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Abstract 
Historical Bazaars as the backbone and heart of the city are the most important 
public spaces in Iranian-Islamic cities that have long played a significant role in 
the life of urban communities with their physical, economic, social and cultural 
functions. The historical Bazaar of Ardabil city is one of the most important 
historical Bazaars whose various functions have made it a vibrant hub with a 
strong centrality. Despite its ups and downs throughout history, and the physical 
changes of Ardabil city notwithstanding, it has managed to maintain its functions. 
The main purpose of this research is to identify the most important functions of 
the historical Bazaar of Ardabil city and analyze their significance. The research 
is applied in terms of purpose and its research method is descriptive-analytical. 
In order to collect data, library-documentary and field studies in the form of 
observations, questionnaire tools and opinions of relevant experts on the subject 
have been used to achieve the objectives of the research. Data were analyzed 
using the Dematel and the Analytical Network Process (ANP) models. The 
research findings show that the functions of "Arousing a sense of belonging and 
attachment in users", "Presence of different social strata" and "Business activities 
of different Asnaf (guilds)", respectively, with significance coefficients of 0.668, 
0.536 and 0.493 are the most important functions of Ardabil historical Bazaar. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, the Bazaar is one of the most 
important urban public spaces of the past 
and the greatest achievement of Islamic 
civilization in Islamic countries, especially in 
Iran, which has a special place and 
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importance in cities. Traditional Iranian 
Bazaars have an active social role alongside 
the economic aspect, and in many cities of 
our country we can see the proximity of 
religious and cultural elements to the Bazaar 
texture. The Historic Bazaar of Ardabil, 
known as the Rasteh Bazaar or "Gheysarieh", 
was founded in the 6th century AD and is 
located in the ancient center of Ardabil City. 

mailto:gh.ahmadi@urmia.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0001-5796-4204
https://www.orcid.org/0000-0003-1635-6071
https://www.orcid.org/0000-0003-4604-743X


 

57 Ghader Ahmadi, Hamid Ghaffari and Mohammadhosein Pourhasanzadeh. Evaluating the Function of Historical 
Bazaars in Iranian-Islamic Cities (Case Study: Historical Bazaar of Ardabil City) 

Urban Structure and Function Studies (USFS)  Volume 8. Issue 26. Spring 2021. Pages 56 to 74. 

The Rasteh Bazaar with its ancient history, 
has been the center of trade and the heart of 
the city, and it's one of the most important 
markets for providing to the needs of the 
city. So that the newly established markets, 
malls and shops have not been able to reduce 
its dynamics. In addition to its economic role 
and function, other functions of this Bazaar, 
including social, physical and cultural-
religious, have played an important role in 
enhancing this historical Rasteh and added 
to its value and importance. Due to the 
mentioned content and importance of the 
subject, the purpose of this study is to 
identify the historical Bazaar functions of 
Ardabil city and analyze their significance 
and it seeks to answer the question of what 
are the most important functions of the 
historical Bazaar in Ardabil and what is the 
relationship between these functions? 
2. Research Methodology 
The present study is an applied research and 
is a descriptive-analytic one in terms of 
research method. The method of data 
collection is based on library and field 
studies. In this study, first, the research 
components and indicators in the field of 
historical Bazaars were drafted and then by 
designing two types of questionnaires and 
using the opinions of 20 experts related to 
the subject, the evaluation of historical 
Bazaar functions in Ardebil was investigated; 
Thus, using the Dematel model the internal 
and external dependencies of the extracted 
functions were determined and in the 
second step, the historical Bazaar functions 
of Ardabil city were weighted using ANP 
model and Super Decisions software and the 
importance of any of them were determined. 

3. Research Findings 
According to the analysis of the degree of 
effective and influence of the functions on 
each other, the functions of "High 
permeability", "Supplier of municipal and 
regional goods and services" and "Place of a 
particular type of goods and services", 
respectively, with the impact degree of 
0.498, 0.456 and 0.411, were the most 
effective functions  and the "Presence of 

different social strata", "Organizing 
charitable activities" and "The holding 
religious and national ceremonies", 
respectively, with the impact degree of -1.07, 
-0.71 and -0.46 are the most influential 
functions of Ardabil's historical Bazaar. In 
the fourth and final step of the model, the 
graph of the relations of the effects of the 
functions is drawn and the relationships of 
all the functions are specified. In the second 
step of the research, the importance of the 
functions by comparing them binary in the 
paired questionnaire for the ANP model and 
the use of Super Decisions software.  

4. Conclusion 
The results showed, in the economic 
dimension "Business activities of different 
Asnaf (guilds)", in the social dimension 
"Presence of different social strata", in the 
physical dimension " Stimulating a sense of 
belonging and attachment in users ", and in 
the religious-cultural dimension "The 
holding religious and national ceremonies" 
are the most important functions of this 
historical Bazaar. 
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 تاریخ دریافت: 
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 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩مرداد  ٢٨

 : تاریخ انتشار
 ١٣٩٩اسفند  ٥

 چکیده
  شهرهای  در  عمومی فضاهای ترینمهم  از   شهر هتپند قلب و فقرات ستون عنوانبه تاریخی  بازارهای

 فرهنگی   و  اجتماعی  اقتصادی،  کالبدی،  عملکردهای  با   تاکنون  دیرباز  از   که  هستند  اسالمی  -ایرانی
  ازجمله   اردبیل  شهر  تاریخی  بازار.  اند  نموده   ایفا  شهری  جوامع  به  بخشی  حیات  در  بسزایی  نقش  خود
 جوش   و  پرجنب  کانون  یک  به  را  آن  بازار،  این  مختلف  عملکردهای  که  است  تاریخی  بازارهای   ترینمهم

 تحوالتی   دچار  خود  نشیب  و  پرفراز   تاریخ   طول  در   اینکه  وجود  با   و   است  کرده   تبدیل  قوی   مرکزیت   با
  هدف .  کند  حفظ  را  خود  عملکردهای  توانسته  اردبیل،  شهر  کالبدی  تغییرات  رغمعلی  همچنین  و  شده

 ها آن  اهمیت  تحلیل  و  اردبیل  شهر  تاریخی  بازار  عملکردهای  ترینمهم   شناسایی  حاضر  پژوهش  اصلی
  جهت .  است  تحلیلی  –توصیفی  آن   تحقیق  روش  و   بوده   کاربردی  هدف   نظر  از  پژوهش.  است

  و  نامهپرسش  ابزار   مشاهده،  قالب   در  میدانی  و  اسنادی  -ایکتابخانه   مطالعات  از  هاداده  گردآوری 
  تجزیه.  است  شده  گرفته  بهره  پژوهش   اهداف  به  رسیدن  برای  موضوع  با  ربطذی   کارشناسان  نظرات

  ایشبکه   تحلیل  فرایند  و)  Dematel(  دیمتل  مدل  از  استفاده  با  تحقیق  اطالعات  و  هاداده   تحلیل  و
)ANP  (و  تعلق   حس  برانگیختن«  عملکردهای  دهدیم  نشان   پژوهش  هاییافته .  است  شده  انجام  

 هایفعالیت«  و  »گوناگون  اجتماعی  قشرهای  و  طبقات  حضور«   ،»کنندگاناستفاده  در  دلبستگی
 عملکردهای  ترینمهم   ۴۹۳/۰  و  ۵۳۶/۰  ،۶۶۸/۰  اهمیت  ضرایب  با  ترتیب  به  »مختلف  اصناف  تجاری 

 . هستند اردبیل تاریخی  بازار
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 مقدمه ١
عنوان ستون فقرات اقتصاد  از زمان باستان، بازار به

رفت و آمد،   یبرا  یگاهیجا  اسالمی،  -یرانیا  یشهرها
  ه یگذران اوقات فراغت، ته  ید،و بازد  یدکسب و کار، د 

مردم    یپرداختن به امور مذهب  یروزانه و حت  یازهاین
بوده  ,Torkyan velashani et al(  است  شهر 

واقع    )166 :2015 در  برا   یمکان و  شهر    ی در 
و  یفرهنگ  یاسی،س ی،اجتماع ی،اقتصاد یهایتفعال
). Pourjafar et al, 2014: 11(  مردم بوده است  یمدن 

