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برنامه ریزی راهبردی، برای سامان دهی بازارهای سّنتی ایران
)مطالعۀ موردی: بازار سّنتی تبریز(

چکيده

معماری پوش�يدۀ بازارهای ش�هری ایران، نتيجۀ تداوم تجربه های ارزش مندی است که انطباق با محيط و هم چنين 
انطب�اق ب�ا عملکرده�ای گوناگون بازار به وجود آمده ان�د. در این معماری تالش بی نظيری ب�رای ایجاد یکپارچگی و 
وح�دت در فضاهای گوناگون بازار صورت گرفته اس�ت. نحوۀ اتصال فضاه�ای بزرگ و کوچک با محور اصلی بازار 
مجموعۀ به هم پيوس�ته، یکپارچه و منس�جمی را پدید آورده اس�ت که در جهان بدیل ندارند. پژوهش حاضر از نوع 
توصيف�ی- تحليلی اس�ت که به بررس�ی ب�ازار تاریخی تبریز از جنبه های حفاظت و انس�ان س�اخت، عناصر اجتماعی-
اقتصادی، طّراحی شهری، کاربرد اراضی توسعۀ محيط های بازار و امکانات دسترسی به بازار، از طریق تکنيک تحليلی 
سوات پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار سّنتی تبریز ظرفّيت باالیی را برای توسعه و بهتر شدن 
دارد. نقاط قّوت و فرصت های این بازار بر نقاط ضعف و تهدیدهای آن برتری نسبی دارد، به صورتی که راهبرد برتر 

برای سامان دهی بازار تبریز از نوع راهبردهای تهاجمی است.

واژگان کليدي: تکنيک سوات، برنامه ریزی راهبردی، بازار سّنتی تبریز.

علی زنگی آبادی1، جابر علی زاده2، بهزاد رنجبرنيا3*

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

)تاريخ دريافت: 90/11/20                                     تاريخ پذيرش: 91/2/5(
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1. طرح مسأله
شهرها، امروزه به عنوان يکي از عظيم ترين دستاوردهاي فرهنگ 
و تم��دن و يک��ي از فراگيرترين پديده ه��اي اجتماعي عصر حاضر 
مطرح هس��تند ) هاروي، 1376: 12(. تولّد شهرها در ابتدايی ترين 
مراحل تکوين خود، به دور از علل خاص، به طور عام ناشی از مازاد 
توليد بوده است، و با اندکی تأخير نياز به فضايی خاص برای ارائه و 
مبادلة کاالهای مازاد در ذهن و عمل انس��ان های آن روزگار متبلور 
گردي��ده اس��ت. فضايی که به قدمت ظهور ش��هرها دارای س��ابقه 
هستند و به عنوان فضای شهری ضروری مستمر جلوه کرده است، 
به طور عينی و فيزيکی در سير تکوينی خود تبديل به قلب تپندة 

شهرهای تاريخی شده است.
از ويژگی های اصلی ش��هر در دورة اسالمی، همانا ساختارهای 
بازرگانی آن اس��ت که به صورت مجموعه ای يک دس��ت و به هم 
پيوسته، در فضايی فشرده، در ميان شهر جای گرفته است و هنوز 
هم با وجود دگرگونی های ظاهری آن، ويژگی اصلی شهر اسالمی 
را تداع��ی می کند )Wirth, 1974: 207(. بازار مرکزی ش��هرهای 
اس��المی خاورميانه، مرکز ثقل اقتص��ادی و کانون نظام بهره وری 
س��رمايه اس��ت. اين نهاد با خريد و فروش و توليد و پيش��ه وری 
گس��ترده به ص��ورت مرکز رهبری ام��ور اقتصادی و مالی ش��هر 
درآمده و جايگاهی محوری در سياس��ت و دين داش��ته اس��ت. با 
اين برداشت، بازار نهادی معادل محلّة مرکزی معامالت شهرهای 
بزرگ امروز قلمداد می شود )Bobek, 1959: 259(. چنين فضايی 
با ريش��ة ايرانی در ادوار تاريخی خود، نشانگر درجة پيشرفت هر 
ش��هر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و معماری-

شهرس��ازی تا همين اواخر بوده اس��ت.
در ش��ناخت ش��هرهای قديم��ی ايران، ش��ناخت ويژگی هايی 
نظير نقشة شهرها، الگوی شهرها، برج و باروی شهر و مکان های 
اجتماعی مانند بازار، مس��اجد، مدارس، حمام ها، کاروان س��راها، 
تيم ه��ا، تيمچه ه��ا، س��راها، واحده��ای مس��کونی، محلّه ه��ای 
صنعت گران، کش��اورزان، اصناف، منطقة حاکم نشين، دروازه ها، 
حصاره��ا، کوچه ه��ا و گذرها و بررس��ی روابط آن ها ب��ا يکديگر 
ک��ه در مجم��وع، باف��ت و ش��کل گيری ش��هر را در برمی گيرد، 
الزم و ضروری اس��ت. اي��ن عناصر در ترکي��ب و برقراری رابطه 
با يکديگر، س��ازندة پيک��ره ای عظيم و کالبدی نس��بتاً بزرگ به 
ن��ام ش��هر می ش��وند. بازارها و مراک��ز اقتصادی بع��د از بناهای 
مذهب��ی، مهم تري��ن رکن ش��هرهای اس��المی هس��تند. به نظر 
محققان، ش��هرهايی که فرمانروايان اس��المی بنيان گذاشته اند، 
دو مشخصة اصلی داش��تند، يکی مسجد و ديگری بازار )کيانی، 

.)209 :1365
ب��ازار تبريز در ب��ر گيرندة عناصر مهمی چ��ون مراکز مذهبی، 
مدرس��ه ها و بخش های تجاری همچون حجره ه��ا، دکان ها، انبار 
کااله��ا و کاروان س��راها اس��ت. اين مجموعه دارای 20 راس��ته و 

بازار، 35 س��را، 25 تيمچه، 11 داالن و حدود 8000 مغازه و 40 
نوع صنف اس��ت. بازار تبريز تنها محلی اس��ت که در آن تجارت، 
مذه��ب، فرهنگ و عوامل اجتماعی به هم پيوس��ته اند )س��ازمان 

ميراث و فرهنگی و گردش��گری، 1390(.
سامان دهی از نوع شهری، به همزيستی انسان ها می پردازد و اين 
به معنای ايجاد شرايط زندگی بهتر برای همگان و تکامل تشکيالت 
شهری است )نسترن و هوشمندفر، 1389: 61(. اين مقاله در صدد 
تحليل و بررسی بازار سّنتی شهر تبريز بر اساس معيارهای مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... از طريق بيان نقاط قّوت، ضعف، 
فرصت ها و تهديدها و امکان در نظر گرفتن عوامل درونی و بيرونی 

است.

2. اهمّي�ت و ض�رورت
مي��راث فرهنگی و طبيعی هر کش��ور از جمله آث��ار با ارزش و 
غيرقاب��ل جايگزينی اس��ت که نه تنها به آن ملّ��ت، بلکه به تمامی 
انسان ها تعلّق دارد. از دست رفتن اين آثار بسيار ارزش مند، چه به 
واسطة فرس��ايش و چه به سبب نابودی، ضايعه ای است در ميراث 
تمامی مردم جهان. بازار س��ّنتی تبريز به عن��وان بزرگ ترين بازار 
سرپوشيدة جهان، در سال 1389 در فهرست آثار ثبت شدة يونسکو 

