچه و است ایرانی خریدار و ورپیشه برای ترین جایگاهشایسته

 (.011: 0331بس )معماریان،  و است ایرانی ستد و داد جایگاه بازار، که شودمی واقعیت آشکار این ینگرژرف کمی با هم باز کشیده، خیابان
 

 های موجود در خصوص فضاهای شهری و بازارهارويکردها و نظريه

شناخت. جریان اول که  وبیش بازای کماندیشه توان در چند جریان عمده( را می11 گر معاصر )دههمعماری و شهرسازی توسعه
آن است که با بازگشت به  به شهر و شهرسازی مطرح شد. این جریان بر 0321در نگاهی دارد که پس از انقالب  منشأگرایی است، فرهنگ
برای  ای نوپردازی شده راسر را برای کشور تدارک ببیند و گذشتهدیگرگونه و درون ای نووارگی، معماری و شهرسازیهای پایهاندیشه

صد ساله نوآوری در مقیاس جهانی و با توجه به به دستاوردهای یک با توجهند. جریان دوم، نوآوری است که معماری و شهرسازی طلب ک
توان جهانی اندیشید و محلی عمل کرد. المللی تدارک دیده و بر این باور است که میکه این نوآروی در مقیاس بین چارچوب علمی و تجربی

های معماری و شهرسازی بومی است و بازخوانی این که طرفدار بازآفرینی و نوزایی ارزشنوآوری، در دو دهه اخیر گو این وم، فراجریان س
گرایی، مشارکت، گفتمان، خردباوری و قانونمندی، پنج نکته اصلی حیات مدنی و زندگی دهد، کثرتها را در دستور کار خود قرار میارزش

توان به مفهوم کلی پایداری معماری و شهری نوآورند و این دیدگاه بر این عقیده است که با کاربرد این پنج نکته می راشهری از دیدگاه ف
یک سودای که در رویای فرانوپردازی است، هرنوپردازی شده دارد تا آن که دل در گرو گذشتههای فکری، از آناین جریان دست یافت. همه

 (.23-61: 0331اند که حال از یاد رفته است )حبیبی، سازی خو گرفتهو چنان به این آینده ساختن آینده را دارند
مستقلی ندارند،  کامالًد و اغلب ماهیت هستن کیتفکقابلاز هم  یسختبهفضای شهری دارای کارکردهای متعددی است. این کارکردها 

 .کنندرفتاری پیدا می بازنمودم عمل کرده و در ساختار اجتماعی های دو یا چند سطحی، در هم پیوندی با هصورت الیهبلکه به
اند. سرزندگی فضای شهری بازتاب تعدد و نوع مطلوبیت آن سخن گفته سرزندگی واندیشمندان متعددی پیرامون فضای شهری، 

تمامی افعال ) رادی که به مفهوم فعالیتاز میان اف (.62: 0333سعیدی رضوانی، و  خستو)پذیرد هایی است که در فضا انجام میفعالیت
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چون زندگی و فضای شهری و مفاهیم مرتبط د فعالیت( ، کاربری )عامل مول(گیردانسانی که در راستای برآوردن یکی از نیازهای او انجام می
 .(00: 3603پاکزاد، ) اشاره کرد، 1و یان بنتلی 6، جین جیکوبز2، کوین لینچ0توان به یان گلاند میاشاره کرده

ست که به سرزندگی فضاها منجر ا ویژه غلبه کارکرد تجاری یعنی فعالیت خرید و فروش عاملیها در فضای جمعی بهط کاربریالاخت

 هااگر در ساعات پایانی روز و یا ساعات ابتدایی شب به این فضا .خواه این فضا نام میدان داشته باشد یا بازار یا فضای جمعی .شودمی
است که اجازه عمومی همین خصلت گشودگی فضایی و یکپارچگی فضای  .شونددیده میتر و پر از رفت و آمد ها شلوغ، آنشودمراجعه 
زیبایی ظاهری آن. به نظر  صرفاًدهد و نه می -و خدمات کنندگان کاالو دریافت کنندگانارائه -به تعداد زیادی از مردم زمانهمفعالیت 

 .ها رونق فعلی خود را از دست خواهند دادفضاشود، این رونق کم فضا و فعالیت خرید و فروش از آن رسد اگر کارکرد تجاریمی

های های اقتصادی و برخی آن را با فعالیتآن را با فعالیتتوسعه نیز نظریات مختلفی ابراز شده است. برخی  بازاردر خصوص توسعه 
همه در  -خصوص در قرون گذشته به -ت که ایجاد و توسعه آن در شهرهای اسالمی، بر این نظر اس3گذارند. بونینمکمل در رابطه می

یافته است. ها، توسعه میهسته اولیه بازار در مسیر اصلی کاروان کنندگان بوده و به همین دلیلرابطه شدید با تولیدکنندگان و مصرف
ای از کاال و ستقرار نوع ویژهاهای خاص، محل بازار به سبب ارزشهای یک از جایگاهاقتصادی بازار سبب شده تا هر -فضایی یدهسازمان

 یاگونهبهگرفتند و در دو سوی آن قرار می وستهیپهمبههای بازار اغلب سرپوشیده بوده و حجره (.Wirth, 1968: 138)خدمات گردد 
های دو طرف مسیر را ببینند و دگان بتوانند فروشگاهکننها جریان یابد و مراجعهدر آن یراحتبه یدستچرخشد که عبور انسان و طرح می
 (.31: 0333خود را انتخاب نمایند )محمدزاده،  ازیموردنکاالهای 

ضمن اشاره به کانون فعالیت اقتصادی بازار اسالمی، معتقد است که بازار، زیربنای اجتماعی و معنوی بوده و ، (5103) 3جاویسی و همکاران
کدام انبوهی از کارکردهای اجتماعی، مذهبی، فرهنگی ، کاروانسرا و حمام هرانبارآبمسجد جامع، مدرسه،  دمیده شده است.روح اسالمی در بازار 

نموده تا در دسترس عموم مردم قرار گیرد. این موضوع ناشی  یابیمکان. کارکرد اجتماعی بازار، آن را در مرکز شهر بخشندیمو سیاسی به بازار 
 .(Bonine, 1990: 64)ی مسجد جامع در شهرهای اسالمی است که همواره عامل استقرار بازار در مجاور خود بوده است از موقعیت مرکز

 اند.های سیاسی بودهایران حامیان بسیاری از فعالیت کارکرد سیاسی بازار نیز ناشی از نقش ارتباطی آن بوده است. بازاریان
های مختلف اجتماعی نبود. دهد. دلیل چندانی برای حضور گروهو تجارت را می وکارکسببوی  رنگ و تربیشدر نگاه اول فضای بازار، 

آمدند. در نگاه دوم بازار که فعالیت اجتماعی و فرهنگی در میان باشد، مردم به خاطر انجام فعالیت خاص به بازار می، بیش از اینگریدانیببه
های مختلف اجتماعی باشد. طبیعی است که در این نگاه گروهعی و محل گذران اوقات فراغت میتجارت، محل انجام فعالیت اجتما برعالوه

کردند. با انطباق مباحث با واقعیات در دسترس ، برای تفریح و پرسه زنی به بازار رجوع میوکارکسبخرید و یا  یجابه بساچهحضور دارند. 
وکار به امور مختلفی چون مذهبی، فرهنگی، تفریحی و حتی عی بوده و مردم در کنار کسبنشان از آن دارد که بازارهای سنتی، محل اجتما

 01گهل دستورالعمل یانتواند در انطباق با میپرداختند. به همین جهت کارکرد اجتماعی بازار تا حد زیادی سیاسی به شکل مختلط می
های ضروری یا اجباری فعالیت .0: داردشکل بیان می ر فضاهای عمومی بدینگانه انسان را دهای سهقرار گیرد. او در سطوح فعالیت (0331)

که شرایط و  های اختیاری )نظیر گردش و نشستن( تنها در صورتیفعالیت .5روی تا محل کار، خرید یا منتظر شدن برای اتوبوس؛ پیاده نظیر
جتماعی نظیر صحبت و گفتگو، تماشای مردم و رویدادهای اجتماعی که های افعالیت .3شود؛ مکان، این تمایل را ایجاب نماید انتخاب می

های اختیاری و اجتماعی را به هستند که فعالیت ییفضاهاهای عمومی به حضور سایر مردم بستگی دارد. طبق نظر گهل، بهترین مکان
ی، مذهبی و تفریحی مناسب، بالقوه موجب تحقق های بازار با داشتن موقعیت اجتماعآمیزی تشویق نمایند. فضاها و راستهصورت موفقیت

خرید، با دیگران ارتباط برقرار نموده و به گذران اوقات فراغت  برعالوهتوانستند  شد. مردمهای اختیاری و اجتماعی میبسیاری از فعالیت
 بپردازند.