بازار مهم  یکی عنوان  به  امروزه    یفضاها  ین تراز 
بهشهر عمومی   گذشتهی  از  مانده    ین تربزرگ  و  جا 

دور  تمدن  کشورها  یاسالم  هدستاورد    ی اسالم  یدر 
و اهمیت    یگاهاز جااست که    یرانویژه در کشور ابه

شهرها    یخاص است در  و    برخوردار  (منوچهری 
به)۲:۲۰۱۴،  ١همکاران بازار  اصل .  عنصر    ی عنوان 

و    یروابط اجتماع   ه یرندشهر در برگ   ییساخت فضا
  ی روابط فرهنگ   یجادشهرهاست که امکان ا  هنگیفر 

تجار  غ   یو  مبنا   یرهو  بر  هنجارهاارزش  یرا  و    ی ها 
م  فراهم  عمومی شهری سازد.  یمشترک  فضای    این 

  یران ا  یشهرها  یرناپذییجزء عناصر جدا  یربازکه از د
داشته    یافعال و پو  یرود تا به امروز نقشیبه شمار م

کالبدیم  بازاراست.   نقش  از  فراتر  خود   یتواند 
برا  یا ینهزم  اجتماع   یمناسب  مراودات  و   یارتقای 

زندگ  یفرهنگ  وقوع  فراهم    یجمع   ی و  را  شهرها  در 
). اگرچه  ۱۷: ۲۰۱۳، ٢غرزادهعرفانیان سلیم و اص( آورد

اختصاص   یتجار   یبازارها به عملکردها  هبخش عمد
است،   شده  برا   یمعنا اما  داده  و    یبازار  کاربران 

ختوسعه آن  با   یک از    یشترب  یلیدهندگان  مکان 
اقتصاد  یهاارزش  Hanachi and(  است  یصرفاً 

Yadollahi, 2011: 1028بازارها با    یران ا  ی سنت  ی). 
جنب  هسابق کنار  در  خود  نقش    ی،اقتصاد  هکهن  از 

اجتماع  بس  یز ن   یفعال  در  و  از    یاریبرخوردارند 
م  یشهرها عناصر    ی همجوار  یمتوان یکشورمان 

را با بافت بازار مشاهده    یو فرهنگ   یشاخص مذهب 
  یکصورت همزمان  صورت که بازار به  ین. به ایم کن

 
1 Manoughehri et al 
2 Erfanian Salim & Asgharzadeh 

  است شهر    یو فرهنگ  یاقتصاد   ی،محور مهم ارتباط
دارد شهر    یاجتماع   یاتدر ح  یش و منزلت مهم و نق

توان بازار را سمبل و  ی). در واقع م۲:  ۲۰۱۴،  ٣کوشا(
به    یجمع   یی آواو هم  یفکرهم  ی،بستگ از هم  ینماد

  ی امجموعهدرون  یها یژگیو  ینترحساب آورد. از مهم
  ی و اجتماع  یاسیس ی،صنف ی هاتشکل یلتشک  ،بازار

ً   است احتماال ایم   که  پاتشکل  ینتوان  را  گذار  یهها 
بد  یمدن  ینهادها  یلتشک دانست.  جامعه    یندر 

شهر، چه    ه دهندیلعنصر تشک  ین تربازار مهم  یب،ترت
فضا فضا  یاقتصاد  یاسیس  ییدر  در  چه    یی و 

اقتصاد  رهنگیف  یاجتماع  چه  و   است  ی مذهب   یو 
اندام    یزها و اهداف آن نخواسته  هیج نت بر چهره و 

پورجعفر، محمدرضا  (د  بخشیم   یتشهر واقع  یکالبد
با  ۲۱۰:  ۲۰۱۱،  ٤و پورجعفر، علی   ). در دوران معاصر 

سر  ینیشهرنش  یشافزا رشد  مواجه    یعو  شهرها 
تغ   یمهست قد  یریچشمگ   ییراتو  بافت    یمی در 

  ییرات خورد اما بازارها با وجود تغ یشهرها به چشم م
اند نقش  توانسته  یشهرها تا حد قابل توجه  یکالبد

را   احخود  و  همکاران،    کنند  یاحفظ  و  (منوچهری 
به    ی با تمام اصالت خود عنصر  یرانی . شهر ا)۲:۲۰۱۴

  ی نام بازار را از گذشته دور تا به امروز داشته و به نوع 
تغ   ی ماندگار تمام  وجود  با  زمان    یدر ط  ییراتبازار 

فضا دارد.    یندر ا  یبه وجود منطق اجتماع   شارهخود ا
د عبارت  فضاارتباط  ینا  یگربه  تنها شامل  نه  ییات 

  ی بلکه به مسائل اجتماع  ،بازار است  یاستفاده تجار 
م ابزار یمربوط  که  تداوم   یبرا  یشود  و  شناخت 

ا  یفرهنگ   یهایتهو است.    یجادو  تعلق  حس 
فضا بودن  که    ی هدفمند  است  شده  باعث  بازار 

م   یاطهراب معن  یانخاص  و  در    یاجتماع   یعملکرد 
  ی با ورود تکنولوژ   ).۴:  ۲۰۱۴کوشا،  (  شود  یجادشهرها ا

 ین با ا  یول  شد،  ییراتیو صنعت، مفهوم بازار دچار تغ
  یسنت   هجامع  ازکه    یحال همچنان با اصول مشخص

 داد  یخود ادامه داد. فضاها  یاتباز مانده است به ح
رکن   و همواره  تجارت  و  ساختار    ی اساس  یستد  در 

  ی فرهنگ   دا مهمواره ن  یسنت  یشهرها و بازارها  یکالبد
قوم و  بوده  یهاشهرها  و (  اندمختلف  دادور 

3 Koosha 
4 Pourjafar, M. R., & Pourjafar, A 
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  ینیبازار و شهرنش  یختار  ین،) بنابرا۲:  ۲۰۱۶،  ١همکاران
را   یشهر   یچ وابسته هستند و در واقع ه   یگرکدیبه  
 :Assari et al, 2011توان بدون بازار تصور کرد (ینم
18.(  

تار و    لیاردب  یخ یبازار  بازار  راسته  به    ا یمعروف 
 بنا نهاده شده است  یقرن ششم قمردر    »ه یصریق«
اردبدر    و کهن  شهر  دارد  لی مرکز  بازار    .قرار  این 

ت   ی امجموعه از  مرکب  و    مچه، یاست  حمام  سرا، 
  ، یسلجوق   هآن از جمله آثار دور   یفعل  یمسجد که بنا 

بازار ساخته    هیاول  انیبر بن  است و  هی و صفو  هیزند
ا تارشده  قدمت  با  بازار  راسته  دارد   ی خی ست.  که 

شهر  مرکز تپنده  قلب  و  جمله    و  بوده  تجارت  از 
شهر   یبرا   حتاجیما  هیته  یبازارها  نیترمهم   مردم 

پاساژها   س،ی سأدالتیجد  یطوری که بازارهابه  ،است
فروشگاه نتوانستهو  پو  ند اها  آن    ییایاز  شور  و 

عملکرد    د.نبکاه  و  نقش  بر  مضاف  همچنین 
جمله   از  بازار  این  عملکردهای  سایر  اقتصادی، 

مذهبی نقش مهمی در    - اجتماعی، کالبدی و فرهنگی
تاریخی داشته و بر ارزش    ه رونق و پویایی این راست

است. افزوده  آن  اهمیت  مطالب    و  به  توجه  با 
اهم و  حاضر،هدف  ،  موضوع  تیذکرشده   پژوهش 

تار  یعملکردها   ییشناسا اردب  یخیبازار  و   یلشهر 
به    ییگوپاسخبه دنبال  هاست و  آن  یت اهم   یلتحل

مهمسؤال    ینا که  بازار  است  عملکردهای  ترین 
کدام اردبیل  رابطهاتاریخی  چه  و  این  ند  بین  ای 
  عملکردها وجود دارد؟

 موضوع ادبیات ٢
 تحقیق هپیشین ٢٫١

سال به طی  راجع  متعددی  مطالعات  اخیر،  های 
در  موضوع   که  است  شده  انجام  تاریخی  بازارهای 

انجام مطالعات  این  از  برخی  توضیح  به  شده  ادامه 
 طور مختصر و در حد ضرورت اشاره خواهد شد. به

) و همکاران  مقاله۲۰۱۹اوتابرتا  در  عنوان  )،  با  ای 
ایران:   تاریخی  شهرهای  در  سنتی  بازار  «نقش 

 
1 Dadvar et al 

به این    موردی بازار تبریز و بازار بزرگ تهران»  همطالع
رسیده شهر  نتیجه  در  مهمی  نقش  بازار  که  اند 

جنبه لحاظ  از  و  اسالمی  اجتماعی  اقتصادی،  های 
اند که در شهرها باید  سیاسی دارد و پیشنهاد کرده

استفاد منظور  مکان  هبه  و  مردم،  نقش  با  هایی 
عملکردی همانند آنچه که بازار دارد، حفظ یا طراحی 

 شوند. 