قرار گرفت )سازمان ميراث و فرهنگی و گردشگری، 1390(.
بازارهای س��ّنتی با س��ابقة ديرين��ه و با س��اختار و بافتی کهن 
از گذش��ته تا امروز، کانون ش��کل گيری فّعالّيت ه��ای اقتصادی و 
اجتماع��ی بوده اند )بهزادف��ر و هم��کاران، 1388: 18(. مهم ترين 
زمينه هاي��ی که بازار می تواند در طول دوران ش��کل گيری خود بر 
روی آن ها اثرگذار باشد، در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.
بازاره��ا عموم��اً از طري��ق معابر اصل��ی به دروازه هاي ش��هر 
وصل ش��ده اند. بازارهای س��ّنتی همانند ستون فقراتی در درون 
بافت ارگانيک ش��هر ريش��ه دوانده اند، در واقع می توان گفت که 
ب��ازار، نظام حيات ش��هري را تغذيه می کند و تداوم می بخش��د 
)اه��ری، 1380(. اين در حالی اس��ت که اکثر بازارهای س��ّنتی 
ش��هرهای اي��ران، به صورت مت��روک و نيمه متروک هس��تند و 
نقش ش��الوده ای خود را از دس��ت داده اند. در فضاهای ش��هری 
امروزی، مراکز خريد، جذابّيتی آن چنانی برای شهروندان ندارند 
و اغلب صرف��اً جنبة اقتصادی يافته اند. حيات ش��هری در کالبد 
اين مراکز جاری نيس��ت و تعامالت اجتماعی س��ازنده در آن ها 
برقرار نمی ش��ود. اهمّيت پژوهش، ناش��ی از ضرورت برنامه ريزی 
برای امر خاصی )برای رس��يدن به برنامه ريزی مطلوب( اس��ت. 
برنامه ريزی علمی نيس��ت جز اداره و کنترل سيستمی به منظور 
بهب��ود زندگی انس��ان )مجته��دزاده، 1368، 33(. پس اهمّيت 
پژوهش حاضر در بهبود زندگی انس��ان مس��تتر اس��ت که خود 
ناش��ی از بهب��ود وضعّي��ت حاکم ب��ر کالبد فيزيک��ی- اقتصادی 

سيس��تم بازار و محدودة ترافيکی بازار اس��ت.
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 SIDنمودار شمارة 1: اهمّیت بازار به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مذهبی و فرهنگی

مأخذ: قربانی، 1382: 19

وجود بازار در شهرها بيانگر ارزش، رشد و موفقّيت است و رابطة 
آن با جمعّيت و بافت ش��هری و عکس العمل آن در مقابل مشکالت 
اجتماعی قابل توّجه اس��ت. بازار هميش��ه با زندگ��ی روزمرة مردم 
ارتباط مستقيم دارد و محور جاذبة اجتماعی و اقتصادی به صورت 
ضمانت اقتصادی محسوب می شود. به هر حال نقش و جايگاه بازار 
در ش��هر و جامعه اس��المی کاماًل تعريف ش��ده و به عنوان هويّتی 
شناخته شده در جهان مطرح است. بازار تبريز از قرن هاي  نخستين 
اس��المی، از ش��هرتی خاص برخوردار بوده و براي پاس��خ گويی به 
فعالّيت هاي تجاري، منطقة وس��يعی از شهر را در بر گرفته )سلطان 
زاده، 1379( و امروزه نيز از اهمّيت آن کاس��ته نشده است. از اين 
رو، اهمّيت تحقيق، ناش��ی از واجد ارزش بودن بافت مجموعة بازار 
تبريز از لحاظ شهرسازی، معماری و اقتصادی، اجتماعی بازار است 
که هرگونه مداخله در آن، در کل شهر و زندگی شهروندان منعکس 
خواهد ش��د. اي��ن مداخله بايد عالوه بر آن ک��ه در جهت حفظ اين 
ميراث گران بها باش��د، بايد برای معاصرسازی کارکردها نيز با هدف 
اصالح وضعّيت انجام پذيرد. لذا تحليل و بررس��ی بازار سّنتی تبريز 
که با هدف س��امان دهی ش��رايط کالبدی، فضايی و اقتصادی بازار 
س��ّنتی تبري��ز و محدودة آن انجام می ش��ود، به مي��زان معينی به 
سامان دهی وضع موجود در قلب شهر تبريز منجر می گردد؛ چرا که 
ه��م از نظر فضايی- حرکتی و ه��م از نظر اقتصادی- اجتماعی اين 

تأثير را خواهد گذاشت.

3. اهداف پژوهش 
ه��دف پژوه��ش، تحليل و بررس��ی بازار س��ّنتی ش��هر تبريز از 
منظره��ای گوناگ��ون و ارزياب��ی نقاط ق��وت، ضع��ف، فرصت ها و 

تهديده��ای اين بازار تاريخی بوده اس��ت. تأکي��د بر حفظ و احيای 
هويّت فرهنگی- تاريخی بازار به عنوان قلب تپندة ش��هر و ضرورت 
رويکرد برنامه ريزی متناس��ب با ش��اخص های تاريخی- فرهنگی به 
منظور کمک به پويايی ش��هر و توس��عة اجتماع��ی و اقتصادی، از 

اهداف اصلی اين پژوهش است.

4. روش پژوهش
روش پژوهش، توصيفی- تحليلی است، که با استفاده از داده های 
به دس��ت آمده از برداشت های ميدانی و کتابخانه ای و سازمان های 
مربوطه و مصاحبه با افراد انجام ش��ده است. در اين پژوهش از نرم 
افزار GIS برای ترسيم نقشه و برای بررسی کلی بازار سّنتی از مدل 
تحليلی سوات )SWOT(، استفاده شده است. شاخص های به کار 
رفته در اين پژوهش ش��امل حفاظت و انسان ساخت، کاربرد اراضی 
در توس��عة محيط های ب��ازار، ابعاد اجتماعی– اقتص��ادی، طّراحی 

شهری و عنصر حمل و نقل می شود.

5. بازار تبریز
تبري��ز ک��ه از قديم در مس��ير جادة ابريش��م واقع ب��ود، يکی از 
مهم ترين مراکز بازرگانی ايران به شمار می آيد. اين شهر در جريان 
تجارتش با اروپا از راه روسيه و عثمانی و مرکز و جنوب فالت ايران، 

شهرتی جهانی کسب کرده است)شفقی، 1384: 62(. 
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ive

 of
 SIDتصویر شمارة 1: موقعیت فضایی بازار در شهر تبریز

بازار تبريز از قرن چهارم هجری قمری در منابع مختلف نام برده 
ش��ده اس��ت. می توان گفت از عمر بازارهای مس��قف تبريز حداقل 
هزار س��ال می گ��ذرد )خاماچی، 1375(. مقدس��ی در قرن چهارم 
هج��ری تبريز را به آبادی و وفور کاال و رواج معامالت تعريف کرده 
اس��ت. ياقوت حموی، بازرگان، س��ياح و نويس��ندة معروف از وفور 
کاالهای صادراتی در تبريز ياد می کند )پيش��ين، 1375(. سياحان 
و جهانگ��ردان متعّدد ديگری نيز هم چون اب��ن بطوطه، اودوريک، 
حمداله مس��توفی، کالويخو، کنتارينی، تاورنيه و ش��اردن به بيان 
تعاريفی در باب بازار تبريز و وفور کاالهای آن پرداخته اند )کارنگ، 

1374و نهچيری، 1370 و خاماچی، 1375(.
ب��ازار تبري��ز در دورة قاجاريّه، به تبع کل ش��هر و در پی اهداف 
دول قدرت من��د، مبنی بر ايجاد بازار وس��يع مصرف در ش��هرهای 
ايران، گس��ترش و رشد بی س��ابقه يافت )مخلصی، 1371(. کالبد 
اصل��ی بازار تبريز ک��ه مربوط به اواخر زنديّ��ه و عمدتاً عصر قاجار 

اس��ت، رش��د و توس��عة خود را مرهون موقعّيت اس��ترتژيک شهر 
تبريز و تغيي��رات به  عمل آمده در نح��وة ارتباطات بين المللی آن 
دوران اس��ت )ش��فقی، 1372: 390- 389(. ب��ازار تبريز اکنون به 
عنوان بزرگترين و جامع ترين بازار سرپوش��يدة جهان معرفی شده 
اس��ت )تصوير ش��مارة 3(. اين بازار با مساحتی حدود يک ميليون 
متر مربع در س��ال 1354 شمس��ی در فهرس��ت آثار ملی به ثبت 
رس��يد و به عنوان بزرگترين اثر ثبتی کش��ور، وسيع ترين مجموعة 
مس��قف و به هم پيوستة جهان به ش��مار می رود )شفقی، 1384: 
62(. اين بازار با داش��تن 5500 باب حجره، مغازه و فروش��گاه، 40 
گونه شغل، 35 باب سرا، 25 باب تيمچه، 20 باب مسجد، 20 باب 
راس��ته و راسته بازار، 11 باب داالن و 9 باب مدرسة دينی به عنوان 
اصلی ترين مرکز داد و س��تد مردم تبريز شناخته می شود )قربانی، 

1382، 145 و 200(.

