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   چکیده
ریز، به عنوان قلب تپنده شهر در رویدادهاي مهم تاریخی و اجتماعی نقشی کلیدي داشته است. این مجموعه پس بازار تب
اي داده و ساختارهاي شهري جدید را در اطراف خود شکل داده است. هاي تاریخی شهر، به تبریز جان دوبارهاز زلزله

گیري مجموعه بازار ر تجارت بین غرب و شهر، موجب شکلقرارگیري تبریز بر مسیر جاده ابریشم و نقش کلیدي شهر د
هاي هاي تجاري بر بازار، حوزههاي تجاري مهم شده است. عالوه بر تاثیر راهها و دروازهدر هماهنگی با مسیرها و دروازه

ر از شرایط طبیعی اند. البته ساختار بازااقتصادي در هماهنگی با نهادهاي امنیتی و در شعاع حمایتی آنها سازمان یافته
همجواري فعالیت هاي سازگار، تعاون، هم وطن بودن تاثیر پذیرفته است. هم شهر چون شیب زمین و رودخانه اصلی شهر 

در جهت مقابل بازار هم به عنوان عنصر اند. و مسائلی از این دست از دیگر عوامل تاثیر گذار در ساختار بازار بوده بازرگانان
ها و بسیاري دیگر از عناصر پیرامون اثر جدي داشته است. محالت مسکونی، نهادهاي مذهبی، پل کلیدي بر بافت شهري

شناخت ساختار شهري تبریز بدون بررسی نسبت یافتند. مهم شهري تحت تاثیر بازار و در گفتگو با آن شکل می
  ساختارهاي مختلف و مجوعه بازار ممکن نیست. 

  
  ها، رودخانه آجی چاي، نهادي امنیتی تجاري.اهها و دروازهبازار تبریز، ر کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه - 1

که در  بلکه یک فضاي شهري است. فضایی ،رامونشنه یک بناي منفک از محیط پی در ساختار شهرهاي ایران،بازار       
ص از طرف شهر و موقعیتش بر ماند. این بنا در اثر نیروهایی که از محیط پیرامونش و به خصوي دیوارهایش باقی نمیمحدوده

در شهر تبریز  گذارد.آید و خود به عنوان قلب تپنده شهر بر ساختارهاي شهر اثرات عمیق به جاي میشود پدید میآن وارد می
اقتصادي بازار  يهار حوزهمحالت مسکونی تحت تاثی؛ گیرندمهمترین عناصر فرهنگی مذهبی شهر در مجاورت بازار شکل می

با دروازه هاي شهر و راههاي تجاري اصلی ارتباط محکمی دارد و به این است؛  بازار یک مسیر اصلی شهري شوند.مسکون می
  .گرددشود و مرزهایش نامحدود میترتیب گویی بازار به تمام شهر گسترده می

 1193اختار آن در زلزله سال دهند.البته بخش اعظمی از سساخت عمارتهاي بازار فعلی تبریز را به عصر زندیه نسبت می      
به خصوص عمارت نصیریه در میدان صاحب آباد که کامال از بین ؛ قمري به کلی از بین رفت و شهر تقریبا با خاك یکسان شد

عباس میرزا نایب السلطنه، میرزا  حسن،چون اوزون بازار تبریز در شکل و قالب امروزي محصول دست اشخاص نامداري رفت.
   .]1[شیخ جعفر قزوینی و دهها تاجر صاحب نام دیگر است حاج صفر علی، اطبایی،مهدي قاضی طب

-بلکه بازار، اصلی. هاي اقتصاصی اختصاص نداشته استتباید توجه داشت که بازار در بافت شهرهاي قدیمی، تنها به فعالی      
. ]2[شهري در امتداد آن شکل گرفته استهاي تشد که مهمترین فعالیترین مسیر ارتباطی و خدماتی شهر نیز محسوب می

برخی از مدارس مذهبی در مجاور بازار شهر بوده است و  مسجد جامع تبریز که مهمترین مرکز مذهبی ، اجتماعی و سیاسی
یابی قرار دارند و به بازار دسترسی مستقیم دارند. محتسب خانه تبریز در ارتباط با بازار و بسیار نزدیک به آن بوده است. مکان 

هاي مزبور و فضاهاي تجاري،تولیدي و خدماتی تنها به اراده و تصمیم بازاریان یا حاکم و مقاصد آنان بستگی تهر یک از فعالی
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 بلکه هر فعالیتی با توجه به موقعیت شهري و خصوصیات فضایی و کالبدي مورد نیازش در محل و بخش نداشته است.
ن جایگاه به عواملی چون جاذبه و کشش مراکز و راسته هاي تخصصی، همجواري گرفته است. ایبازار جاي می از مشخصی 

  .عواملی مانند مذهب و وطن مشترك بازرگانان بستگی داشته است نظارت و کنترل، ،تامنی فعالیت هاي سازگار،
در این بررسی، ابتدا  د.هاي اقتصادي بازار تبریز و ساختار شهر بررسی شوشود تا ارتباط حوزهدر این مقاله کوشش می     

گردد.در بخش دروازه هاي شهر و مسیرهاي ارتباطی بررسی می گیري و رشد بازار در شهر و در ارتباط با بارو،شکل چگونگی
البته شکل گیري بازار مستقل از  شود.ست بررسی میهاگاه حوزهمسئله امنیت که از اساسی ترین مسائل در تعیین جای ،دوم

هاي سازگار و یا تشود. روحیه تعاون و مسئله همجواري فعالیسوم تحلیل می بخشاین مسئله در ؛ یستعناصر طبیعی ن
دهد. در چهارم را به خود اختصاص می بخشاست که  موضوعیهاي مشترکشان قرارگیري تجار در یک حوزه بر اساس ویژگی

  شود.می به صورت خالصه مطالعه ا دیگر عناصر شهريتاثیر بازار بر بافت شهري و ارتباط آن ب مقاله آخر بخشنهایت در 
  
راههاي تجاري و مسیرهاي  با دروازه هاي شهر،تبریز  گیري و رشد بازارنحوه شکلارتباط  - ٢

  ارتباطی شهري
 اند.فتهشکل گر راههاي اصلی که معموال در امتدادساختاري خطی دارند؛ چرا اکثر بازارهاي ایران، به ویژه بازارهاي دائمی،      

