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تاب آوری بعد فضايی به عنوان يکی از ابعاد جديد در حوزه تاب آوری به  دنبال مسئله حیات و پويايی فضا با حفظ هويت و عملکرد از طريق 
توجه به  ويژگیهای خاص فضايی است. فضای تاب  آور، به  عنوان بستر مناسب برای امکان تداوم حضورپذيری در طی زمان با حفظ 
کارايی، پويايی را مهیا می  سازد؛ ولی امروزه غالب فضاهای تازه احداث  شده در مقابل بحران ها آسیب  پذير بوده و کاربران فضا نیز اقدام به 
ترک محل می کنند. از اين رو، بازارهای تاريخی ايران علی الخصوص بازار تاريخی تبريز به  عنوان يکی از فضاهای ارزشمند که علی رغم 
تحوالت در طی دوره  ها به فعالیت خود ادامه داده و توانسته مابه  ازای کالبدی نیازهای روز را برآورده سازد؛ قابل توجه است. بنابراين 
اين پژوهش به  دنبال پاسخ اين سؤاالت است که عوامل موثر بر تحّقق تاب  آوری در فضای تاريخی بازارها چیست؟ و به  طورخاص در 
مجموعه امیر در بازار تاريخی تبريز با توجه به تغییرات حادث در سال  های اخیر تاب  آوری چگونه تحّقق يافته است؟ هدف تحقیق حاضر، 
بررسی ويژگی  های محیطی موثر بر فضاهای تاب  آور است. اين مهم نیاز به خوانش قابلیت  های بعد کالبدی-عملکردی مستتر در اين 
فضاها دارد؛ اين بعد که ناظر بر قابلیت  های محیطی است به  عنوان بعد غالب تاب  آوری محسوب می  شود؛ چرا که فراتر از ابعاد گوناگون 
مطرح به  منزله معیار اساسی يک فضای تاب  آور موثر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق کیفی با استفاده از 
مطالعه  ی موردی بوده است. ابتدا با تحلیل مبانی نظری، به  روش قیاسی چارچوب مفهومی فضای تاب  آور استخراج و برای تحّقق هدف 
مذکور، کاربست اين مدل بر موردمطالعه با پژوهش استقرايی موردآزمون قرار گرفت. برای گردآوری اطالعات از روش مثلث  بندی داده  ها 
و به  شیوه پیمايشی مستقیِم مشاهده و مصاحبه و غیرمستقیِم مبتنی بر سندکاوی استفاده شده است. اطالعات حاصل با بهرهگیری از 
راهبردهای استدالل منطقی و تاريخی-تفسیری مورد بررسی و برای مقايسه و نتیجه گیری يافته  های عملیاتی سه ابزار تحقیق با راهبرد 
تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفته  اند. با مطالعه ادبیات موضوع قابلیت  های انعطاف  پذيری، تطبیق  پذيری، تغییرپذيری و واکنش  پذيری 
به  عنوان يافته  های نظری مورد آزمون قرار گرفت. با ايجاد ارتباط بین نتايج يافته  های نظری و تجربی براساس   موردمطالعاتی و از طريق 
انطباق اطالعات حاصل از سه ابزار تحقیق می  توان نتیجه گرفت که نحوه  ی تاب  آوری مجموعه امیر در بازار تاريخی تبريز نشان  دهنده  ی 
تاثیرپذيری محیط از قابلیت  های چهارگانه   بعد کالبدی-عملکردی فضا است. در بررسی میزان برخورداری مجموعه از قابلیت  های فضا 
به  ترتیب راسته بازار و تیمچه امیرجنوبی بهترين وضعیت را به  خود اختصاص داده  اند که با رواج الگوی مصرف  گرايی و تغییر کاربری 
کاروانسرا و تیمچه  ها و با توجه به تبديل خريد به تجربه فراغت راسته بازار امیر با در دست  گرفتن نبض اقتصادی مجموعه به  واسطه 
متغیرهای چندظرفیتی، تعداد زياد حجره  های خرده  فروشی، دسترسی متعدد و ارتباطات فضايی، فعالیت تک  صنفی، پويايی کلیه واحدها، 
انسجام فعالیتی، همسازی فرم با صنف جديد، امنیت کالبدی و گسترش صنف راسته در مجموعه در تداوم حیات و تاب  آوری بازار امیر 

نقش بسزايی ايفا کرده   است. 
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1. مقدمه
ــای  ــه معن ــن »resi-lire« ب ــه التی ــاب  آوری از ریش ــالح ت اصط
ــوم  ــان در مفه ــی زم ــده و در ط ــب مشتق  ش ــه عق ــت ب بازگش
ــه  ــت. بطوریک ــده اس ــاد ش ــادی ایج ــرات زی ــالح تغیی ــن اصط ای
ــی  ــف جهان ــچ تعری ــد هی ــا دارن ــن2 )2010( ادع ــیممی1 و مارتی س
ــط  ــده توس ــدارد )نقل ش ــود ن ــاب  آوری وج ــده  ای از ت ــه ش پذیرفت
ارکیــپ3 2015، 6(. آنچــه مســلم اســت میــان مفهــوم تــاب  آوری، 
فضاهــای ســاخته شــده و مخاطــرات اعــم از ناگهانــی و تدریجــی 
ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد. ایــن واژه اکثــراً در تحقیقــات 
ــده  ــتفاده ش ــانی اس ــای انس ــی و جغرافی ــای طبیع ــی، بالی محیط
ــاب آوری  ــه در خصــوص ت ــم4 2014، 121(؛ و مطالع اســت )کارهل
ــاز  ــر مخاطــرات غیرطبیعــی به  تازگــی شــروع شــده کــه نی در براب
بــه تامــل و بررســی جامــع دارد. بحــث دربــاره مفهــوم تــاب  آوری 
ــاره اســتفاده  هــدف تحقیــق حاضــر نیســت؛ بلکــه مطالعــه  ای درب
ــا و  ــوالت فضا  ه ــر و تح ــرای درک تغیی ــاب  آوری ب ــالح ت از اصط
ــی  ــی بررس ــیب  پذیری   و به عبارت ــای کاهــش آس ــی راهبرده ارزیاب
قابلیت  هــای فضاهــای تــاب  آور جهــت ادامــه حیــات اســت. بــرای 
ــده  ــف ش ــرد تعری ــال دو رویک ــاب  آوری، تابح ــوم ت ــرد مفه کارب
ــه در  ــد دارد ک ــتم  هایی تاکی ــه سیس ــرا5 ب ــرد تعادل  گ ــت: رویک اس
ــرا6  ــرد تکامل  گ ــه رویک ــد؛ در حالیک ــی می  مانن ــادل باق ــت تع حال
ــمت  ــه   س ــت ب ــت حرک ــه جه ــه دارد ک ــتم  هایی توج ــه سیس ب
ــوژی  ــادی و اکول ــی، اقتص ــط اجتماع ــه در آن رواب ــه  ای ک مرحل
جدیــد تعریــف شــده  اند دوبــاره ســازماندهی انجــام می  دهنــد 
ــای  ــرد به  ج ــن رویک ــط ازودورو7 2014، 146(؛ ای ــده توس )نقل ش
ــا- ــه برعــدم تعــادل تاکیــد دارد )بارات ــا چندگان ــه ی تعــادل تک  گان

ســالگیوره8 و ارکیــپ 2014، 108(. رویکــرد تعادل  گــرا در فضاهــای 
معمــاری قابــل قبــول نیســت؛ ایــراد ایــن نــوع تــاب  آوری آن اســت 
ــادل فــرض کــرد کــه در  ــوان موجــودی متع کــه فضاهــا را نمی  ت
ــد. در  ــود بازمی  گردن ــه خ ــت اولی ــه حال ــرات ب ــه مخاط ــش ب واکن
ــتم  ــک سیس ــی ی ــی، توانای ــرد تکامل ــر رویک ــی ب ــاب  آوری مبتن ت
ــر اختــالالت مختلــف  ــرای تحمــل درازمــدت و مقاومــت در براب ب
ــری و  ــرای تطبیق  پذی ــا ظرفیــت درازمــدت ب مدنظــر اســت کــه ب
پیکربنــدی دوبــاره ســاختار آن مرتبــط اســت )دولــگا9 و سلینســکا- 
ــان  ــذر زم ــا در گ ــی فضاه ــن  رو پویای ــز10 2015، 9(. از ای ژانوویت
ــرد در  ــت و عملک ــظ هوی ــا حف ــا ب ــاب  آوری فضاه ــی ت و به  عبارت
ــت  ــر اس ــق حاض ــوع تحقی ــته موض ــرات آهس ــا مخاط ــه ب مواجه
ــات  ــه حی ــل ادام ــی عوام ــا و بررس ــن فضاه ــه ای ــام ب ــه اهتم ک
آنهــا از طرفــی امــری ضــروری اســت؛ از طرفــی دیگــر فضاهــای 
ــا  ــد نقــش مهــم ایف ــی شــهری می  توانن ــای پویای ــاب  آور در ارتق ت
ــاب  آور  ــای ت ــای فضاه ــف قابلیت  ه ــق، کش ــدف تحقی ــد. ه نماین
اســت کــه می  توانــد زمینه  ســاز پویایــی شــهری شــوند و ایــن نیــاز 

ــرای بررســی  ــن  رو ب ــا دارد. از ای ــن فضاه ــت ای ــش قابلی ــه خوان ب
ــی از  ــوان یک ــران به  عن ــی ای ــای تاریخ ــر، بازاره ــوع حاض موض
ــش آن  ــی و نق ــهر ایران ــت   ش ــاختار باف ــمند در س ــای ارزش فضا  ه
ــا و تحــوالت  ــه علی رغــم بحران ه ــات شــهری ک ــن حی در تضمی
بــه حیــات خــود ادامــه داده، جهــت واکاوی انتخــاب شــده اســت. 
ــق  ــی تحقی ــن خــأ معرفت ــع بخشــی از ای ــرای رف ــا، ب ــن مبن برای
ــر در  ــه امی ــه مجموع ــوف ب ــدود و معط ــروی مح ــر در قلم حاض
بــازار تاریخــی تبریــز بــا توجــه بــه موقعیــت و نقــش تعیین  کننــده 
ــن  ــاب  آوری ای ــه ریشــه  یابی ت ــازار تاریخــی ب ــن ب ــات ای آن در حی
فضــای تاریخــی و بررســی قابلیت  هــای فضــای آن پرداختــه 
ــت  ــرح اس ــوال  ها مط ــن س ــر ای ــن حاض ــن در مت ــت. بنابرای اس
ــاب  آوری در فضاهــای بازارهــای  ــق ت ــر تحّق ــر ب کــه عوامــل موث
ــازار  ــع در ب ــر واق ــه امی ــت؟ و در مجموع ــران چیس ــی ای تاریخ
تاریخــی تبریــز بــا توجــه بــه تغییــرات حــادث در ســال  های اخیــر 
تــاب  آوری چگونــه تحّقــق یافتــه اســت؟ بــرای فهــم ایــن موضــوع 
از طریــق مــرور ادبیــات نظــری مباحثــی کــه بــا ماهیــت موضــوع 
ارتبــاط نزدیکــی دارنــد از قبیــل مباحــث تــاب  آوری بعــد فضایــی، 
ــه  ــاب  آوری خرده  فروشــی کمــک گرفت ــر و ت ــاب  آوری تطبیق  پذی ت
ــم  ــی و تنظی ــای فضای ــه اســتخراج قابلیت  ه ــه ب ــی ک ــد. مباحث ش
ــر در  ــای مؤث ــا و مولفه  ه ــد. قابلیت  ه ــر گردی ــق منج ــدل تحقی م
تــاب  آوری مجموعــه بــازار امیــر به  عنــوان موردمطالعاتــی بــا توجــه 
بــه روش و ابــزار پژوهــش مــورد آزمــون قــرار گرفــت تــا هریــک از 