   

تصویر شمارة 2: کاربری های موجود در بازار تبریز
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                              تصویر شمارة 4: طاق های بازار سّنتی تبریز                                                 تصویر شمارة 5: نمایی از تیمچه مظفریه

بافت اصلی بازار تبريز از دو راس��تة سرپوشيدة شمالی-جنوبی و 
شرقی-غربی تشکيل شده است. عرض بازارها بين چهار تا پنج متر و 
بلندی سقف آن ها پنج تا شش متر است که در مقايسه با سقف بازار 
نواحی مرکزی و گرمسير بسيار کوتاه تر است. راسته های اصلی توسط 
راسته های فرعی و کوتاه تر به هم متصل هستند، و در فضاهای بين 
آن ها سراها، کاروان سراها، و تيمچه ها بنا شده است. تقاطع راسته را 
سه راهی ها و چهارراهی ها با طاق های گنبدی پوشانده است )تصوير 
شمارة 4(. بزرگ ترين گنبد بازار، تيمچة امير و زيباترين قسمت آن، 
تيمچة مظفريّه اس��ت )تصوير ش��مارة 5(. مهم ترين ورودی بازار در 
انتهای ش��مالی خيابان فردوسی اس��ت. هر بخش و راسته ای از بازار 
تبري��ز مانند ديگ��ر بازارها به صنف معينی اختص��اص دارد و به نام 
آن ها معروف ش��ده اس��ت. برخی از حجره ها به تناسب نياز در بازار 
جای گرفته اند. برای نمونه، حجره های شمع فروش��ان و عطرفروشان 
در مجاورت مسجدها قرار دارند. شبکة بازار تبريز، به مثابة قلب شهر 
است و نقش عمده ای در بافت شهر دارد. راسته های عمدة بازار تبريز، 
بازار امير، راستة تازه، راستة قديم، بازار سراجان، شيشه گر خانه، بازار 
کفاش��ان، بازار صفی، بازار صادقيه، دالله زن بازار و بازار کالهدوزان 
اس��ت. تيمچه های معروف امير )به نام بانی آن محمدخان اميرنظام 
زنگنه، از وابستگان عباس ميرزا نايب السلطنه(، حاج شيخ، و مظفريّه 
را می توان به عنوان مهم ترين کانون های بررسی ويژگی های فرهنگی 
و اجتماعی آن شهر به شمار آورد، زيرا با وجود دگرگونی های فراوانی 
که در اين س��رزمين روي��داده، هنوز نقش پاس��داری از ارزش های 
فرهنگ��ی اصي��ل و ديرپای جامعة ايران را بر عهده دارد )دانش��نامة 

جهان اسالم، 1372: 393(.

6. سوابق پژوهش
مطالعاتی که در زمينه های مختلف بازارهای س��ّنتی و بررس��ی 
آن از جنبه های گوناگون تاکنون صورت گرفته اس��ت در دو بخش 

شامل بازار سّنتی تبريز و بازار های سّنتی ارائه می شود:

6-1. مطالعات مربوط به بازار سّنتی تبریز
کارن��گ، در س��ال 1374، در معرف��ی توصيف��ی آثار باس��تانی 

آذربايجان به معرفی اجمالی آثار بازار تبريز پرداخت. 
خاماچی، در س��ال 1375، به توصي��ف تفصيلی آثار و ابنيه بازار 
تاريخ��ی تبري��ز پرداخت. کت��اب وی آثار موجود در ب��ازار تبريز و 

معماری با شکوه آن را توصيف و تحليل کرده است.
قربانی، در سال 1383، به بررسی کالبدی  بازار تبريز و مشکالت 
کالبدی و فيزيکی بازار پرداخت. وی آثاری را که اين بازار بر ترافيک 
می گذارد بررسی کرد و در نهايت به اين نتيجه رسيد که برای احيا 
و س��امان دهی بازار تبريز، اتصال مس��يرهای عب��وری از طريق زير 
س��طحی و نيز بهينه س��ازی حمل و نقل کاال در محيط بازار تبريز 
با اس��تفاده از معبری زير س��طحی و جبران نيازهای متعّدد بازار از 
طري��ق به کارگيری يکی از ظرفّي��ت آن، اهداف انتخابی تحقيق را 

ميسر می سازد.
سنگری و عمرانی در سال 1386، به بررسی ويژگی های معماری 
ب��ازار تبريز و ش��رايط ثبت اين اثر تاريخی در يونس��کو پرداختند. 
کت��اب آن ها که از ط��رف ميراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان 
آذزبايجان ش��رقی تهيه شده است، در صدد شناساندن بازار سّنتی 

تبريز به جهانيان و حفاظت اين ميراث گران بهاست. 
مرصوص��ی و خانی نيز در س��ال 1389، در پژوهش��ی با عنوان 
»تحلي��ل کارکرده��ای اقتصادی ب��ازار تبريز و ح��وزة نفوذ آن« با 
روش توصيف��ی- تاريخی به بررس��ی اقتصادی ب��ازار و حوزة نفوذ 
آن پرداختند. کاهش بارگذاری سطح فعاليت های تجاری به لحاظ 
کم��ی، ايج��اد رقابت پذيری با ه��دف کارايی فضاي��ی و اقتصادی، 
تقويت احيا و توس��عه  محوری کشور با عملکرد بازرگانی- تجاری، 
ارتق��ای کارايی و بهره وری بهينة اقتصادی و هم چنين فعالّيت های 
کالن ش��هر تبريز با اس��تفاده از ظرفيت های درونی مرکزيّت بافت 
تاريخ��ی منطقه، تقويت کيفی و ارتقای ش��أن بازار به عنوان مرکز 
اقتصادی کالن شهر تبريز، از يافته های اين پژوهش به  شمار می رود.
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عالوه بر اين، می توان به مطالعات مهندس��ين مشاور عرصه، در 
چارچ��وب مطالعات مح��ور فرهنگی- تاريخی ش��هر تبريز و تکرار 
همين مطالعات توس��ط مهندس��ين مش��اور جهان نقش پارس و 
مطالعات س��ازمان ميراث فرهنگی استان )با تأکيد عمده بر مرمت 
و بهس��ازی( اشاره کرد. با بررسی س��وابق مطالعاتی موضوع تأکيد 
می ش��ود که توّج��ه به مجموعه بازار به ص��ورت کالن و جامع و با 
تأکيد بر موضوع خدمات دهی مطلوب، مبحثی جديدی اس��ت که 

در محققان در اين پژوهش در صدد بررسی آن هستند.
6-2. مطالعات مربوط به بازارهای سّنتی

بيگل��ری )1355(، در مقال��ة »بازارهای ايران«، به بررس��ی انواع 
بازاره��ای ايرانی و توصي��ف آن ها و جوانب مختل��ف آن پرداخت و 
سپس انواع مشاغل موجود در بازار و سير آن را مورد بررسی قرار داد.

زنگی آبادی )1370(، در پايان نامة کارشناس��ی ارشد به بررسی 
تفصيلی بازار کرمان و مش��کالت اين ب��ازار و ارائة راه حل هايی در 
جهت بهبود مش��کالت شناسايی ش��ده پرداخت. وی به اين نتيجه 
رسيد که هدف غايی از انجام اصالحات در بافت قديم که به منظور 
اصالحات��ی در برنامه ريزی ش��هری عنوان می ش��ود، همانا تأمين 
فضاهای مناسب برای نيازهای جامعه در بافت قديمی شهرهاست.