تحت عنوان «ابعاد    یا مقاله)، در  ۲۰۱۶زاده (عادل
  ز»ی: بازار تبررانیا  یخ یتار  یبازار در شهرها   یاجتماع 

عنوان ستون  است که بازار به  دهیرس  جهینت   نیبه ا
ا شهر  ممتاز    یمعاشرت   ی الگو  کی )  ۱(  ی، رانی فقرات 

  ی شهر   یدر زندگ  یاست که باعث تعامالت اجتماع 
هستیم  به  و  شهر    یمکان  نسجاما  یاصل   هشود 

  جادیو وحدت را ا  تیشده است که حس هو  لیتبد
به۲(  ؛کندیم  چندعملکرد   کی عنوان  )   ،یسازمان 

اقتصاد نقش  طول  در  دور   یهمواره  در    ی هاه خود 
تار مختلف    ی ها جنبه  هرندی دربرگ  ،یخی مختلف 

 بوده است.  زی) ن ی(اجتماع  یو مدن  یخ یتار ،یاس یس

پژوهشی به بررسی )، در  ۲۰۱۵(  یو مراد   یمیکر
بازارها  ی،شهر   یبازارها  ی تکامل  ر یس به    ی سنت  ی از 

خر پژوهش پرداخته  مدرن  دیمراکز  این  نتایج  اند. 
که است  داده  دارا  یخ یتار  یبازارها  نشان  بودن    با 

  ی و سرگرم  ی فرهنگ  ،یاجتماع  ،یاقتصاد  یهاتیفعال
تار  ییباال  تیاهم دارند.    یرانیا  یشهرها  خ یدر 

ا  نیهمچن  دور دهی رس  جهی نت   نی به  در  که    ی هاه اند 
کرده است    شرفتیمختلف، بازار در سطح شهرها پ

اقتصاد تحوالت  اجتماع  یو  شرا  یو    ی عموم  طی در 
 اند. بوده رگذاریبازار در دوران معاصر تأث 

  ای با عنوان )، در مقاله۲۰۱۳پورجعفر و همکاران (
در توسع مؤثر    ی خ یتار  یزارهابا  ی ساختار  ه «عوامل 

مطالع  ،رانیا تبر  ه:مورد  ا  ز»یبازار    جه ی نت  نیبه 
بر    یم یمستق  ر یتأث   یکه مراکز و عناصر شهر  دندیرس

تار  جاد یا  تیفیک بازار  مراكز    یخ یساختار  و  دارند 
اقتصادیخدمات فرهنگی،  س ی،  آیاس ی،   ، یموزش ، 
مذهبیاجتماع  عموم  ی،  مراکز  عوامل  به  یو  عنوان 
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نقش    یعنوان عوامل خارجبه  یو مراكز شهر  یداخل
 ران دارند. یا  یخی تار یجاد ساختار بازارهای در ا یمهم 

(  یعصار همکاران  مقاله۲۰۱۱و  در  تحت   ی ا)، 
«ارز شهرها   یدار یپا  یاب یعنوان  در    یسنت   یبازار 

  جه ی نت   نیبه ا   ز»یاصفهان و تبر  ی:مورد  ه: مطالع رانیا
بر    یم یمستق  ری شهر تأث  یکه عناصر اصلاند  دهیرس
همچن   یداریپا دارد.  پ  نیا  ن یبازار   شنهادیمطالعه 
  ن را یا  یدر شهرها  ارساختار باز   دیدهد که اوالً بایم 

دوره شود  هی اول  یهاهمچون   ی داریپا  اً،ی ثان  ؛حفظ 
م  را  اقتصادیبازار  نوع  سه  به  اجتماع یتوان  و   ی، 

  ی ب شهرهادر چهارچو  دیکرد که با  می تقس  یط یمح 
 باشد.   رانی ا یسنت 

) راتبلت  در  ۱۹۷۵هاوارد  با )،  عنوان    پژوهشی 
بازار استان   یسازمان اجتماع«   » ران یا  یو توسعه در 

  ی ر یجلوگ  یبازار برا  ینهاد  یعملکرد الگوها   یچگونگ 
بازار را مورد مطالعه قرار    یسنت   یدر الگوها  رییاز تغ 

تکه بودن  است که تکه  دهیرس   جهی نت  نی و به ا  دهاد
دهی مجدد  خود مانع از سازمان  هسازمان بازار به نوب

تشک و  مناسب   ی هنجار  یهاستمیس   ل یتوسعه 
 شود. یم 

نقش    ی«بررس ای با عنوان  ) در مقاله۲۰۱۴کوشا (
  ی و ساختار کالبد  ییدر سازمان فضا  ی سنت   یبازارها
ا سرشور  یمورد  ه نمون   ی،اسالم  -یرانیشهر  بازار   :

در ساختار    یسنت  ینقش بازارها  یینمشهد»، به تب 
نقش بازار    ،طور خاصو به  یاسالم  -یرانیا  ی شهرها

به بخشسرشور  قد  یعنوان  بازار   در مشهد،    یمیاز 
فضا  یشهر   ی بند استخوان سازمان  پرداخته    یی و 

بازارها  یحاصل حاک  یجنتا  است. که  آن است   ی از 
ساخت  یفرد منحصربه  یگاهجا  ی دارا  یسنت  ار  در 

همچون    ییهایژگیو  یو دارا  اسالمی  -یرانیا  ی شهرها
جهت تعامالت    ییفضاها  یجادمخاطب، ا  ی جذب باال

فرهنگ   یاجتماع  سرزندگفعال  ی،و  و    ه لی ک  یبودن 
ا فضا  یجادفضاها،  تنوع  و  افراد  در  تعلق   ییحس 
 هستند. 

 
1 Changizi, N., & Ahmadian, R 
2 Zangiabadi et al 

احمد  یزیچنگ  در  ۲۰۱۳(  ١یانو  پژوهشی تحت  ) 
در    یشهر  یفضا  یتهو  یهاشاخص  ی «بررس  عنوان

تار کرمان)»،  یمورد  ه(نمون  یخیبافت  بازار   :
  یکردی و با رو  یتهو  یتماه   شناختاند با  یدهکوش

تار  یدارشناسانهپد از   یخیبافت  که  را  کرمان  بازار 
کنند.    یلو تحل  یهبرخوردار است، تجز  یرینه د  یقدمت

  ی ها مؤلفه  یباست که ترک نشان داده یقتحق  یجنتا
  ی و اجتماع   ییمعنا  ی،شکل  بخش در سه بعدیتهو

شکل فضا   یمکان  یتهو  یریگ موجب    یشهر   یدر 
در طول و  شهر کرمان شده    یخیدر ساختار تار  زاربا

ا عملکرد  یممفاه  ین زمان  استمرار    ه شبک  یموجب 
اکنون پس  که هم  یطوربه  ؛بازار شده است  یفضاها

سال گذشت  همه  ی،متماد   یان از  پذبازار    یرای روزه 
چنان به  است و هم  یحضور اقشار مختلف اجتماع

 دهد.  یخود ادامه م  یفعال اقتصاد یاتح

همکاران  یآباد یزنگ مقاله۲۰۱۲(  ٢و  در  با  )  ای 
دهی  سامان  یبرا   ی،راهبرد  یزیر«برنامه  عنوان 
سنت یمورد  ه(مطالعیران  ا  یسنت   یبازارها بازار    ی : 

بررس  ،»یز تبر تار  یبه  جنبه  یزتبر  یخیبازار    ی ها از 
انسان و    -   یاجتماع  عناصر  اخت،سحفاظت 

اراض   ی، شهر   یطراح  ی،اقتصاد   ه توسع  یکاربرد 
  یق به بازار، از طر  یبازار و امکانات دسترس  یهایطمح 
پرداخته  یلیتحل  یکتکن  نتاسوآت  دست به  یج اند. 