ــود.  ــتر واکاوی بش ــا بیش قابلیت  ه
ــکاران )2014( در  ــم و هم ــق کاررهل ــوع تحقی ــا موض ــه ب در رابط
ــه  ــه مطالع ــهری، ب ــزی ش ــی و برنامه  ری ــاب  آوری فضای ــی ت بررس
ســه نــوع مختلــف محیــط   خرده  فروشــی در شــهر مالمــو ســوئیس 
ــه  ــی و مقایس ــاب  آوری فضای ــوم ت ــعه مفه ــا توس ــد و ب پرداختن
ــه  ــد ک ــق کردن ــر12، تصدی ــی11 هرتزبرگ ــوم چندظرفیت ــا مفه آن ب
ــوی  ــی به  س ــاذ راهبردهای ــا اتخ ــد ب ــی می  توان ــاب  آوری فضای ت
ســیالیت به  جــای تثبیــت شــبکه بدســت می  آیــد )کاررهلــم 
و دیگــران 2014، 121-129(. ســینگلتن13 و همــکاران )2016( 
در اندازه  گیــری آســیب  پذیری فضــای مراکــز خرده فروشــی در 
برابــر خریــد اینترنتــی از طریــق چارچــوب تــاب  آوری الکترونیکــی 
بیــان کرده  انــد کــه بــا رشــد ســریع تجــارت الکترونیکــی مراکــزی 
ــیب  ــرض آس ــتر در مع ــط بیش ــک و متوس ــای کوچ ــا مقیاس  ه ب
هســتند )ســینگلتن و دیگــران 2016، 5-16(. دولــگا و سلینســکا- 
ــک  ــی ی ــاب  آوری خرده  فروش ــه ت ــز در مطالع ــز )2015( نی ژانوویت
بــرای مراکــز خرده  فــروش  چارچــوب مفهومــی تطبیق  پذیــر 
تــاب  آور پیشــنهاد کردنــد ایــن چارچــوب، تــاب آوری مراکــز خریــد 
را بــه موقعیــت آنهــا در چرخــه  ی تطبیق  پذیــری و نقــش کاربــران 
مختلــف در مقیاس  هــای مختلــف پیونــد می  دهــد )دولــگا و 
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ــز 2015، 8- 31(.  ــکا- ژانوویت سلینس
ــت  ــدی کیفی ــنجش و طبقه  بن ــکاران )1396( در س ــی و هم رازق
ــازار  ــردی ب ــدی و عملک ــاب  آوری کالب ــردی و ت ــدی و عملک کالب
تاریخــی تهــران از نــگاه حفاظتــی و مرمتــی بــه موضــوع پرداختنــد 
و منظــور پژوهشــگران از اصطــالح تــاب  آوری در تحقیــق مذکــور 
“Durability” بــوده کــه بــا منظــور تحقیــق حاضــر از اصطــالح 
ــم از نظــر  ــی و ه ــم از نظــر مفهوم ــاب  آوری “Resilience” ه ت
ســاختاری کامــاًل متفــاوت می  باشــد. همچنیــن شــیرانی و همکاران 
)1396( دو شــاخص کالبــد تــاب  آور و اجتمــاع تــاب  آور را به  عنــوان 
ــازار قیصریــه اصفهــان معرفــی  شــاخص  های تــاب  آوری فضــای ب
ــتحکم  ــر و مس ــاخت انعطاف پذی ــه س ــد ک ــان نموده  ان ــرده   و بی ک
بــازار در کنــار حفاظــت و مرمــت مســتمر از آن، هویــت منحصــر 
به  فــرد فضــا، آســایش محیطــی و زیبایــی فضــا، امــکان دسترســی 
بــه فضاهــا، کاربری  هــای مختلــف فضــا و ســرانجام تعلــق خاطــر 
بــه مــکان، بــه تــاب  آوری ایــن فضــای شــهری تاریخــی انجامیــده 
ــینه  ــاس پیش ــکاران 1396، 49-58(. براس ــیرانی و هم ــت )ش اس
تحقیــق، مطالعــات صــورت گرفتــه بیشــتر جزءنگــر بــوده و حاکــی 
ــرای  ــدون ب ــوب م ــول و چارچ ــه اص ــه هیچ  گون ــت ک ــن اس از ای
ارزیابــی و بررســی فضاهــای تــاب  آور وجــود نــدارد و چارچوب  هــای 
ــن  ــه شــده اســت. همچنی ــز به  صــورت پیشــنهادی ارائ موجــود نی
ــر  ــر ب ــه ویژگی  هــای محیطــی موث ــا مجموع تابحــال در رابطــه ب
ــه و  ــورت نگرفت ــع ص ــی جام ــل و بررس ــق، تحلی ــوع تحقی موض
ــوآوری و دلیــل اصلــی انجــام ایــن پژوهــش اســت.  ایــن جنبــه ن
ــاران  ــرای معم ــد ب ــا می  توان ــن ویژگی  ه ــایی ای ــن شناس بنابرای

راهکارهــای طراحــی آموزنــده  ای داشــته باشــد.

2. مبانی نظری 
1-2. تاب  آوری بعد فضایی

در  اولین  بــار  بــرای  احتمــااًل  فضایــی14  تــاب  آوری  اصطــالح 
اکولوژیکی-اجتماعــی  سیســتم  های  زمینــه  در   )2001( ســال 
ــوان  ــا عن ــه  ای ب ــک16 در مقال ــترون15 و فول ــط نیس )SESs( توس
ــی17 معرفــی شــده کــه آن را  ــاب  آوری فضایــی و تپه هــای مرجان ت
ــا اختــالالت و اجتنــاب از  ــرای مقابلــه ب ــا ب به  عنــوان ظرفیــت پوی
ــد )نیســترون و فولکــه 2001،  آســتانه  ها مــورد اســتفاده قــرار دادن
407(. بــا این  حــال کامینــگ18 )a,b2011( در خصــوص ایــن 
ــته های  ــتم  ها و رش ــت سیس ــی را جه ــاب  آوری مولفه  های ــد ت بع
مختلــف ارائــه   کــرده کــه در فضا  هــای   معمــاری نیــز قابــل طــرح 
ــی  ــاب  آوری فضای ــر ت ــد اســت اگ ــگ )a2011( معتق اســت. کامین
ــس  ــت؛ پ ــش اس ــظ هویت ــرای حف ــتم ب ــی سیس ــوان توانای به  عن
فضــای تــاب  آور بــا تغییرپذیــری فضــا در تاثیــرات داخلــی و 
 )903 ،a2011 ــگ ــروکار دارد )کامین ــت س ــر روی هوی ــی ب خارج
ــه  ــد ک ــاره می  کن ــیوه  هایی اش ــه ش ــی ب ــاب  آوری فضای ــز ت و نی

ــرون از  ــه، در درون و بی ــای مربوط ــری فضــا19 در متغیره تغییرپذی
سیســتم، تــاب  آوری سیســتم را در سرتاســر مقیاس  هــای گوناگــون 
 ،a2011 فضایــی و زمانــی تحــت تاثیــر قــرار می  دهــد  )کامینــگ
902(. درکل تــاب  آوری فضایــی براســاس تحقیقــات کامینــگ 
)2011( مولفه هایــی ماننــد تغییرپذیــری فضــا، جزءجزءشــدن، 
اتصــال و مقیــاس زنجیــره خــاص فضایی-زمانــی را شــامل 
ــران 2014، 122(.  ــم و دیگ ــط کاررهل ــده توس ــل ش ــود )نق می  ش
ــی  ــتم در پویای ــت سیس ــی و هوی ــش پیچیدگ ــه نق ــن ب همچنی
ــران 2014، 113(. ــپ و دیگ ــت )ارکی ــده   اس ــاره ش ــاب  آوری اش ت

ــای  ــوم فضاه ــکاران )2014( مفه ــم و هم ــر کاررهل ــاس نظ براس
تــاب  آور یــا شــهر تــاب  آور دارای شــباهت  هایی بــا مفهــوم 
ــک  ــری20 به عنــوان ی معمــاری انعطاف  پذیــر اســت. انعطاف  پذی
مفهــوم اغلــب بــرای نشــان دادن احتمــال تغییــر ســاختار ســاخته 
ــه  کار مــی  رود ایــن مفهــوم بعــداً  ــه روش  هــای متفاوتــی ب شــده ب
ــده  ــانی ش ــی به روزرس ــوم چندظرفیت ــا مفه ــر ب ــط هرتزبرگ توس
ــم و دیگــران  ــل شــده توســط کاررهل ــر 2001 نق اســت )هرتزبرگ
ــر  ــی هرتزبرگ ــوم چندظرفیت ــوان از مفه ــس می  ت 2014، 122(. پ
ــا  ــی فضاه ــوان توانای ــی را به  عن ــاب  آوری فضای ــرد و ت ــت ک تبعی
ــا تنــوع و تغییــر درحالیکــه هویــت خــود را حفــظ  ــه ب ــرای مقابل ب
دارای  چندظرفیتــی  122(؛  )همــان،  درنظــر   گرفــت  می  کنــد؛ 
توانایــی تطبیــق  دادن خــود بــا تنــوع و تغییــرات بــا حفــظ هویــت 
اســت )هرتزبرگــر 2001، 148(. باتوجــه بــه اینکــه فضاهــا همیشــه 
بــه فضاهایــی غیــر از خودشــان وابســته هســتند بنابرایــن فضــای 
امــکان اســتفاده مختلــف، تطبیق هــا،  تــاب  آور، نشــان  دهنده 
قابلیت  هــا و حتــی پذیرفتــن تغییــرات بــا حفــظ هویــت اســت کــه 
ــه  اش را نشــان  ــت اولی ــر از حال ــز دیگــری غی ــه چی تبدیل  شــدن ب

می دهــد  )کاررهلــم و دیگــران 2014، 122(.
2-2. تاب  آوری تطبیق  پذیر 

ــط  ــار توس ــاب  آوری اولین  ب ــه ت ــبت ب ــری نس ــدگاه تطبیق  پذی دی
ــده  ــی   ش ــر معرف ــاب  آوری تطبیق  پذی ــوان ت ــن )2012( به  عن مارتی
کــه بــر بازســازماندهی پیشــگیرانه یــا واکنش  پذیــر شــکل و 
عملکــرد یــک سیســتم تاکیــد دارد تــا تاثیــر شــوک  های غیرثابــت 
را به  حداقــل برســاند. ایــن دیــدگاه از نظریــه سیســتم  های پیچیــدِه 
تطبیق  پذیــر اســتفاده   کــرده و به جــای اندازه  گیــری تــاب  آوری 
ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــد، ای ــت می  ده ــه اهمی ــه ک ــتم، آنچ سیس

ــد ــاق می  یابن ــان انطب ــش در طــول زم ــا تن مناطــق ب
)باراتا-ســالگیوره و ارکیــپ 2014، 108؛ ســیممی و مارتیــن 2010، 
30(. به  عقیــده فرنانــدز21 و چاموســکا22 )2014( ایــن دیــدگاه 
ــا  ــهری ی ــای ش ــل فضاه ــف مث ــتم های مختل ــد در سیس می  توان
ــکا  ــدز و چاموس ــود )فرنان ــی ش ــی بررس ــاختارهای خرده فروش س
2014، 171(. در ایــن بیــن، ریگلــی23 و دولــگا )2011( نیــز 
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ــازه  ــتم  ها اج ــه سیس ــری ب ــت تطبیق  پذی ــه ظرفی ــد ک ــان کردن بی
می  دهــد تــا ســاختار داخلــی خــود را به  صــورت خودانگیختــه 
دوبــاره پیکربنــدی کننــد )ریگلــی و دولــگا 2011، 2345(. از ایــن  رو 
در قســمت ذیــل، تــاب  آوری فضاهــای خرده  فروشــی کــه بــا 
ــی  ــورد بازبین ــده، م ــرح ش ــری مط ــدگاه تطبیق  پذی ــه دی ــه ب توج

ــه اســت. ــرار گرفت ق
1-2-2. تاب  آوری خرده  فروشی24

ــورت  ــار به  ص ــن ب ــی اولی ــز خرده  فروش ــه مراک ــاب  آوری در زمین ت
تجربــی توســط ریگلــی و دولــگا )2011( بررســی شــده اســت کــه 
ــا  ــری آنه ــا و تطبیق  پذی ــهر بریتانی ــز ش ــردی مراک ــی عملک پویای
ــر  ــی و دیگ ــادی جهان ــران اقتص ــوک  های بح ــه ش ــر ب را در براب
ــی،  ــن بررس ــد. در ای ــی کردن ــوالت ارزیاب ــر و تح ــای تغیی نیروه
ــدی  ــه پیکربن ــد ب ــز خرده  فروشــی می  توانن ــه مراک ــن مفهــوم ک ای
قبــل از شــوک خــود بازگردنــد، پذیرفتــه نشــد و مفهــوم تــاب  آوری 
ــوان  ــاب  آوری به  عن ــب ت ــن ترتی ــت، به  ای ــعه یاف ــر توس   تطبیق  پذی
ــده  ــد )نقل ش ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــا و تکامل ــد پوی ــک فراین ی
ایــن  رو  از   .)9  ،2015 ژانوویتــز  سلینســکا-  و  دولــگا  توســط 
فضاهــای خرده فروشــی شــهری تــاب  آور »توانایــی انــواع مختلــف 
ــا  ــری ب ــف را در تطبیق  پذی ــای مختل ــد در مقیاس  ه ــز خری مراک
را  سیســتم  تعــادل  کــه  شــوک  هایی  و  بحران  هــا  تغییــرات، 
ــدون  ــود ب ــا این  وج ــه ب ــد ک ــان می  ده ــد؛ نش ــش می  کش به  چال
ــه می  دهــد«25  ــه عملکــرد خــود ادام ــداری ب ــه  روش پای ــه و ب وقف
ــو26 و  ــکا 2014، 171؛ و رائ ــدز و چاموس ــط فرنان ــده توس )نقل ش
و  ریگلــی  همچنیــن  خــاص،  به  طــور   .)98  ،2016 ســامرز27 
ــه  ــا ب ــهر بریتانی ــز ش ــش مراک ــه واکن ــد ک ــتدالل کردن ــگا اس دول
ــردی  ــوان عملک ــد به  عن ــی می  توان ــادی و رقابت ــوک  های اقتص ش
ــز،  ــی مراک ــود، پویای ــب  و  کار موج ــتگی  های کس ــب و وابس از ترکی
ــات  ــی و خصوصی ــزی مل ــوع، دسترســی، سیاســت  های برنامه  ری تن
اجتماعــی- دموگرافیکــی28 جذابیت  هــای محلــی دیــده شــود. ایــن 
ــری  ــت تطبیق  پذی ــاد ظرفی ــئولیت ایج ــا مس ــا و فعالیت  ه ویژگی  ه
در مرکــز شــهر را بــه عهــده دارنــد؛ اغلــب شــوک  های اقتصــادی 
یــا رقابتــی فرصت  هــای جدیــدی بــرای توســعه و نــوآوری 
ــهر  ــز ش ــور مراک ــه ظه ــر ب ــود منج ــه خ ــه به  نوب ــاد می  کندک ایج
ــاب آوری و  ــای ت ــان  دهنده ارتق ــه نش ــود ک ــر می  ش تطبیق  پذیرت

ــده اســت ــالالت آین ــر اخت ــت در براب ــت بیشــتر مقاوم قابلی
)نقل شده توسط سینگلتن و دیگران 2016، 6(. 