پوراحمد )1376(، در کتاب خود با عنوان جغرافيا و کارکردهای 
بازار کرمان به بررسی سير تاريخی پيدايش شهر کرمان و پيدايش 
بازار آن پرداخته و سپس بنيان و اقتصاد و کارکردهای سّنتی بازار 

کرمان را مورد بررسی قرار داده است.
ش��فقی، )1384(، در کتابی با عنوان بازار بزرگ اصفهان ضمن 
بررس��ی کلی بازار، به معرفی تفصيلی بازار اصفهان مبادرت کرده و 
در آن کتاب اش��اراتی نيز به ديگر بازارهای س��ّنتی ايرانی داشته و 
آثار تاريخ��ی و معماری بازارهای ايران، بويژه بازار اصفهان را مورد 

بررسی قرار داده است.
شريفی )1386( در مقالة خود با عنوان »تعامل سازه و معماری 
در هويت کالبدی بازار ايرانی« با ذکر نمونه های بازارهای اصفهان، 
تبريز و ته��ران، ارزش های فضايی بازار در تلفيق با س��ازه  را مورد 
بررسی و درس بزرگ معماری ايرانی در هماهنگی سازه و معماری 
در س��ازه های امروزی را م��ورد تأکيد قرار داده اس��ت. از نظر وی 
مصالح و شيوه های مدرن س��ازه های قوسی امکانات بسياری را در 
دس��ترس معماران و مهندس��ان قرار داده اس��ت که بايد در جهت 

تأمين اهداف معمارانه به شايستگی به کار گرفته شود.
سرائی )1389(، در مقاله ای با عنوان »تحوالت بازارهای ايرانی-
اس��المی )مورد: بازار يزد(«، ب��ا روش توصيفی، تاريخی و کّمی، به 
بررس��ی اجزای بازار ي��زد و جوانب مختل��ف آن پرداخته و به اين 
نتيجه رسيده است که بازار به عنوان شاخصة شهر اسالمی در يزد 
هم چنان اعتبار کالبدی و اجتماعی مناسبی را در خود نهفته دارد؛ 

اّما جلوه گاه فعالّيت های مدرن تجاری نيست.
نجفی )1390( در مقالة خود، »بررس��ی پايداری در بازار ايرانی 
)نمون��ه م��وردی: بازار وکيل ش��يراز(«، با بيان اص��ول پايداری در 
معماری بافت س��ّنتی و بافت جديد معتقد اس��ت که اين اصول به 
ندرت در بافت جديد لحاظ می شوند. هم چنين وی در اين مقالة به 

بررسی بازار وکيل شيراز به عنوان يک عنصر پايدار شهری پرداخته 
است و برای رس��يدن به اين مهم مفاهيم مرتبط با معماری پايدار 
و اصول آن را بررسی و سپس به بيان اصول معماری پايدار شهری 

پرداخته است.

7. مبانی نظری پژوهش
7-1. مفهوم بازار

واژة بازار در زبان فارسی ميانه، وازار، با ترکيب هايی چون وازارگ 
)بازاری(، وازارگان )بازرگان(، وازارگانيه )بازرگانی(، وازاربد )رييس 
بازار( و نيز رستگ –ب- وازار )راسته يا راسته بازار(، در پارتی واژار، 
در پازن��د وازار، در ارمنی واکار به کار می رود )بنياد دايرة المعارف 
اسالمی، 1372: 43(. واژة بازار به لحاظ واژه شناسی می تواند تأکيد 
بيش تری بر ايرانی بودن اين عنصر ش��هری باشد )مؤمنی، 1373: 
210(. اي��ن واژة ايرانی، از راه بازرگانی، از يک س��و به عربی، ترکی 
عثمان��ی و زبان های اروپايی و از س��وی ديگر به س��رزمين هند و 
سيالن راه يافته اس��ت )بنياد دايرة المعارف اسالمی، 1372: 43(. 
گفته اند واژة بازار در زبان پهلوی به ش��کل واکار مورد استفاده قرار 
می گرفته اس��ت و چنان که گويا نام پيشين محلی که عرب ها آن را 
سوق االهواز می ناميدند، هوجس��تان واچار بوده است. اين واژه در 
پارس��ی باس��تان، صورت »آباکاری« به معنی محل اجتماع و داد و 
س��تد به کار رفته اس��ت. گويای اين واژه توسط پرتغالی ها به زبان 

فرانسه انتقال يافته است )دهخدا، 1352: 349(.
از واژة ب��ازار به صورت مفهومی تا به حال تعاريفی چند از س��وی 
صاحب نظران ارائه گرديده اس��ت. فضايی ک��ه در آن کاالهايی برای 
فروش يا توليد عرضه می ش��ود و محل تجمع و مس��ير ارتباطی نيز 
باشد، به عنوان بازار خوانده می شود )دهخدا، 1352: 349(. بازار در 
ايران فضايی است برای خريد و فروش و عرضة کاالهای گوناگون که 
با مسيری ارتباطی پيوستگی پيدا کرده است )سعيدنيا، 1388: 6(. 
عده ای از محققان بازار را چنين تعريف می کنند: بازار محلّی اس��ت 
که در آن نوعی وابس��تگی ويژة اجتماعی و فرهنگی ديده می شود و 
عوامل اصلی آن را فروش��نده و خريدار تش��کيل می دهند )شکوئی، 
1355، 171(. در توصيف��ی ديگر بازار به اين صورت تعريف ش��ده 
است: »بازار به معنی محدود و مطلق عبارت است از جای داد و ستد 
و خري��د و فروش کاال يا محل اجتماع خريداران و فروش��ندگان که 
گاهی در زمان گذشته، با بازارگاه هم استعمال می شده است، تعريف 
واژه به معنی وس��يع و مجازی، از نظر اقتصادی که ارتباط مستقيم 
ميان عرضه و تقاضا برقرار نمايند، اطالق می ش��ود، به نحوی که در 
سراس��ر آن،  پس از بررس��ی هايی که الزمه و مقدمة تعادل اس��ت، 

قيمت ثابتی به وجود می آيد« )زنگی آبادی،1370: 121(.
بازار در ش��هرهای قديمی ايران، هس��تة مرکزی شهر را تشکيل 
م��ی داد. امروز نيز بازاره��ا کانون مبادلة کاال، تولي��د کاال و تجّمع 
فعالّيت ه��ای اجتماع��ی هس��تند و از نظر جايگاه، قلب ش��هرهای 
ايرانی به شمار می روند. به طور کلی، بازارها با عمکردهای گوناگون 
اقتصادی، اجتماع��ی و مذهبی، مظهر کامل��ی از بنيان های مدنی 
محسوب می شوند که طی قرون شکل گرفته اند )سعيدنيا، 1388: 
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171(. ب��ازار به مفهوم حقيقی اش مجموعه ای از دکان هايی اس��ت 
ک��ه با فضايی سرپپوش��يده به يکديگر وصل می ش��وند و به مفهوم 
مجازی، گس��تره ای گونه گون از معانی را در بر می گيرد: از اعتبار تا 
قدرت، از شايستگی تا رونق، از آراستن تا زد و خورد کردن و خود 

جلوه دادن )فالمکی، 1371: 71(.
7-2. عناصر متشّکلۀ بازار

ش��کل گيری عناصر بازار و روند توس��عة آن بس��تگی به کارکرد 
اصلی شهر و ميزان رشد اقتصادی و جمعّيت آن دارد. در شهرهای 
متوسط و کوچکی که مبادالت خارجی آن ها زياد نبود، بخش قابل 
مالحظه ای از بازار صرف تأمين نيازهای داخلی ش��هر می ش��د. در 
نتيجه، آن گروه از اندام ها و عناصری که در خدمت تجارت خارجی 
قرار داش��تند، به همان نسبت از رشد کم تری برخوردار بودند. اين 
بازارها به طور عمده جنبة خرده فروش��ی داشتند و درصد اندکی از 
فضاه��ای آن به تجارت خارجی اختصاص داش��ت. برای مثال، در 
طول بازار نايين تنها دو کاروان س��را وجود داش��ت، در حالی که در 
ش��هرهای بازرگانی- توليدی و پررون��ق، بازارچه های محلّی، اغلب 
نيازهای ج��اری و روزمرة اهالی ش��هر را تأمين می کردند و بخش 
مهّم��ی از بازار اصلی ش��هر در خدم��ت بازرگانی ق��رار می گرفت. 
ب��رای نمونه، در ق��رن پنجم هجری به گفتة ناصرخس��رو، در يکی 
از کوچه ه��ای اصفهان، پنج��اه کاروان س��را و در دورة صفويه،، در 
بازار و س��اير نقاط ش��هر اصفهان، 1802 کاروان سرا وجود داشت 