                                                 
. Jan Gehl 

. Kevin Andrew Lynch 

. Jane Jacobs 

. Ian Bentley 

. Bonine 

. Jayyusi et al 

. Jan Gehl 
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های مکمل، باید گفت که بازار در دوره اخیر تحت تأثیر های اقتصادی در رابطه گذاشته شود خواه با فعالیتبازار با فعالیتتوسعه خواه 
 ادامه داشته و همچنانویژه در شهرهای بزرگ و این روند به (Marcus, 1989: 44)مدرنیته غرب تحوالت بسیاری را تجربه نموده است 

ها در شهر تعاریفی از بازارها و جایگاه آن ،تحقیق جای تا بدینبسیاری از عملکردهای آن با تقابل زمانی و حتی مکانی مواجه شده است. 
 هایی در این خصوص بهره برده شد. با اجماع موارد، حاصل شد که نیاز امروز کشور، عبور از دوگانهها و جریانارائه و از نظِر تئوریسین

شناسی و ان یابد، کاری که جریاننحو مطلوبی سام های کنونی بههایی است که در آن مشکالت و ناهنجاریسنت و رسیدن به افق-تجدد
 ( را تسهیل کند.زارهابابر تأکید شهری و معماری )با  مسائلید و مقوم آن باشد و حل ؤتواند مگفتمان می وسیلهایجاد اتحاد به

 

 پیشینه تحقیق
 بارگذاری . کاهشانجام دادند« نو حوزه نفوذ آتبریز تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار »با عنوان  ای، مطالعه(0331)خانی مرصوصی و 

با  کشور محوری توسعه واحیا  تقویت، اقتصادی، و فضایی کارایی هدف با پذیریرقابت ایجاد لحاظ کمی، به تجاری هایفعالیت سطح
 درونی هایظرفیت زا استفاده با تبریزشهر کالن هایفعالیت اقتصادی و همچنین بهینه وریبهره و کارایی ارتقای تجاری، بازرگانی عملکرد

کمک به پوبایی شهر و  منظوربه تبریزشهر کالن اقتصادی مرکز عنوانبه بازار شأنیارتقا و کیفی تقویت منطقه، تاریخی بافت مرکزیت
 .است تحقیق این هاییافته از اجتماعی آن،-توسعه اقتصادی

به بررسی تحوالت کالبدی و اجتماعی  «زار سنتی در شهرهای ایرانتحوالت کالبدی با»عنوان  باپژوهشی  در ،(0331) یبهمنایراندوست و 
بازار از عملکرد فعالیتی با مرکزیت قوی به این که داد نتایج تحقیق نشان . پرداختندکانون اقتصادی و اجتماعی  عنوانبهبازار سنتی کرمانشاه 

این شهر،  عملکردعواملی چون تغییر در نقش و ی و اجتماعی مواجه است. چنین با افت ارزش و پویایی اقتصادو هم تبدیل شدهی اهیحاشعملکردی 
های نو در های نوین و در پی آن تغییر در شیوه تولید و استفاده از روشکشیخودرو به شهر و خیایان ورود، ونقلحملهای تغییر در شیوه

 ند.اهثیری اساسی داشتنحوی بر ساختار و عملکرد بازار تأبه  رسانی در شهر هر یکهای جدید خدمتهریزی، طراحی شهری و شیوبرنامه
« سنجش معیارهای سرزندگی اقتصادی بازارهای تاریخی ایران با رویکرد بازآفرینی»با عنوان  تحقیقی در ،(0330)صیامی و همکاران 

ل عدم بروز سرزندگی اقتصادی در بازار، عدم دالی ترینمهم، دادهای این پژوهش نشان . یافتهپرداختندبه بررسی بازار تاریخی قزوین 
تواند به سرزندگی اقتصادی برسد باشد. در صورتی بازار میرنگ بودن نقش فرهنگی بازار میبعدی کم بازسازی و بهبود بنای آن و در وهله

 ادی نیازمند بازآفرینی کارکردی است.. بازار قزوین برای رسیدن به سرزندگی اقتصشوداجتماعی و کارکردی -که بازآفرینی فیزیکی، فرهنگی

تا  شدهآن تالش اشاره داشت که در « های تجاری ترکیهشناسی فعالیتتغییرات ریخت»با عنوان ای مطالعه(، 0303) 00اجیتوکالتی و بوی
اولین تحول با انتقال ن داد که ها نشایافتهچگونگی تغییر در تجارت استانبول با گذشت زمان و در تناسب با تغییرات اقتصاد جهانی، درک شود. 

فضایی این تغییر، با انتقال از بازارهای سنتی به  گیرد. جنبهداری داخلی و خارجی و اقلیت تجار شکل میقدرت از دولت و واحدهای صنفی به سرمایه
اخلی و خارجی است. بیان فضایی این های بزرگ دبه شرکت نماید. دومین تحول با انتقال قدرت از کسبه سنتی خردمرکز تجاری جدید رخ می

 چندین شرکت پراکنده تحت مالکیت مشترک و ساخت چندین مرکز تجاری بزرگ بوده است. تأسیس، 05هاها در خیابانتحول، ظهور مغازه
، دموجوچارچوب مفهومی برای درک شرایط  «احیا و بازسازی فضای عمومی فعالیتی» عنوانا بپژوهشی  در ،(5100) 03جونگ نام

کرده  ارائه، «یقلمرو عموم» معماری برای عدم وجود یهاحلراهآن دنبال  و به 00جنوبی کره در بررسی پتانسیل بازارهای سنتی سئول
نقاط گردشگری ترکیب  ژهیوهای دیگر، بهتوسعه داد که با برنامه توانیجدید از بازار سنتی را م که یک نسخه دادنشان  پژوهشاین  است.
عنوان فضایی برای خود را بهتواند می ،مزایای رقابتی ذاتیچنین . همشودیبرای برآورده کردن نیازهای مدرن تطبیق داده م امر این و شده

 .کندهای تجاری و ارتباطات بین فردی احیا فعالیت
در پایتخت اندونزی با هدف کشف دانش  عنوان ظرف و مظروفدر فضاهای باز بهدر رابطه با بازارها پژوهشی ، (5105) 02رقیه و باراتو

عنوان مظروف و فضاهای باز شهری های بازار بهفعالیت داددر رابطه با فضا و مکان یا ظرف و مظروف، انجام شده است. نتایج نشان 
از  06الما آلون-آلون همواره بوده است. مطالعه یاندونزفضاهای باز شهری  فرهنگی است که در تاریخ توسعه عنوان ظرف، یک پدیدهبه

                                                 
11. Tokatli and Boyaci 

12. Free-Standing Stores 

13  . Yu Jung Nam 

14. Seoul, South Korea 

15. Siti Rukayah and Bharoto 

16. Alun-Alun lama 
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 طول های بازار شکل گرفته است. درخاطر وجود فعالیتهای کالبدی بلکه بهکه مکان نه به علت جنبه دادههای اولیه تاکنون نشان سال
جای به تا است دولت و شهری طراحان برای یتوجهقابلی اندونزی با بازارها همسو بوده، بنابراین نکته در شهری باز فضای توسعه تاریخ،

 با این مکان، در نظر بگیرند. یکپارچه را شهر، آن فضای طبیعت با شده اختصاص مکانی تفکیک
نگاشته « تاریخی -تجاری یمنطقه یک پایدار های محلی در توسعهفروشینقش خرده»با عنوان  تحقیقی ،(5102) 01ورول ارسالن

 03ی محلی بازار تاریخی بورسای توسعهمشارکت انجمن فروشندگان محلی در برنامه است. در این مطالعه، هدف بحث در رابطه با الگوهای
ترین پله عبارت است از اییننتایج تحقیق به صورت نردبانی تصور شده است که پترکیه در پنجاه سال گذشته است.  03هان در منطقه

چهارم  سوم، آگاهی دادن و پله کت دادن شهروندان در امور است. پلهنفوذ که بیانگر عدم تمایل به شرحل مراجع ذیو ارائه راه نفوذاعمال
 شنیده و دیده شوند. اما در این شرایط، اطمینانی قوی مبنی بر واقعاًدهد تا دهد. این شیوه، به شهروندان امکان میمشاوره را نشان می

دارندگان قدرت در  همچناناما  .دهددان اجازه مشارکت و دخالت میپنجم، قوانین اساسی به شهرون شهروندان وجود ندارد. در پله نظراعمال
ها شرکت کنند گیریآید تا با افزایش قدرت در تصمیمگیری هستند. در پله ششم است که این امکان برای شهروندان فراهم میمقام تصمیم

هفتم، شهروندان قدرت مذاکره با  . در پلهآیدمی به دست قدرت دارندگان و شهروندان میان مذاکره طریق از حقیقت و این مشارکت، در
 آورند.می به دستگیری را ی تصمیمها حاضر شده و اکثریت کرسگیریشهروندان با اقتدار در تصمیمدر پله آخر، مقامات دولتی را دارند و 

مناطق خاص پرداخته  شاملمحیط فیزیکی  عنوان یک(، نیز در تحقیقی به بررسی بازار بزرگ استانبول در ترکیه به5102) 51شارن ول
که بازار نیز همانند  داد، نشان گرفتهصورت  یتکامل یاقتصادجغرافیای حاصل از  یاقتصاد لیو تحل هیتجز لهیوسبهکه  قیتحق نیااست. 