بازارهاي ارگانیک آن دسته از بازارها هستند که به  بودند.سازمان یافته شده بازارهاي خطی به دو صورت ارگانیک یا طراحی
گرفتند و همراه با توسعه شهر، با مرور زمان فضاهاي جدیدي در نشده شهري شکل میتدریج در امتداد معابر ارگانیک و طراحی

به صورت طراحی شده ساخته  یا در مواردي بخشهایی از بازارهاي ایرانی، هاي ایرانی،از بازار تعدادي شد.امتداد آنها ساخته می
یک یا چند نفر معمار  شد. در این حالت،ي حاکم یا یکی از بزرگان شهر ساخته مین نوع بازارها معموال به ارادهای شدند.می

  .]3[فتندمسئولیت طراحی بخش جدید بازار را بر عهده می گر
با اراده و خواست حاکمان وقت یا بزرگان شهر و به دست معماران عصر شکل  و بازارهاي خطی استاز نوع  بازار تبریز،      

وعه عمارت نصریه و بازار قیصریه است که ممج نخستین بناهاي بازار تبریز، تر شده است.عگرفته است و با گذشت زمان وسی
در  بعدها، اند.بوده این بناها شامل عمارتهاي حکومتی و تجاري ه آق قویونلو ها) ایجاد شدند.توسط اوزون حسن (حاکم سلسل

زندیه و قاجاریه بازارهاي دیگري ساخته شدند که در امتداد همان عمارت نصریه بودند و ویژگی هاي معماري آن  زمان صفویه،
کنار هم و به موازات هم ساخته شدند و حتی پس از زلزله سال ها و بازارها با طراحی خطی در راسته بنا را همراه داشتند.

همچون عباس میرزا  کنندگان بازار تبریز،ا، احی» جداري به ارتفاع یک وجب نماند...«ه.ق که به قول حمدا... مستوفی  1193
نظیرآنان بازارهاي حاج سید حسین و بزرگان دیگري  حاج صفرعلی، شیخ جعفر قزوینی، میرزا مهدي قاضی، نایب السلطنه،

البته چون تاسیسات شهري،اجتماعی،حکومتی و مذهبی با ساختار کالبدي بازار  جدید را بر اساس همان ترکیب سابق ساختند.
امکان اینکه بازار از شکل خطی به شکل میدانی ،تغییر شکل دهد و یا تغییر ساختاري اساسی در آن  ،درهم تنیده شده بودند
  .]4[تپدید آید وجود نداش

  
  هجري قمري 13دروازه ها و مسیرهاي ارتباطی شهردر اواخر قرن  ارتباط بازار با بارو، - 2-1

بافت بازار تبریز  ) ،1است (تصویر  مشخصهجري قمري  13همانگونه که در نقشه بافت محصور شهر تبریز در اواخر قرن       
همچنین در  اي شرق و غرب ایجاد شده و توسعه یافته است.در درون باروي بزرگ تبریز به شکلی خطی و در امتداد باروه

- مشاهده می ،1با توجه به نقشه تصویر  ي اصلی آن مشاهده کرد.شهر را در هسته می توان محل دروازه ها ي 2تصویر شماره 
به دروازه شتربان  یکی راه واصل از دروازه خیابان دهند،شود که مهمترین راههایی که استخوانبندي اصلی شهر را تشکیل می

اما قدیمی  یعنی جاده ابریشم واقع شده است و دیگري که اهمیت کمتري دارد، است که در مسیر راه بین قاره اي آسیا به اروپا،
مسیر میان دروازه گجیل و باغمیشه است که از شرق به سراب و اردبیل و از غرب به مراغه و کرمانشاه و عتبات و  تر است،
راه میان دروازه نوبر به  گذرد،گذشته از راه دروازه خیابان به دروازه شتربان که درست از درون بازار می ه است.رسیدبغداد می
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با این تفاوت که این راه  کند نیز همان نقش را داشته است.دروازه استانبول که در داخل شهر به موازات آن یکی حرکت می
 - شمال غربی جاده ري - محور جنوب شرقی کند.یه بازار فاصله دو دروازه را طی میتري با گذشتن از حاشاخیر از مسیر طوالنی

به  در نزدیکی بافت مرکز شهر، با اندك تغییري در راست، مراغه، -جنوب غربی جاده اردبیل -استانبول و محور شمال شرقی
در نقطه برخورد آنها  ي و بازار شهر،غربی عمود بر هم در آمده اند و هسته مرکز - جنوبی و شرقی - صورت دو محور شمالی

  .]5[ شکل گرفته و در طول زمان گسترش یافته است
  
  

  
  ]6[ 13نقشه تبریز در اواخر قرن  -1تصویر 

  

  
  ]6ها [محدوده محصور شهر و دروازه - 2تصویر
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یرامون مجموعه بازار هسته مرکزي شهر، محدوده نزدیک به چهارصد هکتاري درونی ترین بخش بافت شهر است که در پ      

وز آخرین باروي شهر تبریز که دو دروازه آن هن گرفته است.تمام گستره آن را در میان می تبریز قرار دارد و آخرین باروي شهر،
بارویی بود که پس از آخرین و شدیدترین زلزله تاریخ تبریز(در واپسین شب سال  اي دارد،پابرجاست و محدوده شناخته شده

م  به وسیله نجفقلی خان بیگلربیگی به گرد محدوده مرکزي شهر  1809ق/ 1224م)، در حدود سال  1780ژانویه ه.ق/ 1193
  .]7[م در اطراف آن خندقی احداث کرد 1825ه.ق/ 1241بنا شد و عباس میرزا به سال 

هشت دروازه داشت که بر  سر راه  کرد،بازار و دیوانخانه را محافظت می که فقط محدوده مرکز شهر و به ویژه این بارو،      
گفتگوهاي روزانه مردم به کار  حتی امروز در ها که نام آنها،این دروازه .ندمسیرهاي اصلی منتهی به مرکز شهر ساخته شده بود

ل، دروازه شتربان در شما دروازه سرخاب در شمال شرقی، دروازه خیابان و دروازه باغمیشه در شرق، رود عبارت بودند از:می
پس از درب ري و در راستاي مسیر وسیع  استانبول در ابتداي ورود به شهر، -جاده ريشهر.  دروازه نوبر در جنوب شرقی باروي