بــا بررســی ادبیــات موضــوع می  تــوان گفــت صاحب  نظــران 
راهبردهایــی را در زمینــه تــاب  آوری سیســتم  ها و فضاهــا، ارتقــای 
ــته  اند؛  ــه داش ــالالت، عرض ــه اخت ــخ دهی ب ــا و پاس ــی فضاه توانای
ــای  ــه  ای از قابلیت  ه ــه مجموع ــی ک ــور اجمال ــا به  ط ــن راهبرده ای
ــی  ــورد بررس ــر م ــش حاض ــت در پژوه ــاب  آور اس ــای ت ــک فض ی

قــرار گرفتــه اســت. منظــور از قابلیت  هــای فضایــی شــامل 
تمامــی راهبردهایــی اســت کــه تــداوم حیــات و رضایــت از فضــا 
ــگ )2011(  ــدول 1( کامین ــتا )ج ــن راس ــد. در ای ــکل می  ده را ش
ــگا )2011(  ــی و دول ــر، ریگل ــای تغییرپذی ــاب  آور را فض ــای ت فض
ــد.  ــی کرده  ان ــری را معرف ــری و واکنش  پذی ــای تطبیق  پذی راهبرده
ــکاران )2014(،  ــم و هم ــان دیگــری همچــون کاررهل ــداً محقق بع
 )1396( همــکاران  و  شــیرانی  و   )2014( همــکاران  و  ارکیــپ 
ــخیص  ــر تش ــی و موث ــز بررس ــا را نی ــری فض ــت انعطاف پذی قابلی
داده  انــد. مجموعــه ایــن راهبردهــا در ایــن پژوهــش تحــت عنــوان 
قابلیت  هــای چهارگانــه فضایــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. 
بنابرایــن بــا مداّقــه در راهبردهــا و مفاهیــم تــاب  آوری اشــاره شــده 
ــا  ــه قابلیت  ه ــن موضــوع آشــکار شــد ک ــردازان ای در آرای نظریه  پ
ــاب  آوری فضایــی هســتند  ــی ت ــرای ارزیاب شــاخصه  های اساســی ب
ــی  ــات و پویای ــداوم حی ــد ت ــان پیام ــن قابلیت  هــا توام چــرا کــه ای
و رضایــت کاربــران قلمــداد می  شــوند. به  عبارتــی به  واســطه 
تحلیــل ادبیــات نظــری، ویژگی  هــای محیطــی یادشــده به  عنــوان 
ــن بخــش اســتخراج  ــا از ای ــاب  آوری فضاه ــر در ت متغیرهــای موث
ــن  ــوم ای ــه مفه ــه ب ــه در ادام ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد توج و م
در  تعیین  کننــده  فضایــی  قابلیت  هــای  به  عنــوان  ویژگی  هــا 

ــه شــده اســت. ــاب  آوری فضاهــا پرداخت ت

3-2.  قابلیت  های فضای تاب  آور 
ــکان  ــري، از ام ــف انعطاف  پذی ــی در تعری ــری: بنتل ــت انعطاف  پذی قابلی
انتخاب  پذیــري درگرفتــن کارکــرد از یــک فضــا ســخن می  گویــد: 
ــد؛  ــه  کار آین ــی ب ــاي متنوع ــراي منظوره ــد ب ــه بتوانن ــی ک »مکان  های
ــري مشــخص و محــدودي  ــراي کارب ــه ب ــی ک ــا مکان  های در مقایســه ب
ــه  ــران عرض ــه کارب ــتري را ب ــاي بیش ــق انتخاب  ه ــده  اند، ح ــی ش طراح

می دارنــد« )بنتلــی 1389، 157(. 
ــرای  ــتم ب ــک سیس ــی ی ــری توانای ــاب  آوری، انعطاف  پذی ــدگاه ت از دی
ــو29 2011،  ــت )بیارائ ــط اس ــرات محی ــه تغیی ــخگویی ب ــا پاس ــق ی تطبی
ــوع  ــا تن ــا ب ــه در آنه ــی ک ــر )2000( جوامع ــرات ادگ ــاس نظ 39(. براس
منابــع روبــرو هســتیم به  دلیــل انعطاف  پذیــری باالتــر، تاب  آورترنــد 
ــه  ــد ک ــاره می  کن ــن اش ــه ای ــری ب ــن انعطاف  پذی ــر 2000(. بنابرای )ادگ
ــر،  ــد تغیی ــر، می  توانن ــال تغیی ــرایط در ح ــه ش ــخ ب ــتم  ها در پاس سیس
تکامــل و تطبیــق یابنــد و انعطاف  پذیــری را می  تــوان از طریــق معرفــی 
دانــش و فن  آوری  هــای جدیــد بدســت آورد. همچنیــن بــه معنــی 
شــناخت و درک دانــش و شــیوه های بومــی و ســنتی از طریــق راه  هــای 
جدیــد اســت )آروپ30 2014؛ نقل شــده اســپانس31 و واترهــوت32 2017(.
و  تغییــر  بــدون  محیط  هــا  از  بعضــی  تطبیق  پذیــری33:  قابلیــت 
ــد و بعضــی  ســازماندهی مجــدد بســیاري از فعالیت  هــا را تأمیــن می  کنن
ــل  ــه آســانی قاب ــف ب ــن فعالیت  هــاي مختل ــراي تأمی ــز ب از محیط  هــا نی
تغییرنــد. طراحــان محیــط از واژه  هــاي مختلفــی بــراي تعریــف ایــن دو 
ــورد  ــر و م ــورد اول تطبیق  پذی ــا م ــد در اینج ــتفاده کرده  ان ــت اس وضعی
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دوم انعطاف  پذیــر نامیــده می  شــود )لنــگ 1388، 34(. 
ســره34 و همــکاران )2017( ظرفیــت تطبیــق را توانایــی یــک سیســتم در 
تحمــل تغییــرات و تنظیــم مجــدد خــود در برابــر اختــالل بیــان کرده  انــد 
ــره و  ــد )س ــرار می  ده ــر ق ــت تاثی ــواص آن  را تح ــاب  آوری و خ ــه ت ک

دیگــران 2017، 184(. 
دولــگا و سلنیســکا-ژانوویتز نیــز دو مولفــه رشــد و بازجهت  دهــی را 
به عنــوان عوامــل مثبــت در ارتقــای تــاب  آوری پیشــنهاد کردنــد )دولــگا 

و سلنیســکا-ژانوویتز 2015، 21(. 
قابلیــت تغییرپذیــری: افزایش و کاهش کّمي یا تفکیک و تجمیع فضاها و 
امکان بازگشت به طرح اولیه پس از گسترش یا تقلیل مساحت آن )تغییر 
اندازه بنا چه در جهت کوچکتر شدن چه در جهت بزرگتر شدن( که نیاز به 
این                        گونه انعطاف  پذیري ممکن است بهدلیل نیازهاي بلندمدت یا کوتاه  مــدت 

باشد )عینی  فــر 1382، 70(. 
 )2005( کولییــر  و  کامینــگ  نظــر  مطابــق  تــاب  آوری،  دیــدگاه  از 
ــت  ــن اس ــتند ممک ــا هس ــه پوی ــر اینک ــالوه ب ــده ع ــتم های پیچی سیس
ســطح باالیــی از تغییرپذیــری را در فضــا و زمــان نشــان دهنــد )کامینــگ 
و کولیــر35 2005، 1(. بنابرایــن تغییرپذیــری فضــا در الگوهــا و فرایندهــا 

در مقیاس  هــای مختلــف هــم تــاب  آوری سیســتم محلــی را تحــت تاثیــر 
.)899 ،2011 b ــگ ــود )کامین ــر می  ش ــم متاث ــد و ه ــرار می  ده ق

قابلیــت واکنش  پذیــری36: قابلیــت واکنشــی از دیــدگاه ارکیــپ و همکاران 
ــتم  ــران درون سیس ــوش( کارب ــه )خودج ــاب  آوری خودانگیخت )2014( ت
ــوب  ــی محس ــردی واکنش ــوان راهب ــه به  عن ــت ک ــد اس ــک فراین در ی
می  شــود و توســط کاربــران فــردی انجــام می  گیــرد )ارکیــپ و دیگــران 
2014، 113(. براســاس نظــرات ریگلــی و دولــگا تــاب  آوری بــه ظرفیــت 
ــرات  ــاندن اث ــل رس ــرای به  حداق ــتم  ها ب ــی سیس ــا پیش  بین ــی ی واکنش
ــران  ــوس ازودورو و دیگ ــده ت ــل ش ــاره دارد )نق ــی اش ــوک  های اصل ش
2014، 148(. کاربــران فضــا بــه مــرور زمــان در واکنــش بــه بحران هــا 
بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و تقاضاهــای جدیــد و جهــت معاصرســازی 
ــه  ای در  ــوش و خودانگیخت ــای خودج ــه  ای و واکنش  ه ــای مقابل راهبرده

ــد.  ــام می  دهن ــا انج فض
ــور  ــای مذک ــق، راهبرده ــاله تحقی ــات مس ــم و اثب ــرای فه ــه ب در نتیج
ــد  ــا از بع ــا تنه ــاب  آوری فضاه ــر ت ــده ب ــای تعیین  کنن ــوان متغیر  ه به عن
کالبدی-عملکــردی در نظــر گرفتــه شــده و چارچــوب مفهومــی تحقیــق 

مطابــق تصویــر 1 تنظیــم شــده اســت. 

راهبردهای تاب  آوریدیدگاهصاحب  نظران
b و a 2011 قابلیت تغییرپذیریفضای تاب  آور با تغییرپذیری فضا در تاثیرات داخلی و خارجی بر روی هویت سروکار دارد.کامینگ

دولگا و سلینسکا- ژانوویتز
2015

قابلیت تطبیق  پذیریدر مطالعه تاب  آوری یک چرخه تطبیق  پذیر برای فضاهای خرده  فروشی تاب  آور پیشنهاد دادند.

راهبردهای تاب  آوری خرده  فروشان سنتی به  جای کنش  گرایی، واکنش  گرایی است و سیستم دارای ارکیپ و دیگران 2014
سطح باالیی از تطبیق  پذیری و انعطاف  پذیری است.

قابلیت انعطاف  پذیری، 
تطبیق پذیری و واکنش  پذیری

قابلیت انعطاف  پذیریفضای تاب  آور یا انعطاف  پذیر با اتخاذ راهبردهایی به  سوی سیالیت بدست می  آید.کاررهلم و دیگران 2014

تاب  آوری به ظرفیت واکنشی یا پیش  بینی سیستم  ها برای به  حداقل رساندن اثرات شوک  های اصلی ریگلی و دولگا 2011
اشاره دارد و اینکه فضاهای خرده  فروشی در برابر شوک، به پیکربندی قبلی خود بازنمی گردند و 

راهبرد   تطبیق  پذیری را در پیش می  گیرند.