تغییر و  دیبازتول ت،یر به تقوقاد یافته و ییفضا انیبی، شهر چارچوب قیاز طر رییتداوم و تغ یک موجود زنده، همواره در حال تغییر است.
در  یفرهنگ یو استانداردها یاقتصاد یها، الگوهاسنتاز  است یدیجذب و بازتاب جد یانداز شهرچشم نی. بنابرااست های محیطیقابلیت
 کند.حفظ میبازار استانبول  دررا  ی پایدارانطباق مداوم که زندگ فرآیند

در  یعنوان عوامل احتمالبه، 55در اندونزیسوراکارتا  یسنت یبازارها عیو توز ییفضا محدودهر ، بپژوهشیدر  ،(5101همکاران ) و 50عالیا
 یمشابه یدر ساراکارتا الگو یسنت یبازارها ییفضا عیکه تنوع و توزآن است  پژوهش جهینتاند. کار کرده ییبر فضا یمبتن تیریبهبود مد

 عیو توز متنوع یت کارابازار؛ ساع یهایژگیخاص مطابق با و یانواع کاالها ؛پوشانات همخدمعملکرد دارد؛  بازارها گرید ابازار ب کی نیب
 د.نباش دیخدمات خرمرکز ارائه عنوان بازار به تیریبهبود مد ید عوامل بالقوه برانتوانیم ییفضا

 

 انجام پژوهشروش 
اسنادی و  هایبررسیبنابراین در بخش  ای و میدانی است.کتابخانه-اسنادی شامل دو بخشتحلیلی  -به صورت توصیفی تحقیقکار  روش

فهم ، بخش دومدر  استفاده شد ومقاالت موجود، و  های شهری )طرح جامع و تفضیلی(مربوط به طرح هاگزارشکتب، ابزار  از ایکتابخانه
و  عمیق مصاحبهپرسشنامه به روش ک ابزار به کم« و استقرایی 53کاویمنطق پس»و تحلیل پدیدارشناسانه به  با اتکاساختارهای پدیده 

تا حد  )بازاریان و کسبه(عان ذینف همچنیننظر و افراد صاحب، از گیری هدفمنداز نمونهاستفاده به همین منظور با  .ودب یافته ساختارنیمه
 01تـا  31 بـین که هریکه برده شد ساله بهر 30-32 سنی بازاریان با محدوده از ،نفر 00لذا، از مشارکت صورت گرفت. مصاحبه  اشباع

مورد از بین کارشناسان  دوو  سنتیها در بازار ها و کارگاهها از بازاریان در حجرهمورد از مصاحبه 05، از این میان. دقیقـه بـه طـول انجامیـد
 3کنندگان ها در جهت فهم مشارکتپرسشگران و بازتنطیم منظور آشنایی با چگونگی برخورد مصاحبهاین حوزه انجام شد. در این روند به

مدت حضور، صنف، سن و این،  برعالوهبازار مورد بررسی قرار گیرند.  در این رابطه سعی شد اصناف پایهپایلوت انجام شده بود.  مصاحبه
 ،انجام تحقیق فرآیند. عات دست یافتتری از اطالها، به سطح جامعوان با اتکا به تنوع آنبت تاشود میهایی مطرح عنوان شاخصسواد نیز به

 .گرددارائه می ،0 شکل درکه  ، انجام پذیرفتسنتی تبریز(مبتنی بر مطالعه موردی )بازار 
 

                                                 
17. Tulin vural Arslan 

18. Bursa 

19. Han- Turkey 

20. Sharon Wohl 

21. Istijabatul Aliyah 

22. Surakarta, Indonesia 

23. Retroductive 
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  ی موردیمطالعه: راهبرد پژوهش
 

  ایمطالعات کتابخانه  تبیین ساختارها  هااعتبارسنجی یافته  بندیجمع
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 ()تجربه زیسته پدیدارشناسی کاویمنطق پس منطق استقرایی تحلیلی-یتوصیف

 انجام پژوهش نمودار مدل .1 شکل

مؤلفه باورپذیری،  0( که شامل 0332) 50های کیفی، معیار قابلیت اعتماد لینکلن و گوباها و گزارشدر این مطالعه، برای ارزیابی داده
، ارائه 0ها در جدول باشد، استفاده شد. راهکارهای اتخاذ شده جهت افزایش اعتمادپذیری دادهپذیری میپذیری، تأییدپذیری و انتقالاطمینان

 شده است.
 رفته در پژوهش برای افزایش اعتمادپذیری کاره های بتکنیک .1جدول 

 های افزايشتکنیک تعريف معیار

 اعتبارپذيری
 های تحقیق برایپذیرفتنی بودن برساخته

 واقعیتگان سازند 
 از پانل خبرگان، کنترل عضو مندیبهرهمصرانه،  همدت، مشاهددرگیری طوالنی

 پذيریانتقال
 ویژه به هها از یک بستر فرستندانتقال استنباط

 ویژه هیک بستر گیرند
 )گزارش عمیق( توصیف ضخیم

 پذيریاطمینان
 میزان توانایی ابزار انسانی برای کسب

 نتایج سازگار و منطقی 
ابعاد مختلف موضوع، توجه به  ها ازها، تبیین مصاحبههیز از طوالنی شدن زمان گردآوری دادهپر

 های زمانی جهت کنترل سوگیری در دادهدامنه

 مصاحبه و توجه به گزارش و داوری وی فرآیندهای خام، حضور شخص ثالث در تشریح مصاحبه میزان همسویی نظریه با شواهد تجربی تأيیدپذيری

 

 مورد مطالعه محدوده

بوده و بخش وسیعی از شهر  وستهیپهمبهها آن ها، کاروانسراها و تیمچهها، بازارها، داالنبازار تبریز از ممتازترین بازارهای دنیا است که تمام راسته
 3111این بازار با داشتن حدود دارد.  اختصاصبه بخش تجاری  صرفاًهکتار آن  5/1هکتار است که  03تبریز را فرا گرفته است. مجموعه بازار تبریز 

باب  3باب داالن و  00بازار، باب راسته و راسته 51باب مسجد،  51باب تیمچه،  52سرا، باب 32گونه شغل،  01باب حجره، مغازه و فروشگاه، 
 مراکز ترینمهم از یکی بازار تبریز (.030: 0331شود )مرصوصی و خانی، می شناخته تبریز مردم ستد و داد مرکز تریناصلی عنوانبه دینی،مدرسه 

 پررنگ نیز توزیعی آن نقش کنار در بازار نقش تولیدی کرد.ایفا می کاالها توزیعفروش و  در یقدرتمند نقشی وبوده قدیم  زمان در کاال عمده توزیع

ای اقتصادی است و نظام طبقه -ر اینکه یک محیط خاص اجتماعیبآمد. با توجه به این ویژگی، بازار عالوهبشمار می کاال تولید مراکز از یکی و بود
های تخصصی در شهر شود های کنشی، دست به عمل زند و تبدیل به یکی از گروهای ایجاد نموده، پا را فراتر نهاده و توانسته در نظامقومی ویژه -

 (.3 و 5 شکلست )اقتصادی و سیاسی را داشته ا –که قدرت واکنش به شرایط نامساعد اجتماعی 
 

                                                 
. Lincoln; Guba 
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 در تبریزموقعیت بازار نقشه  .2 شکل

 30: 0332،محیط مهندسین مشاور نقش: مآخذ

 
 نقشه بازار تبریز .1شکل 

 :ICHHTO, 2009 82: مآخذ 

 هایافته
مه از به کمک ای سیر تحول فضاهای تجاری در تبریز بررسی شده و در اداکتابخانه-در این بخش، ابتدا به از طریق مطالعات اسنادی

تحوالت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بازار در ارتباط با فضاهای تجاری جدید و نقش و جایگاه آن نسبت به های حاصل از مصاحبه، داده
 گیرد.گذشته مورد واکاوی قرار می

 

 ای تجاری در تبريزسیر تحول فضاه

د. در زمان خالفت متوکل عباسی در آذربایجان، بارویی به دور تبریز سوم ه.ق/ نهم میالدی آغاز ش نخست سده گسترش تبریز از نیمه 
آسیب دید. در اوایل قرن هفتم، توجه ایلخانیان به  شدتبه هایی(، اما در پی لرزه3: 0320)کارنگ،  کشیده شد و این شهر رو به آبادانی نهاد

های اخیر باید گفت کاوشالبته ی و توسعه این شهر، همت گمارده شد. والیت آذربایجان جلب شده و به آبادان قلب تپنده عنوانبهتبریز 
اما در اسناد ساله را در این شهر به اثبات رسانده  0211شناسی در محوطه مسجد کبود )گؤی مچید( وجود تمدن و فرهنگ بیش از باستان
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 (.035، 0311یل، اول هجری قمری سخنی از تبریز گفته نشده است )امبرسز و ملو موجود از دو سده
شده است. اهمیت سیاسی تبریز ناصری محسوب می ، دومین شهر مهم ایران پس از دارالخالفهقاجار تبریز با عنوان دارالسلطنه در دوره

های های جدید غربی و پیشرفتای جهت ورود فراوردهایران، این شهر را تبدیل به دروازه شمال غربیسو و قرارگیری آن در مرز از یک
های متعددی وبیش از رونق برخوردار بود و سراها و راستهقاجار، کم (. تجارت در دروه21: 0333اصل، جهان خارج به کشور کرده بود )بلیالن

میالدی با وجود وضع نامناسب در وضع تجارت، باز هم تبریز  0321تا  0301های نظر محققان، حتی در بین سال در بازار ساخته شد. به
تجارت  سومکیتا  چهارمکی، تبریز یکی از مراکز اصلی تجارت ایران بوده و 0301که در سال طوریشهر تجاری ایران بود. به ترینممه

یعنی کاالها از نقاط مختلف  .(. چنین شرایطی در مورد صدور کاالها به اروپا نیز برقرار بود060: 0365ایران را راه انداخته بود )عیسوی، 
 (.013: 0365)عیسوی، گردید های تبریز انجام میشرکت گردید و عملیات هم توسطبه اروپا صادر می آنجاسرازیر شده و از تبریز به کشور 

قاجار، با تحولی که در مقیاس جهانی رخ داد و  رفت، در دورهسو پیش میبه یک تقریباًتحول مهم شکلی بازار و تغییر جهت روندی که صدها سال 
 ناشی از سیستم اقتصادی نوین، شیوه زندگی جدید و جایگاه بازارها در زندگی شهری دچار دگرگونی شد. سازمان تولیدی کشور با هجوم سرمایه تغییرات

رفی جامعه مص خارجی فروپاشید. شدت مبادالت، امکان رقابت صنایع بومی را تضعیف و سبب گردید تا کشور خوداتکایی خود را از دست داده و استحاله
به از هم پاشیدن بازارهای کوچک و محلی منجر آغاز شود. در این شرایط پیوستگی و ادغام ایران در بازار جهانی در شرایط نوین اقتصاد صنعتی، 