م نشان  سنتیآمده  بازار  که    یت ظرف  یز تبر  یدهد 
ن دارد. نقاط قوت و شد  توسعه و بهتر  ی را برا  ییباال

آن    یدهایبازار بر نقاط ضعف و تهد  ینا  یها فرصت
به  ینسب   یبرتر  برا   یصورتدارد،  برتر  راهبرد    یکه 

تبرسازمان بازار  راهبردها  یزدهی  نوع    یتهاجم  ی از 
 است. 

 نظری مبانی  ٢٫٢
واژه  هواژ  لحاظ  به  تأکیم   یشناس بازار    ید تواند 

باشد. در    یعنصر شهر   ینبودن ا  یرانیبر ا  یشتریب
  ید محل خر  یبازار به معن  هواژ   :دهخدا آمده  هناملغت

عرض و  فروش  کاالست  هو  و  (  نوع  سجادزاده 
  ی ). اصطالح بازار در زبان پهلو۳۹:  ۲۰۱۵،  ٣همکاران

3 Sajjadzadeh et al 
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شکل بازار درآمده    به«واکار» بوده که با گذشت زمان  
بوده، در زبان   »یازرهو «ب  »یزار «ب   یاست. در زبان عرب

» تلفظ  Pazar«  یایی» و در زبان ماالBasar«  یآلمان 
همچن یم  فرانسو   ین،شود.  از  Bazar«   یلغت   «

ن یپرتغال  آنان  و  شده  گرفته  ا  یز ها  از  را    یرانیان آن 
کرده ا۲:  ۲۰۱۱،  ١سرائی(  انداقتباس  در  بازار    یران). 

  ی کاالها  هو فروش و عرض   یدخر  ی است برا  ضاییف
ب که  مس گوناگون  کرده    یداپ   یوستگی پ  یارتباط  یرا 

که    یهنگام  یز اکنون ن ). هم۶:  ۲۰۰۹،  ٢سعیدنیا(  است
  ی ذهن به سمت محل   ید،آیم   یانصحبت از بازار به م 

  ،افتدیکاالها اتفاق م   هکه در آن داد و ستد و عرض 
از نظر    بازارتوان  یم   یریبه تعب  ؛شودیم   یدهکش را 

کرد که بازار عبارت است   یفتعر  گونهینا  یاقتصاد
در دست مجموع افراد مشخص    ینمع  یا منطقه  از

با توجه به عرضه و    یش خو  ه که به تناسب حرف و 
و    یصورت فرد به  ،که در جامعه وجود دارد  ییتقاضا

، ٣سلطانی و همکاران(  کنندیداد و ستد م  یگروه  یا
از    یامجموعه  ،اشیقیحق   وم). بازار به مفه۴:  ۲۰۱۵
  یکدیگر به    یدهسرپوش   ییاست که با فضا  ییهادکان

م مجاز یوصل  مفهوم  به  و    ی اگستره  ی،شوند 
: از اعتبار تا قدرت، یردگیرا در برم   یگون از معانگونه
تا رونق، از آراستن تا زد و خورد کردن و   یستگیاز شا

 ). ۱۹: ۲۰۱۲زنگی آبادی و همکاران، ( خود جلوه دادن

ابتدا   ییفضا  بازار از  که  است    یخ تار  یکهن 
  یتی اهم   ئزهمواره نقش حا  ینزم   یراندر ا  ینیشهرنش 

ا و جایم   یفارا  است  و   ییگردهما  یبرا  یگاهیکرده 
شورش کانون  ستد،  و  جنبشداد  و  پخش  ها  ها، 

 مردم باهم بوده است  ییو آشنا  یهمگان  یهایآگاه
همکاران( و  به۵۲:  ۲۰۱۷،  ٤شیرانی  کل).  تا    یطور 

بازارها در توسعه و گسترش    یهجر   ۱۰قرن    اواسط
مهم   یاسالم   -یرانیا  یشهرها عهده   ینقش  به  را 
صفو۲:  ۲۰۱۱سرائی،  (   اندداشته دوران  از  بازار    یه). 

تعبه شاخص  ینترکنندهیینعنوان  عنصر    ینترو 
فعال   یان نما  ی شهر مهد  و    یاسی، س  ی هایتشد 

 
1 Saraei 
2 Saeidnia 
3 Soltani et al 
4 Shirani et al 

اجتماع  یمذهب  ی،اقتصاد و    یرانیا  ی شهرها   یو 
همکاران(ید  گرد  یاسالم  و  ). ۵۷:  ۲۰۱۳،  ٥رهایی 

  ی و حت  یاقتصاد  ی،عنصر کالبد  همثاببازار به  یتاهم
است که   یابه اندازه  یرانیا  یدر شهر سنت  یاجتماع 

و  ی شهرشناسان  به  ٦یرثچون  بازار  مرکز  از  عنوان 
و  یشرق   شهر  یاقتصاد  یاصل بخش    ه یژ و 
و کار سنت   یهایتفعال اغلب    ی،کسب  مرکز    درکه 

دارد قرار  اساسی(  اندکرده  یاد  ،شهر  و  ،  ٧ساعدپناه 
بازارها۱۱:  ۲۰۱۵ امت  ی دارا  یاسالم  هدور   ی).    یاز دو 

طبقه، بلکه    یبازار نه بر مبنا  یبندیم) تقس۱بودند:  
مبنا  و  یبر  بود.    تخصص    ی بازارها  ه)راست ۲حرفه 

ها و  یها و کاغذفروشیچون بازار کتابفروش  یدیجد
پدیصحاف  قبل  دآم   یدها  خارج  زا  که  وجود   ی آن 

بد بازار  یننداشت.  کالبد  یدهسرپوش   مبنا    ی رکن 
اصل  یمهم   یاربس ساختار  قد  یدر    یرانیا  یمشهر 

را   ست ای  اسالم  شهر  فقرات  ستون  واقع  در  که 
ً و تلو  دهدمی  یلتشک مسجد  «  یعنیبه مغز شهر    یحا

هم یونددپیم»  جامع به  شهر   یلدل  ین.  که  است 
ادوار    یشهرها  هیاز کل  ،بازار   هیل وسبه  ی اسالم  یرانیا

تار م   یخیمختلف  و  (  شودیبازشناخته  سلطانی 
 .)۵: ۲۰۱۵همکاران، 

اسالم    ینظام اقتصاد  یاصل  یاز نهادها  یکی  بازار
بهKarimi et al, 2015, 431(  است بازار    ه مثاب). 