قابلیت تطبیق  پذیری و 
واکنش پذیری

قابلیت انعطاف  پذیریساخت انعطاف  پذیر همراه با کاربری  های متنوع به تاب  آوری فضای بازار انجامیده است.شیرانی و همکاران 1396

جدول 1. قابلیت فضای تاب  آور مبتنی بر یافته  های صاحب  نظران در ادبیات موضوع )ماخذ: نگارندگان(               

تصویر 1. چارچوب مفهومی تحقیق   
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ــری  ــاد دیگ ــدی، ابع ــد کالب ــر بع ــالوه ب ــت ع ــر اس ــایان ذک ش
ــل  ــه مکم ــتند ک ــرح هس ــا مط ــاب  آوری فضاه ــث ت ــز در بح نی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــان ب ــن می ــد. در ای ــده یکدیگرن و ارتقادهن
ــادی محــدوده  ای  ــا م ــی ی ــه لحــاظ مفهوم ــدی فضــا ب ــد کالب بع
ــی رخ  ــب در مکان ــز اغل ــات اجتماعــی نی مشــخص اســت و جریان
 ،a2011 ــگ ــد )کامین ــی دارن ــت فضای ــه شــکل و باف ــد ک می  دهن
ــه  ــی ک ــاب  آوری فضای ــب ت ــد غال ــوان بع ــن  رو به  عن 902(؛ از ای
ــاب  ــی انتخ ــت بررس ــت جه ــی اس ــای محیط ــر ویژگی  ه ــر ب ناظ
شــده اســت؛ چــرا کــه در مقولــه تــاب  آوری بعــد کالبــدی-

عملکــردی فضــا زمینه  ســاز تــاب  آوری ابعــاد دیگــر نیــز محســوب 
ــاق  ــق انطب ــر از طری ــرایط متغی ــه ش ــخ ب ــه در پاس ــود ک می  ش
ــری و  ــداوم حضورپذی ــرای ت ــا را ب ــه، فض ــای روز جامع ــا نیازه ب
تعامــالت اجتماعــی مهیــا می  ســازد. از ایــن  رو در چارچــوب 
ــا در  ــردی فض ــد کالبدی-عملک ــا بع ــده، تنه ــم ش ــی تنظی مفهوم
ــاب  آوری  ــی ت ــای ارزیاب ــته  بندی مولفه  ه ــده و دس ــه ش ــر گرفت نظ
ــات  ــرور ادبی ــاس م ــا براس ــر راهبرده ــدول 1( از منظ ــی )ج فضای
ــت.  ــه اس ــام یافت ــده، انج ــب ذکرش ــه مطال ــه ب ــا توج ــری و ب نظ
در زمینــه انعطاف  پذیــری، کاررهلــم و همــکاران )2014( بــر 
مولفه  هــای چندظرفیتــی، ســیالیت و تعــادل درتنــوع فعالیــت 
ــد  ــد کردن ــاب  آوری تاکی ــه ت ــرای دســتیابی ب ــا حفــظ عملکــرد ب ب
ــگا و  ــتا دول ــن راس ــران 2014، 122-125(. در ای ــم و دیگ )کاررهل
سلینســکا )2015( تنــوع را از نظــر خدمــات، عرضــه، قیمــت، انــدازه 
و مالکیــت مطــرح کردند )دولــگا و سلنیســکا-ژانوویتز 2015(. ظرفیت 
تطبیق  پذیــری، از دیــدگاه کاتــر37 )2008( یــک موضــوع برجســته 
در تغییــرات جهانــی محیطــی از منظــر تــاب  آوری اســت و توانایــی 
تطبیق  پذیــری در برابــر تغییــرات توســط محققــان به  عنــوان یــک 
ــی  ــای خرده  فروش ــاب  آوری فضاه ــف ت ــدی در تعری ــی کلی ویژگ
ــتگی  های  ــگا )2011( وابس ــی و دول ــه ریگل ــت ک ــده اس ــان ش بی
پیکربنــدی  و  دسترســی،  محلــی،  جذابیت هــای  کســب  و  کار، 
ــده  دار ایجــاد  ــای عه ــوان ویژگی  ه ــد از بحــران را به  عن ــاره بع دوب
ــگا 2011(؛  ــی و دول ــد )ریگل ــری معرفــی کردن ظرفیــت تطبیق  پذی
ــده  ــی ش ــن بررس ــر محققی ــط دیگ ــز توس ــری نی ــای دیگ مولفه  ه
کــه در جــدول 2 ارائــه گردیــده اســت. ظرفیــت تغییرپذیــری فضــا 
به  عنــوان یکــی از ابعــاد کلیــدی بــا مولفه  هایــی چــون پیچیدگــی، 
پویایــی فضایــی، زنجیــره خــاص فضایی-زمانــی و تغییــر الگوهــا 
ــز  ــگ )2011( بررســی شــده اســت و نی ــا توســط کامین و فراینده
ــردی در  ــی و عملک ــی غیرخط ــا پویای ــده ب ــتم پیچی ــوری سیس تئ
میــان سیســتم مولفه  هــا مشــخص می  شــود کــه مارتیــن و 
ســانلی )2006( مطــرح کردنــد. بنابرایــن بــا تقویــت تغییرپذیــری، 
پویایــی فعالیتــی شــکل می  گیــرد کــه مولفــه  ای مهــم در ارزیابــی 
ــه  ی  ــی مولف ــرد واکنش ــه راهب ــت. در زمین ــاب  آوری اس ــزان ت می

ــدا  ــرم و عملکــرد ابت ــر ف ــا واکنش پذی بازســازماندهی پیشــگیرانه ی
ــاب  آوری  ــه ت ــرای دســتیابی ب ــن )2010( ب توســط ســیمی و مارتی
ــز موردبررســی  ــن نی ــداً توســط دیگــر محققی ــه بع مطــرح شــد ک
ــار  ــا رفت ــده ب ــتم  های پیچی ــه سیس ــن زمین ــت. در ای ــرار گرف ق
خودســازماندهی مشــخص می  شــوند کــه می  تواننــد ســاختار 
داخلــی خــود را در واکنــش بــه تغییــرات تدریجــی مجــدد پیکربندی 
بکننــد کــه دولــگا و سلنیســکا )2015( مــورد تاکیــد قــرار دادنــد. در 
نتیجــه بــا تحلیــل مباحــث نظــری تحقیــق بــه  روش قیاســی و بــا 
ــای  ــده، مولفه  ه ــاره ش ــای اش ــای فض ــوم قابلیت ه ــه در مفه مداّق
ــق جــدول  ــا مطاب ــک قابلیت  ه ــه تفکی ــاب  آوری فضــا ب ــی ت ارزیاب
ــه نشــانگر  ــا ک ــن قابلیت  ه ــان ای ــه شــده، هماهنگــی می ــر ارائ زی
میــزان توانایــی پاســخگویی فضــا بــه تغییــرات محیــط اســت بــه 

ــد.  ــک می  کن ــاب  آوری کم ــای ت ارتق
3. روش تحقیق

ــاظ روش  ــه لح ــردی و ب ــدف کارب ــاظ ه ــر از لح ــش حاض پژوه
کیفــی اســت. درگام اول بــا رویکــرد کیفــی ضمــن بازبینــی 
ــا  ــری ب ــوزه نظ ــات در ح ــردآوری اطالع ــین، گ ــات پیش تحقیق
مطالعــات کتابخانــه  ای و بــا ابــزار فیش  بــرداری، بــا هــدف 
ــا  ــاب آوری فضاه ــر ت ــر ب ــی موث ــای محیط ــتجوی ویژگی ه جس
انجــام شــد. پــس از شناســایی قابلیت  هــای فضــای تــاب  آور 
مبتنــی بــر یافته  هــای ادبیــات موضــوع، چارچــوب مفهومــی 
تحقیــق مطابــق تصویــر 1 به  دســت آمــد. بــرای هدایــت پژوهــش 
به  ســمت مفاهیــم قابــل بررســی از تحلیــل ادبیــات نظــری 
بــه  روش اســتدالل قیاســی، مولفه  هــای هریــک از قابلیت  هــا 

ــدند.  ــن ش تعیی
درگام دوم، قابلیت  هــای فضــا، به  عنــوان متغیرهــای مســتقل و 
ــه  ــق در مجموع ــته تحقی ــر وابس ــوان متغی ــا، به  عن ــاب  آوری فض ت
ــورد  ــردی م ــد کالبدی-عملک ــز از بع ــی تبری ــازار تاریخ ــر در ب امی
آزمــون قــرار گرفــت و می  تــوان گفــت عــدم پرداختــن بــه 
ــع پژوهــش  ــاب  آور جــزو محدودیــت و موان ابعــاد دیگــر فضــای ت
ــق،  ــه، در جهــت اهــداف تحقی ــن مرحل محســوب می  گــردد. در ای
ــر اســتفاده  ــرای گــرد  آوری اطالعــات در حــوزه عملــی عــالوه ب ب
ــن  ــده از ای ــات بدســت آم ــی و اطالع از داده  هــای مشــاهده میدان
طریــق، بــه مصاحبــه و مراجعــه بــه اســناد تاریخــی نیــز پرداختــه 
ــدی  ــی از روش مثلث  بن ــا به  عبارت ــه  گانه ی ــزار س ــه از اب ــد ک ش
ــا افزایــش  ــده اســت. مثلث  بنــدی داده  هــا ب داده  هــا اســتفاده گردی
اعتبــار و روایــی ابــزار اندازه  گیــری، ســبب کســب اطمینــان 
از ســنجش دقیــق متغیرهــای تحقیــق و در نتیجــه افزایــش 
ــی  ــرگان و زال ــود )مه ــی می  ش ــای پژوهش ــه یافته  ه ــان ب اطمین
1385، 7(. به  منظــور شــناخت و برداشــت وضعیــت و ویژگی  هــای 
اولیــه و فعلــی بعــد کالبــدی- عملکــردی بــازار و همچنیــن ســیر 
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تعريف عملیاتی مولفه  هامولفه  هاقابلیت  ها

انعطاف  پذيری

توانايی پذيرش استفاده  های مختلف و متنوع چه به لحاظ نوع استفاده و چه از چندظرفیتی، کاررهلم 2014؛ شیرانی و همکاران1396
نظر نوع کاربری

تنوع
کاررهلم 2014؛ دولگا و عرضه، قیمت

سلنیسکا-ژانووويتز 2015؛ شیرانی و 
همکاران1396

گوناگونی کاال، قیمت مربوط به يک گروه صنفی

تأمین تنوعي از فعالیت  های مکمل و جانبیفعالیت، خدمات

حرکت بصری ناظر و درک فضاسیالیت،    کاررهلم 2014

تطبیق  پذيری

ارزش زيباشناسانه و منحصربفرد بومی فضاجذابیت  های محلی،    دولگاو ريگلی 2011؛ رائو و سامرز 2016

رشد
دولگا و سلنیسکا-ژانوويتز 2015

افزايش تعداد واحدهای تجاری نسبت به وضعیت اولیه

روابط جديد وابستگی و همزيستی کسب  وکاربازجهت  دهی

دسترسی،    رائو و سامرز 2016؛ دولگا و سلنیسکا-ژانوويتز 2015؛ 
تعداد ورودی  ها و خروجی  های مناسب و ارتباط فضاها به آنهادولگا و ريگلی 2011

 پیکربندی مجدد،   
ايجاد روابط جديد با ايجاد سازگاری های الزمدولگا و سلنیسکا-ژانوويتز 2015؛ دولگا و ريگلی 2011

تغییرپذيری

پويايی

 غیرخطی، عملکردی،
نسبت واحدهای فعال به واحدهای خالی و رهاشدهدولگا و ریگلی 2011؛ مارتین و سانلی38 2006

فضايی، پیچیدگی
تنوع  بخشی فضايی با توالی و تناسب در استقرار توده و فضاکامینگ a,b 2011؛ فاستر39 2001

2011 a,b بروزرسانی و معاصرسازی الگوها و فعالیت  ها جهت پاسخگويی به نیازهاالگوها و فرايندها، کامینگ

2011 a,b زنجیره فعالیت جديد سازگار با فضا- زمانزنجیره خاص فضايی-زمانی،   کامینگ

ش  پذيری
واکن

بازسازماندهی واکنش  پذير فرم و عملکرد
همسازی و تطبیق فرم و ظاهر با فعالیت و صنف جديد در برابر تحوالتباراتا-سالگیوره و ارکیپ 2014؛ سیممی و مارتین 2010

گرايش به تخصص  گرايی و فعالیت تک  صنفیخودسازماندهی،     دولگا و سلنیسکا-ژانوويتز 2015

نگهداری و مراقبت دائمیحفاظت و مرمت مستمر،     شیرانی و همکاران1396
 جدول 2. مولفه  های ارزيابی بعد کالبدی- عملکردی فضاهای تاب  آور برمبنای قابلیت  های فضا )ماخذ: نگارندگان(

ــف  ــای مختل ــه در دوره  ه ــای صورت  گرفت ــوالت و دگرگونی  ه تح
تاريخــی و بــرای اطمینــان از يافته  هــا از ســه ابــزار تحقیــق بهــره 
ــش مســتقیم از مشــاهده  ــات پیماي ــده اســت. در مطالع ــه ش گرفت
ــی  ــبه  های قديم ــا کس ــاختاريافته ب ــه نیمه س ــن و مصاحب محققی
و در مطالعــات پیمايشــی غیرمســتقیم از نقشــه  های تاريخــی، 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــت  ها و عکس  ه ــون، يادداش ــندها، مت س
در مصاحبــه بــا کســبه  های اصیــل کــه نســل در نســل در 

ــا از روش  ــاب نمونه  ه ــرای انتخ ــتند؛ ب ــت داش ــز فعالی ــازار تبري ب
نمونه  گیــری گلوله  برفــی اســتفاده شــده، به  گونــه  ای کــه بعــد 
ــترس،  ــد و در دس ــورت هدفمن ــای اول، به  ص ــاب نمونه  ه از انتخ
نمونه  هــا افــراد ديگــری را معرفــی می  کننــد و بــرای تعییــن حجــم 
نمونه  هــا بــا اســتفاده از روش اشــباع داده  هــا  بــه مثابــه   اســتاندارد 

ــدند. ــاب ش ــر انتخ ــدود 30 نف ــری، ح ــان نمونه  گی ــی پاي طالي



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سی ام / بهار 1400 / سال نهم 108

تصویر 2. دیاگرام فرایند انجام تحقیق

در گام ســوم، اطالعــات بدســت آمــده بــا بهره  گیــری از راهبردهای 
اســتدالل منطقــی و تاریخــی- تفســیری و تطبیقــی تحلیل شــده  اند 
 و بــرای نتیجه  گیــری، تحلیل  هــای بــکار رفتــه از نــوع کیفی اســت.