(میدان قطب) دو شاخه می  »قورت میدانی« در نزدیکی  به سمت مرکز شهر، نامیده شد، »خیابان« و مستقیمی که بعدها 
پس از مسجد کبود  ف غرب،ریش می رفت و از چهار راه منصور امروزي به طپ» انخیاب« شد.شاخه باالیی در همان راستاي 

ه خیابان وارد هسته مرکزي شهر معروف است، از طریق درواز »بازار کهنه« این محور که هنوز هم به  یافت.رکرد تجاري میکا
گذشت و از از درون بافت می» بازار انگجی« م پس از دروازه خیابان نیز به صورت بازار سرپوشیده و به نا شاخه باالیی، شد.می

ه شرق بازار شکل گرفت ب، دیوانخانه در نزدیکی این مسیر و چسبیده بعدها پیوست.زي میبه مجموعه بازار مرک طریق بازار امیر
ز عبور از دروازه پس ا شاخه پایینی، و در زمان عباس میرزا ولیعهد قاجار نیز مسجد شازده در لبه جنوبی این محور ساخته شد.

گذشت و به ل به شمال غربی از جنوب بازار میدر راستاي متمای نوبر به شکل یکی از گذرهاي اصلی داخل هسته مرکزي،
ورودي بازار مرکزي در بخش میانی این مسیر قرار داشت و از طریق دو محور دسترسی به بازار تامین  رسید.می» دیک باشی«
پیوست و کوچه هفت کچالن که خل بازار امیر به شاخه باالیی میدر مد ه که در امتداد شمالی خود،بازار شیشه گرخانکرد. می

استانبول در  –جاده ري سرپوشیده بود. از مقابل ارگ علیشاه تا بازار امتداد داشت و بخش شمالی آن در نزدیکی مجموعه بازار،
 و مجاورت میدان صاحب آباد،» میدان چاي«در شمال رودخانه  ر،جنوبی اصلی بازا –به صورت دو راسته شمالی  امتداد خود،

» پل آجی« محور اصلی از طریق دروازه استانبول به طرف  شد.از محدوده مرکزي شهر خارج می همچنان از دو محور جداگانه،
هاي شتربان و ان محلهپس از دروازه شترب تر به شکل بازارچه شتربان،رفت و محور فرعیدر منتهی الیه شمال غرب شهر می

  )3(تصویر  یافت.به طرف استانبول امتداد می پیوست و به شکل جاده بیرون شهري ،پیمود و به محور اصلی میامیرخیز را می
  

  
  ]6مراغه [ –استانبول و مشکین شهر  - راه مواصالتی ري - 3تصویر 
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از یکی از دو دروازه  ریق میدان انگج و گذر پشت حصار،کرد، از طباشی وصل میدیکي نوبر را به گذري که دروازه      
مراغه با  - جاده اردبیل پیوست.محور پیش گفته جاده استانبول می استانبول و یا دروازه فرعی ویجویه و از طریق پل منجم به

ي پلی به دروازه از روپس از پیمودن محله هاي باغمیشه و ششگالن در شرق هسته مرکزي، با عبور  ،غربی –امتداد شرقی 
ها و ابان ، تنها بازمانده هاي دروازهرسید. این دروازه که در شمال شرقی دیوانخانه قرار داشت و همراه با دروازه خیباغمیشه می

شد. گذر ارتباطی نیز نامیده می» عالی قاپو«یا » یباب عال«به دلیل نزدیکی به مجموعه دیوانخانه  رود،روي شهر به شمار میبا
       ها با دو راسته شمالی در امتداد آن در مسیر بازار کفاششد و ه حرمخانه وارد بازار حرمخانه میاز طریق کوچ ون دروازه،در
      شد. کوچه دیک بازار به کوچه دیک باشی متصل می کرد و پس از آن با نام بازار صفی در غرب مجموعهنوبی بازار تالقی میج

به  »دروازه«غرب، در میدان انگج با گذر متصل به دروازه نوبر تالقی کرده و از این پس با نام کوچه  در حرکت به سمت باشی،
شد و به از بافت شهر خارج می با اندك تغییر محور به جنوب غربی، رسید. امتداد این گذر در بیرون دروازه،دروازه گجیل می

کفاشی ها و بازار صفی که بر روي محور شرقی  .راسته بازار حرمخانه،یافتبه طرف مراغه امتداد می شکل جاده بیرون شهري،
همراه با محور موازي واقع در شمال آن با نام قیز بستی بازار اصلی ترین محورهاي عرض  مراغه شکل گرفته، –غربی اردبیل  –

از محور  .]7[ کرده اندوصل میمع در غرب بازار را به هم بازار هستند که مجموعه حکومتی دیوانخانه در شرق و مسجد جا
شد که از طریق میدان ویجویه به دروازه فرعی در تقطه تالقی با راسته کوچه، شاخه فرعی دیگري منشعب می ،غربی –شرقی 

  ).4(تصویرامتداد آن به پل منجم وصل می شود.ویجویه می رسید و 
  

  
  ].6ورهاي شمال و جنوب شهر تبریز [هاي شتربان، خیابان، نوبر و استانبول و محدروازه -4تصویر 

  
در  مراغه سبب گسترش محور اصلی بازار –استانبول در مقایسه با جاده اردبیل  –بازرگانی جاده ري و اهمیت ارتباطی       

، تا جایی که بازار در امتداد این محور از رودخانه آجی چاي گذشته و در شمال آن توسعه یافته جنوب شد –راستاي شمال 
یک گذر  کرد،اي شعاعی به مجموعه بازار وصل میعالوه بر گذرهاي اصلی که دروازه ها را از طریق گذره در داخل بارو، ست.ا

هاي این گذر حلقوي، در کرد. از مهمترین بخشدروازه ها را به هم مربوط می حلقوي تقریبا ممتد و پیوسته موازي با بارو،
،در ت یک مسیر منحنی در حرکت به شمالخیابان به دروازه باغمیشه است که به صورگذر متصل کننده دروازه  قسمت شرقی،

رسید و شاخه وچه مال باشی به دروازه سرخاب میجنوبی از طریق پل و ک –شاخه شمالی  نزدیکی رودخانه دو شاخه می شد.
رو فقط ست. همچنانکه گفته شد این باپیوست و راسته درب عباسی در امتداد آن شکل گرفته اغربی نیز به بازار می –شرقی 

در اثر بازسازي سریع  گرفت و بسیاري از محله هاي تاریخی خارج از آن قرار داشت. از همین رو،بخش مرکزي شهر را دربر می
جنگ ه.ق که ایران در  1243با این همه،بارو تا سال  شهر در سال هاي پس از زلزله، بارو کارکرد حفاظتی خود را از دست داد.