 .(036: 0332صارمی،  و تبدیل شدند )صادقیی برای کاالهای وارداتی انبارنمایشگاه و تدریج به ، بهبازارهای سنتی بیترت نیبد. شودمی
در  ایگسترده مدرنیسم، تغییرات هاینشانه گیری اقتصاد نفتی و حضور، شکلهاکارخانه جدید، صنایع شروع دوره پهلوی و پیدایش

شهرها شد. طی  کالبدی -فضایی سریع توسعه و تحول که منجر به داشت به همراه فضایی – کالبدی و فرهنگی اقتصادی، ،های اجتماعیحوزه
های عمومی فعالیت ای بودند که کلیهکه شالودهجهت این شد، بههای بازرگانی شهرها محسوب میاصلی فعالیت هسته همچنان این دوره، بازار

 (.061: 0322فائقی،  و )سید منیر آمدندحساب می کردند و از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مرکز شهر بهشهر را در خود متمرکز می
های عمرانی شهر بزرگ و قدیمی، تبریز چهره ها و طرح برنامهمتعدد، گسترش بانک هاکارخانه ن پهلوی دوم و با ایجادبا روی کار آمد

کشورهای صنعتی ایجاد گردید  هایی تولیدی در حد رقابت باو کارخانه درآمدهای صنعتی صورت یکی از قطبخود گرفت و به صنعتی به
آهن ترکیه در ایستگاه رازی و آهن شوروی در جلفا و به راهآهن سراسری ایران که به راه. در گذر زمان، راه(060: 0322فائقی،  و سید منیر)

این خط با دیگر نواحیِ  وسیلهپیوست، سبب تسهیل ارتباط نواحی کشاورزی، صنعتی و پرجمعیت آذربایجان بهآهن اروپا میدر نتیجه به راه
 .(033-511: 0322، فائقی و سید منیرشد )مربوط می

کیفی بر نظام دسترسی شهرها  وارتباطی شهر به چالش کشیده شد و بایدهای خود را به لحاظ کمی  ای به نام خیابان نیز عرصهبا ظهور پدیده
ز پوسته کهن، بازار، در دهد. با خارج شده امکانی برای عرضه کاالهای نو پرداخته و به دگرگونی عملکرد تن می عنوانبهخیابان  .دنمایمیتحمیل 

 روازاین (.0331: 063)حبیبی،  ماندماند و شبکه بازار کهن با تسلیم به کاالهای وارداتی و مصرفی از جنبه تولیدی بازمیمکانی خاص باقی نمی
صورت فضاهای اری جدید بهو این سبب تولد اماکن تج ههای تبریز گذاشتخیابان مؤثر ها تغییری جدی بر چهره و کیفیت حوزهکشیخیابان

شمسی اتفاق  0331پهلوی دوم از سال  تجاری خیابانی، مجتمع تجاری و پاساژها گردید. ایجاد واحدهای تجاری جدید در تبریز از دوره
تمع تجاری کم تبدیل به مرکز و مجبود که کم 52صورت مرکز خرید در تبریز مطرح شد، خیابان تربیتترین تغییر شکلی که بهافتاد. اصلی
صفی و  ا بازار شیخهترین آنبود که معروف طبقهسههای تجاری دو و با بلوک واحدیتکهای ای که امتداد آن ترکیبی از مغازهشد. راسته

ار دارد، با آن قر و راه ارتباطی و نورگیری در میانه استشکل دارد که دو سمت آن مغازه  بازار امیرکبیر است. بازار امیرکبیر، پالن نواری
 .(0)شکل  گیردانجام می سختیبهراهروهایی که یادآور بازار قدیمی است. عرض این بازار کم و تردد در آن 

                                                 
سمت شرقی  0310نوبر و دیگ باشی احداث گردید. اما در سال  ةی موتوری بر روی گذر حد فاصل دروازمنظور تسهیل آمد و شد وسایط نقلیهشمسی به 0301 ابان تربیت در دههخی .52

 (.31: 0333تفریحی مبدل گردید )محمدزاده و فالح، -آن، در اثر مشکالت ترافیکی، به مسیری صرفا پیاده با عملکرد تجاری
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 پاساژ امیرکبیر .1شکل 

 01: 0336دراج،: مآخذ 
 

ای شهر )خ. شریعتی( هرین خیابانصورت منفرد و جدا از سایت بازار و در یکی از پر رفت و آمدتاست که به پاساژ برلیان اولین مرکز تجاری
شد. ساختار شعاعی امکان نورگیری . پالن شعاعی آن در نوع خود تحولی در فرم معماری مراکز تجاری آن زمان محسوب میاحداث شد

عدم  به دلیلاین اماکن تجاری طبقات آن است که  تاریک است. شکل عمده نسبتاًکند. بنابراین مسیرهای دسترسی آن راهرو را کم می
 .(2)شکل  ،(01: 0336. )دراج، و آسانسور مورد استقبال قرار نگرفت یبرقپلهاستفاده از 

 

 
 پاساژ برلیان .1شکل 

 00: 0336دراج،: مآخذ 
آهنی، روبروی  صورت تیپ با سازهدر کنار هم به جفتصورت  ( بودند که به0303از دیگر مراکز خرید مطرح آن دوران، پاساژهای کیان )

باشد. نمای ها در کنار و راهروی گردشی دور آن عریض میبازار سنتی تبریز ایجاد شدند. ساختار آن مکعب مستطیلی و متقارن است و مغازه
های تجاری دیگر احاطه کرده است. پاساژ امت با بیش شمالی و جنوبی با بازشوهای عمودی فراوان طراحی شده و دو ضلع دیگر را محوطه

ها دور تا دور راه دمت یکی دیگر از مراکز تجاری قدیمی تبریز در نزدیکی پاساژ برلیان است. در ساختار چیدمانی پالن، مغازهسال ق 21از 
ست. نمای پاساژ به سبک ا هااز دیگر شاخصه برقیپلهکارگیری کنندگی و بهاند. فرم ورودی با تورفتگی و دعوتارتباطی وسط بنا قرار گرفته

 (.6 شکل(، )05: 0336اند )دراج، صورت نوارهای طولی تکرار شدهها بهاز سنگ مرمر و شیشه است که در آن پنجره مدرن ترکیبی
 

 
 05: 0336دراج،: مآخذکیان. پاساژ  .1شکل 

 

ه رفاه، اتکا، فروشگا همچون -های قبل از انقالبهمان فروشگاهبه تبعیت از  -ایهای زنجیرههای پس از انقالب نیز، فروشگاهدر سال
سازی تجاری قدس و ... در تبریز احداث گردید. از تحوالت دیگر در فضاهای تجاری به وجود آمدن بازارهای تخصصی و همچنین بلندمرتبه

 با سازهطبقه  52 دراین برج که  در تبریز افتتاح شد. 0331خدماتی مدرن است که به سال -های تجاریبوده است. برج بلور یکی از برج
 .(1شکل ) انباری است وتجاری، اداری  هایهمایش و پذیرایی، رستوران گردان، واحد هایدارای سالنبتنی ساخته شده و 
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 برج بلور .1شکل 

 

 المللی ساخته شده و ازستاره بین ( است که در قالب مرکز تجاری، تفریحی و هتل پنج0330پارک )افتتاح به سال  ی اللهدیگر پروژه نمونه 
-های ممتاز تجاریطرح ازجملهبزرگراهی  بینی شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به شبکههای پیشحیث ابعاد و کاربری

های بهداشتی و خدماتی، باب واحد تجاری، هایپر مارکت، فضای بازی، سرویس 056گردد. این مجتمع با تفریحی تبریز محسوب می
رستوران و فست فود  33و پارکینگ روباز و سرپوشیده تعریف شده است. وجود فضای کورت با  برقیپله، رمپ، آسانسورها، ایستگاه تاکسی

 (.3، )شکل (33: 0336،سرور و همکارانآورد )می وجوده بنیز مکانی عالی جهت استراحت مراجعان، 
 

 
 الله پارک .1شکل 

 

طبقه طراحی و اجرا شده و  00اداری است. این برج، در  -های مجلل تجاریبرج یگر( از د0335)افتتاح به سال تبریز « بارانستاره»مجتمع 
ذکر  ایانش ...، طبقه مرکز خرید و یشهربازطبقه کودک و مادر، طبقه فودکورت، طبقه  مثلخود را دارند،  از طبقات هم نام ویژه هرکدام

 (.3)شکل  دارد که در نوع خود قابل توجه است دستگاه آسانسور 6و  برقیپلهدستگاه  05است که این برج 

 
 بارانستاره. 1شکل 

 

درصد از مساحت خود را به فضای  10اندازی زیبا، با برخورداری از چشم مجتمع تجاری اطلس اشاره داشت که توان بهمیها از دیگر نمونه
مرکز از این  .واقع شده است آندر وسط  بناو  بودهیدانی زمین پروژه دارای یک ساختار م .سبز و امکانات تفریحی اختصاص داده است

ها و تنوع مساحت در کاربریو  خدماتی، های تجاری، رفاهیاربریوجود ک داشته وهای اصلی به مراکز عمده شهر دسترسی طریق شریان
 (.01)شکل  (،33: 0336هدفی،  ؛رهبرند )ارسباال می افزودهارزشاز دسترسی به  مطلوبیرا به سطح  آنسیستم مدیریت هوشمند ساختمان، 
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 اطلس .11شکل 
جهت و بنابر دالیلی  از دوره پهلوی به بعد، رکود داشته و بدینتولید داخل بندی کرد که توان جمعچنین می، جا نیبدتا از مباحث گفته شده 

ا ایجاد فضاهای جدید نیز ارتباط بازار با محیط پیرامون و ای دچار ضعف گردید. بکشی در ارتباطات بین منطقهچون واردات خارجی و خیابان
-ماعیهای اجتی یافت. اگر تا پهلوی اول بازار مشخصهتربیشهای بعدی با قوت گرفتن اقتصاد نفتی شدت شهر تضیف شد. این رکود در دوره

با تشدید اقتصاد نفتی و خدماتی، شکاف  .شهر کاهش یافتدوم پهلوی دوم، قدرت کالبدی بازار سنتی در  از نیمهکالبدی خود را حفظ کرده بود، 
نظام اجتماعی جدید  به دلیل حال در عینطبقاتی در جامعه قوت گرفته و به همین تناسب در فضاهای بازار نیز شکاف فضایی ایجاد گردید. 