تصویــر 2 فراینــد انجــام پژوهــش را به  طــور کامــل نشــان 
ــل  ــای حاص ــی یافته  ه ــل تطبیق ــه و تحلی ــرای مقایس ــد. ب می  ده
از ابزارهــای تحقیــق و جهــت افزایــش اطمینــان فنــون بــکار رفتــه 
بــرای تحلیــل داده  هــا مطابــق تصویــر 3 عمــل گردیــد. همچنیــن 
ــه  ــی مشــاهده و مصاحب ــده از داده  هــای کّم اطالعــات بدســت آم
بــا اســتناد بــه داده  هــای ســندکاوی تحلیــل شــده اســت کــه بــه 
منظــور تعییــن فراوانــی مولفه  هــا و نتیجه  گیــری، از تحلیــل 

محتــوای کّمــی بــا رویکــرد توصیفــی اســتفاده شــده اســت )ایمــان 
ــد،  ــیوه  ای نظام  من ــی ش ــن پژوهش ــن ف ــادی1390، 20(. ای و نوش
عینــی و کّمــی بــرای اندازه  گیــری متغیرهــا و تجزیه و تحلیــل 
آنهــا محســوب می شــود. روش تجزیه  وتحلیــل داده  هــا در تحلیــل 
ــی باشــد.  ــا توصیفی-تحلیل ــی ی ــد توصیف ــی می توان ــوای کّم محت
در تحلیــل توصیفــی، براســاس نــوع واحــد تحلیــل، بایــد فراوانــی 
موضــوع مــورد بررســی در مقوله  بندی  هــا تعییــن و شــمارش شــود 
و براســاس آن نتیجه  گیــری انجــام شــود )همــان(. نتایــج تحلیــل 
ــا در  ــی مولفه ه ــاری از فراوان ــه آم ــورت ارائ ــی به  ص ــوای کّم محت

ــه گردیــده اســت. تصویــر 9 ارائ
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تصویر 3. راهبرد تطبیقی اطالعات حاصل از ابزار سه گانه تحقیق

4. معرفی محدوده مورد مطالعه
ــع در  ــر واق ــه امی ــر، مجموع ــق حاض ــه تحقی ــدوده موردمطالع مح
ــر 4،  ــت. تصاوی ــز اس ــی تبری ــازار تاریخ ــمت ب ــن قس جنوبی تری
ــازار  ــر در ب ــه امی ــت مجموع ــاف، موقعی ــذاری اصن 5، و 6، لکه گ
ــدوده  ــد. مح ــان می  ده ــرا نش ــکل دهنده آن ــر ش ــز و عناص تبری
مــورد مطالعــه یکــی از مهم تریــن، منســجم  ترین و زیباتریــن 
ــه  ــراه مجموع ــه به  هم ــد ک ــز می باش ــازار تبری ــای ب مجموعه  ه
کاملــی اعــم از ســرا، تیمچــه و راســته بــازار بــزرگ امیــر به  دســت 
ــه امیرنظــام در زمــان نائب  الســلطنه احــداث  میرزامحمدخــان زنگن
ــن  ــی 1387، 93(. ای ــنگری و عمران ــمعیلی س ــت )اس ــده اس گردی
مجموعــه بیــن خیابــان جمهــوری، دارایــی و بــازار مقبــره و پشــت 
بــازار امیــر واقــع شــده، در ایــن میــان ســرای امیــر از ســمت شــرق 
بــه خیابــان دارایــی، از ســمت جنــوب بــه همــراه تیمچــه امیــر بــه 
خیابــان جمهــوری و از غــرب بــه راســته بــازار امیــر وصــل اســت. 
ــه  ــطه داالن ب ــمال غربی بواس ــمت ش ــرا از س ــن س ــن ای همچنی
ــرا از  ــن س ــی ای ــور کل ــر شــمالی متصــل اســت. به  ط تیمچــه امی

.)96 ،2009 ICHHTO( ــر اســت ــازار بزرگت ــراهای ب ــایر س س
ــردم بیانگــر  ــرای م ــز ب ــب شــهر تبری ــازار تاریخــی در قل وجــود ب

ــا در مقایســه  ــه در طــی دوره  ه ــی اســت ک ــان زندگ ارزش و جری
ــت  ــوءتجدد مقاوم ــای س ــل حرکت  ه ــا در مقاب ــایر فضا  ه ــا س ب
بیشــتری از خــود نشــان داده و ثــروت عظیمــی بــرای شــهر تبریــز 
ــر  ــن اث ــوان بزرگتری ــازار به  عن ــن ب ــی  رود. ای ــمار م ــور به  ش و کش
ــته  ــم پیوس ــیده و به  ه ــازار سرپوش ــن ب ــور و بزرگتری ــی کش ثبت
ــکو  ــدۀ یونس ــت ش ــار ثب ــت آث ــال 1389 در فهرس ــان، در س جه
ــگری1390(  ــی و گردش ــراث   فرهنگ ــازمان می ــت )س ــرار گرف ق
ــوده  ــهر ب ــی ش ــدی و فضای ــی کالب ــای اصل ــواره از پایه  ه و هم
)مرصوصــی 1389، 134(؛ و نقــش و جایــگاه آن در حیــات مرکــز 
شــهر کامــاًل روشــن و واضــح اســت. حفــظ حیــات و پویایــی ایــن 
فضــای مهــم، در طــول قــرون گذشــته، نشــان از اهمیــت بــاال و 
نقــش بســزای آن در حیــات شــهر دارد کــه هنــوز هــم بــا وجــود 
پذیــرش دگرگونی هایــی در چهــره تاریخــی، ویژگــی اصلــی بــازار 
ــا  ــد. ب ــی می کن ــی را تداع ــای تاریخ ــات فض ــداوم حی ــی و ت ایران
ــعی  ــر س ــش حاض ــده، در پژوه ــئله یادش ــت مس ــه اهمی ــه ب توج
شــده اســت تــا مجموعــه مولفه  هــای اثرگــذار بــر تــاب  آوری ایــن 
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــهر تبری ــزی ش ــت مرک ــی در باف ــای تاریخ فض

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــای کیف روش تحلیل  ه
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تصویر 4. لکه  گذاری اصناف بازار تاریخی تبریز
)2009 ،ICHHTO :ماخذ(

تصویر 5. موقعیت مجموعه امیر در بازار تاریخی 
تبریز )ماخذ: نگارندگان(

تصویر 6. عناصر مجموعه بازار امیر تبریز 
)ماخذ: نگارندگان(

2-5. تحلیل سیر تحوالت نظام صنفی- فعالیتی 
ــای  ــر در دوره  ه ــه امی ــی مجموع ــی و صنف ــای فعالیت دگرگونی  ه
ــه  ــا اســتناد ب ــه ب ــک عناصــر مجموع ــه تفکی ــف ب تاریخــی مختل
نقشــه  های تاریخــی، متــون، عکس  هــا و نیــز برداشــت  های 
میدانــی و بــا توجــه بــه وضعیــت اولیــه مــورد بررســی و بــا راهبــرد 
ــب  ــت کس ــت. جه ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــیری م تاریخی-تفس
اطمینــان از صحــت اطالعــات حاصــل شــده بــا یافته  هــای 
ــیر  ــه س ــت مقایس ــد. در نهای ــق داده ش ــه و تطبی ــه مقایس مصاحب
تحــوالت   در جــدول 4 و تصویــر 7 جمع  بنــدی و ارائــه شــده اســت.

5. یافته  ها و بحث
ارزیابــی تــاب  آوری فضاهــای تاریخــی در بــازار نیــاز بــه شــناخت 
ــی  ــاب  آوری و از طرف ــر در ت ــی موث ــای فضای ــات و قابلیت  ه امکان
ــن  ــل دارد. در ای ــرایط مح ــی و ش ــت و پویای ــداوم فعالی ــل ت عل
بخــش، یافته  هــای نظــری از طریــق برداشــت  های میدانــی 
مســتقیم و غیرمســتقیم پیرامــون ویژگی  هــای محیطــی مرتبــط بــا 
ــف  ــای مختل ــردی( در دوره ــای )کالبدی-عملک ــای فض قابلیت  ه
مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. یافته  هــای تحقیــق مبتنــی بــر 
بررســی   مــوردی و مطابــق مــدل تحقیــق و از طریــق مثلث  بنــدی 
داده  هــا ارائــه شــده اســت. از ایــن  رو براســاس راهبردهــای 
اســتدالل منطقــی، تاریخی-تفســیری و تاریخی-تطبیقــی بــه 
مطالعــه قابلیت  هــا و مولفه  هــای موثــر بــر تــداوم حیــات در رونــد 
تاریــخ پرداختــه شــده و در نهایــت بــا مقایســه و تطبیــق یافته  هــا 
ــذار  ــای تاثیرگ ــایی مولفه  ه ــی شناس ــل کیف ــتفاده از تحلی ــا اس ب

ــق گشــته اســت.  محق
5-1. تحلیل نرخ واحدهای فعال 

در ایــن بخــش براســاس داده  هــای کّمــی حاصــل از چــک لیســت 
ــال  ــاری، درح ــدی، انب ــال، تولی ــای فع ــداد واحده ــاهداتی تع مش
مرمــت و بدون  اســتفاده عناصــر فضایــی مجموعــه امیــر در جــدول 
ــداد  ــبت تع ــه نس ــه ب ــا توج ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس 3 م
ــرخ واحدهــای  ــا، ن ــه کل واحده ــی و بالاســتفاده ب واحدهــای خال
ــه خــود  ــی محاســبه شــده اســت. گیمــارس )2018( در مطالع خال
ــد را  ــر از ده درص ــی کمت ــای خال ــرخ واحده ــا ن ــد ب ــز خری مراک
ــی بیــن 10- ــرخ واحدهــای خال ــا ن ــوان مراکــز ســرزنده40، ب به  عن

39/9 درصــد را به  عنــوان مراکــز در حــال تقــال و کوشــش41، 
ــش  ــز خاکســتری42 و بی ــوان مراک ــن 40-67/9 درصــد را به  عن بی
ــت  ــرده اس ــی ک ــرده43 معرف ــز م ــوان مراک ــد را به  عن از 70 درص
ایــن  رو چهــار عنصــر فضایــی  از  )گیومــارس44 2018، 166(. 
ــی و  ــه شــامل راســته، تیمچــه شــمالی و جنوب ــر ک ــه امی مجموع
ــر از ده درصــد  ــی کمت ــرخ واحــد خال ــا ن ــر می  باشــد ب ســرای امی
ــه  ــه ادام ــه ب ــوند ک ــوب می  ش ــا محس ــرزنده و پوی ــزی س مراک

ــده اســت.   ــه منجــر ش ــات مجموع حی
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سرای امیر تیمچه امیر شمالی تیمچه امیر جنوبی راسته امیر عناصر فضایی مجموعه امیر

تعداد واحدها
طبقه 
اول

طبقه 
همکف

طبقه 
زیرزمین

طبقه 
اول

طبقه 
همکف

طبقه 
اول

طبقه 
همکف

طبقه 
همکف

120 118 31 23 25 25 27 125 تعداد کل حجره  ها
25 56 4 14 20 11 25 124 تعداد واحد فعال )فروشندگی( 
75 42 22 3 1 6 - - تعداد واحد تولیدی-کارگاهی
6 6 5 3 - 6 - - تعداد واحد انباری
1 2 - 1 2 - 1 - تعداد واحد درحال مرمت
13 12 - 2 2 2 1 1 تعداد واحد خالی و بالاستفاده

9/3 8/3 5/8 0/8 نسبت واحد خالی )کمتر از10٪ سرزنده(
کمتر از10٪ سرزنده - بین10-39/9٪ درحال کوشش - بین 40-69/9٪ خاکستری - بیش از 70٪ مرده

جدول 3. تحلیل نرخ واحدهای خالی در مجموعه بازار امیر تبریز

نقشه قراجه  داغی عناصر مجموعه
1880م.

نقشه اسداهلل خان مراغه  ای 
1910م.

 نقشه گونتر شوایزر
وضعیت فعلی1972 م.