)سلطانزاده، 1365: 252(.
در هر حال، نظام حاکم بر بازارهای ايران، نظام منسجمی بر اساس 
تنوع صنوف بود، که هر صنف در محل ويژه ای به نام راسته فعالّيت 
می کرد. راسته که داالن سرپوشيده ای متشکل از قيصريه ها، سرانه ها 
و تيمچه های متعّدد اس��ت، اس��تخوان بندی بازار را تشکيل می دهد 
)پيرني��ا، 1370: 12(. اين جدايی صنوف از همان ابتدا در تأس��يس 
و روند توس��عة بازارها مرسوم بود. به طوری که وقتی شهرهای بغداد 
و س��امرا بنيان نهاده ش��دند، به بازارها توّجه ويژه ای مبذول گرديد، 
چنان که متوکل عباسی، در هر مرحله بازاری بر پا می کرد، به صورتی 

که صنوف از هم جدا قرار گيرد )ناظر، 1353: 158(.
از لحاظ کالبدی می توان گفت که از آغاز قرن سيزدهم، ساختار 
معم��اری بازار در ش��هرهای گوناگون خاورميان��ه از الگو و طّراحی 
عمومی و پذيرفتة همگان پيروی کرده اس��ت؛ چنان که نقشة بازار 
حلب در قرن سيزدهم، بازار تهران در دورة قاجاريّه، بازار تبريز بعد 
از زلزله و تجديد بنای آن در سال های بعد و بازار اراک که در قرن 
س��يزده بنا شده، ش��باهت زيادی به هم دارند )بنياد دايرة امعارف 

اسالمی، 1372: 45(.

8. مدل راهبردی سوات
برنامه ريزي راهبردی از جمله مباحثي اس��ت که از به کارگيري 
آن در عل��م جغرافيا به طور اعم و برنامه ريزي ش��هري و ناحيه اي 
به طور اخص مّدت زمان زي��ادي نمي گذرد. برنامه ريزان راهبردی 
سعي مي کنند با سنجش تمام جوانب برنامه ها و پروژه ها، به اتخاذ 
بهتري��ن و راهبردي ترين تصميم بپردازن��د. برنامه ريزي راهبردی، 

گونه اي از برنامه ريزي اس��ت که در واقع ش��يوة نظام يافته ای برای 
اخذ تصميم ها و اجراي فعالّيت ها در خصوص شکل دهي و رهنمود 
هر سيس��تم، کارکرد و ش��ناخت علل آن اس��ت. عواملي همچون 
ش��يوة گردآوري اطالع��ات به صورت گزينش��ي، تحليل هدف مند 
و تعيين اه��داف، اقدام های کنوني و اج��راي موفقيت آميز برنامه، 
اين برنامه ريزي را از اش��کال ديگر برنامه ريزي متمايز ساخته است 

)مرادی مسيحی، 1381: 8(.
س��وات، ي��ک واژة اختصاري ب��راي قّوت ها، ضعف ه��ا، فرصت ها 
و تهديدها اس��ت )خورش��يد و رنجب��ر، 1389: 20(. اين مدل، يک 
مرحل��ة اّوليه از تحليل��ی با هدف نهايي ارايه و اتخاذ سياس��ت هاي 
تناس��ب مي��ان عوام��ل داخل��ي و خارج��ي اس��ت ب��راي   الزم 
 TOWS که گاهی SWOT تکنيک يا ماتريس .)Kajanus,2000:718( 

نيز ناميده می ش��ود، ابزاری برای ش��ناخت تهديده��ا و فرصت های 
موج��ود در محي��ط خارجی هر سيس��تم و بازشناس��ی ضعف ها و 
قّوت های داخلی آن به منظور سنجش وضعّيت و تدوين راهبرد برای 
هدايت و کنترل آن سيس��تم است )نس��ترن و هوشمندفر، 1389: 
64(. در واق��ع نقطة کليدي اين مدل، تجزي��ه و تحليل دامنه اي از 
همة جنبه هاي موقعّيتي سيستم و در نتيجه فراهم کننده چارچوب 
مفيدي براي انتخاب راهبرد اس��ت )مبارک��ي، 1386: 126(. تجزيه 
و تحليل  سوات، شناس��ايي نظام مند عواملي است که راهبرد، بايد، 
بهترين سازگاري را با آن ها داشته باشد. منطق اين رويکرد اين است 
که راهبرد اثربخش بايد قّوت ها و فرصت هاي سيس��تم را به حداکثر 
و ضعف ها و تهديدها را به حداقل برس��اند )حکمت نيا و موس��وي، 
1385: 293(. اين جريان نظام مند، پشتيباني براي تصميم گيري ها 
و راه کارها اس��ت )Wheelen,1995:341(. مدل س��وات اگر به طور 
صحيح به کار برده شود مي تواند اساس و مبناي خوبي براي تنظيم 
راهب��رد فراهم کن��د )Kajanus at al, 2004(. اي��ن تحليل داراي دو 

مؤلفه اصلي است )خورشيد و رنجبر، 1389: 21(
الف( شاخص هاي شرايط دروني )IFAS()2(: که توسط نقاط قّوت 

و ضعف در وضعّيت موجود توصيف مي شوند.
ب( ش��اخص هاي بيروني )EFAS( )3( که از طريق تهديد موجود 

و فرصت هاي ناشناخته توصيف مي شود.

9. تحليلي از وضعيت بازار سّنتی تبریز، با استفاده از مدل 
راهبردی

9-1. عوامل داخلي مؤثّر بر توسعۀ بازار سّنتی تبریز
هدف اين مرحله بررسي آثار محيط داخلی منطقة مورد مطالعه 
برای شناس��ايي نقاط قّوت و ضعف هايي است که منطقه در ارتباط 
با بازار با آن مواجه است. اين عوامل در جدول شمارة 1 نشان داده 
ش��ده اند. در اي��ن تحقيق به هرکدام از نقاط ق��ّوت و ضعف عوامل 
داخل��ي، در ردي��ف اّول، وزني از صفر تا يک داده ش��ده اس��ت؛ به 
گون��ه اي که حاصل جمع وزن آن ها از يک نبايد بيش تر باش��د. در 
رديف درجه بندي با توّجه به اهمّيت هر کدام، امتيازي از يک تا 5 
داده ش��د و در رديف آخر ج��دول، حاصل ضرب وزن و درجه بندي 

به دست آمد.
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جدول شمارة 1 : ماتریس سوات نقاط قّوت و ضعف توسعۀ بازار سّنتی تبریز

درجهوزنعواملابعاد توسعه
امتیاز 
وزنی

)S
tr

en
gt

hs
ت )

 قو
اط

نق

حفاظت و 
انسان ساخت

1S = شاهکار معماری
2S = وجود بناهاي متعّدد با ارزش تاريخي در بافت

3S = معابر تاريخي و فضاهاي معماری تاريخی و باشکوه

0/06
0/04
0/05

5
4
5

0/3
0/16
0/25

اراضی توسعه 
محيط های 

بازار

4S = وجود حس مسئوليّت برای حفظ بناها و محيط هاي تاريخي با هدف حفظ هويّت بازار
5S = وجود كاربري هاي  درآمدزا در بافت تاريخي

6S = بهره  برداري بيش از پيش از بناهاي تاريخي بازار براي كاربري هاي مناسب با بافت كهن

0/02
0/03
0/01

2
3
2

0/04
0/09
0/02

اجتماعی 
اقتصادی

7S = وجود فضاها و بناهای ارزش مند)تيمچه ها، مساجد، داالن، راسته بازار، معابر تاريخی و ...(
8S = تمركز و پويايي فعاليّت هاي اقتصادي در جوار بافت تاريخي شهر )بازار(