هم شاخص    ی، اسالم   یرانیشهر ا  یاصل  ء عنصر و جز 
و هم مشخصه و قلب و    یخیتار  یهاشهر در دوره

ا  یاقتصاد  ههست است.   یاسالم  یرانیشهر  بوده 
  یاسالم  یران یاز بازار ا  یشناسان غرب از شرق  یاریبس
هست به آن    هی اول  هعنوان  مرکز  و    اند كرده  یادشهر 

همکاران،  ( و  اصل۵۷:  ۲۰۱۳رهایی  بازار  شهر    ی). 
 ً شهر شروع شده   یهاراه  ینتردر امتداد مهم  معموال

م امتداد  شهر  مرکز  تا  موقعیابدیو  جا  یت.   یگاهو 
بازار و فضاها و مراکز مهم شهر در امتداد آن    ی شهر

  ی شهر   یدر زندگ  یانو منزلت بازار  شنق  ینو همچن
م  ً یباعث  صرفا بازار  که  حد    شد    ی فضا   یکدر 

5 Rahaei et al 
6 Wirth 
7 Saedpanah & Asasi 
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بلکه    ی باق   ی اقتصاد فضا  یلتبدنماند،    ی برا   ییبه 
و (  شود  یاجتماع  یهایتاز فعال  یاریبس منوچهری 

با اتکا به    یشهر   ه ). بازار در جامع۳:  ۲۰۱۴همکاران،  
اقتصادقدرت  یروین خود   یصنف  ی هاتشکل  یمند 

فعال    یاجتماع  یهاگروه  ینتریلاز اص  یکیهمواره  
عرص هست  یاسیس  هدر  و  بوده  و  (   کشور  صیامی 
است    یحال، بازار مکان  ین). در ع۱۱:  ۲۰۱۵،  ١همکاران

گروه و  طبقات  و  اقشار  اجتماع  یهاکه    ی، مختلف 
فرهنگ  ینژاد   ی،قوم  با    یو  ارتباط  قرار    یکدیگردر 

قرار    ثیررا تحت تأ  یکدیگر گرفته و به شکل ناخودآگاه  
  ی فرهنگ   یهایدهدهند و باعث اشاعه عناصر و پدیم 

حوزه  یفرهنگ   هحوز   یکاز     یگر د  یهنگفر   یهابه 
). با توجه ۳۹:  ۲۰۱۵سجادزاده و همکاران،  (  شوندیم 

صورت  به  یمی قد  یدر شهرها  یرساناطالع  ینکه به ا
م   یشفاه مهمیانجام  در  ینترگرفت  بازار؛   اخبار 
ها، به اطالع  یشهر، توسط جارچ  یفضا ینتریعموم

بازار، استقبال    یگرد  ی. کارکرد اجتماعید رسیمردم م
مقام بود.  یعال   یهمانان مردم از افراد مهم و م   یعموم

راسته از  شهر  به  شدن  وارد  از  پس    یهامهمانان 
قرار    یاصل مردم  استقبال  مورد  و  کرده  عبور  بازار 

  زار با  ی،و مذهب  یمل  یهاگرفتند. به هنگام جشنیم 
برگزار  ینترمهم شمار  جشن  ینا  ی مکان  به  ها 

مردمیم  و  آذ  رفت  چراغان   یبند ینبا  به   یو  بازارها 
  ین بر ارفتند. عالوهیم   یینیآ  یهاجشن  یناستقبال ا

بس ورزش  یاریدر  مسابقات  بازارها  جمله    یاز  از 
  یگر گرفت. از دیانجام م   یپهلوان   یهاو ورزش  یکشت

با   یاجتماع   یکارکردها برگزاریم  زارمهم  به    ی توان 
در ماه محرم اشاره کرد.   ی و سوگوار  یمراسم عزادار 

 ً جداگانه  معموال مراسم  اصناف  از  برگزار    یا هریک 
  یکدیگر آن با    کردن   کردند و اغلب در بهتر برگزاریم 

از    یگر،د  یها به مناسبت  یکردند. سوگوار یرقابت م 
و بزرگان نامدار    ینیبرجسته د  یجمله درگذشت علما

 ). ۳: ۲۰۱۴کوشا، ( شدیبرگزار م  یزن  رشه

 
1 Siami et al 
2 Amanpoor et al 
3 Ghaffari Gilande et al 
4 Statistics Center of Iran 

 پژوهش همحدود ٣
اردب موقع   یلشهر  نظر  در مشخصات    یتاز  مطلق 

 ۳۸و    یطول شرق  هیقدق  ۱۷درجه و    ۴۸  یاییجغراف 
و   شمال  هیقدق  ۱۵درجه  مرکز   یعرض  و  دارد  قرار 

).  ۸۸:  ۲۰۱۳،  ٢امانپور و همکاران(  است  یل استان اردب
از شش    یشبه مساحت ب  یاهشهر در محدود  ینا

و   (  ۱۰۰هزار  شده  گسترده  و هکتار  گیالنده  غفاری 
  ی سرشمار   ین) و بر اساس آخر۸۴:  ۲۰۱۵،  ٣همکاران

آن    یت، جمع ۱۳۹۵نفوس و مسکن در سال    یعموم
).  ۲۰۱۶،  ٤مرکز آمار ایران(   نفر است  ۳۷۴هزار و    ۲۹۵

اردب   یخی تار  همجموع م ی بازار  در  در   هان یل،  و  شهر 
خیطرف خم ین  امام  جهت شواقع    ین یابان  به  و  ده 

  ی خ یتار  یاز بازارها  ی نت س  یبودن معمار   قدمت و دارا
ا توجه  جالب  میو  شمار  به  مقدس یآیران  و    ید. 

ل را به شكل  ی (قرن چهارم ه.ق)، بازار اردب  ی اصطخر
آن مسجد قرار    هانیكنند كه در م یف م ی توص   یبیصل

اردب بازار  است.  قرن  یداشته  در    ی هجر   ۸و    ۷ل، 
فراوان ین   یقمر  رونق  از  رونق   یز  اما،  بوده  برخوردار 
  ی فعل  یه است. بنایصفو  همربوط به دور   نآ   یاصل

ه است كه بر یه و زندی صفو  هبازار از جمله آثار دور 
اول یبن   هبازار ساخته شده است. قسمت عمد  ه یان 

م قرن گذشته  یدر ن   یرات شهرییتغ ل در  یبازار اردب
آن با مركز    یها از بخش  ی ب شده و ارتباط بعضیتخر

ب از  استی بازار  رفته  همکاران(  ن  و  :  ۲۰۱۷،  ٥سرور 
بازار    هل شامل راستیبازار اردب  ،). در حال حاضر۵۵
كفاشان،   یه،صری ق  ه رعبدالملك، راستیپ   ه، راست یاصل

پنبه و  سراجان  زرگران،  مسگران،  بازار  فروشان، 
است  آهنگران  کاوش(  چاقوسازان،  و  : ۲۰۱۱،  ٦طرح 

ر  ی اخ  یهال در سالیبازار اردب  یخ ی). مجموعه تار۵۵
و مرمت شده   یرتعم   یفرهنگ  یراثم   ازماناز طرف س

شمار  به  تار  ۱۶۹۰  هو  ثبت   است  یدهرس   یخیبه 
 ).۱۳: ۲۰۱۵، ٧شاهی و وزیری(

5 Sarvar et al 
6 Tarh-o-Kavosh 
7 Shahi & Vaziri 
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 ) ۱۳۹۸(منبع: نگارندگان،    ل ی شهر اردب   ی خ ی بازار تار   یی ا ی جغراف   ت ی موقع .  ١  شکل 

 

 
 ) ۱۳۹۸(منبع: نگارندگان،    ل ی شهر اردب   ی خ ی از بازار تار   ی ر ی تصاو .  ٢  شکل 

 پژوهش شناسیروش ۴
و   کاربردی  هدف،  لحاظ  به  حاضر  روش  پژوهش 

یلی است و بر اساس نوع  تحل  - یفیتوص  آن  یقتحق
  ن ی اطالعات در ا  یگردآورنحوه    ها، کمّی است.داده

مبتن  کتابخانه  یپژوهش  و    اسنادی  -ی ا بر مطالعات 
کتابخانه  ؛است  یدانی م   ی هابرداشت روش    - ی ااز 
ی و ادبیات پژوهش  نظر  یمبان   تدوین  جهت  اسنادی 

ارزیابی   و  بررسی  منظور  به  و  است  استفاده شده 
مطالعه   همحدود برداشت  مورد  در    یدانیم  ی هااز 

پرسش  قالب ابزار  نظرات  مشاهده،  و  نامه 
ذ  موضوع    ربطیکارشناسان  گرفتهبا  شده    بهره 

آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان    هجامع  است.
رشته متخصصان  معماو  شهرسازی،  ری،  های 

موضوع  جامعه با  اوالً  که  هستند  مرمت  و  شناسی 
داشته آشنایی  بر  تحقیق  مشرف  همچنین  و  اند 

محدود بوده  هوضعیت  مطالعه  بین  مورد  از  که  اند 
عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. نفر به  ۲۰آنها  