  .]8[ پابرجا بود و از این زمان رو به تخریب گذاشت با روسیه شکست خورد و سپاه روس تبریز را اشغال کرد،
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  ارتباط بازار با ساختار مسیرهاي ارتباطی شهر در دوره فعلی -2-2
در ، یا ایفا می کننداي از خیابانهاي اصلی و بعضی از خیابانهاي فرعی در بخش مرکزي شهرهاي دنکه پاره نقش معینی      

تکمیل  ها نیز نظیر خیابانهاي فرعی شهرهاي اروپاییمچههاست. از طرفی سراها و تیمچهسراها و تی شهر تبریز به عهده بازارها،
-مرزهاي بخش مرکزي تبریز را قطع می خیابانهاي مهم و پررفت و آمد، زمانی که روند.کننده نقش این بازارها به شمار می

         شوند و بخشهاي کم اهمیت و کم درآمد بازار در ها و سراهاي معتبر به سوي این خیابانها کشیده میج، مغازهتدریبه  کنند،
بازار شیشه گرخانه و بازار امیر را که از پر به  عبور خیابانهاي تربیت و شاه بختی، براي مثال،نقاط دور از آن باقی می مانند.

  باشند، اعتبار و اهمیت خاصی بخشیده اند.میرونق ترین بازارهاي تبریز 
اگر از بخش جنوبی بازار تبریز به سوي شمال آن حرکت کنیم به تدریج از اهمیت و اعتبار بازارها، سراها و مغازه ها کاسته      
دهد. می مسگري و سمساري شود و جواهر فروش ها و فرش فروش ها جاي خود را به کهنه فروش ،جاجیم و زیلو فروش ،می

در چهره جغرافیایی شهر موثر  ايبه اندازه به طور کلی عبور دو خیابان پر رفت وآمد از بخش جنوبی ناحیه مرکزي شهر تبریز،
ها و سراهاي آن نه تنها جوابگوي نیازها و احتیاجات تمام مردم تبریز است، بلکه مردم سایر شهرهاي که نقش مغازهواقع شده 

در تماس می باشند.خرید و فروش در مغازه هاي شرقی و غربی  به طور مداومارد مختلف با این بخش تبریز آذربایجان نیز در مو
هاي مردم و خواسته در اغلب اوقات نقش محلی بسیار محدودي دارند و علت وجودي آنها، با میزان توانایی بخش مرکزي تبریز،
به موازات دور شدن از بخش جنوبی  رودخانه بهترین نمونه آن است. هاي بخش راسته کوچه تا کنارمغازه محل در رابطه است.

این کاهش اعتبار شغلی ، از بازار کاله فروشان  شود.بازار تبریز و نزدیکی به شمال آن از درجه اهمیت و ارزش بازارها کاسته می
توان در مراجعه ین تغییر شکل ظاهري را میعلل این چن دهد.به بعد به سرعت، نوع کاالها و شکل ظاهري بازار را نیز تغییر می

روستاییان به بخش شمالی بازار تبریز جستجو کرد.اغلب راههاي شهر تبریز به بازار ختم می شوند و خانه هاي قدیمی و کوچه 
  ].1[ هاي تنگ و باریک با کف پوشهاي سنگی از مشخصات کوچه ها و محالت اطراف بخش بازار تبریز است

  
  هاي بازار دسترسی  - 2-3

دسترسی به بافت از بافت شهري مجاور و حرکت و کرد:  توان از دو جنبه بررسیرا می دسترسی به بافت بازار تبریز      
-دسترسی به بازار از بافت مجاور شهر تبریز به واسطه خیابانها و معابر متعدد در جوار بازار صورت می. دسترسی در بافت بازار
  شوند:این ورودي ها به چند دسته عمده تقسیم می بازار تبریز ورودیهاي متعددي دارد. شود.رسی میگیرد و در این بخش بر

  رسیده است.اند و امتداد آنها به دروازه هاي اصلی میشهر شکل گرفته ورودیهایی که در مسیر دروازه هاي قدیمی -1
اي به بازار و همچنین ارتباطهاي کارگاههاي حلهم هايد و دسترسینشوورودیهایی که از داخل محالت به بازار باز می -2

 .اندهکرداطراف بازار را با آن برقرار می
 .ه اندکردورودیهایی که ارتباط بازار را با عناصر مهم شهري مانند مسجد جامع برقرار می -3
 .ندد شده اها با راسته هاي ممتد بازار ایجار در تقاطعورودیهایی که بر اثر خیابان کشی در دهه هاي اخی -4

  
  ارتباط جایگاه حوزه هاي اقتصادي با امنیت و نقش حکومت در این ساختار -3

 براي مثال، ها و اصناف گوناگون به امنیت بوده است.حرفهمتفاوت  ها ، نیازتیکی از عوامل بسیار مهم در نحوه توزیع فعالی      
،مسگران و فروشندگان سبزي و میوه و نسبت به آهنگران ،و گرانبهاف صرافان و فروشندگان کاالهاي ظری اصنافی مانند زرگران،

تري در بازار و در امن نیاز داشتند در بخشهاي براین فروشندگان کاالهاي گرانبها،د. بناامثال آن به امنیت بیشتري نیاز داشتن
ار باشند و در مواقع عادي نیز به داخل شهر مستقر شوند که در هنگام هجوم رهزنان یا بیگانگان از موقعیت بهتري برخورد

ها و کاروانسراهایی که به هقیصری داالنها، ها،هنهادهاي انتظامی دسترسی بهتري داشته باشند. به همین جهت است که راست
شد تا خطر اند که در شبها بسته میمحکم بوده اند، داراي در و دروازه ايف اختصاص داشتهفروش کاالهاي گرانبها و ظری