9S = تمركز و تحّرك اجتماعي در محدودة بافت بازار

0/03
0/01
0/02

2
1
3

0/06
0/01
0/06

طّراحی شهری
10S = بهره برداري از نظام حمل ونقل در جهت فعال ساختن محدودة تاريخي و بويژه بازار

11S = جذابيّت محيط هاي تاريخی و سنّتی بازار
12S = الگوهاي ساختماني پر هويّت

0/04
0/03
0/03

5
4
4

0/20
0/12
0/12

حمل و نقل

13S = وجود پيوند بين محدودة بازار و توسعه هاي جديد
14S = اجرای پروژة كالن مترو

15S = توسعۀ بيش از پيش پاركينگ های موجود در محدودة بازار
16S = استفادة اكثريّت مردم از وسايل نقليۀ عمومی برای ورود به محدودة مركزی

0/02
0/03
0/04
0/04

2
4
5
5

0/04
0/12
0/20
0/20

)W
ea

kn
es

se
s( 

ف
ضع

ط 
نقا

حفاظت و 
انسان ساخت

1W = فقدان ضوابط مشخص حفاظتي براي فضاها و محيط بازار
2W = فرسودگي كالبدي بافت

3W = نازل بودن كيفيّت منظر معابر)كف سازي ها، پياده راه ها، نورپردازي(

0/04
0/02
0/03

2
1
1

0/08
0/02
0/03

توسعة 
محيط های 

بازار

4W = حضور كاربري هاي نامناسب و نامتجانس در بخش هايی از بازار سنّتی
5W = استقرار و توسعۀ كاربري هاي  نامناسب در بافت بازار

6W = كمبود فضاهاي باز و سبز شهري در اطراف بازار سنّتی

0/02
0/03
0/01

2
2
1

0/04
0/06
0/01

اجتماعی 
اقتصادی

7W = افت بيش از پيش كيفيّت اقتصادی و تجاری بازار در محيط هاي شهري به خاطر فرسودگی 
بافت سنّتی بازار و وجود فضاهای مدرن تجاری

8W = حاكم شدن فضای فرهنگی نامناسب به دليل كوچ كسبۀ اصيل بازار سنّتی
9W = افت كيفيّت خدمات دهی مغازه ها در بازار سنّتی به خاطر عدم تناسب كاربري ها با يکديگر

10W = مسائل و مشکالت اقتصادی موجود در محدودة بازار

0/02

0/02
0/03
0/02

2

1
2
2

0/04

0/02
0/06
0/04

طّراحی شهری

11W = ضعف خوانايي داخلی محدودة تاريخي
12W = فرسودگي كالبدي بناها و فضاهای بازار

13W = كمبود اسباب و عالئم
14W = ضعف نظافت و روشنايي

15W = ضعف زيرساخت های الزم

0/02
0/02
0/01
0/02
0/02

2
2
2
2
2

0/04
0/04
0/02
0/04
0/04

حمل و نقل

16W = فقدان نظام حمل ونقل عمومي پاسخ گو به مركز شهر و محدودة بازار
17W = ضعف مديّريت ترافيك

18W = عدم تّوجه به ساختار و سلسله مراتب شريان های شهری
19W = وجود ترافيك سنگين محدودة بازار در ساعات معين

0/05
0/04
0/04
0/04

2
2
2
2

0/1
0/08
0/08
0/08
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9-2. عوامل خارجي مؤثّر بر توسعۀ بازار سّنتی تبریز
هدف اين مرحله بررسي آثار محيط خارجي منطقة مورد مطالعه 
برای شناس��ايي فرصت ها و تهديدهايي است که منطقه در ارتباط 
با بازار با آن مواجه اس��ت. اين عوامل در جدول ش��مارة 2 نش��ان 
داده ش��ده اند. در اين تحقيق، به مانند عوامل داخلی به هرکدام از 
فرصت ه��ا و تهديدهای خارج��ي در رديف اول وزني از صفر تا يک 
داده شد به گونه اي که حاصل جمع وزن آن ها از عدد يک بيش تر 
نيس��ت. در رديف درجه بندي با توّجه به اهمّيت هر کدام امتيازي 
از يک تا پنج داده شد و در رديف آخر جدول حاصل ضرب وزن و 

درجه بندي به دست آمد.

3- تحلی�ل نق�اط قّوت، ضع�ف، فرصت ه�ا و تهدیدها با 
استفاده از ماتریس سوات

ب��ه طور کلی راهبردهای تعيين ش��ده در اي��ن تحقيق پنج نوع 
 Wright and و Gasparini, 2005:10-23( می ش��وند که عبارتند از

:)Priwgle, 1998:64

راهب�رد قّوت دهی: اين راهبرد زمان��ی به کار می رود که نقاط 
قّوت و فرصت ها بی شمار، استوار و امن هستند.

راهب�رد غلبه ک�ردن: اين راهبرد منطق خ��ود را برای عوامل 
مثب��ت داخلی و خارجی )نقاط ق��ّوت و فرصت ها( به کار می گيرد 
ت��ا از اين طريق عوامل منفی داخل��ی (نقاط ضعف) را کوچک و يا 

کاماًل غير فعال سازد.
راهبرد کنترل محیط: اين راهبرد زمانی به کار گرفته می شود 
که تهديدهای خارجی فراگير و محدودکننده باش��د، به طوری که 
مديريّت ش��هری مجبور باش��د تمامی قّوت ها و فرصت های خود را 

به کار گيرند تا اثرات اين تهديدها را به حداقل ممکن برسانند.
راهبرد کنترل عوامل منفی: اين ش��يوه، زمانی به کار گرفته 

می شود که ضعف ها و تهديدها قوی هستند.
راهب�رد عوامل داخلی و خارجی ب�رای کنترل محیط: اين 
راهب��رد زمانی به کار می رود که ش��رايط مثبت قّوت ها و فرصت ها 
فراوان و يا ضعف ها ش��امل عناصر بی ربط هس��تند. در اين صورت 
اين راهبرد بر کاهش تهديدها متمرکز می ش��ود تا زمينة مديريّت 

مطلوب شهری را فراهم نمايد.

جدول شمارة2 : ماتریس SWOT، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی توسعۀ بازار سّنتی تبریز

درجهوزنعواملابعاد توسعه
امتیاز 
وزنی

ت
رص

ف

حفاظت و 
انسان ساخت

1O = توّجه به ارزش مندی و معماری بازار سنّتی در حين اجرای ساخت و سازها
2O = بهره برداري  از ارزش هاي مركز تاريخي )كالبدي و عملکردي( و نقش آن در تثبيت هويّت مركز 

شهر تبريز
3O = بهبود زيرساخت ها و امکانات موجود در منطقه و بازار
4O =  تدوين ضوابط حفاظتي براي بناها و محيط هاي بازار

0/04
0/04

0/03
0/03

4
5

2
2

0/16
0/2

0/06
0/06

کاربرد اراضی 
توسعة 

محيط های بازار

5O = حفظ و بهره برداري از بناهاي تاريخي با كاربري هاي مناسب
6O = استفاده از الگوي تجميع در ساخت و سازهاي جديد برای حفظ ساختار كالبدي و 

مورفولوژي بافت
7O = بازنگري و بهسازي كاربري در محيط هاي اصلي )معابر، …(

8O = توزيع كاربري ها در بازار در انطباق با نظام حمل و نقل با هدف كاهش عبور و مرور سواره

0/02
0/02

0/03
0/05

3
2

3
5

0/06
0/04

0/09
0/25

اجتماعی 
اقتصادی

9O = تجديد حيات و بهره برداري از رونق اقتصادي حوزة بازار
10O = جذب سرمايه گذاري خصوصي از طريق واگذاري ايجاد بناهاي خدماتي

11O = ايجاد كاربري هاي همگاني درآمدزا در بافت تاريخي
12O = كنترل توسعۀ خدمات تجاري خارج از ظرفيت بافت