(یکی برای مدل دیمتل  نامه  دو نوع پرسشپس از آن  
شبکه تحلیل  فرایند  برای  دیگری  اساس  ا و  بر  ی) 

شاخصمؤلفه و  استخراجها  منابع  های  از  شده 
عملکرد بازارهای تاریخی، طراحی و   همختلف در زمین

جامع  انتها    هبین  در  است.  شده  توزیع  هدف 
ها با استفاده از مدل  نامههای حاصل از پرسشداده
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) ANPای () و فرایند تحلیل شبکهDematelدیمتل ( 
هم،   با  مدل  دو  این  تلفیق  تحلیل شده  و  و  تجزیه 

به با  ابتدا  که  صورت  بدین  مدل  است؛  کارگیری 
نرم و  اکسل  دیمتل  و    یدرون  ی ها یوابستگ افزار 

،  بعد   هو در مرحل  شده است  یین تع   ،عملکردها  یرونی ب

شبکه تحلیل  فرایند  از  استفاده  (با  و   )ANPای 
که برای حل این روش    Super Decisionsافزار  نرم

وزن است،  شده  بازار    تدوین  عملکردهای  نهایی 
آن،و  تاریخی محاسبه   از    کیهر  تی اهم  بر اساس 

 شده است. ها مشخص آن

 
 ) ۱۳۹۸پژوهش،    ی ها افته ی پژوهش (منبع:    ی ها ها و شاخص مؤلفه .  ٣  شکل 

 

 
 ) ۱۳۹۸انجام پژوهش (منبع: نگارندگان،    ند ی فرا .  ٤  شکل 
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 هایافته تحلیل و تجزیه ۵
  میان روابط تحلیل و  بررسی  ۵٫۱

 اردبیل تاریخی  بازار عملکردهای 
  یی هال مدلیو تحل  یطراح  ی جامع برا  یروش   متلید

 ّ ن فاكتورهاست. یده ب یچ ی پ  ی و معلول  ی با ساختار عل
  ی ز یرگراف، برنامه  هیبر نظر  یمبتن  یاروش مشاهده

م  ی بصر فراهم  را  مسائل  حل  عوامل  یو  كه  كند 
  ی بند طبقه  یصورت علت و معلولتوانند بهیمرتبط م 

ا  شود.  ین صورت، درك روابط بهتر میشوند كه در 
است كه در    یبصر   هك نقشیمتل  ید  یی محصول نها
ب  روابط  نمای آن،  به  فاكتورها  درمی ن  به  یآیش  و  د 

برا یمد مسئله  یر  م  حل  و  (   كند یكمك  طاهری 
پژوهش نیز به منظور    ین ). در ا۴۶۹:  ۲۰۱۴،  ١همکاران

دیمتل   شناسایی روابط میان عملکردهای بازار از مدل
)Dematel  استفاده شده است و مطابق با مراحل (

مستقیم   ارتباطات  ماتریس  ابتدا  مدل  این  انجام 
که   صورت  بدین  است،  شده    ی رگذار یثأت تشکیل 

کارگیری  با به  ،هم  یدو به دو بر رو  عملکردهای بازار
پرسش طنامه  ابزار  اساس  ( درجه  ۵  فیبر    - ۰ای 

تأثیر،    هکنندبیان کم،    هکنندبیان  -۱عدم    -۲تأثیر 
تأثیر زیاد و   هکنندبیان  -۳تأثیر متوسط،    ه کنندبیان

استفاده   تأثیر بسیار زیاد) و    هکنندبیان  -۴درنهایت،  
نفر متخصص مرتبط با موضوع تحقیق،    ۲۰از نظرات  

بررسی شده است. در گام دوم، ماتریس ارتباطات 
تشکیل مرحلمستقیم  در  نرمال  هشده  سازی  قبل، 

مهم که  مدل،  گام سوم  در  و  است  گام  شده  ترین 
آن   اساس  بر  و  تشکیل  کل  روابط  ماتریس  است، 

بین عملکردها   هو رابط  )D+R( میزان تعامل عملکردها  
)D–R بین عملکردها    هص شده است. در رابط ) مشخ

 – D باشد، عملکرد تأثیرگذار و اگر   D – R > 0 اگر 
R < 0 ۱  هباشد عملکرد تأثیرپذیر است. جدول شمار ،

بین   تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  و  اهمیت  میزان 
نشان   را  اردبیل  شهر  تاریخی  بازار  عملکردهای 

 دهد. می

جدول این  نتایج  با    عملکردهای   مطابق 
«»مختلف اصناف    یتجار   ی هایتال «فع حضور  ، 

قشرها و  «گوناگون  یاجتماع  یطبقات    ی برگزار »، 
آمراسم و  مل   یمذهب   یها نییها  «و  و  و    دیخری» 

  ی تعامل  هبا درج  ی» به ترتیبور شهیپ  د،یفروش، تول
بیشترین    ،۰۷۹/۶و    ۱۹۱/۶،  ۶/ ۳۴۲،  ۳۹۷/۶ دارای 

مورد   در  هستند.  عملکردها  سایر  با  تعامل 
میتعاملکم نیز  عملکردها  از  ترین  مواردی  به  توان 

دل  هی«تهو  قبیل به  هوا  خاص»  یل مناسب  ، کالبد 
در کالبد    تنوع» و «و تبادل اخبار روز  ی رساناطالع«

یرگذاری  تأث  یزاندر م   » اشاره کرد.مختلف آن  یفضاها
یکدیگر   بر  عملکردها  تأثیرپذیری    های عملکرد  یزن و 

خدمات   هکنندنیتأم«  ،باال»  یری«نفوذپذ و  کاال 
از    یاژهیمحل استقرار نوع وی» و « او منطقه  یشهر

خدمات و  ترتیب  کاال  به  درج»  ، ۰/ ۴۹۸  یرتأث  هبا 
«حضور    هاعملکرد  یرگذارترینتأث،  ۰/ ۴۱۱و    ۴۵۶/۰ و 

قشرها و  «گوناگون»   یاجتماع  یطبقات    یی برپا، 
«رخواهانهیخ  یهاتیفعال و  و مراسم  ی برگزار»  ها 

مل   یمذهب  یها نییآ ترتیب    ی»و  درجبه    یر تأث  هبا 
  های بازار عملکرد   یرپذیرترینتأث،  -۴۶/۰و    -۷۱/۰،  -۰۷/۱

 هستند. تاریخی اردبیل 

 

 

 

 

 

 
1 Taheri et al 
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 ل ی شهر اردب   ی خ ی بازار تار   ی عملکردها   ی ر ی و اثرپذ   ی و اثرگذار   ت ی اهم   زان ی م .  ١  جدول 

 D + R عملکردها 
 (میزان تعامل)

D – R 
 (میزان تأثیر)

٠٧٩/٦ وریخرید و فروش، تولید، پیشه   ٢/٠  
٢٠٢/٥ ای از کاال و خدماتمحل استقرار نوع ویژه  ٤١١/٠  

١١١/٥ ای کاال و خدمات شهری و منطقه  هکنند تأمین   ٤٥٦/٠  
٣٩٧/٦ های تجاری اصناف مختلففعالیت   ٣٨/٠  

٠٨٤/٥ رسانی و تبادل اخبار روز اطالع   ٠٤/٠ -  
٣٤٢/٦ حضور طبقات و قشرهای اجتماعی گوناگون  ٠٧/١ -  

٣٦٥/٥ آفرینی در رخدادها و وقایع سیاسینقش  ٣٢٤/٠  
٨٥٣/٥ های اجتماعی گیری جریانشکل  ٠٤/٠  

٣٤٦/٥ نفوذپذیری باال  ٤٩٨/٠  
 ٢٥٣/٠ ٥/ ٠٥٢ تنوع در کالبد فضاهای مختلف آن

 - ١٣/٠ ٣١٩/٤ مناسب هوا به دلیل کالبد خاص هتهوی
 - ٢٢/٠ ٦٦٣/٥ کنندگانبرانگیختن حس تعلق و دلبستگی در استفاده 

 - ٤٦/٠ ١٩١/٦ های مذهبی و ملیها و آیین برگزاری مراسم 
 ٠٠٢/٠ ٧٦٤/٥ تقویت روحیه فتوت و برادری میان مردم