فروشان و فروشندگان کاالهاي ارزان قیمت حتی گاه قت به حداقل ممکن کاهش یابد. درحالی که میوه فروشان و سبزيسر
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گذاشتند.توجه به این نکته نیز ضروري است که تجمع اصناف در ها بدون حفاظ میدانچهها یا میخود را در راسته کاالهاي
شده است ودر هنگام احداث بازار مقامات اداري و شهري بر کار آنان میراسته و محلی معین موجب سهولت نظارت و کنترل 

محل هر صنف را در بخشی از بازار  با توجه به ضوابط و اصول شناخته شده، در شهرهاي تازه ساز،حاکم و مقامات اداري شهر
ند به فعالیت اصناف مختلف توانستکردند و به این ترتیب حاکم و محتسب و سایر مقامات مسئول به سادگی میتعیین می

  .نظارت کنند و آنان را کنترل نمایند
ترین بخش بافت شهر است که در پیرامون اي نزدیک به چهارصد هکتار و درونیمحدوده هسته مرکزي شهر تبریز،         

نجفقلی خان  گرفته است.تمام گستره ي آن را در میان می مجموعه ي بازار تبریز قرار دارد و در گذشته آخرین باروي شهر،
اي دارد، پس از زلزله سال شناخته شده يآن هنوز پابرجاست و محدوده يرا که دو دروازه آخرین باروي شهر، دنبلی بیگلربیگی

ن بارو که ای ه.ق در اطراف آن خندقی احداث کرد. 1241ه.ق بنا کرد و عباس میرزا به سال  1224ه.ق و در حدود سال  1193
، هشت دروازه داشت که بر سر راه مسیر هاي اصلی کردي مرکز شهر و به ویژه بازار و دیوانخانه را محافظت میهفقط محدود

توانستند از خندق شد و مهاجمین نمیدروازه ي خیابان بسته می در زمان تهدید شهر، ند.منتهی به مرکز شهر ساخته شده بود
. بنابراین در این سطح بازاریان نقشی در تامین ]9[شدندي مدافع شهر روبرو میکردند با نیروهاعبور کنند و اگر هم عبور می

  در واقع مسئول حفظ نظم و آرامش،پایتخت بوده است. امنیت ندارند و حکومت مسئول امنیت بازار است.
تخطی از قوانین را  شد.غارتگران و رهزنان حفظ می در مقیاسی کوچکتر باید امنیت بازار در برابر شورشیان،همچنین      

او حتی بر حسب  کرد،داد و متخطیان را بعضا با جریمه نقدي و بعضا با توقیف و حبس مجازات میمی داروغه مورد تعقیب قرار
. در دوره ي قاجاریه نیز کار شتاو بر عسس نیز ریاست دا تواند کسی را محکوم به اعدام کند.تشخیص و قضاوت خود می

داروغه از نظر انتظامی و امور رد.. در واقع بازار در اجراي احکام و برقراري نظم اهمیت پیدا می کبودزار نداروغه منحصر به با
  .ر نظارت کامل داشتبازار را زی با کمک عسسها، اجرائی ،

گرد آمریکایی جهان جکسون. در مورد برقراري نظم در بازار هم اشاراتی در سفرنامه ها و در سایر منابع مکتوب وجود دارد      
... بازار اندکی پس از طلوع آفتاب باز و هنگام غروب بسته می « نویسد:می که در اوایل سلسه پهلوي از تبریز دیدن کرده است،

شود و در این موقع دکانها با درهاي چوبی و درهاي بازار را با کلون می بندند و قفل می کنند.در بازار واحد پولی هنگام معامله 
  ].10» [تاسقران می شود  رد و بدل

ها و ضربها در نقاره که به عمارت حکومتی نزدیک بود،خانا نیکرهدر بازار  در عصر حاکمیت صفویان تا اواخر قاجار،      
ها این بود که با به صدا در آمدن نقاره کارکرد اصلی شد و نمادهاي معنا داري براي مردم بود.موقعیت هاي خاصی نواخته می

جملی کردند. ها تنظیم مینقاره شدند و مسافران یا عابران وقت خود را با صدايهاي اصلی شهر باز یا بسته میدروازه ،آنها
نزدیکهاي غروب هر روز،در این حوالی صداي گوش خراش طبل و «  جهانگرد ایتالیایی در این باره یادداشت جالبی دارد: کارري

هاي د مغازهبای ن موسیقی ناهنجار،اخطار و هشداري به بازاریان است که غروب فرا رسیده وسورنا و کورنا بلند می شود،گویی ای
  ].11[ »خود را ببندند

بلکه یکی از راهها استفاده از   .برقراري امنیت در بازارتبریز تنها بر عهده داروغه و عسس نبوده استتوان گفت بنابراین می      
و قفل کردن آنها با کلون بوده است و هر کدام از حجره ها هم خود دري  در بازار باقی اند، درهاي عظیم چوبی که هنوز هم گاه
شده است. به عالوه زمان کار بازار نظم خاصی داشته است . این زمانها از طریق صداهاي طبل چوبی داشته که قفل و بست می

سازمان هاي پیچیده اي در درون بازارها وجود داشته که این  و سورنا و... به بازاریان اعمال می شد و بسیار دقیق بوده است.
گذشته هر صنف جا و مکان خاص خود را داشت و این جانمایی به وسیله  در تشکیالت درونی همان صنوف در بازار است.

؛ در کنار ر داردمثال در بازار تبریز میدان کاه (سامان میدانی)، در ضلع غربی شهر قرا محتسب و بر حسب نیاز تامین می شد.
اي که در آنجا بتواند خدمات کافی بدهند. این مکان دورترین نقطه به نقطه ثقل امنیتی شهر است و هرچه از سمت دروازه

به نظر می آید که ارگ  شمال به سمت جنوب و ارگ پیش می رویم جایگاه کاالهاي با ارزش مثل زرگرها ،پارچه فروشها است.
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در نزدیکی قیصریه بوده باشد. در دوره قاجاریه نیز بازار حرمخانه،بازار کفاشها  به وسیله شاه عباس، تبریز قبل از خراب شدنش
  ).6و بازار قیصریه و بازار زرگرها به نهادهاي امنیتی حکومت نزدیک بوده است ( تصویر 

ین محل گرانترین مغازه هاي تبریز اکنون هم  همجواري استانداري با این محل خود نشان دهنده آن است که سابقا در ا      
از این رو در شمال بازار که میدان صاحب االمر در  قرار داشته است. بنابراین امنیت و محل اصناف در ارتباط مستقیم با هم اند.