راسته بازار امیر
زرگریبّزازی و زرگریبّزازیبّزازی

خرده  فروشی

تیمچه امیر 
جنوبی

منسوب به عبافروش  ها
دفاتر تجار و اقامتگاه

منسوب به عبافروشان
دفاتر تجار و اقامتگاه

فرش  فروشی
دفاتر تجار

زرگری
کارگاه تولیدی و دفاتر تجار

خرده  فروشی و عمده  فروشی )در عمده  فروشی
مقیاس کم(

تیمچه امیر 
شمالی

فرش  فروشی  
دفاتر تجار و اقامتگاه

فرش  فروشی  
دفاتر تجار و اقامتگاه

فرش  فروشی    
دفاتر تجار

فرش  فروشی و زیورآالت
کارگاه تولیدی

خرده  فروشیعمده  فروشی

سرای امیر

فرش  فروشی
دفاتر و اقامتگاه تجار
انبار و نگهداری کاال

فرش  فروشی
دفاتر و اقامتگاه تجار
انبار و نگهداری کاال

فرش  فروشی
دفاتر تجار

انبار و نگهداری کاال

زرگری و زیورآالت
کارگاه  های تولیدی و فعالیت  های 

مکمل صنف راسته بازار

سراکاروانسرا

خرده  فروشی و تولیدیعمده  فروشی

جدول 4. سیر تحوالت نظام صنفی و عملکردی مجموعه بازار امیر تبریز )یافته  های سندکاوی- مشاهده و تطبیق با داده  های مصاحبه(
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نتایــج جــدول فــوق نشــان می  دهــد نظــام فعالیــت صنفــی 
عناصــر مجموعــه امیــر بجــز تیمچــه امیــر شــمالی در رونــد تاریــخ 
بــا تغییــر الگــوی مصــرف عــوض شــده اســت. کاروانســرای امیــر 
ــرد داده؛ و  ــر عملک ــی تغیی ــی قبل ــام فعالیت ــدن نظ ــوخ ش ــا منس ب
تبدیــل بــه ســرای امیــر بــا نظــام فعالیتــی جدیــد گردیــده اســت. 
همچنیــن نقــش نظــام عمده  فروشــی مجموعــه کمرنــگ و بجــای 

ــت.  ــه اس ــق یافت ــدی رون ــی و تولی ــت خرده  فروش آن فعالی

تصویر 7. مقایسه تحوالت در روند تاریخ

3-5. قابلیت  هــا و ویژگی  هــای محیطــی اثرگــذار بــر 
ــر ــه امی ــای مجموع ــاب  آوری فض ت

ــق براســاس  ــی تحقی ــات کیف ــل مطالع ــه تحلی ــن قســمت ب در ای
ــی  ــرد تاریخی-تطبیق ــا راهب ــندکاوی ب ــه و س ــات مصاحب اطالع
ــه  ای،  ــی و مصاحب ــورت کیف ــدا به  ص ــت. ابت ــده اس ــه ش پرداخت
نظــری،  مبانــی  بخــش  از  مســتخرج  مولفه  هــای  براســاس 

ویژگی  هــای کالبدی-عملکــردی فعلــی مجموعــه از نقطه  نظــر 
ــخ  ــت پاس ــپس جه ــد؛ س ــی ش ــی و ارزیاب ــا بررس ــران فض کارب
ــدوده  ــاب  آوری مح ــر ت ــا ب ــای فض ــر قابلیت  ه ــی تاثی ــه چگونگ ب
ــناد  ــه اس ــتناد ب ــا اس ــتقیم ب ــش غیرمس ــزار پیمای ــی از اب مطالعات
ــام  ــات انج ــه مطالع ــت ب ــا عنای ــد. ب ــتفاده گردی ــز اس ــی نی تاریخ
گرفتــه در بررســی چرایــی موضــوع و علــل تــدوام حیــات مجموعــه 
ــای  ــا یافته  ه ــزار ب ــن دو اب ــل از ای ــی حاص ــای کیف ــر، یافته  ه امی
منتــج از پیمایــش میدانــی بــا هــم تطبیــق یافتــه اســت و در نهایت 
ــاب آوری  ــر ت ــر ب ویژگی  هــای فضایــی و مولفه  هــای محیطــی موث
فضــای مجموعــه بــا راهبــرد تطبیقــی و بــا تحلیــل کیفــی 
ــت  ــت و اولوی ــب اهمی ــا به  ترتی ــک قابلیت  ه ــه تفکی ــتخراج و ب اس
در جــدول 5 نشــان داده شــده اســت. شــایان ذکــر اســت داده  هــای 
حاصــل براســاس شــباهت  ها و میــزان تکــرار در ابزارهــای تحقیــق 

دســته  بندی و تحلیــل شــده  اند.
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تصاویربررسی مولفهمتغیرهاتصاویربررسی مولفهمتغیرها

ری
پذی

اف  
عط

ان

وع
تن

ــه کاالی  ــز عرض ــه: تمرک عرض
یکســان در حجره  هــای نزدیــک 
ــاب  ــه و انتخ ــب   توج ــم درجل ه
ــل  ــن عوام ــتری از موثرتری مش

محســوب می  شــود.
ری

پذی
ییر

تغ

نی
زما

ی- 
ضای

ص ف
 خا

یت
فعال

ره 
جی

زن

بــا کاهــش حجــم معامــالت 
ــدن  ــوخ ش ــی و منس عمده فروش
راســته  کاروانســرا،  عملکــرد 
بــازار امیــر بــا در دســت گرفتــن 
مجموعــه  اقتصــادی  نبــض 
صنــف  نفــوذ  گســترش  در 
فضاهــای  افزایــش  و  خــود 
در  تولیــدی  و  خرده  فروشــی 
مجموعــه تاثیرگــذار بــوده اســت.

و  متنــوع  فضاهــای  بصــری: 
متوالــی بــدون انقطــاع بصــری و 
انــواع تزئینــات ســاده و پیچیــده 
ــازار  )در ســاختار خطــی راســته ب
بــه  تیمچه  هــا(  مرکزگــرای  و 
غنــای بصــری مجموعــه افــزوده 

اســت.
همگرایــی  فعالیــت: 
ــازگار  ــابه و س ــای مش فعالیت  ه
ســاخت،  طراحــی،  قبیــل  از 
تعمیــر، عرضــه و ســایر خدمــات 
مربــوط بــه صنــف مجموعــه در 
ــی  ــوع فعالیت ــه تن ــم ب ــار ه کن
v.اســت انجامیــده  دهامجموعــه 

راین
و ف

ها 
گو

ر ال
غیی

فضاهــای مشــتری بــا تغییــر ت
کاربــری کاروانســرا و تیمچــه   
در کل مجموعــه نفــوذ یافتــه 
ــش  ــترش و افزای ــا گس ــت؛ ب اس
بواســطه  مشــتری  فضــای 
در  بیشــتر  مخاطبیــن  حضــور 
نقــش  تــاب آوری  و  پویایــی 

می  کنــد. ایفــا  مهمــی 

یت
سیال

از طریــق پیمایــش در مجموعــه 
ــله  مراتب،  ــود سلس ــطه وج بواس
ــس  ــفافیت ح ــوع و ش ــم، تن ریت
ــا شــده  حرکــت در مخاطــب الق

ــد. ــاق می  افت ــا اتف و درک فض

یی
ویا

پ

تیمچــه،  هم نشــینی  فضایــی: 
راســته و ســرا به  عنــوان عناصــر 
ــی  ــازار ایران ــاری ب ــل معم کام
ــله  ــک سلس ــم در ی ــار ه در کن
مراتــب منطقــی مجموعــه  ای 
بی  نظیــر و منحصربفــرد را پدیــد 

ــت. آورده اس

سبز
ی 

ضا
ف

ایجــاد  بــا  سرســبز  محیــط 
محیــط لذت  بخــش و جــذاب، 
بــرای  را  مناســبی  محــل 
اســتراحت، نشســتن، تشــکیل 
جمع  هــای دوســتانه و تجمــع 
فراهــم  صنفــی  تشــکل  های 

کــرده اســت.

پیچیدگــی: طــرح خطــی راســته 
بــازار در کنــار فضــای بســته 
ــی  ــا گشــایش فضای ــا ب تیمچه  ه
در فضــای میانــی تیمچه  هــا و 
ــا  ــی زیب ــاز ســرا ترکیب فضــای ب
و  مکــث  حرکــت،  فضــای  از 
ــت. ــرده اس ــاد ک ــتراحت ایج اس
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ری
پذی

یق  
طب

ت

سی
ستر

د د
تعد

و  ورودی  هــا  زیــاد  تعــداد 
بیــن  ارتبــاط  و  خروجی  هــا 
ــب  ــظ سلســله مرات ــا حف ــزا ب اج
دسترســی بــه فضاهــا، ارزش 
ــای  ــه فض ــه مثاب ــه را ب مجموع
ــش داده  ــادی افزای ــای اقتص پوی

اســت. 

ری
پذی

ییر
تغ

تی
عالی

م ف
جا

انس

ــه  ــازار در مجموع عناصرکامــل ب
صنــف  فعالیــت   به واســطه 
ــق  ــم و رون ــترک دارای نظ مش
ــت منســجم  ــردی و  فعالی عملک

و یکپارچــه  ای اســت.

ضا
ی ف

انای
خو

واضــح  و  آشــنا  تصاویــر 
ذهنــی  ســاختار  در  مجموعــه 
ارتباطــی  راه هــای  و  بیننــده 
شــفاف و مســیرهای حرکتــی 
خوانــا و جــذاب بیــن عناصــر

یی
ضا

ت ف
اطا

رتب
 و ا

ال
تص

ــط ا ــای راب ــود فض ــطه وج به واس
داالن ماننــد و تعــداد اتصــال 
بیشــتر مابیــن عناصــر مجموعــه، 
فضاهــا به  هــم متصــل و درهــم 
ارتباطــات  و  شــده  اند  تنیــده 
و  به  هم  پیوســته  درونــی 
سلســله  مراتبی بیــن آنهــا وجــود 

دارد.

جدد
ی م

بند
کر

پی

ــا تبدیــل  ــد ب ایجــاد روابــط جدی
ریزدانه  هــا  بــه  درشــت  دانه  ها 
ــاری،  ــای تج ــش واحده و افزای
به دلیــل عدم  نیــاز بــه انبــار و 
ــره  ــکل  گیری پیک ــار، و ش آب  انب
جدیــدی بــا ایجــاد مطابقــت 

ــد  ــت جدی ــا فعالی ــدی ب کالب

یت
فعال

م- 
 فر

ذیر
ش  پ

اکن
ی و

ده
زمان

زسا
با

اســتقرار  و  -طراحــی 
ویترین  هــای چوبــی مشــابه و 
راســته طــول  در  متحــرک 

جلــوی  ایــوان  -حــذف 
حجره  هــای تیمچــه جنوبــی و 
چوبــی  ویترین  هــای  تعبیــه 

اقامتــگاه  و  دفاتــر  -تبدیــل 
بــه  انباری  هــا  و  تاجــران 
واحدهــای تجــاری و کارگاه های 

تولیــدی

     
     

ی  
ده

هت  
ازج

ب

اســتقرار فعالیت  هــای مکمــل 
ــترش  ــطه گس ــم بواس در کناره
و  امیــر  راســته  نفــوذ  حــوزه 
اختصــاص عناصــر مجموعــه 
زرگــری  صنــف  بــه  امیــر 
ــد آورده  وابســتگی دادوســتد پدی

ــت.  اس
لی

مح
ت 

ذابی
ج

ــرِی  ــازه آج ــاری و س ــوع معم ن
منحصربفــرد  و  بی همتــا 
معمارانــه  ارزش  و  مجموعــه 
ــانه  ــی و زیباشناس ــت تاریخ باف
آن در افزایــش رغبــت کســبه  ها 
حضــور  جهــت  مشــتریان  و 
مــداوم و مکــرر موثــر بــوده 

مراســت.
ست

ت م
مرم

 و 
ظت

حفا

دائمــی  مراقبــت  و  حفاظــت 
امنیــت  احســاس  ایجــاد  بــا 
پویایــی  و  حضورپذیــری  در 
مجموعــه موثــر بــوده اســت.

ضا
ه ف

جلو

ــر  ــرای امی ــودگی س ــوه گش جل
ــگ  ــای تن ــذر از فض ــس از گ پ
ــای  ــر و فضاه ــازار امی ــته   ب راس
ــمالی و  ــه ش ــبیه داالن تیمچ ش
جنوبــی، زیبایــی نــور در تاریکــی 
را در دیــد ناظــر پدیــد آمــده 

ــت ــراس ــرای امی ــودگی س گش

دی
کالب

ت 
منی

ا

خوانایــی فضــا و وجــود نظــارت 
در فضــا و تامیــن امنیــت شــبانه 
ــت  ــا اهمی ــف ب ــور صن در حض
زرگــری در مجموعــه اثرگــذار 