0/03
0/04
0/03
0/02

4
4
3
3

0/12
0/16
0/09
0/06

طّراحی شهری

13O = بهسازي محورهاي اصلي شهر)بدنه هاي شهري پياده راه ها، نورپردزاي شبانه(
14O = جلوگيري از تخريب بناها و عناصر با ارزش تاريخي در بافت به مثابه سرمايه هاي ثابت

15O = كنترل توسعه خدمات تجاري خارج از ظرفيّت بافت
16O = بهسازي سازمان فضايي و ساختار كالبدي مركز تاريخی

0/03
0/03
0/02
0/04

4
4
3
4

0/12
0/12
0/06
0/16

حمل و نقل

17O = وجود ظرفيّت هايی براي ايجاد شبکه پياده راهي
18O = افزايش ناوگان مسافربری عمومی

19O = احداث و تجميع پاركينگ هاي عمومي در ارتباط با شبکه هاي اصلي
20O = حداكثر تالش براي استفاده از محيط هاي شهري تاريخي براي زندگي پياده

0/03
0/03
0/04
0/02

3
4
5
2

0/09
0/12
0/20
0/04
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درجهوزنعواملابعاد توسعه
امتیاز 
وزنی

ديد
ته

انسان ساخت
1T = استفاده از معابر و محيط هاي شهري تاريخي براي عبور وسايط نقليه موتوري

2T = فرسودگی بيش از پيش بافت بازار در صورت عدم بهسازی
0/04
0/03

3
2

0/12
0/06

اراضی توسعة 
محيط

3T = حضور كاربري هاي نامناسب و نامتجانس در بخش هايی از بازار سنّتی
4T = عدم تجانس و هماهنگي كاربري ها در محورهاي اصلي به مثابه محورهاي هستۀ اصلي شهرها

0/02
0/03

2
2

0/04
0/06

اجتماعی 
اقتصادی

5T = مداخله های سوداگرانه به عرصه هاي بافت بازار سنّتی  به سودبخش خصوصي
6T = كاهش انگيزة سرمايه گذاري توسط ساكنان بومي و قديم بافت قديم و ترك محيط زندگي و 

فعاليّت اجتماعي و اقتصاد

0/04
0/02

3
2

0/12
0/04

طّراحی شهری
7T = ضعف خوانايي محدودة تاريخي

8T = عدم توّجه به بهره برداري از كيفيّت محيط هاي ارزش مند و  معابر تاريخي
0/03
0/05

2
2

0/06
0/1

حمل و نقل
9T = استفاده ازمعابر با ارزش تايخي براي وسايل نقليۀ موتوري

10T = تعويق  در اجرای پروژة مترو
11T = عدم تسريع در اجرای پروژه های پاركينگ

0/05
0/04
0/04

2
2
2

0/1
0/08
0/08

3/23-1مجموع

نمودار شمارة- 2، نمودار تجزیه و تحلیل سوات را نشان می دهد.

1998:64 ,Wright and Priwgle :نمودار شمارة 2: تجزیه و تحلیل سوات، مأخذ

همان طور که در جدول های شمارة 1 و 2 نشان داده شده است 
بر اس��اس تحليل های انجام ش��ده در مطالع��ات موجود، تعداد 16 
ق��ّوت داخلي در برابر 19 ضعف داخلي و تعداد 20 فرصت خارجي 
در برابر 11 تهديد خارجي، شناس��ايي و بررس��ي شده است. بدين 
ترتيب تعداد 36 قّوت و فرصت به عنوان مزيّت ها و تعداد 30 ضعف 
و تهديد به عنوان محدوديّت ها و تنگناها، پيش روي توس��عة بازار 

سّنتی تبريز قابل شناسايي است.
بع��د از اين ک��ه عوامل داخل��ی )نقاط قّوت و ضع��ف( و خارجی 
)فرصت ه��ا و تهديده��ا( و همچني��ن امتياز وزنی آن ها مش��ّخص 
گرديد، درصد هر کدام از اين چهار فاکتور در تحليل بازار س��ّنتی 
تبريز در جدول ش��مارة 4 ارائه شده است. در ستون SWOT نيز 

درصد متغيرهای وارده بر مدل در ش��هر آورده ش��ده است. سپس 
درصدهای ميزان قّوت، ضعف، فرصت و تهديد مش��ّخص ش��ده اند. 
نهايتاً بر اس��اس درصدهای محاسبه شده، نوع راهبرد مناسب برای 
بهبود وضعّيت بازار سّنتی تبريز در وضع موجود و رفع کمبودهای 
آن انتخاب ش��ده اس��ت. بر اساس جدول ش��مارة 4، مشخص شد 
ک��ه بازار تبري��ز، دارای فرصت های چش��مگيری در حدود 40/18 
درص��د در ابعاد مختلف مورد بحث اس��ت. هم چنين نقاط قّوت آن 
نيز به حّدی اس��ت که در تکامل نقش فرصت ها کارس��از باشد و از 
آن ه��ا برای کاهش نقاط ضع��ف و تهديدها بهره گرف��ت. بنابراين 
طب��ق تعاريف، راهبرد ن��وع اّول )يعنی راهب��رد تهاجمی( انتخاب 
می ش��ود، زيرا اين راهبرد منطق خود را بر اساس حداکثر استفاده 
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از فرصت ه��ای محيطی با به کارگيری نق��اط قّوت به کار می گيرد 
ت��ا از اين طريق عوام��ل منفی را کوچک و يا غير فّعال س��ازد. در 
نتيجه با توّجه به نقاط قّوت بالفعل موجود در بازار س��ّنتی تبريز و 

هم چنين فرصت های بالقوة قابل توّجهی که اين بازار پيش رو دارد، 
اين بازار می تواند با پيشرفت و توسعة سريع و ايجاد سامان دهی، به 

تکامل بيش تری نسبت به قبل برسد.

جدول شمارة 3 : مجموع امتیاز وزنی متغّیرها در مدل سوات در تحلیل عوامل بازار سّنتی تبریز

ابعاد تحلیل
SWOTنوع راهبردعواملعوامل

SWOTمنفیمثبتخارجیداخلی

استراتژی تهاجمی
يا

قّوت دهی
يا

)SO(

47/338/673212564479/3320/67حفاظت و انسان ساخت

18/7513/755512/532/567/573/7526/25کاربرد اراضی توسعه محيط

14/7718/1848/8618/1832/9567/0463/6336/37اجتماعی اقتصادی

35/4814/5237/112/9505072/5827/42طّراحی شهری

34/7821/1227/9516/1555/944/162/7337/27حمل و نقل

30/2215/2540/1814/3545/4754/5370/429/6همة ابعاد

جدول شمارة 4: محاسبۀ درصد قّوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تعیین راهبرد برای بازار سّنتی تبریز

ابعاد تحليل

)S( قوت ها)W( ضعف ها)O( فرصت ها)T( تهديدها

متغيّرها
مجموع 
امتياز 
وزنی

متغيرها
مجموع 
امتياز 
وزنی

متغيرها
مجموع 
امتياز 
وزنی

مجموع امتياز متغيرها
وزنی

حفاظت و انسان 
3S ،2S ،1S0/713W ،2W ،1W0/134O ،3O ،2O ،1O0/482T ،1T0/18ساخت

كاربرد اراضی 
6S ،5S ،4S0/156W ،5W ،4W0/118O ،7O ،6O ،5O0/444T ،3T0/1توسعه محيط

اجتماعی 
اقتصادی

9S ،8S ،7S0/13
 ،9W ،8W ،7W

10W
0/1612O ،11O ،10O ،9O0/436T ،5T0/16

12S ،11S ،10S0/44طّراحی شهری
 ،12W ،11W
 ،14W ،13W

15W
0/18

 ،15O ،14O ،13O
16O

0/468T ،7T0/16

حمل و نقل
 ،15S ،14S ،13S

16S
0/56

 ،17W ،16W
19W ،18W

0/34
 ،19O ،18O ،17O

20O
0/45

 ،10T ،9T
11T

0/26

مجموع امتياز 
وزنی

1/990/922/260/86

نمودار شمارة 3: نمودار ارزیابی عوامل داخلی و خارجی سوات
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نتيجه گيری و پيشنهادها
تحّوالت اخير معماری و شهرس��ازی در س��رزمين ما و ش��رايط 
فعلی آن نه تنها مطلوب معماران و شهرس��ازان نيست، بلکه چنين 
وضعی، مورد نظر مس��ئوالن بلند پاية کش��ور و ساکنان شهرها نيز 
نبوده است. اين امر نشانگر آن است که آن چه در فضاهای شهری و 
سيما و منظر شهری شکل گرفته، نقش معيوب و ناقصی از فرهنگ 
جامعة ماس��ت. به نحوی که هم متخصصان و هم مس��ئوالن آن را 