 زار داشت،به علت بعد اقتصادي و سیاسی قوي که با از وجه تجارت به امنیت زیادي نیاز ندارد. اختیار میوه فروشها قرار دارد،
کردند. از توانست در برابر حکومتهاي زمان بایستد و حکومتها نیز همواره در تضعیف این قطب قدرت سعی میهمواره می

توان به احداث مجموعه میدان صاحب االمر در دوره قره قویونلو و ایجاد مجموعه حسن پادشاه هاي تاریخی این امر مینمونه
 راتیحکام دست به تغیی با این ساخت و ساز ها، دند.یدان کاه یا سامان میدانی بازار ساخته شاشاره کرد،که در جهت تضعیف م

مشخص است که  6در تصویر  تر نمایند.کدر بازار می زدند تا مرکزیت بازار را به مقر حکومتی و محل کنترل حکومت نزدی
تیمچه هاي مهمی مانند تیمچه مظفریه در آن قرار داشته بخش هاي جنوبی بازار که قیصریه و بازار زرگران در آن بوده است و 

است،به فضاي ارگ حکومتی، حرمخانه و سربازخانه و بخشهاي نظامی نزدیک است و در مقابل بخشهاي شمالی بازار در 
  است. مجاورت گورستان و سایر فضاهاي فرعی

  
  

  
  ]12یه [نقشه تبریز و بازار به عنوان هسته شهر در دوره قاجار – 6تصویر 
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نقش عناصر طبیعی (شیب و رودخانه) در شکل گیري حوزه هاي اقتصادي و ساختار بازار  - 4
  تبریز

هاي اقتصادي آن مسئله شیب زمین است. زمین بازار از گاه حوزهیکی از نکات مهم در شکل گیري بازار تبریز و تعیین جای       
یجاد مسائلی در نحوه نظام توزیع آب شده است که این مسئله هم سمت شمال به سمت جنوب شیب دارد و این شیب باعث ا

 با حرکت از سمت جنوب به شمال در بازار با افزایش ارتفاع، آنگونه که قبال هم ذکر شد،ر داشته است. بر شکل گیري بازار تاثی
فاع بیشتر و در فاصله ي کمتر از شاید یکی از دالیل این کاهش اهمیت قرار گرفتن در ارت شود.از اهمیت فضاها هم کاسته می

  گیرد. ي تبریز قرار میتر درهکوهها است. یعنی فضاهاي مهم تر در ارتفاع کمتر و در بخشهاي مرکزي
در انتهاي شمالی بازار که در  ).7ویرقرار گرفته است(تص عالوه بر این مسئله، بازار در ارتباط مستقیم با رودخانه آجی چاي      

غربی موازي رودخانه امتداد دارند که راسته مجاور رودخانه به نام بازارچه  –ر گرفته است، دو راسته اصلی شرقی شمال رود قرا
مسگرها و راسته دیگر بازار شتربانی نامیده می شود. این بازارها معموال با روستاهاي نواحی شمالی در ارتباط بودند و نسبت به 

باعث تخریب بخشهایی از بازار در سیل هاي بزرگ  البته مجاورت این رود و بازار، بودند.فضاهاي جنوبی ، فضایی با ارزش کمتر 
شاید یکی از دالیل دوري حوزه هاي مهم اقتصادي از رود و قرارداشتن آنها در سمت جنوبی بازار به دلیل هم  شد.شهر می
 دیگر کیفیت فضایی چندان مطلوبی نداشته است.معموال اطراف رود نسبت به محل هاي  چاي باشد.هاي آجیانها و طغیسیل

نوعی اتصال  زیرا پل بازارهاي روي رود، آجی چاي انفصالی در دو بخش جنوبی بازار و شمالی آن به حساب نمی آمده است.
  بازار روي رود هم ادامه داشت.توان گفت میآورند. بنابراین معمارانه و فضاهاي با کاربري دو گانه فراهم می

  

  
  ]12نسبت رودخانه و بازار [ - 7صویر ت

  
هم وطن بودن بازرگانان بر شکل  تعاون، تاثیر عواملی مانند : همجواري فعالیت هاي سازگار، -5

  هاي اقتصادي و جایگاه آنهاحوزه گیري
صلی و فرعی در تجمع فروشندگان یک کاال در یک راسته یا کاروانسرا و همجواري اصناف مختلف در امتداد راسته ها ي ا      

هاي زیرا هر صنفی به محیط و فضایی خاص احتیاج داشت و آلودگی کنار یکدیگر به نوع کاال و خدمات نیز بستگی داشته است.
بنابراین یکی از دالیل مهم تجمع   ها و فضاهاي خاص داشته باشند.از به راستهشد که نیها موجب میتناشی از برخی فعالی

داشته است. به این ترتیب اگر آهنگران و  ارتباط ها و سازگاري آنها نسبت به یکدیگرتیات انواع فعالیاصناف بستگی به خصوص
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مسگران در رسته واحدي در بخشی دور از راسته اصلی قرار بگیرند، سرو صداي ناشی از کار آنها مزاحم عابران و خریداران 
ان و فروشندگان کاالهاي ظریف و گرانبها نیز در امتداد یک راسته شد. به همین دلیل طبیعی است که زرگرکاالهاي دیگر نمی

  در کنار یکدیگر جاي گیرند و هر صنفی به همین ترتیب عمل نماید.
که بازرگانان  هاشاره شد منابع زیرا در بسیاري از وطن و مذهب بازرگانان نیز عامل دیگري در نحوه تجمع آنان بوده است.      