 تر گردید.ایجاد شده، حضور زنان و کودکان در جامعه و بازار فعال
که این  تری وارد بازارها شدندو قیمت پایین تربیشها، محصوالت با تنوع کارخانه تولید افزایش و صنعتی قالبان در گذر زمان و با

اولین نوع  .گویی به این حجم جدید از تنوع محصوالت و خرید باالی خریداران را نداشتندو کالبد قدیمی، توان پاسخ با ساختار بازارها
ر فرمی و چه از لحاظ ظیابان ساخته شدند. این فضاها با محیط پیرامون خود ارتباط خاصی نداشته )چه از نفضاهای تجاری جدید در کنار خ

در  هرچنداند. کردهافزوده میعملکردی( و گاه فاقد ارزش برای گذران اوقات فراغت. اما با این حال، تولید منسجم داشته و ایجاد ارزش
ی فضاهای تجاری و پیدایش پاساژها، کمّ ه، سلب و یا دچار رکود شده بود. در ادامه با توسعهای توان رقابت و مبادلی منطقهعرصه
شدت تقلیل ای بهبه فروش محصوالت اختصاص یافتند. ارتباطات منطقه صرفاًفضای تجاری حذف شده و  از دیتولهای فعالیتی نظام خوشه

های تجاری در کنار رکود یا همین روند، در مجتمع ضاهایی رشد یافت. با ادامههای سنی و جنسی در چنین فزنی و مشمولیت گروهاما پرسه
سطح تعامالت هستیم. فضاهای تجاری جدید از نظر فرم و  یای، شاهد رشد فضاهای نمایشی و ویترینی و ارتقاتوقف تولید و رقابت منطقه

 کنند.تبعیت می یرانیا ریغو در مجموع از سیاق معماری معماری، اندازه، کارکرد و مقیاس عملکردی دارای انواع متعدد بوده 
 

 تحوالت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بازار در ارتباط با فضاهای تجاری جديد و نقش و جايگاه آن نسبت به گذشته

 ،5در جدول  های تحقیقنمونههای دموگرافیک برای بررسی این مورد با تعدادی از بازاریان و کارشناسان امر مصاحبه شد. آمار توصیفی ویژگی

از  کنندگانمشارکتترتیب و تعداد  با حرف اول صنف مربوطه مشخص شده و شماره درج شده، کنندهشرکتهر در این جدول  ارائه شده است.

 نیز ذکر شده است.مرد هستند،  یتمامافراد که  در بازار، سن و تحصیالت حضورو  فعالیتآن مدت  برعالوه هر صنف است.

 

 های تحقیقهای دموگرافیک نمونهآمار توصیفی ویژگی .2جدول 

 رديف
 مدت

 )سال(

مکان 

 فعالیت

 تحصیالت سن صنف
 رديف

 مدت

  )سال(

 تحصیالت سن صنف مکان فعالیت

 سیکل >11 چرم و کفش کفاشان راسته >61 2.چ 1 سیکل >11 فرش مظفریه >21 1.ف 1

 سیکل >31 چرم و کفش حاج ابوالقاسم >11 1.چ 1 متوسطه 21 فرش زندالله 51 2.ف 2
 متوسطه 21 قیچی صفی >51 1.ق 11 متوسطه >21 فرش میرزا جلیل >01 1.ف 1
 متوسطه 61 پوشاک میانیحسین >31 1.پ 11 لیسانس 03 فرش خانسرای >31 1.ف 1
 سیکل 31 پوشاک لرچیکشمش >31 2.پ 12 لیسانس >61 فرش مظفریه >01 1.ف 1
 لیسانس >21 چرم کارشناس >01 1.ک 11 سیکل >31 فرش صادقیه >11 1.ف 1

 >61 1.چ 1
 راسته

 کفاشان

چرم و 
 کفش

 ارشد >31 مرمت کارشناس >11 2.ک 11 سیکل >61

 
اط که بازار سنتی واقع در مرکز شهر، مرکزیت اقتصادی نیز بوده و با ارتبآن است بیانگر ، ایهای مصاحبهاز داده آمدهدست  به عاتاطال

تمندی در مقیاس رنقش قدمحل فروش و نمایش بوده و افزوده، ارتباط با شهر، محالت و مساکن، ای، تولید و ایجاد ارزشمنطقهمتقابل بین
پس از  خصوصاًبود. اما در گذر زمان  رایپذ خودهای شهر را در کرده و حکم کانونی را داشته که اکثر فعالیتای ایفا میشهری و منطقه

در این شهرسازی، بازار سنتی رونق سابق خود را از دست داد.  مدرنیته درهای اقتصادی اتخاذ شده و سیاست تأثیراتاسالمی، تحت انقالب 
و صنایع  حضور کاال برای مناسبی کاالها، فرصت المللیبین تجارت گسترش»: گویدمی کفش و چرماز تجار صنف  0چ. آقایخصوص، 
 در فعال حضوری اندنتوانسته تاکنون اما کشور ما و یاالخص بازار تبریز، .کرد فراهم اقتصادی منافع کسب و جهانی بازارهای ایرانی در
 «.صادرکنندهاند تا عنوان واردکننده بودهبه تربیشباشند و  جهان داشته بازارهای
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رغم موقعیت خود و نزدیکی بازار تبریز علیبا وجود بازارهای جهانی، »: کرد بیاننیز از صنف کفش و چرم سرای حاج قاسم  3چ. آقای
ی مسئلهچنان که باید و شاید سهم خود را از این بازارها داشته باشد و البته به اروپا و تولید محصوالتی برند چون کفش چرم نتوانسته آن

های البته برای تولید طرح ،شودکار  یانمشتر روی فکر و سلیقه نیز مزید بر علت است. باید کاالها بودننروز بهو  دقتی در برندسازیبی
 .«شوندها وارد کشور نمیتحریم به دلیلالتی هست که آ جدید نیاز به موارد و ماشین

ترین قطب تولید چرم سنگین در کشور ، بزرگاستان»: گویدمی تبریز اتاقچرم ت نمایندگان ئهی از اعضای کارشناس اول در این زمینه
صادرات به ؛ از نفوذ قوی برخوردار بوده است ایم و تبریز از حوزههصادرات داشتهای مختلفی ها به کشوراز تحریمقبل  جهت و بدین است

عدم امکان  است. یافته توقفچین و هندوستان گرفته تا ایتالیا و اسپانیا. بعد از شرایط تحریم به دالیل مختلف این صادرات کاهش یا 
 ،هاهای الزم برای بازسازی و نوسازی آنحمایت نبودو موجود آالت آالت روز و فرسوده شدن ماشینبه ماشینارز، عدم دسترسی  وانتقالنقل

باعث  ها چون پیمان ارزیو برخی سیاست تولید و مدیریت ةزمیندیده درکمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش ،گران تمام شدن مواد اولیه
 .«کاهش تولید شد تناسببهشد. این ضعف، سبب افت تقاضای خارجی و  یالمللنیبقدرت رقابت در بازار کاهش 

یعنی پشم  ،است افزودهارزشدر اصل، فرش نوعی »: گویدمی این امر، تأییدنیز با زن از صنف پشم و فرش راسته دالله 5آقای ف.
و بازار  شودانجام می یسختبهصادرات  ،یات گمرکیتحریم و مالعلت عدم مدیریت صحیح و بحث  به اما .شودتبدیل به کاالیی نفیس می

های ماشینی )چینی( ، ورود کفشوی در ادامه«. جویدای نمیکند و از بازارهای جهانی بهره ءمنطقه ایفاتجارت در  یتواند نقشتبریز نمی
به واردات،  برعالوهمتأسفانه »: و اضافه کرد هدانست کفش داخل بازارمشکالت تولیدکنندگان  ترینمهمبا کیفیت پایین به کشور را از  ارزان
های نیز کاهش یافته و به همین دلیل بسیاری از ظرفیت داخلی اتتولیدو محدودیت در تجارت با کشورهای خارجی، رکود اقتصادی  علت

 .«شودبه کار گرفته نمی عمالًتولید 
های قالیبافی و های اکابر در کارگاهاجبار به ایجاد کالسی لوپه در دوره»: گویدنیز میمظفریه فروشان از صنف فرش 2آقای ف.