 ٠٣٩/٠ ٢٨٦/٥ هاشوراها و صنفها،  های هیأتبرگزاری جلسات و گردهمایی
 - ٧١/٠ ٦٤٩/٥ های خیرخواهانهبرپایی فعالیت

 ) ۱۳۹۸  نگارندگان، :  منبع ( 

آستانه    یرمقاد  یینتع  گام چهارم در مدل دیمتل
این نمودار    هیتهجهت   در  است.  اثرگذاری  روابط 

آستانه  ،پژوهش آمده   ۱۷۳/۰  ی ا ارزش  دست    به 
  ر ی که مقاد  یتنها روابطمدل،    ه فرضیمطابق با  .  است

از ارزش    روابط کل (گام سوم مدل)  سیآنها در ماتر
نقش  ،باشد  تربزرگآستانه   اثرگذار   هدر    ی روابط 

بعد  از این رو، در این مرحله    ،داده خواهد شد  شینما
روابط    سیماتر   ر یمقاد  ی، تماماز تعیین ارزش آستانه

  صفر شده   اند،بودهآستانه  ارزش  تر از  که کوچک  کل
 در واقع   .نشده است  در نظر گرفته  یعل  هآن رابطو  

روابط    هشبکو  نظر  صرف  یروش از روابط جزئ   نیبا ا
اعتنا   شکل  قابل  است.  شده  ماتریس  ۵ترسیم   ،

محاسبات  مبنای  بر  عملکردها  اثرگذاری  روابط 
تعیینصورت آستانه  ارزش  اساس  بر  را گرفته  شده 

می شما نشان  شکل  و  به  ۶  هر دهد  مربوط  نمودار   ،
 اثرگذاری عملکردها بر اساس این ماتریس است.  

  یر صورت است که تأث  ینبه ا  یسماتر  ینا  یلتحل
د  یک از    یهاول عملکرد  به  صورت  به  یگر، عملکرد 

م   ۱و    ۰  ین ب   یمقدار    ین صفر بد  د؛شوینشان داده 
اعمال    ی به معنا  ۱و    یر معنا که عملکرد بدون اعمال تأث

با  بهاست.    یر مطلقتأث   یس ماترطور مثال، مطابق 
(شکل  اثرگذار  و   )،۵ی  طبقات  «حضور  عملکرد 
و   ید«خر  یگوناگون» بر عملکردها   یاجتماع  یقشرها

تول   یتجار   یها یت«فعال   ، »ی وریشهپ  ید،فروش، 
  ، »یاجتماع   ی ها یانجر  یریگ»، «شکلمختلفاصناف  

دلبستگ   یختن «برانگ  و  تعلق  در    یحس 
«برگزاراستفاده آمراسم  ی کنندگان»،  و    ی ها یینها 

  یان م  یفتوت و برادر  هیروح  یت«تقو  ،»یو مل  یمذهب 
  یرگذار تأث  »یرخواهانه خ  ی هایتفعال   ییمردم» و «برپا

  است.
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 ) ۱۳۹۸عملکردها (منبع: نگارندگان،    ی اثرگذار   س ی ماتر .  ٥  شکل 

 

 
 ) ۱۳۹۸  نگارندگان، :  منبع (   عملکردها   اثرگذاری   روابط   نمودار   . ٦  شکل 
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 و   عملکردها اهمیت ضریب تعیین ۵٫۲
  عملکردهای ترینمهم شناسایی 

 اردبیل تاریخی  بازار
و شکل    AHP  ی حالت عموم   یا شبکه  یل تحل  فرایند 
شود که در آن موضوعات با  یآن محسوب م   هگسترد
ن  یوابستگ  را  بازخورد  و  نظر  یم  یزمتقابل  در  توان 

 AHP  یبه جا  ANPاستفاده از    یلدل  ینگرفت. به هم
زم  اغلب  افزاینهدر  است  یداپ  یشها   کرده 

دست  به  یبرا   ،مرحله  ین). در ا۸۰  :۲۰۱۰،  ١(زبردست

با استفاده از روابط    عملکردها  یتاهم یبآوردن ضر
  های ی(وابستگ   Dematelمدل    یقشده از طریینتع

ب   یدرون کل ابتدا  )،  یرونیو  در   ANPمدل    یساختار 
افزاری برای حل  که نرم  Super Decisionsافزارنرم

سپس  ).  ۷ه است (شکل  شد  یفتعراین مدل است،  
اساس    بر  یزوج  یساتمقا  ،نامهپرسش  کارگیریبا به

مدل    یجرا  هدرج  ۹  یفط و   ٢)ی(ساعت  ANPدر 
نظرات  استفاده متخصصان  ۲۰  از  از  با    نفر  مرتبط 

پژوهش عملکردها   نی ب  وییدود  سات یمقا  ،موضوع 
 Superافزار  نرم  ها درانجام و در انتها، وزن نهایی آن

Decisions محاسبه شده است. 

 

 
   Super Decisions  افزار نرم   در   اردبیل   شهر   تاریخی   بازار   عملکردهای   بر   مبتنی  ANP مدل   کلی   ساختار   . ٧  شکل 

 ) ۱۳۹۸  نگارندگان، :  منبع ( 

 

بازار  عملکردها  ت یاهم   بیضر،  ۲جدول   ی 
گرفته در  انجام  ی هالیبق تحلط  تاریخی شهر اردبیل

از آنجا    دهد؛میرا نشان    Super Decisionsافزار  نرم
داراست، لذا در   یاحجم گسترده  جیکل نتا  هکه ارائ

برخ  نیا به  وضع  یقسمت  و   یهاتیاز  برجسته 
بر    شود؛یاشاره م  ANPمدل    ی حاصل از اجرا  هعمد

تحل  «برانگ   ،گرفتهانجام  یهالیاساس    ختن ی عملکرد 
دلبستگ  و  تعلق  استفاده  یحس  با  در  کنندگان» 

 
1 Zebardast 
2 Saaty 

  ی خی عملکرد بازار تار  نیترمهم  ۰/ ۶۶۸  تی اهم   بیضر
مردم شهر    ی حس تعلق و دلبستگ  ؛است  لی شهر اردب

  ، یخاطرات جمع   ،یبه بازار، برآمده از تصورات ذهن
فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم، کالبد خاص آن و 

نشان و  است  که    تیواقع   نی ا  هدهند...  است 
مدرن، هنوز هم اکثر    یمراکز تجار  شی دایپ  رغمیعل

  ی فضا نیرا نسبت به ا  ی مردم شهر تعلق و دلبستگ 
عملکرد مهم، «حضور    نی اند. دوم حفظ کرده  یشهر
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قشرها و  ضر  یاجتماع   یطبقات  با   ب یگوناگون» 
استفاده  ؛است  ۰/ ۵۳۶  تیاهم با   انکنندگحضور 

فرهنگ   یاجتماع  ،یاقتصاد   یها نهی زمشیپ   ی و 
گذشته از  امروز    یهامتفاوت  به  تا  از    یک یدور 

بوده    یخیتار   یبازارها  اتیح  لیدال  نیتریاساس
بازار مانند    گرید  یکه بر عملکردها  یا است به گونه

  رگذار یتأث  ز یها و ... ن مراسم  ی و فروش، برگزار  دیخر
»  مختلف اصناف   یار تج یهاتیاست. عملکرد «فعال 

بازار    نی سوم   ۴۹۴/۰  تیاهم   بیبا ضر عملکرد مهم 

اردب  یخ یتار متفاوت   ؛است  لیشهر  اصناف  وجود 
کاله چاقوفروشان،  زرگران،  مانند  کفاشان،  دوزان، 

پنبه بقاالن،  آهنگران،  ....  مسگران،  و  فروشان 
فعال   انیجر  هدهندنشان   ی تجار   یها تیداشتن 

  ن یاست. همچن   لیشهر اردب  ی خی متنوع در بازار تار
پ هرشهی قرارگرفتن  در    وران  با  یصنف  و  راسته  ك 

بررس   هفاصل امکان  و  انتخاب    ی ها متیق  یکم، حق 
زمان در  برا   ی اجناس  را  کنندگان  استفاده  یکوتاه 

 فراهم کرده است.