ارت یک یا چند کاالي معین اشتغال داشتند و به همین علت بازرگانان یک شهر در هنگام اشتغال در هر شهر بیشتر به تج
دادند که ضمن آن که کاالهاي مشابه خود را در محلهاي معین و در کنار اصناف مشابه خود عرضه شهرهاي بزرگ ترجیح می

همچنین بازرگانانی که به  ند با هم همکاري داشته باشند.در کنار یکدیگر نیز باشند و به این وسیله به سهولت بتوان کنند،
  ]. 3[ دادند که در رسته یا کاروانسراي واحدي در کنار یکدیگر باشندترجیح می اقلیتهاي مذهبی تعلق داشتند،

شترك و تجمع ، روحیه تعاون، کار مدنمایوجه بارز و عمده نظام اقتصادي شهر که خود را در بازار و عناصر آن مشخص می      
در واقع همان  گذارد.مشاغل در فضاهاي تخصصی و مشترك است که یک چنین استقراري اثرات کالبدي خاصی بر شهر می

در بازار در قالب صنف و مشاغل متجانس و مرتبط مشاهده  گردد،تعاونی که در رابطه با تولیدات روستا ها و عشایر مشاهده می
چنانکه که اغلب  یابد.خشی از بازار ، اختصاص به صنف معینی دارد. هر صنفی محل خود را میدر بازار تبریز هر ب گردد.می

اند.گاهی این اصناف آن چنان پیوندي با فروشندگان شمع و عطر به علل مذهبی در مجاورت مساجد بزرگ تبریز گرد آمده
  کنند.د عزاداري بر پا میصنف خود دارند که در ماههاي محرم و صفر با مشارکت هم و به نام صنف خو

  
  تاثیر بازار بر بافت شهر و ارتباط با دیگر عناصر شهري - 6

محله مشترك مسکونی صاحبان حرف نیز شکل  ه تبع شکل گیري اصناف و تجمع هر صنف در نقطه اي خاص از بازار،ب      
آن است که در هنگام بروز خطرات احتمالی حس ایجاد حلقه هاي استوار میان ساکنان  یابد. از نتایج این تجمع در محالت،می

حتی اکنون محل زندگی بزرگان بازار  براي مثال محله مقصودیه تبریز، کرد.همکاري و تعاون به خوبی در میان آنان تجلی می
عالوه بر  نظام اقتصادي بازارن بنابرایدارد.  به این ترتیب بازار در تقویت حس هم محله بودن نقشی اساسی فرش تبریز است.

به .بر نحوه آرایش و استقرار محالت مسکونی نیز تاثیرات مهمی دارد ه بر روي شهر به جاي می گذارد،ساثراتی که خود فی نف
  طور کلی بازار به چند شکل بر بافت شهر اثر می گذارد:

 ر ایجاد شده است.عناصر کالبدي با عملکرد عمومی و شهري در بازا با توجه به ضرورت ارائه خدمات و تولیدات، -1
  عناصري مانند کاروانسرا،رباط،انبارهاي عمومی و ...

بازار به عنوان استخوانبندي اصلی شهر جاي واقعی خود را می یابد و  با توجه به ارتباط راه با جایگاه اقتصادي شهر، -2
 هاي اصلی،دروازهر امتداد خود به سمت بازار در مسی به تبع آن محالت و دیگر فضاهاي عمومی شکل می گیرند.

 اثرات کالبدي خود را بر شکل بافت به جاي می گذارد و در عین حال بازارچه ها را به درون مرکز محالت می رساند.
در جوار کارگاههاي تولیدي  و عمدتا در محالت مشترك مسکونی شهر صاحبان صنوف، همانطور که قبال اشاره شد، -3

استقراري ، اثرات کالبدي مشخصی بر بافت شهر از خود به جا می صنف خود استقرار می یافتند که یک چنین 
 گذاشتند.

 عالوه بر مسائل باال وضعیت ساختار دفاعی شهر به طور غیر مستقیم در ارتباط با نحوه استقرار بازار است. -4
 

تبریز در مجاورت  مسجد جامع اغلب مراکز مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی  شهر در طول بازار و مجاور آن جاي دارد.      
گیرد. عالوه بر مسجد جامع ، مساجد کوچکی در بافت بازار براي تامین نیاز بازار قرار دارد و دسترسی مستقیمی از بازار می

تعدادي از مدارس مذهبی شهر تبریز هم در مجاورت بازار قرار دارند. محتسب خانه تبریز در  بازاریان وجود دارد. عابران و
خواربار فروشی و مانند آنها در سراسر طول  ازار جاي داشت و فضاهاي خدماتی مانند اغذیه فروشی ها،گذشته در سر ب

این ساختار ها تا حدودي تا دوره  وجود داشتند. بازار و کمابیش در فواصل معین که نیاز عابران و بازاریان را تامین کنند،
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اي از ن وجود هنوز هم عدهبا ای زي تبریز بسیار زیاد است.عمر واحدهاي مسکونی در بخش مرک ي معاصر حفظ شده است.
وجود امنیت به علت توجه خاص ماموران ، نزدیکی به محل کسب و کار روزانهی چون تجار و ثروتمندان شهر به دالیل

در این  سکونت ،عالقه بازاریان به اداي مراسم مذهبی در مساجد و تماس دائم با مقامات روحانی ،انتظامی به این بخش
از این رو  شود.بخش مرکزي شهر تبریز به عنوان بخش تجاري آن محسوب می. بخش را به محالت دیگر ترجیح می دهند

  شعبات اصلی و مرکزي اغلب بانکها در این بخشها فعالیت دارند.
  
  . نتیجه گیري7

خاص اسالمی عینیت دهد. لذا در بازار  بازار با حفظ تمام نقشهاي مختلفش به هرحال فضایی است که باید به تجارت      
دروازه استانبول، دروازه  دروازه نوبر، تبریز علیرغم اینکه شهر داراي چندین دروازه اصلی مثل دروازه سرخاب ، دروازه باغ میشه،

ز در مقیاس ملی و که بازار تبری؛ چراش نداردگجیل و دروازه خیابان و ... هست ولی امتداد بازار به سمت سه دروازه بیشتر گرای
، است. لذا به خاطر قدمت تجارت در این منطقه و به لحاظ اهمیت راه ابریشمبوده بین المللی رابط بین تجارت شرق وغرب 

بازار شکل پذیرد به سطح گیرد و چون تجارت باید در تمامی از دروازه استانبول که در واقع ارتباط با غرب است شکل می بازار
از طریق میدان صاحب االمر به ستون فقرات  د را از دروازه باغمیشه یا دروازه سرخاب به بیرون مرتبط سازد،آنکه راه خو جاي