زیستی و تجمالتی شمردن فرش، سبب شد تا تولید زوال یافته و بازارهای های بهداشتی و پس از آن در انقالب، شعارهای سادهگیریسخت
 نوین هایروش و نداشتن ین رفتن مدیریت یکپارچهاز ببافی در صنعت فرش نیز، از طرفی سبب ای و جهانی از دست برود. تکملی، منطقه

 به دستانجامید و مدیریت امور  ای و کارگاهیسیستم کارخانه زوال کاالی تولیدی شد و از طرف دیگر به از نکردن پشتیبانی تولید و
تجارت  از قافله بدین ترتیبو های جذب و فروش( جهت حضور در بازارهای جهانی را نداشتند کارگرانی قرار گرفت که سواد مدرن )روش

سازی پشم، از قبیل شستشو و ه عملیات آمادهتدر گذش»: گویددر رابطه با ارتباط بین بازار و محالت چنین می وی در ادامه«. عقب ماندند
با دستگاه ریسندگی های محالت و ریسندگی توسط زنان ها یا قناتشد. شستشو در چشمهحالجی به ساکنین محالت مجاور بازار سپرده می

صورت ماشینی است ولی عملیاتی چون رنگرزی نخ در محالت پشت بازار و کارها به گرفت. امروزه بخش بزرگی از این)جَهره( انجام می
ند تکان و چآباد، یکهبافت در محالت حکم نهایتاًدر روستاهای اطراف انجام و  عمدتاًونقل آسان ریسندگی به مدد وجود اتومبیل و حمل

جهت تا حد باالیی ارتباط بین بازار و گیرد و بدینصنعتی انجام می هاکارخانهها در گیرد، اما امروزه این فعالیتمحله دیگر صورت می
 «.محالت کاهش یافته است

عنوان یک گذر ازار بهبر این نکته بود که بتأکید  ،اندمختلف به آن اشاره کرده کنندگانشرکتاهمیت که چندین بار  یکی از مفاهیم با
در این مورد یکی از بازاریان  .له برقرار استاست و االن نیز تا حدودی این مسئ کردهبین محالت مختلف اطراف بازار عمل می دهندهارتباط

عبور از بازار رد  صرفاً شان از بازار است و یا برای کار، خرید یاکسانی هستند که مسیر خانه»: گویدی صفی( میاز راسته 0ق. کننده)شرکت
بازار «. ب استطال ازجملهکه در مجاورت مسجد جامع است، مسیر عبوری افراد بسیاری این به دلیلروند، از طرفی شان میشده و به خانه

 از مظفریه 0ف. کنندهرا داشته باشد. در این مورد شرکت راه ادهیپتواند نقش یک های خاص خود را دارد و میمسیری هست که جذابیت
اوقات نیز، افراد نه به قصد خرید بلکه  تربیشکنند، بازار محل عبور و مرور افراد زیادی است که برای کارهای مختلف مراجعه می»: گویدمی

های شان گردشگران هستند و دانشجویان و عکاسان که جذب معماری بازار تا انواع کاالتربیشکنند، برای تماشای بازار رجوع می صرفاً
برای  و که هنوز بازار همانند مسیرهای شهری گذری استاول این: در این بحث، دو نکته از سخنان قابل دریافت است«. شوندموجود می

عنوان یک مسیر گردشگری و دوم، کارکرد تفریحی مسیر گذر است برای افرادی که به ایجاد ارتباط میان محالت اطراف و ساکنان. نکته
 کنند.ز آن استفاده میروی اپیاده

ها، کاروانسراهایی در بازار بود که خانهسابق بر این قهوه»: کنداز بخش چرم و کفش اشاره می 5آقای چ.در رابطه با ابعاد اجتماعی نیز 
جعان از شهرستان هایی جهت سکونت تجار یا مراکرد. امروزه بخش غذاخوری دایر است اما محلرفاه حال مشتریان و بازاریان را فراهم می
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فرهنگی بودند و در جریان انقالب -ها محل تجمعات سیاسیخانهسال اخیر، مساجد و قهوه 52-51تا »: کند، وی در ادامه اشاره می«نیست
 «.نیز مساجد نقش پررنگی داشتند

شامل اقشار مختلفی از  دیخروزه امر»: کندفراغتی بازار اشاره می-های تفریحیدر خصوص بحث جاذبهاز سرای خان  0کننده ف.شرکت
بازار تاریخی، های خود را دارند. های سنی متفاوت از طبقات اقتصادی مختلفی است که هر یک نیازها و سلیقهها و آقایان و گروهخانم

نظیر بی است کهداشته و دارای فضاهایی  یو معمارفضاهایی لوکس مانند مراکز تجاری مدرن ندارد اما شهرتی جهانی به لحاظ تاریخی 
اماکن : از اندعبارتها این جاذبه ترینمهم. ری باشدگردشگران بسیاشهروندان و  تواند جاذبمی علت، بدیناهمیت بسیاری دارند و  بوده و

 که گرشاسب تاریخی زورخانه . در این خصوص اقدامات مرمتی و تغییر کاربری انجام پذیرفته مثلمذهبی و دینی و تجاری مانند مساجد

اند. مشاغل تبدیل شده و یخچال صادقیه نیز به موزه« دربار» سنتی با نام رستوران به تبریز صادقیه تاریخی بازار در مرمت و بازسازی ازپس 
است که این خود مشوقی برای مراجعه خریداران داخلی و  و کفش فرش، چرم ی چوندستی ارزشمندصنایع ةمرکز عرضاز طرفی این بازار، 

 «.تواند باشدارجی میخ
 بازار به خود نیازهای کردن برطرف برای افراد اغلب سابقاً»: گویداین مورد مینیز از صنف پوشاک سرای سید حسین میانی  0آقای پ.

 دیگر مفهوم بهتفریحی به خود گرفته است.  -فراغتی کنند و موضوع، جنبهمی خرید خود نیاز از تربیش افراد امروزه اما .کردندمی مراجعه
مدرن افزوده  پاساژهای و خرید گیرند. هر روز بر تعداد مراکزله شکل میهمین مسئ تناسببهنیز  فضاها و شده تفریحی امری خرید نفس

است که نیازهای تفریحی و  یاگونهبهکند. فضاهای این مراکز ایجاد می مصرف هوس و کشاندمی خود سویبه را هاشود که چشممی
ها را وادار به خرید کنند، اما وجود کاالها و فضاهای لوکس آنبرای تفنن مراجعه می اً صرفبسا خریداران  تی افراد را برآورده ساخته و ایفراغ
به اقتضای محیط بازار است  بعضاًها و برندهای لوکس و فضاهای فراغتی نیست که البته که در این بازار خبری از ویترین کنند. در حالیمی

«. مهمی برای عدم گرایش جوانان و طبقات متمول برای خرید و فروش در بازار سنتی است مسئلهاشاره به نداشتن ویترین( و این خود )
 اند.این مطالب، اذعان دارد که بازار رونق سابق خود را ندارد و مشتریان جذب فضاهای جدیدتری شده تأییدنیز ضمن  5آقای پ.

احداث فضاهای تجاری جدید »: گویدمی در خصوص قدرت و مرکزیت فعلی بازار در شهرسته بازار صادقیه، از صنف فرش را 6آقای ف.
های تجاری و بازارهای تخصصی پس از انقالب، افراد بسیاری را مجذوب خود ساخته و از این طریق مجتمع خصوصاًدر مجاورت بازار و 
گویی به حجم جدید از تنوع محصوالت و خرید باالی توان پاسخ بازار نیز کالبد قدیمیو  ساختارخارج کرد.  یفروشندگبازار را از مرکزیت 
ای از فضاهای بازار و متروکه شدن پارهتوقف رشد کمی بازار، و با توجه به نیازهای نوین دچار تغییراتی جدی شد که به  خریداران را نداشت

 .«نیست ریتأثیبرکت در حفظ و نگهداری بازار نیز در این امر که البته نبود مشا اضافه شدن فضاهای ناهمگون انجامید
های تجاری در کنار رکود یا توقف جمهوری اسالمی، در مجتمع روند تضعیف بازار سنتی و رشد فضاهای تجاری جدید در دوره با ادامه

ستیم. فضاهای تجاری جدید از نظر فرم و معماری، ای، شاهد رشد فضاهای نمایشی، ویترینی و ارتقاء سطح تعامالت هتولید و رقابت منطقه
گیری فضاهای کنند. با اوجتبعیت می یرانیا ریغاندازه، کارکرد و مقیاس عملکردی دارای انواع متعدد بوده و در مجموع از سیاق معماری 

ها را ستند یا حس نوستالژی کودکی نسلکه یا برای گردشگران خارجی جذاب ه شودمیای تبدیل به موزه تربیش تجاری جدید، بازار سنتی،
، تبعبهگیر آن و نمودند و همین امر باعث رونق چشماکثر مردم مایحتاج روزمره خویش را از بازارهای سنتی شهر تهیه می سابقاًانگیزد. برمی

تمامی نقاط شهر و ضعف شبکه ارتباطی و  های مختلف دراما با وجود فروشگاه .شدبازاریان می تربیشقدرتمندی  طبعاًتزریق پول به بازار و 
، از رونق افتادن بازار و حتی بسته مسئلهدهند و این ، مردم دیگر زحمت خرید از بازار مرکزی را به خود نمینقل بافت اطراف بازاروحمل

داشت که آن نیز نوعی نابودی  به دنبالها را تبع، نابودی زودرس و یا حداقل تبدیل به انبار شدن سراها و حجرهها و بهشدن برخی حجره

 آن بدنه و پیکره از یجزئ بازار تبریز بافت»: گویددر این خصوص مینیز مرمتی بازار کارشناسان  از 5ک.شود. اقتصادی بازار سنتی تلقی می
برداری جرا و بهرها شود.می سوبمح ملی ایسرمایه و است فرهنگی و اقتصادی عملکردی، ی کالبدی،بالقوه هایقابلیت و هاارزش دارای و

بازار  یپس از احیا .شود گرفتن بازار در کانون قرارگردشگران داخلی و خارجی و  تربیشساز جذب هرچه تواند زمینهمی ی مرمتی،هاژهاز پرو
به نقاط دیگر انتقال داده بودند،  با مشارکت بازاریان، رونق تجاری مجدد به بازار برگشته و تعداد کثیری از بازاریان که محل کسب خود را