ــوده اســت. ب

جدول 5. بررسی و تحلیل ویژگی  های قابلیت  های چهارگانه فضا )یافته  های مصاحبه- سندکاوی و تطبیق با داده  های مشاهده(
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براســاس نتایــج جــدول قبــل می  تــوان بیــان کــرد؛ خرده  فروشــی 
ــی از  ــه یک ــدت، ب ــد در کوتاه  م ــد و راک ــب  وکار کن ــک کس از ی
ــا  ــل شــده اســت و ب ــای اقتصــاد شــهری تبدی ــن بخش  ه پویاتری
ــر و  ــال تغیی ــات در ح ــا و خدم ــه  ای از کااله ــه مجموع ــه ب توج
ــداری انجــام می  شــود.  محیط  هــای جــذاب کــه در آن عمــل خری
ــرای  ــی ب ــی اساس ــد فعالیت ــر خری ــردم دیگ ــیاری از م ــرای بس ب
بــرآورده ســاختن نیازهــای مشــتری نیســت؛ بلکــه خریــد خــود بــه 
یــک تجربــه فراغــت فرح  بخــش تبدیــل شــده اســت )کاچینهــو45 
ــوردی  ــری مطالعه  م ــل انعطاف  پذی ــی عوام 2014، 132(. در بررس
مشــخص شــد کــه ســه مولفــه تنــوع ) عرضــه، فعالیــت و بصــری(، 
ســیالیت و فضــای ســبز در تــاب  آوری مجموعــه موثــر بــوده اســت. 
ــاص  ــل اختص ــی به  دلی ــر جنوب ــه امی ــر و تیمچ ــازار امی ــته ب راس
ــا  ــان ب ــوع کاالی یکس ــف و تن ــک صن ــه ی ــا ب ــی حجره  ه تمام
ــوع کیفــی و کمــی برخــودار  ــار هــم کــه از تن ــه کــم در کن فاصل
ــف در  ــلیقه  های مختل ــا و س ــخگوی نیازه ــان پاس ــت، همزم اس
ــدی  ــاظ گروه  بن ــادی از لح ــوع زی ــت و تن ــان اس ــن زم کوتاه  تری
ــن  ــوت ای ــاط ق ــه از نق ــد آورده ک ــوع کاال پدی ــک ن ــت ی و قیم
عناصــر اســت. انــواع گوناگــون تزئینــات بــدون عامــل ایجادکننــده 
ــری  ــای بص ــوع و غن ــه تن ــود ب ــی موج ــری و توال ــاع بص انقط
ــی  ــاص واحدهای ــر اختص ــوی دیگ ــت. از س ــزوده اس ــه اف مجموع
ــاز  ــا و نی ــل تقاض ــه بدلی ــف مجموع ــی صن ــای جانب ــه فعالیت  ه ب
ــر  ــادی از نظ ــوع زی ــا تن ــری از فض ــتفاده حداکث ــتری و اس مش
ــداوم  ــد آمــده کــه در ت ــه یــک صنــف پدی ــوط ب فعالیت  هــای مرب
ــس  ــای ح ــا الق ــیالیت ب ــه س ــت و مولف ــوده اس ــذار ب ــات اثرگ حی
ــی  ــر مهم ــه اث ــودن مجموع ــرزنده ب ــب در س ــت در مخاط حرک
داشــته اســت. فضــای ســبز و باطــراوت صحــن بــا درختــان کهــن 
ــه جذابیــت بیشــتر  ــده ب ــوان فضــای دعوت  کنن و حــوض آب به  عن
و پرمخاطــب بــودن مجموعــه کمــک شــایانی کــرده و فضــای بــاز 
ــازار گســترش یافتــه و فرصــت مناســبی  بواســطه ســرا به  داخــل ب

ــرده اســت. ــا ک ــن مهی ــرای اســتراحت و تنفســگاه مخاطبی را ب
ــن نتیجــه حاصــل شــد  ــز ای ــری نی در بررســی عوامــل تطبیق  پذی
کــه متغیــر تعــدد دسترســی  ها، خوانایــی، پیکربنــدی مجــدد، 
ــاب  آوری  ــا در ت ــوه فض ــی و جل ــای محل ــی، جذابیت  ه بازجهت  ده
ــی  ها   از  ــاد دسترس ــداد زی ــته  اند. تع ــر داش ــه تاثی ــی مجموع و پویای
ــن ورودی و  ــود چندی ــهر و وج ــز ش ــای مرک ــن خیابانه پرترددتری
ــن بیشــتر  ــی و جــذب مخاطبی ــر در پویای ــه راســته امی خروجــی ب
موثــر بــوده کــه از نقــاط قــوت مجموعــه اســت؛ ســهولت حرکــت و 
راحتــی اســتفاده از فضــا و تــداوم فضایــی مجموعــه بــا مســیرهای 
خوانــا و جــذاب، بــرای مخاطبیــن فضــا حــق انتخــاب بیشــتری را 
مهیــا کــرده اســت. ایــن مولفــه در تــداوم فعالیــت و تــاب  آوری موثر 
بــوده کــه در ایــن میــان راســته بــازار امیــر بدلیــل ســاختار خطــی 

ــوردار  ــا برخ ــن فضاه ــی بی ــات درون ــادی ارتباط ــداد زی آن از تع
اســت. همچنیــن بــه دنبــال منســوخ شــدن عملکــرد کاروانســرا و 
کمرنــگ شــدن نقــش تجــارت ملــی و فراملــی، ســرا و تیمچه  هــای 
ــش  ــازار گرای ــته ب ــی راس ــی و فعالیت ــه ســمت نظــام صنف ــر ب امی
پیــدا کــرده و بــا گســترش حــوزه نفــوذ راســته بــازار بیــن عناصــر 
مجموعــه وابســتگی کســب  وکار پدیــد آمــده و فعالیت هــای مکمــل 
و جانبــی نظــام صنفــی راســته بــازار کــه از لحــاظ تولیــد و عرضــه 
ــن  ــد. ای ــتقرار یافته  ان ــم اس ــک ه ــتند در نزدی ــم هس ــته به  ه وابس
روابــط جدیــد همزیســتی و بازجهت  دهــی به  واســطه فعالیــت 
صنــف مشــترک و ســهولت در انجــام فعالیت  هــا در پررونــق 
ــاری و  ــوع معم ــت ن ــت. جذابی ــوده اس ــر ب ــه موث ــدن مجموع ش
ــر  ــث درک بهت ــاد باع ــد برتض ــا تاکی ــزا ب ــدن اج ــاد ش تنگ  وگش

ــاز و جلــوه بیشــتر مجموعــه شــده اســت. فضــای ب
اهمیــت  به  ترتیــب  تغییر  پذیــری،  ویژگی  هــای  بررســی  در 
ــری  ــی، تغییرپذی ــت خــاص فضایی-زمان ــره فعالی متغیرهــای زنجی
اتصــال و  انســجام فعالیتــی و  پویایــی،  الگوهــا و فرایندهــا، 
ــد.  ــر بوده  ان ــات موث ــداوم حی ــاب  آوری و ت ــی در ت ــات فضای ارتباط
ــه  ــر ب ــد منج ــف جدی ــت صن ــه از فعالی ــر مجموع ــروی عناص پی
ــف  ــی-تولیدی« صن ــد »خرده  فروش ــت جدی ــره فعالی ــاد زنجی ایج
ــا  ــی فض ــت و پویای ــش رقاب ــه افزای ــده ک ــه ش ــازه   در مجموع ت
را به  دنبــال داشــته اســت. در گذشــته راســته بــازار به  عنــوان 
ــا  ــه ب ــوده ک ــرح ب ــبه مط ــا کس ــتری ب ــات مش ــل مالق ــا مح تنه
رواج الگــوی مصرف گرایــی و افزایــش تقاضــا و تبدیــل امــر 
ــتری در کل  ــای مش ــح، فض ــت و تفری ــه فراغ ــه تجرب ــد ب خری
مجموعــه گســترش یافتــه اســت. در واقــع نــگاه دقیــق بــه اثــرات 
ــر  ــال اخی ــد س ــی در چن ــالب خرده  فروش ــط انق ــده توس ــاد ش ایج
ــای  ــر مبن ــتم ب ــک سیس ــج از ی ــا به  تدری ــه م ــد ک ــان می  ده نش
مشــتری«  به  ســمت »مکان  هــای  خرده  فروشــی«  »فضاهــای 
ــای  ــاد محیط  ه ــه توســط ارزش-نشــانه و نم ــم ک حرکــت می  کنی
خریــد و کاالهــا قــوت می  یابنــد )کاچینهــو 2014، 132(. از ایــن  رو 
پیچیدگــی فضایــی در حضورپذیــری بیشــتر در فضــا اثــر مطلوبــی 
گذاشــته اســت. از دیگــر نقــاط قــوت مجموعــه انســجام فعالیتــی 
ــط  فضاســت کــه باعــث متجانــس شــدن فعالیت  هــا و حفــظ رواب

ــت. ــده اس ــتر ش ــت بیش ــی و جذابی درون
ــد  ــخص ش ــری مش ــت واکنش  پذی ــای قابلی ــی مولفه  ه در بررس
ــت  ــت و حفاظ ــر فرم-فعالی ــازماندهی واکنش  پذی ــر بازس ــه متغی ک
و مرمــت مســتمر در پویایــی و تــاب  آوری اثرگــذار بــوده اســت. در 
واکنــش بــه زنجیــره فعالیــت جدید و جهــت هماهنگــی و همخوانی 
ــه  ــری مجموع ــیمای ظاه ــادی در س ــوالت اقتص ــا تح ــا ب فض
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــازماندهی  های ص س
نیــاز بــه دفاتــر، اقامتــگاه و انبــاری ایــن واحدهــا بــه کارگاه هــای 
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تولیــدی و واحدهــای تجــاری تبدیــل شــده و در راســتای همســازی 
ــا  ــوی مغازه  ه ــش کاال در جل ــوه نمای ــد، نح ــف جدی ــا صن ــرم ب ف
ــتقرار  ــا اس ــده و ب ــته  ها سازماندهی  ش ــردن راس ــتم راه  بندک و سیس
ــی  ــیر طوالن ــه مس ــا، ب ــوی حجره  ه ــی در جل ــای چوب ویترین  ه
ــت. در  ــده اس ــیده ش ــی بخش ــری خاص ــوع بص ــازار تن ــته ب راس
تمیچــه امیــر جنوبــی ایــوان جلــوی حجره  هــا کــه بــرای نمایــش 
ــای آن  ــده و به  ج ــذف گردی ــده ح ــتفاده می  ش ــاس اس ــار اجن و انب
ــف  ــطح ک ــالف س ــز اخت ــده و نی ــه ش ــی تعبی ــای چوب ویترین  ه
ــاال آوردن ســطح تیمچــه حــل  ــا ب ــا ســطح تیمچــه ب ــا ب حجره  ه
شــده اســت. همچنیــن حجره  هــای مخروبــه و متروکــه از عوامــل 
ــن  ــن می  شــود. در ای ــی، باعــث عــدم حضــور مخاطبی ایجــاد ناامن
رابطــه پینتــر و همــکاران 46)2012( »ســاختمان های فرســوده«، » ابنیــه 
مخروبــه، متروکــه و رهــا شــده«، » نقاشــی های دیــواری نامناســب«، » 
زمین هــای خالــی«، » وجــود نقــاط پنهــان و اختفا« و » کیفیت نامناســب 
ــد  ــی نموده  ان ــی معرف ــاد ناامن ــل ایج ــا« را از عوام ــا و پیاده روه تقاطع ه
)پیتنــر و دیگــران 2012(. از ایــن  رو  مراقبــت و حفاظت  هــای دائمــی 
در مجموعــه باعــث ایجــاد امنیــت و در نتیجــه پویایــی و رونــق بیشــتر 

مجموعــه شــده اســت. 

4-5. تحلیل تطبیقی
 داده  هــای حاصــل از بخــش پیشــین نشــان داد کــه مجموعــه امیــر 
ــدی-  ــای کالب ــای فض ــاظ قابلیت  ه ــز از لح ــی تبری ــازار تاریخ ب
عملکــردی دارای وضعیــت مناســبی بــرای تــداوم حیــات اســت. در 
تصویــر 9 براســاس تطبیــق نتایــج حاصــل از داده  هــای کّمــی چک 
لیســت مشــاهداتی و مصاحبــه بــا اطالعــات منتــج از ســندکاوی و 
ــه  ــر مجموع ــورداری عناص ــزان برخ ــر 8، به می ــا تصوی ــق ب مطاب
ــده  ــاره ش ــی اش ــای محیط ــه و ویژگی  ه ــای چهارگان از قابلیت  ه
ــاس  ــی براس ــه چندظرفیت ــری، مولف ــت انعطاف  پذی ــت. در قابلی اس
درصــد تغییــر نظــام صنفــی- فعالیتــی عناصــر مجموعــه بــا توجــه 
بــه تعــداد واحدهــای تغییــر صنــف یافتــه بــه تعــداد کل حجره  هــا 
)در حــال حاضــر( ارزیابــی شــده، در قابلیــت تطبیق پذیــری، مولفــه 
رشــد برمبنــای درصــد افزایــش تعــداد واحدهــا نســبت بــه تعــداد 
واحدهــای وضعیــت اولیــه بــرآورد شــده، در توانایــی تغییرپذیــری، 
بــرای بیــان میــزان پویایــی عملکــردی عناصــر مجموعــه نســبت 
ــبه  ــا محاس ــداد کل واحده ــه تع ــا ب ــال و پوی ــای فع ــداد واحده تع
گردیــده و در توانایــی واکنش  پذیــری، مولفــه خودســازماندهی 
ــف  ــه صن ــه ب ــای اختصاص  یافت ــداد واحده ــبت تع ــاس نس براس
میــزان  به  عبارتــی  و  واحدهــا  کل  تعــداد  بــه  فضــا  غالــب 

ــت.  ــده اس ــی ش ــی ارزیاب ــت تک  صنف ــی و فعالی تخصص  گرای

تصویر 8. وضعیت نظام صنفی مجموعه بازار امیر 
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تصویر 9. میزان برخورداری عناصر مجموعه از قابلیت  های چهارگانه فضایی )یافته  های مشاهده- مصاحبه و تطبیق با داده  های مستندات تاریخی(

نتایــج تحلیــل )تصویــر 9( نشــان می  دهــد راســته بــازار امیــر و تیمچــه 
ــه  ــای چهارگان ــورداری از قابلیت  ه ــاظ برخ ــب از لح ــی به  ترتی امیرجنوب
فضــا در بهتریــن وضعیــت قــرار دارنــد کــه در ادامــه بــه شــرح 