مناسب نمی دانند.
اکن��ون ب��ا تّوج��ه به مطالع��ات وضع موج��ود و با اس��تنتاج از 
بررس��ی های موردی، برای بازار س��ّنتی تبري��ز برنامه های جامع و 
کلّی پيش��نهاد می گردد. همان طوری که نمودار ش��مارة 3 نش��ان 
می دهد سنگينی عوامل در بردار O و S متمرکز است. هم چنين با 
تّوجه به نتايج جدول ش��مارة 4 و اهداف کالنی که برای محدوده، 
شناسايی شده اند، راهبردهايی برای توسعة بازار سّنتی تبريز و رفع 
کمبودهای آن، ارائه می ش��ود که بر شالودة نقاط قّوت و فرصت ها 
بنا شده و بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايند )راهبرد تهاجمی يا 
قّوت دهی(. اما از آن جا که بهتر است اقدام هايی پيشنهاد شوند که 
 hill & westbrook,1997:( هر چهار جنبة موضوع را پاسخ گو باشند
47( لذا برای تکميل بحث، ديگر راهبردها نيز ارائه ش��ده اس��ت. با 

اي��ن توضيح و هم چنين نتايج به دس��ت آمده اولوي��ت اّول ما در 
نظر گرفتن راه کارهايی است که زيرمجموعة راهبردهای قّوت دهی 
)SO( اس��ت. مجموع راهبردهای توسعة بازار س��ّنتی تبريز بدين 

شرح است:
از فرصت ه�ای  SO )حّداکث�ر اس�تفاده  - راهبرده�ای 

محیطی با به کارگیری نقاط قّوت(
• بهب��ود زيرس��اخت ها و امکانات موجود منطق��ه و بازار برای 	

تثبيت هويّت مرکز شهر تبريز،
• ايجاد حس مس��ئوليت در ش��هرداری و مي��راث فرهنگی به 	

منظور توزيع متناسب کاربری ها در بازار و محدودة آن،
• اس��تفاده از ويژگی پويايی فّعاليت ه��ای اقتصادی در جهت 	

جذب سرمايه گذاری های داخلی و خارجی،
• بهس��ازی س��ازمان فضايی و س��اختار کالبدی مرکز تاريخی 	

برای فّعال ساختن محدودة تاريخي و به ويژه بازار سّنتی،
• تس��ريع در اجرای پروژة مترو و افزايش ناوگان مس��افربری 	

عمومی برای کاهش انگيزة مردم در استفاده از وسايل نقلية 
شخصی،

• ايجاد پيوند بين محدودة بازار و توس��عه های جديد از طريق 	
سامان دهی فضايی محدودة بازار.

- راهبرده�ای ST )اس�تفاده از نقاط قّوت س�ازمان برای 
جلوگیری از مواجهه با تهدیدها(

• استفاده از ش��هرت جهانی بازار برای رسيدگی و سامان دهی 	
بازار در جلوگيری از فرسودگی بيش از پيش بناهای بازار،

• به کارگي��ری حّس مس��ئولّيت س��ازمان ها و نهادها در جهت 	
تناسب بيش تر کاربری ها،

• افزايش انگيزة س��رمايه گذاری در س��اکنان منطقه و شهر از 	
طريق تمرکز و پويايی فعالّيت های اقتصادی،

• اس��تفاده از ويژگ��ی هويّ��ت الگوهای س��اختمانی در جهت 	
خواناي��ی بيش از پيش مح��دودة تاريخ��ی و بهره برداری از 

محيط های ارزش مند
• توس��عة پارکينگ های عمومی موجود در جهت جلوگيری از 	

ازدحام خودروها در محدودة بازار،
• افزايش ناوگان مس��افربری عموم��ی و افتتاح مترو در جهت 	

نيل به هدف مديريّت ترافيک در محدودة طرح ترافيک.
بالق�وة  مزیت ه�ای  از  )اس�تفاده   WO راهبرده�ای   -

فرصت های محیطی برای جبران نقاط ضعف(
• بهبود زيرس��اخت ها و امکانات موجود در منطقه و بازار برای 	

افزايش کيفيت سازه ای و بصری بازار،
• بازنگری و توزيع متناسب کاربری ها در محيط های اصلی در 	

جهت استقرار کاربری های متناسب با بازار،
• تجدي��د حيات اقتصادی از دس��ت رفته بازار ب��رای افزايش 	

کيفّيت اقتصادی و تجاری و خدمات دهی،
• جلوگي��ري از تخريب بناها و عناصر با ارزش تاريخي بازار به 	

منظور حفظ هويّت منطقه و شهر،
• اس��تفاده از محيط های ش��هری محدودة بازار ب��رای ترويج 	

زندگی پياده با هدف کاهش آلودگی های موجود.
- راهبرده�ای WT )برای به حداقل رس�اندن زیان های 

ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف(
• افزايش کيفّيت منظر معابر به منظور افزايش کيفّيت بصری 	

بازار،
• ايجاد فضاهای باز و س��بز در اطراف بازار در جهت متناس��ب 	

بودن کاربری ها و ايجاد آرامش،
• بهبود ش��رايط فرهنگی و اقتصادی بازار و محدوده در جهت 	

ترغيب سرمايه گذاری،
• افزايش اس��باب و عالئم در درون بازار و منطقه برای افزايش 	

کيفيت محيط های ارزش مند و معابر تاريخی،
• ايجاد سيستم حمل و نقل نظام مند در جهت کنترل ترافيک 	

سنگين ايجاد شده در ساعات معّين.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کلی بازار سّنتی تبريز، به تحليل 
نق��اط قّوت، ضع��ف، فرصت ها و تهديدها پرداخته اس��ت. آن چه از 
بررس��ی و تحليل جنبه های گوناگون اين بازار حاصل می شود اين 
نکته اس��ت که بازار تبريز دارای نقاط قّوت و فرصت های بيش تری 
نس��بت به نق��اط ضعف و تهديدهای مورد انتظار اس��ت. اين نکته، 
امتياز مهمی از جنبه های بررسی ش��ده اس��ت. بازار س��ّنتی تبريز، 
با وجود ضعف های بعضاً اساس��ی، ظرفّيت  بااليی برای توس��عة هر 
چ��ه بيش ت��ر دارد و  ثروت عظيمی برای ش��هر تبريز و کش��ور به 
ش��مار می رود. بديهی است که تحّقق بخشی از اين اهداف در گرو 
طرح های باالدس��ت شهری اس��ت، لذا ضرورت تجديد نظر در اين 
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طرح ها با علم به موارد فوق الذکر ضروری خواهد بود.
با احيای بازارهای س��ّنتی شهرها و الگوبرداری از مفاهيم اصيل 
آن ه��ا در طّراحی و س��اخت فضاهای ش��هری ام��روزی، می توان 
جذابّيت فضاهای ش��هری را افزاي��ش دارد و حضور مردم را در اين 
مکان ه��ا پر رنگ تر کرد. حضور مردم، افزايش تعامالت اجتماعی را 
دربر خواهد داشت و بازار به مثابه مکان عرصة اجتماعی و فرهنگی 

برای انسان اجتماعی خواهد بود.

پی نوشت ها:
1. SWOT: Strength, Weak, opportunity, Treat
2. IFASE: Internal Factors Analysis Summary
3. EFAS: External Factors Analysis Summary

فهرست منابع و مراجع
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