 اند و برخالف چند دهه امکان ادامهمجدد به بازار برگشتند و نسبت به خرید مجدد مغازه و یا مرمت و تجهیز فضای کسب خود اقدام کرده
های سیر تحول مشخصهبندی جمع «.نمایند که این خود سبب تراکم کسبه در بازار شده استوکار فرزندان در بازار را فراهم میکسب

                                                 
 اغلب سطح سرویس پائینی دارند.قدیم تبریز، ارتباطی بافت  جز معدودی از شبکهبه (0311: 33) جهانمهندسین مشاور نقشبه گواهی نتایج مطالعات  .56
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ی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فضاهاو مشخصه 3ول داقتصادی، اجتماعی و کالبدی بازار سنتی تبریز از اواخر قاجار تاکنون در ج
 د.شوارائه میتاکنون  تجاری معاصر از دوره پهلوی اول

 

 تاکنوناواخر قاجار ای بازار سنتی تبریز از های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فضاهتحول مشخصه بندی سیرجمع .1جدول 

 تاکنوناواخر قاجار های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فضاهای تجاری معاصر تبریز از تحول مشخصه سیر یبندجمع .1جدول 

 هادوره
 هامشخصه

 جمهوری اسالمی پهلوی دوم پهلوی اول اواخر قاجار

ی
اد

ص
اقت

 

 کشیهای خارجی و خیابانبر اثر واردات فراورده یامنطقه نیبتضعیف نسبی ارتباط متقابل  ایارتباط متقابل بین منطقه

 افزودهارزش ضعف در ایجاد تولید داخل وافت  افزودهارزشتولید و ایجاد 

 محل فروش و نمایش محل فروش و نمایش

 ایجاد فضاهای جدید به دلیلتضعیف نسبی ارتباط با شهر، محالت، مساکن  ارتباط با شهر، محالت، مساکن

 تضعیف نسبی خدمات مشترک و سنتی ارائه خدمات مشترک و سنتی

 اسبازار سنتی در مقی قدرتمندنقش 
 ایشهری و منطقه

 ایتمند بازار سنتی در مقیاس شهری و منطقهرنقش قد
تضعیف نقش بازار سنتی در مقیاس شهری و 

 ایمنطقه

 اتکا به اقتصاد نفتی ترویج اقتصاد نفتی گیری اقتصاد نفتیشکل -

ی
اع

تم
اج

 

 ضعف ارتباط با شهر، محالت، مساکن ارتباط با شهر، محالت، مساکن

 حضور فعال زنان و کودکان گ زنان و کودکانحضور کمرن

 گذران اوقات فراغت برای مردان برای مردان عمدتاًگذران اوقات فراغت 

 نقش پررنگ در جریانات سیاسی و مذهبی
 نقش پررنگ در جریانات

 اقتصادی -سیاسی
 و ...تضعیف نقش بازار در جریانات سیاسی 

 خانه و ...وجود فضاهای تعاملی مثل قهوه / مسجد و ...خانهوجود فضاهای تعاملی در قالب قهوه

 بازار نگهداریها در حفظ، مرمت و تضعیف مشارکت گروه داری بازارها در حفظ، مرمت و نگهمشارکت گروه

 افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شکاف طبقاتی های مختلف فقیر و غنیجذب گروه

ی
بد

کال
 

 انسجام کالبدی عناصر توزیعی و کاهش رشد کمی بازار افت نسراکاروا ،ون مسجدتوزیعی چ مگیری معماری منسجشکل

 کاهش نسبی قدرت کالبد بازار در شهر و افت کیفیت کاالها نقش پررنگ کالبد بازار در شهر

 های متوازن در مقیاس شهردسترسی

 هاترکیب متجانس کاربری اندازهای متنوع )تباینات فضایی( وچشم

 فضاهای ایستا و پویا و مسیرهای انسانی در بازار وجود

 ترهابضاعتتر برای بیتر برای افراد متمکن و فضاهای ضعیفوجود فضاهای غنی

فضاها 
 هامشخصه

 تجاری معاصرفضاهای 

 فضاهای تجاری کنار خیابان

 )پهلوی اول و دوم/ جمهوری اسالمی(

 پاساژها

 )پهلوی دوم/ جمهوری اسالمی(

ای و های زنجیرههخیابان خريد پیاده، فروشگا

 های تجاریمجتمع

 )جمهوری اسالمی(

ی
اد

ص
اقت

 

 اییا حذف ارتباطات منطقهتقلیل  ایتقلیل یا حذف ارتباطات منطقه ایارتباط متقابل بین منطقه

ای بر اثر واردات فراوردهمنطقهتضعیف نسبی ارتباط متقابل بین
 کشیهای خارجی و خیابان

 های تولیدی و فعالیتیخوشه ضعف
 افزودهارزشکاهش شدید در ایجاد 

 
 های فعالیتیتضعیف خوشه حذف نظام تولید افزودهارزشتولید و ایجاد 

 تضعیف نظام تولید - افزودهارزشتضعیف  وافت تولید داخل 

 رشد فروش محصوالت غیربومی - محل فروش و نمایش

ی
اع

تم
اج

 

 رشد تعامالت اجتماعی های جنسی و سنیدربرگیری گروه ضعف ارتباط با شهر، محالت، مساکن

 های جنسی و سنیدربرگیری گروه زنیو پرسه یگردشگررشد  حضور رو به رشد زنان و کودکان

 زنیرشد گردشگری و پرسه - کاهش ارزش فضای فراغتی

 بندی اجتماعیتشدید قطب - های جنسی و سنیدربرگیری نسبی گروه

ی
بد

کال
 

 گیری اولین پاساژ در تبریزشکل گیری اولین فضاهای تجاری کنار خیابانشکل
های ای و مجتمعهای زنجیرههگیری فروشگاشکل

 تجاری در تبریز

 ی فضاهای تجاریکمّ ةتوسع ی فضاهای تجاریی کمّتوسعه می فضاهای تجاری و فروشرشد ک

 کشی جدیدمناسب با خیابان دسترسی های مناسبدسترسی ارتباط با شهر، محالت و مساکن و کاهش ارتباط با بازار سنتی
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 گیريو نتیجه بحث

 است کهاین تحقیق از نوع کیفی . باشدیمبر بازار سنتی تأکید بررسی سیر تحول فضاهای تجاری معاصر شهر تبریز با  هدف از این مطالعه
 نتیجه گرفتتوان می آمده، به دست هاییافتهاز  و مصاحبه باز، صورت گرفته است. یاکتابخانهاسنادی،  یهاروشگردآوری اطالعات با استفاده از 

های تجاری و وجود امنیت، فعالیت غالب اقتصادی تجارت بوده و مسلمانان تا ایلخانان، با قرارگیری در مسیر راه زمان سلطه که بازار تبریز از
تدریح بر اساس نیازهای مکانی و زمانی سنت، فرم و عملکرد ساده و مشخصی داشته و به جهت در شهر گستردگی داشته است. بازار در دروهبدین

شود. ها و سراهای متعددی بر بازار تبریز احداث میشرایط مساعد تجارت و صنعت، راسته به دلیلاواخر قاجاریه گرفت. از ود میتغییراتی به خ
 .گرددیم تربیشو  تربیششاهد حضور کاالهای وارداتی در بازار و رکود تجارت و تولید هستیم که با گذشت زمان  همچنین در این دوره،

بازار سنتی در گذر  بدین ترتیبگردد. شود و در کنار تجارت، اقتصاد نفتی نیز غالب میتبریز به شهری صنعتی مبدل میپهلوی،  در دوره
مدرنیزاسیون، با تغییر در سبک زندگی، تولید انبوه و تبدیل به  شتاب ناشی از تحوالت و تغییر سرعت با هماهنگی عدم به دلیلزمان و 

ونقل موتوری، نحوه دسترسی، از ورود لوازم حمل متأثربیش از همه  تأثیراتگیرد. این قرار می تخریبی آیندفر در ینوعبهمصرفی،  جامعه
 حاشیه به بازارهای را خود جای سنتی بازار ترتیب، این جدید شهروندان به کاال و خدمات و نیاز مبرم به فضاهایی جدید بود. به نیازهای

 مراکز و ادامه یافته سرعت با شوندگی دود و تخریب فرآیند این رودمی انتظار و جداگانه داده تجاری مراکز و هامجتمع به پس و خیابان

 چیزهمه و گذاشته ریتأث نیز بازارها این عملکرد و بر شکل و ظاهر خرید، برای یابند. تفریح گسترش شهر نقاط سایر در جدیدتر تجاری

 گردد.می تبدیل جدید هایفروشگاه در شدن فروش نمایشی به سنتی هایشگاهفرو بودن درونی و آیددر می صورت نمایشیبه
، تجمیع افزودهارزشبازار سنتی که قبل از ورود مظاهر مدرنیته، دارای فضای تولید، فروش و خدمات بوده و توانایی باالیی در تولید 

و خدمات به لحاظ جنس، کیفیت و قیمت را سی تطبیقی کاال اهای آن امکان بررهای فعالیت داشته و فضگیری خوشهها و شکلفعالیت
تسهیل و فرم آن نیز دارای فرم متناسب با عوامل محیطی و برگرفته از سنن و معماری سنتی بوده با ظهور فضاهای جدید و خلل مدیریتی 

ها و ، ضعف در تجمیع فعالیتفزودهاارزشولید عدم ت به دلیلدچار رکود شده و از رقابت بازماند. فضاهای جدید تجاری نیز از آغاز ظهور، 
 تربیشخوانی نداشته و توانند نقشی اساسی در اقتصاد شهری ایفا کنند. فرم این مراکز نیز با بستر همهای فعالیتی، نمیشدن خوشه معنابی