ــت: ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــن قابلیت  ه ــه ای ــوط ب ــای مرب مولفه  ه
ــتم  ــرف و سیس ــیوه تولید-مص ــای ش ــر دگرگونی  ه ــی: در اث چندظرفیت
ــت  ــا گذش ــی ب ــای قبل ــدن صنف  ه ــق ش ــل کاال و کم  رون ــل و نق حم
ــت  ــود را از دس ــی خ ــت قبل ــره فعالی ــرد و زنجی ــه عملک ــان مجموع زم
ــا  ــا تقاضــا، ب ــه نیازهــای روز و متناســب ب داده؛ و جهــت پاســخگویی ب
پذیــرش نظــام صنفــی و فعالیتــی جدیــد بــه عملکــرد اصلــی خــود ادامــه 
ــل  ــر کام ــر شــمالی شــاهد تغیی ــن  رو بجــز تیمچــه امی داده اســت. از ای
ــاالی  صنــف و فعالیــت مجموعــه هســتیم کــه میــزان انعطاف  پذیــری ب

ــد.  ــان می  ده ــه رانش مجموع
ــرای  ــی ب ــل مثبت ــی عام ــای خرده  فروش ــداد واحده ــش تع ــد: افزای رش
ــز  ــکا- ژانوویت ــگا و سلینس ــود. دول ــوب می  ش ــتر محس ــاب آوری بیش ت
ــاالی  ــزان ب ــد می ــد و معتقدن ــاب  آوری بیشــتر می  دان رشــد را شــاخص ت
افتتــاح مغازه  هــای جدیــد احتمــااًل بــا تکثیــر کســب  وکار باعــث افزایــش 
ــا  ــااًل ب ــه احتم ــن مرحل ــی در ای ــز خرده  فروش ــود. مراک ــت می  ش رقاب
جــذب ســرمایه گذاری  های جدیــد، فضــای موجــود را بــرای رفــع 
ــراه  ــازه بهم ــی ت ــای خرده  فروش ــد. فض ــش می  ده ــاال افزای ــای ب تقاض
تراکــم بــاالی خرده  فروشــی، تقاضــای درحــال تغییــر را در یــک مرکــز 
ــتر  ــول بیش ــور معم ــه به  ط ــن مرحل ــاب  آوری در ای ــد. ت ــهیل می  کن تس
اســت )دولــگا و سلنیســکا-ژانوویتز 2015، 20(. از ایــن  رو، 
ــر،  ــازار امی ــته ب ــه راس ــردد ک ــتنباط می گ ــه اس ــوق این گون ــودار ف از نم
تیمچــه جنوبــی و ســرای امیــر به  ترتیــب از میــزان قابلیــت تطبیق  پذیــری 
باالیــی برخودارنــد. ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه بــا تکثیــر فضاهــا 
ــث  ــتر، باع ــت بیش ــاد رقاب ــطه ایج ــا، به  واس ــداد واحده ــش تع و افزای

ــود. ــتر می  ش ــاب  آوری بیش ت
ــه  ــادی ب ــال اقتص ــای فع ــاالی واحده ــبت ب ــردی: نس ــی عملک پویای
واحدهــای خالــی و رهاشــده در مجموعــه علی رغــم تحــوالت، در برابــر 
رقیب  هــای جدیــد، گســترش انــواع الگوهــای مراکــز خریــد در مجــاورت 
بــازار تاریخــی تبریــز و گوشــه  وکنار شــهر، خیابان هــای تجــاری و 
ویترینــی در قابلیــت بــاالی تغییرپذیــری اثرگــذار بــوده اســت. از ایــن  رو، 

ــش  ــه افزای ــردی و در نتیج ــی عملک ــبت پویای ــن نس ــاالی ای ــزان ب می
ــال  ــای فع ــداد واحده ــش تع ــا افزای ــه ب ــد ک ــان می  ده ــاب  آوری را نش ت
تــاب  آوری نیــز ارتقــا می  یابــد. ایــن یافتــه را می  تــوان بــا نتیجــه مطالعــه 
دولــگا و سلینســکا- ژانوویتــز مطابــق دانســت کــه نــرخ بــاالی واحدهــای 
ــگا و  ــد )دول ــد می  دان ــز خری ــن مراک ــاب  آوری پایی ــانه ت ــی را نش خال

سلنیســکا-ژانوویتز 2015، 21(.
ــته    ــه در راس ــی از آن اســت ک ــای پژوهــش حاک ــازماندهی: یافته  ه خودس
بــازار امیــر و تیمچــه امیــر جنوبــی به  واســطه فعالیــت نظــام تک  صنفــی و 
تخصص  گرایــی میــزان قابلیــت واکنش  پذیــری فضــا بــا گذشــت زمــان در 
ــن امــر به  خاطــر امــکان انتخاب  پذیــری  ــر بحران  هــا بیشــتر اســت. ای براب
ــاز به  طــی مســیرهای طوالنــی  ــدون نی ــاه و ب بیشــتر در مــدت زمــان کوت
در جــذب مشــتری و مخاطبیــن بیشــتر عامــل مهمــی محســوب می  شــود 

کــه تــاب  آوری را در پــی داشــته اســت. 
6. نتیجه  گیری 

ــود  ــی از وج ــی پژوهــش حاک ــات نظــری و میدان ــج حاصــل از مطالع نتای
ارتبــاط بیــن یافته  هــای نظــری و تجربــی مطالعه  مــوردی و مــدل نهایــی 
تقریبــًا یکســانی بــا مــدل اولیــه اســت. در ایــن بیــن، مولفه  هــای جدیــدی 
چــون تنــوع بصــری، فضــای ســبز، خوانایــی، جلــوه فضــا، انســجام فعالیتی، 
ــای  ــر مولفه  ه ــالوه ب ــدی ع ــت کالب ــی و امنی ــات فضای ــال و ارتباط اتص
ــخیص داده  ــر تش ــه موث ــات مجموع ــری در حی ــی نظ ــتخرج از مبان مس
ــداوم  ــان ت ــان داد می ــل نش ــای حاص ــاق یافته  ه ــل و انطب ــدند. تحلی ش
ــا قابلیت  هــای فضــای  ــازار تاریخــی امیــر ب فعالیــت و پویایــی مجموعــه ب
ــای  ــن  رو، قابلیت  ه ــود دارد. از ای ــی وج ــه نزدیک ــردی رابط کالبدی-عملک
ــا  ــردی فض ــد کالبدی-عملک ــاب  آوری بع ــل ت ــة عوام ــه به  منزل چهارگان
ــری،  ــری، تطبیق  پذی ــای انعطاف  پذی ــت. قابلیت  ه ــرار گرف ــرش ق موردپذی
ــتند  ــا هس ــیل  های فض ــا و پتانس ــری توانایی  ه ــری و واکنش  پذی تغییرپذی
کــه بــا تســهیل تــداوم فعالیــت، پویایــی و رضایــت کاربــران بــر تــاب  آوری 
فضــای نمونــه مــوردی تأثیرگــذار اســت. در ایــن میــان راســته بــازار امیــر 
و تیمچــه امیرجنوبــی به  ترتیــب از لحــاظ برخــورداری از قابلیت  هــای 
فضایــی در بهتریــن وضعیــت قــرار دارنــد کــه بــا تغییــر الگــوی مصــرف، 
راســته بــازار امیــر بــا توجــه بــه قــدرت و اهمیــت صنــف خــود و به  واســطه 
ــاد  ــداد زی ــی، تع ــی، دسترس ــت تک  صنف ــی، فعالی ــاخص  های چندظرفیت ش
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ــد در  ــف جدی ــا صن ــازی ب ــا، همس ــی واحده ــت تمام ــا، فعالی حجره  ه
گســترش صنــف خــود در مجموعــه و ارتقــای تــاب  آوری مجموعــه نقــش 
ــای  ــای قابلیت  ه ــک از مولفه  ه ــه هری ــه ب ــت. توج ــته اس ــی داش مهم
فضــای کالبدی-عملکــردی موجــب افزایــش تــاب  آوری فضــای تاریخــی 
ــب  ــان، موج ــی زم ــل در ط ــن عوام ــه ای ــی ب ــردد؛ بی  توجه ــازار می  گ ب

ــردد.   ــاب  آوری می  گ ــدم ت ــیب پذیری و ع آس
باتوجــه بــه نتایــج حاصــل از آزمــون مــدل تحقیــق در مطالعه  مــوردی و 
تطبیــق داده  هــا، مــوارد زیــر در ارتقــای تــاب  آوری فضــای بــازار تاریخــی 

امیــر تبریــز نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت: 
ــودن  ــال ب ــزان فع ــانگر می ــی نش ــردی و چندظرفیت ــی عملک - پویای

مجموعــه و توانایــی پاســخگویی فضــا بــه تغییــرات محیــط اســت 
کــه تــاب  آوری را به  دنبــال دارد.

ــه  ــان  دهنده مولف ــه نش ــی ک ــای خرده  فروش ــداد واحده ــش تع - افزای
ــت  ــه حضــور در فضــا و ایجــاد رقاب ــل ب ــش تمای ــا افزای ــد اســت ب رش
ــه  ــه تجرب ــد کــه ب ــا و پربازدی ــه نقــاط پوی بیــن واحدهــا، مجموعــه را ب

ــرده اســت.  ــل ک مشــتری متکــی اســت، تبدی
ــز  ــا تمرک ــی ب ــه تخصص  گرای ــش ب ــی و گرای ــت نظــام تک  صنف - فعالی
ــک فضــا  ــوع در ی ــای متن ــا گروه  بندی  ه عرضــه کاالی یکســان ب
در  زمــان  کوتاه  تریــن  در  بیشــتر  انتخاب  پذیــری  امــکان  به  خاطــر 

ــن بیشــتر تاثیرگــذار اســت.  جــذب مخاطبی
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مدیریــت 4)14(: 26-5.
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Problem Statement: The concept of resilience has been mostly employed in disaster and human 
geography studies, and research on resilience of environments to unnatural hazards has just begun, 
requiring extensive reflection and consideration. Spatial resilience is considered as one of the new 
dimensions in the field of resilience which seeks to address the issue of vitality and dynamics of 
the space by preserving identity and function through focusing on the specific characteristics and 
capabilities of space over time. Accordingly, a resilient space as an appropriate context provides 
the possibility of continued vitality while maintaining dynamic performance, and in response 
to changing conditions through adaptation to the needs and demands of the society, satisfies the 
needs of spatial users' with different tastes and guarantees and sustains the vital system of space. 
However, in today's cities, most of the newly constructed spaces are vulnerable to crises and lose 
their efficiency quickly leading to users’ leave. Therefore, the historical bazaars of Iran as one of the 
valuable spaces that have continued to operate despite various changes in different periods and have 
been able to meet the daily needs, are of importance requiring consideration. Based on the foregoing, 
to resolve a part of this epistemic gap, the present study with an emphasize on the domain limited to 
Amir complex in the historical bazaar of Tabriz, and considering its position and role in the life of 
the Bazaar Tabriz, has aimed to take measures in line with rooting of the resilience of this space and 
examining its spatial capabilities. So, this research seeks to answer the following questions: What 
are the factors affecting the realization of resilience in the historical space of bazaars? And how has 
the resilience been realized due to the changes in the recent years concerning Amir Complex in the 
historical bazaar of Tabriz?
Objectives: The present study is not aimed at discussing the concept of resilience, but rather 
investigating the use of this term to understand the changing of spaces and also evaluate the 
vulnerability reduction strategies. In other words, this study is aimed to investigate the environmental 
characteristics affecting resilient spaces which requires reading of the physical-functional capabilities 
of these spaces. This dimension which is concerned with environmental factors is considered as the 
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dominant dimension of spatial resilience, because it goes beyond the various dimensions that are 
regarded as the proposed basic criteria of a resilient space. 
Methodology: This study is applied (qualitative type) in terms of method which has been conducted 
using a case study. First, by analyzing the theoretical framework and by deductive research strategy, 
the conceptual model of resilient space was extracted and to realize the determined objectives, the 
application of this model to the study sample was tested with inductive research strategy. To collect 
data, triangulation method was chosen employing direct observation, and interviewing and indirect 
document-based. The obtained data was analyzed using logical argumentation and historical-
interpretive strategies; and for making a comparison and drawing the conclusion, the operational 
findings of the three research tools were qualitatively analyzed with the comparative strategy.
Findings: By reviewing the literature on the capabilities of flexibility, adaptability, variability and 
reactivity, the theoretical findings were extracted and tested. By making an association between the 
results of empirical and theoretical findings based on the case study and also by adapting the data 
obtained from the three research tools, it can be concluded that the manner of Amir Bazaar resilience 
shows the environmental impact of four capabilities of the physical-functional dimension of space. 
In examining the complex enjoyment of space capabilities, Raste Bazaar and Amir Junubi Timche 
allocated the best situation to themselves. With promotion of consumerism pattern and the function 
changing of inns and teams, and with regard to transforming shopping into a leisure experience, Amir 
Raste Bazaar has captured the economic pulse of the complex through the variables of polyvalence, 
multiple access and spatial communication, single trade activity, increasing number of retail units, 
the activity and dynamics of all units, the alignment of form with the new trade and the expansion 
of its trade in the complex, and has played a significant role in the continuity and resilience of the 
complex.
Conclusion: Therefore, specialization and functional dynamics in the complex which increases the 
desire to be present in the space and create competition between units, indicates the activity level of 
the complex and the ability of the space to respond to changes in the environment, which has led to 
continuity of life and resilience. Considering each component of physical-functional dimension of 
space increases the resilience of the bazaar historical space; on the contrary, neglecting these factors 
causes vulnerability and non-resilience over time.
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