 

 ل ی شهر اردب   ی خ ی بازار تار   ی عملکردها   ت ی اهم   ب ی ضر .  ٢  جدول 

خرید و فروش، تولید،  اقتصادی 
 وری پیشه

محل استقرار نوع 
از کاال و   یایژهو

 خدمات 

خدمات  کاال و هکنند ین تأم
 ی او منطقه یشهر

اصناف  یتجار یهایت فعال
 مختلف 

ضریب  
 اهمیت 

٤٠٣/٠  ٠٧٢/٠  ٠٣١/٠  ٤٩٤/٠  

و تبادل  یرساناطالع  جتماعی ا
 اخبار روز 

حضور طبقات و 
 یاجتماع یقشرها

 گوناگون

در رخدادها و  ینیآفرنقش
 یاسی س یعوقا

  هاییانجر یریگشکل
 ی اجتماع

ضریب  
 اهمیت 

٠/ ٠٦٥  ٥٣٦/٠  ٠/ ١٠٩  ٢٩٠/٠  

تنوع در کالبد   باال یرینفوذپذ کالبدی 
 مختلف آن یفضاها

مناسب هوا به  هیتهو
 کالبد خاص یلدل

حس تعلق و  یختنبرانگ
 در یدلبستگ
 کنندگاناستفاده 

ضریب  
 اهمیت 

١٧٤/٠  ٠٩٦/٠  ٠٦٢/٠  ٦٦٨/٠  

  -مذهبی
 فرهنگی

ها و  مراسم  یبرگزار
و  یمذهب یهایین آ

 یمل

 هیروح  یتتقو
 یفتوت و برادر 

 مردم یانم

جلسات و  یبرگزار
ها،  یی هیأتگردهما

 ها شوراها و صنف

  یهایتفعال ییبرپا
 یرخواهانه خ

ضریب  
 اهمیت 

٤٤١/٠  ٢٤٧/٠  ١٣٩/٠  ١٧٣/٠  

 ) ۱۳۹۸  نگارندگان، :  منبع ( 

 

 



 

71 

 . ۷۴تا  ۵۶  صفحات .۱۴۰۰بهار  .۲۶ شماره .۸ دوره

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

اسالمی (مطالعه موردی: بازار تاریخی   –ارزیابی عملکرد بازارهای تاریخی در شهرهای ایرانی. زاده قادر احمدی، حمید غفاری و محمدحسین پورحسن
 شهر اردبیل) 

 گیرینتیجه ۶
به تاریخی  و بازارهای  معماری  از  نمودی  عنوان 

  جزء   کالبدی  نظر   از  تنهااسالمی نه  -شهرسازی ایرانی
  بلکه   آیند،می  حساب  به  شهری  بناهای  ترینبرجسته

نیز  نظر  از اجتماعی  و    ارکان   ترینمهم  از  اقتصادی 
تأثیرگذارترین ارکان  گردند و از  تلقی می  شهر  حیاتی

اقتصادی   و  سیاسی  اجتماعی،  تحوالت  بر  شهر 
هستند. عمکلرد بازارهای تاریخی صرفاً یک عمکلرد  
برای   بازارها فضایی  نوع  این  بلکه  نیست  اقتصادی 

فعالیت از  و  بسیاری  هستند  نیز  دیگر  متنوع  های 
  و تعامالت  مراودات  ارتقای  را برای  مناسبی  هایزمینه

  فراهم   شهرها  در  جمعی  زندگی   عوقو  و  فرهنگی
تاریخی  می بازار  عملکردهای  پژوهش  این  در  آورند. 

است. گرفته  قرار  بررسی  مورد  اردبیل  بدین   شهر 
موضوع    ههای پژوهش در زمینمنظور، ابتدا شاخص

و   کالبدی  اجتماعی،  اقتصادی،  بعد  تحقیق در چهار 
کارگیری ابزار  فرهنگی استخراج سپس با به  –مذهبی
نامه و استفاده از نظرات کارشناسان ذیربط  پرسش

) و  Dematelبا موضوع و کاربست دو مدل دیمتل ( 
) و تلفیق این دو مدل  ANPای (فرایند تحلیل شبکه

  ل یشهر اردب  یخی بازار تار  یترین عملکردهامهمباهم،  
نتایج    تیاهمو    شناسایی شد.  مشخص  کدام  هر 

های  تاقتصادی، فعالی  ه پژوهش نشان داد، در مؤلف
اهمیت   ضریب  با  مختلف  اصناف    ۴۹۴/۰تجاری 

ترین عملکرد بازار تاریخی اردبیل است و عملکرد  مهم
شهر  هکنندنی تأم  خدمات  و  منطقه  ی کاال  با  او  ی 

کمترین اهمیت را داراست. در   ۰۳۱/۰ضریب اهمیت  
اجتماعی حضور طبقات و قشرهای اجتماعی    همؤلف

ترین عملکرد اجتماعی  مهم  ۵۳۶/۰گوناگون با امتیاز  
عنوان یک فضای  این بازار و بیانگر نقش این بازار به

های  عمومی شهری موفق و سرزنده است. در مؤلفه
مذهبی و  عملکردهای    –کالبدی  ترتیب  به  فرهنگی، 

در   دلبستگی  و  تعلق  حس  برانگیختن 

مراسمادهاستف برگزاری  و  آیینکنندگان  و  های  ها 
اهمیت   ضرایب  با  ملی  و  ،  ۴۴۱/۰و    ۰/ ۶۶۸مذهبی 

که  مهم هستند  تاریخی  بازار  این  عملکردهای  ترین 
گرفته  دهد با وجود تغییر و تحوالت شکلنشان می

ها و  در کالبد و بافت شهر اردبیل و احداث مجتمع
  اکثر   هم  وزهای خرید مدرن در این شهر، هنفروشگاه

دلبستگی دارند؛    و  به این بازار حس تعلق  شهر  مردم
گونه و  به  طبقات  پررنگ  حضور  شاهد  که  ای 

شهری   فضای  این  در  گوناگون  اجتماعی  قشرهای 
می که  عاملی  تقویت هستیم.  باعث  تواند 

 عملکردهای دیگر بازار تاریخی شهر اردبیل نیز شود. 

تحقیقات   نتایج  با  پژوهش  این  و اوت نتایج  ابرتا 
) عادل۲۰۱۹همکاران   ،() کر۲۰۱۶زاده  مراد  یم ی)،    ی و 

) شباهت دارد. هریک از این  ۱۳۹۳و کوشا (  )۲۰۱۵(
نتیجه رسیده این  به  اند  نگارندگان در مطالعاتشان 

  ی اسالم  هایدر شهر   ینقش مهمکه بازارهای تاریخی  
جنبه  به س  یاجتماع   ،یاقتصاد   یهالحاظ    ی اسیو 
) در پژوهش خود  ۲۰۱۶زاده (لطوری که عادند؛ بهدار 

عنوان ستون  بازار بهبه این نتیجه رسیده است که  
ممتاز است    یمعاشرت  یالگو   کی ی رانی فقرات شهر ا

.  شودیم   ی شهر  یدر زندگ  یباعث تعامالت اجتماع   و
نشان داده   نیز  )۲۰۱۵(  یو مراد   یمیکرنتایج تحقیق  
بازارها دارا  یخ ی تار  یاست  فعال  با    ی ها تیبودن 

سرگرم  یفرهنگ   ،یاجتماع  ،یاقتصاد   ت یاهم   ی و 
کوشا  همچنین  دارند.    یرانیا  یشهرها   خی در تار  ییباال

است)  ۱۳۹۳( رسیده  نتیجه  این  بازارها  به   ی که 
فرد   گاهیجا  یدارا  یسنت  به  ساختار    یمنحصر  در 

همچون    ییهایژگ یو  یو دارا  یاسالم  -یران یا  ی شهرها
تعامالت  جهت    ییفضاها  جادیمخاطب، ا  ی جذب باال

فرهنگ   یاجتماع  سرزندگ  بودن  فعال   ،یو    ه یکل   یو 
ا فضا  جادیفضاها،  تنوع  و  افراد  در  تعلق   ییحس 
 هستند. 
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