در قسمت غرب بازار دروازه  یابد.اصلی بازار متصل ساخته و سرانجام از طریق دروازه خیابان راه خود را به سمت شرق باز می
کند. با اینکه کند و غرب را از طریق بازار صفی به مجموعه بازار متصل مییگجیل وجود دارد که هنوز هم نقش خود را ایفا م

شریانهاي اصلی بازار از  مسیرهاي تجاري، اما به خاطر اهمیت در جنوب بازار مجموعه بازار دروازه نوبر و ارگ قرار داشته است،
این امر را  رسانده است.ه هاي اطراف خدمات میبه مجموعو گردیده کمیل و خیابان به خارج مرتبط می سه دروازه استانبول،

آنها هنوز هم به دروازه استانبول  توان به خوبی مشاهده کرد.آیند نیز میدر نحوه تبادل اقتصادي عشایري که به شهر تبریز می
یز در همین منطقه قرار و باراندازهاي مربوط به آنها نوسائل نقلیه  نند.گزیو میدان کاه گرایش دارند و در اطراف آن سکنی می

گرفته اند. عواملی که معموال بر نحوه شکل گیري شهر تاثیر داشته است روي شکل گیري بازار نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از 
 ،دهدکند، به کجا جنس میبازار با چه مناطقی کار میاینکه  : مسائلی ماننداین موارد قضیه تجارت در مقیاس منطقه است

  گیرد.مناطق جنس میازکدام 
ي فیزیکی بازار را مشخص کنیم نمی توان م محدودهدر واقع به لحاظ گستره تجارت در سطح شهر و منطقه اگر بخواهی      

، به دلیل اینکه واقعیت بازار به ماورا این منطقه تعلق دارد. حوزه نفوذ هر بازار کردخط محدوده را به منطقه خود بازار محدود 
رود. براي مثال فرش فروشان مل تعریف کننده آن است ، زیرا که معموال حوزه نفوذ بازار از محدوده شهر فراتر میمهترین عا

هاي شهر و اطراف تبریز دار قالی دارند و امکان تعریف منطقه تجاري در بازارهاي اسالمی بسیار از خانه شهر تبریز در بسیاري
المللی ناي و بین منطقهان پایانه تجاري این مناطق معرفی نمود.این مساله در مقیاس بیشاید بتوان بازار را به عنو مشکل است.
  تاثیر راهها بر این مراکز تجاري از مهمترین مسائل قابل بررسی است. شود . تاثیر بازارها بر روي یکدیگر،نیز دیده می

ترین نقطه آذربایجان که ، خواهیم دید که از شمالیماگر بخواهیم این مساله را در حد خود آذربایجان ترسیم نمایی      
کنند و به ها و شهرهاي بسیاري وجود دارند که با این مجموعه کار مین آن روستاتریها هستند تا جنوبیسونلسکونتگاه ای

است. در نهایت  اي عجیب و غریب و کامال پیچیدهگردد ، نقشه اي که از این عمل منتج میدهند. نقشهحیات خود ادامه می
بازار تهران هم تحت  زیرا حتی در اعتصابات بازار تبریز، باید گفت که بررسی بازار در این حصارهاي فیزیکی کار نادرستی است.

  .الشعاع قرار می گرفت
توجه به  شهر تبریز در طول حیات خویش همواره از جنبه بازرگانی بسیار مهم و با ارزش بوده است. شاید بتوان گفت با      

اقلیم سرد این شهر و زمستان هاي سخت و طوالنی آن ، اصلی ترین دلیل رونق شهر بازار آن بوده است. قرار گیري بر مسیر 
  یکی از شاخه هاي جاده ابریشم، و داشتن نقش یک پایانه در این مسیر رونق بازرگانی در شهر را فراهم آورده است. بعالوه تبریز 

شود. بازار به با چنین اوصافی اهمیت بازار در ساختار شهري روشن میدروازه غرب بوده است.  ر،اریخی اخیدر اکثر دوره هاي ت
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شود که برابر پذیرد. ساختار دفاعی شهر طوري ساماندهی میگذارد و از آن تاثیر میطریق مختلف بر ساختار شهر تاثیر می
بازار هم در شکل گیري حوزه هاي مختلفش، عالم امنیت را معیار  اهم آورد.غارت بهترین دفاع از بازار به عنوان گنجینه شهر فر

در سمت  فروشند،تري میکه اجناس باارزش هاییمچهراسته ها و کاروانسراها و تی تر اقتصادي،با ارزش دهد. حوزه هايقرار می
گیرند. در مقابل بازارهایی که اجناس کم ارزش در جنوب بازار و در نزدیک نهادهاي حکومتی و انتظامی قرار می تر شهر،مرکزي

  آیند.تري دارند در بخش شمالی و در ارتباط با روستاهاي اطراف پدید می
با  شود.بازار تبریز با شیب زمین هم هماهنگ می حکومت و نهادهاي امنیتی در تعیین این جایگاه نقش اصلی را دارند.      

هماهنگی  گیرند.رود و بازار شکل می ل بازارها به عنوان پیوند عنصر طبیعی و مصنوعی،کند و پرودخانه دیالوگی برقرار می
از عوامل دیگر شکل گیري حوزه  فعالیت ها و سازگاري آنها با هم،آسایش بازاریان و مردم و کنترل آسانتر و برقراري بهتر نظم،

عاون و داشتن اشتراکاتی مانند هم مذهب و هم وطن بودن عالوه بر این حس ت ها در جایگاههاي متفاوت در بازار تبریز است.
همانطور که بازار از شهر تاثیر شود. کند و در نهایت منجر به یکپارچگی و اتحاد در شهر میاین تفکیک حوزه ها را تشدید می

گیرد. به این ي آنها شکل میهاي اقتصادنار صنوفشان و در ارتباط با حوزهمحالت بازاریان در ک گذارد.پذیرد بر آن اثر میمی
 پس مسجد جامع، مدارس، بازار مهمترین عنصر شهري است، کند.ترتیب بازار مرزهاي خود را به تمام شهر گسترده می

کنند که کنند. به این ترتیب شهر و بازار دیالوگی برقرار میگیرند و با آن ارتباط برقرار میمحتسب خانه در کنار آن قرار می
  رونق زندگی و آسایش مردم است.حاصل آن 
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