ارتباط با بازار سنتی است. پیامدهای ناشی از های تولیدی و فروش و مصرفی داشته و فاقد فعالیت باشد. این فضاها جنبهملهم از غرب می
همین روند سبب رکود شدید بازار و تبدیل آن به موزه خواهد شد. این در حالی است که بازار تبریز در اثر موقعیت جغرافیایی خاص، از  ادامه

های برتر در تبریز ای داشته و تمرکز فعالیتنفوذی وسیع و گسترده در سطح ملی و منطقه های دور با کارکردهای قوی و متنوع حوزهگذشته
 ای بوده است.غربی کشور و حتی در سطح منطقه های توزیع خدمات در سطح استان و شمالویژگی ترینمهماز 

با گسترش فیزیکی شهر و رشد فضاهای تجاری  طبعاًکه مالحظه شد بازار سنتی تبریز طی تحوالت دوره معاصر با رشد جمعیت و چنان
 به هایاند. نتایج این مطالعه با یافتهشان روز بروز تضعیف شدهها، دگردیسی زیادی مواجه شده و عملکرد و فرمد چون پاساژها و مالجدی

اقتصادی و اجتماعی  یهاتیفعالاین روند، افت  تداومو در صورت  باشددر این زمینه همسو می ،(0331از ایراندوست و بهمنی ) آمدهدست 
دهد برای توقف این روند و توسعه بازار بر مواردی بر نشان می ،(0331مطالعات مرصوصی و خانی ) همچناننیز خواهد شد.  تربیشبازار 

 کارایی ارتقای تجاری، بازرگانی با عملکرد کشور محوری توسعه و احیا تقویت، اقتصادی، و فضایی کارایی هدف با پذیریرقابت چون ایجاد

 تقویت منطقه، تاریخی بافت مرکزیت درونی هایظرفیت از استفاده با تبریزشهر کالن هایفعالیت اقتصادی و همچنین بهینه وریبهره و

 به دست نتایج ست که نتایج مطالعه حاضر باا این، در حالی. شودیم تآکیدتبریز شهر کالن اقتصادی مرکز عنوانبه بازار شأن ارتقای و کیفی
در گذشت زمان و  ات بازار سنتی استانبولشود تا تغییرتالش می چرا که در تحقیق آنان،ندارد.  همسویی(، چندان 0333یاجی )از توکالتی و بو آمده

تجاری شهر، پیدایش  های تجاری عمده و خرده، توزیع منابع و قدرت در حوزهدر تناسب با تغییرات اقتصاد جهانی، درک شود و با بررسی فعالیت
بیش از بازارهای بیرونی همچنان در و  ی جدید و شکل شهر در رابطه با تجارت مورد بحث قرار گیرد، بازار سنتی تبریز چنین نیستهای مصرفزمینه

 طبعاً کند و ای موضوعیت پیدا نمیگذاری اقتصادی و اجتماعی در بازارهای منطقهکند. بنابراین سیاستدنیای دادوستد سنتی و محدود خود عمل می
 تواند به مقوله جدی تبدیل شود.یری نمیپذرقابت

 

 عدم ارتباط کالبد جدید با معماری منطقه عدم ارتباط کالبد جدید با معماری بومی ی رو به رشد فضاهای تجاریتوسعه

 گسیختگی ارتباط با بازار سنتی متروک شدن برخی از فضاهای تجاری متروک شدن برخی از فضاهای تجاری

 رشد فضاهای نمایش و ویترینی گسیختگی ارتباط با بازار سنتی گسیختگی ارتباط با بازار سنتی
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 راهکارها
 :شودپیشنهاد می ترافیکی-در سه عرصه اقتصادی، اجتماعی و کالبدیهای تحقیق، راهکارهای زیر به یافته با توجه

 اقتصادی عرصه
  لکردهای تجاری، اجتماعی وکاهش تقابالت زمانی، عم ها بازتولید آنو با بازار ریزی و طراحی فضاهای قدیمبازبینی برنامه 

 ؛تفریحی

   ؛بخشهای تجاری اطراف بازار و یا احیای مشاغل رونقفعالیت واسطهبهتوجه به رونق بازار 
  ؛های از کار افتاده در محالت قدیمیکارگاه یالتاسیس مثل احیاهای اقتصادی موجود و جدیدحمایت از بنگاه 
  ی و تولید محصوالت جدید؛چون فرآورهای جدید اقتصادی فرصت ایجاد 
   ؛های محدودکننده در خام فروشی محصوالت پشم و چرمروز چون اعمال سیاستبه ینسب تیمزتوجه به اصل 
  ؛فرشهای کردن تولید فرآورده بیشینه 
   ت افزوده محصوالبندی صادراتی و ایجاد ارزشهمراه با بسته بافتنی و چرمایجاد بستر مناسب برای تولید محصوالت

 ؛باز کردن درهای واردات پشم بافرش دستباف  همچوناستراتژیک 
  ؛های تولیدیشدن نیروهای شاغل در فعالیتها با محلیها و کاهش هزینهبهبود زیرساخت 
  51هدفهای گروه شناختهای فروش و اطالع از تکنیک. 

 اجتماعی عرصه
   زنی یا پرسه پیاده راهعنوان ت اجتماعی جدید مانند تلقی بازار بهایجاد تسهیالداخلی و خارجی و  گردشگریتوجه به بحث

 ؛های مختلف سنی و جنسیبرای گروه
  ؛آموزش حِرف در حال فراموشی به کارآموزان و بهبود و ارتقاء وضعیت آموزش با آموزش مجدد شاغلین 
  ؛نوسازی محیط اطراف و بافت فرسوده 
  های مردمی در های بازآفرینی شامل تقویت نهادهای مدنی و مشارکتجرای سیاستاستفاده از نقش فرهنگ در جامعه در ا

 .طراحی و اجرا

 ترافیکی -کالبدی عرصه
   مثال جلوگیری از تابش مستقیم  عنوانبههای موجود. ها با فعالیتبین کالبد راسته تناسببهنوسازی و مرمت اصولی با توجه

 ؛رطوبت باال ها و ایجاد حرارت ونور به حجره

  ؛ایجاد خوانایی در فضاها به جهت جذب مراجعین 

  عنوان عامل های مرتبط و تمرکز بر بازار بههای تولید و عرضه محصوالت تولیدی در جوار راستهاستفاده از نمایشگاه
 ؛بخشی به شهرو هویت مرکزیت بخشیبخشی، در انتظام فردمنحصربه

  ؛ونقل در داخل و خارج بازارد حملتسهیل و بهبود کیفی و کمی و ایجا 

  ؛های درگیر در صنعت با تولید در محالت و کاهش حجم ترددفرآیندای از محلی شدن پاره 

  ؛های مختلف سنی و جنسیوآمد اهالی و گروهتسهیل ارتباطات در بازار برای رفت 

   بوط به بازارهادر امور مر گذاریسیاست صرفاًدولتی در بازار و ایفای نقش  گریتصدیکاهش. 
 

 سپاسگزاري
های اقتصادی معاصر با سازمان فضایی بازار بزرگ بررسی رابطه فعالیت»با عنوان  کتری خانم ناهیده رضایینامه داین مقاله برگرفته از پایان

اوره دکتر رحمت و مش پرستدر دانشگاه هنر اسالمی تبریز به راهنمایی دکتر فرزین حق 0333-00-31در تاریخ  دفاع شده «تبریز
 باشد.می محمدزاده

 

                                                 
ها را تر باشد، مشتریها یا گروه هدف دقیقهرچه اطالعات درباره مشتریاین دست. و سواالتی از اند؟ میانگین در آمدشان چقدر است؟ ؟ چند سالهشان چیستملیتمشتریان شما واقعاً چه کسانی هستند؟  .

 کرد.انتخاب  می توان بهتر
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 .آگاه: تهران ،رده نابوالحس ، ترجمههای ایرانتاریخ زمین لرزه، (0311)ملویل، چارلز  ،نیکالسامبرسز، 

بازار شهر کرمانشاه(، : تحوالت کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران )مطالعه موردی(، 0331) آرمان ،اورامانیبهمنی ،کیومرث ،دوستایران
 .2-02: (2)5، ایرانی اسالمی مطالعات شهرفصلنامه 

تاریخ  ه، دوفصلنامهای تاریخی این دورهی قاجار با استناد بر سیر تحول نقشهبررسی ساختار فضایی شهر تبریز در دوره(، 0333اصل، لیدا )بلیالن
  .21-33: (3)0، اسالم زانامه ایران بعد 

 .انتشارات شهیدی: ، تهرانطراحی شهری فرآیندمبانی نظری و  (،0336) پاکزاد، جهانشاه
 .شناسیمرکز کرمان: ، کرمانجغرافیا و کارکردهای بازار کرمان(، 0316پوراحمد، احمد )
 .نشر دانشگاه تهران: ، تهرانتحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تأثر ؛ا شهراز شار ت(، 0331حبیبی، محسن )
: تهران ،0333-0321بر دوره زمانی تأکید های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر با شرح جریان(، 0331) و همکارانحبیبی، محسن 

 .های فرهنگیدفتر پژوهش
مرکز  مفهوم برهیتکای شهری سرزنده با عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری؛ خلق یک فض (،0333) وانی، نویدسعیدی رض، خستو، مریم

 .63- 10: (6)0نشریه هویت شهر،  ،خرید پیاده
 .01-03 ،31، شماره فصلنامه معماری و فرهنگ ،سیر تحول مراکز تجاری تبریز(، 0336دراج، پریسا )

بر مفهوم تأکید مقایسه تطبیقی فضاهای اداری دو مجتمع تجاری مجموعه اطلس و الله پارک تبریز با (، 0336) هرهبر، شبنم و هدفی، فرزان
 .30-36: (6)5نشریه مهندسی عمران و معماری ایران،  ،حس مکان
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