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1. مقدمه و بیان مسئله
بازار1ایرانی1تاریخچه11گسترده1ای1دارد1و1با1توجه1به1شواهد1
شکل1گیری1 در1 اصلی1 عنصر1 به1عنوان1 همواره1 تاریخی،1
زندگی1 از1 نمادی1 به1عنوان1 بازار1 است.1 کرده1 عمل1 شهرها1
شهری1 اکوسیستم1 در1 سکونت1 نماد1 بارزترین1 و1 شهری1
ایرانی1است.1بخش1خرده1فروشی1ایران1در1حالت1گذار1برای1
و1 دارد1 ساله1 هزار1 سابقه1ای1 ایران1 است.1 مانده1 باقی1 آینده1
بسیاری1از1شهرهای1آن1به1اندازه1خود1ایران1قدمت1دارند.1
ایران1در1طول1عمر1خود1با1چالش1های1متعددی1روبرو1شده1
است.1موقعیت1جغرافیایی1آن1موجب1تغییرات1زیادی1شده1
است.1این1تغییر1در1بوم1شناسی1شهری1بر1ساختار1اجتماعی1
کشور1تأثیر1گذاشته1است.1فرهنگ1ها1و1اقلیم1های1مختلف1
نیز1منجر1به1درگیری1های1بین1المللی1خواسته1یا1ناخواسته1
شده1است.1بازار1سنتی1به1عنوان1یک1نهاد1تأثیرگذار1در1حفظ1
است.1 داشته1 بی1بدیلی1 عملکرد1 ایران1 در1 فرهنگی1 هویت1
»بازار«1بخش1کلیدی1شهر1ایرانی1است1و1بدین1ترتیب1یک1
نهاد1اجتماعی1را1در1ارتباط1با1سایر1نهادها1در1شهر1شکل1

داده1است.1بازار1به1طور1عمده1در1ارتباط1با1دین1و1سیاست1
بوده1است.1که1دو1نهاد1اجتماعی1مهم1دیگر1در1تاریخ1شرق1
محسوب1می1شوند11)آزاد1ارمکی،13911(.1تجلی1سه1نهاد1در1
مناطق1مرکزی1شهرهای1تاریخی1ایران1یک1شاخص1است،1
در1حالی1که1سه1نهاد1نام1برده1تا1کنون1تعدیل1کننده1قدرت1
قلب1 در1 بازار1 فضایی1 حضور1 همچنین،1 بوده1اند.1 ایران1 در1
یک1شهر1ایرانی1ودر1مجاورت1سایر1آثار1تاریخی1نشان1دهنده1

موقعیت1اولیه1بازار1در1شهر1است.
تاریخچه11بازارهای1ایرانی1گسترده1است1و1با1توجه1به1شواهد1
تاریخی،1بازار1همواره1به1عنوان1عنصر1اصلی1در1شکل1گیری1
شهرها1عمل1کرده1است.1بازار1نماد1زندگی1شهری1و1بارزترین1
اشرف1 است.1 ایران1 شهری1 اکوسیستم1 در1 سکونت1 نشانه1
بسیاری1 و1گسترش1 توسعه1 که1 است1 کرده1 بیان1 1)13۵3(
است1 بوده1 آن1 و1شکل1 بازار1 موقعیت1 اساس1 بر1 شهرها1 از1
)اشرف،13۵31(.1بازار1به1عنوان1ستون1فقرات1شکل1گیری1شهر1
شناخته1شده1است1و1راه1اصلی1ارتباط1بخش1های1خارج1از1

شهر1با1هسته11اولیه11شهر1بوده1است.

 شکل 1: بازار سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

سياسيموقعيت 

موقعيت مذهبي موقعيت اقتصادي

دوران قاجار
 عنوان مكان تفريحيخيابان به

دوره پهلوي اول
 گذر و تفريحعنوان مكان خيابان به

دومدوره پهلوي 
 ، مركز تجارت و امور تجاريتفريح، گذرعنوان مكان خيابان به

 

قدیمی1 زندگی1 پایان1 نتیجه11 شهرها1 در1 مدرنیته1 ظهور1
حال1 در1 همواره1 انسان1 است.1 بوده1 اجتماعی1 و1 فرهنگی1
تغییر1و1تجربه11لذت1مدرنیته1و1شکوه1سبک1زندگی1جدید1
بوده1است.1مراکز1خرید1به1نمادی1از1گسترش1مصرف1گرایی،1
این1 است.1 شده1 تبدیل1 شدن1 جهانی1 و1 مصرفی،11 جامعه11
مراکز1خرده1فرهنگ1های1جوانان1و1چالش1های1فرهنگی1در1
مقابل1هژمونی1در1سطح1ملی1را1نشان1می1دهند1که1منجر1به1
کاهش1ارزش1و1در1نهایت1افول1بازار1سنتی1شد.1همان1طور1
که1کوستیکوا1بیان1می1کند:1فرآیندهای1جهانی1شدن1که1به1
سرعت1در1حال1توسعه1است1منجر1به1ظهور1مسائل1مربوط1
برابری1 تحقق1 که1 می1شود1 فردی1 چندفرهنگی1 توسعه1 به1
نجات1 ضرورت1 همچنین1 و1 مختلف1 فرهنگ1های1 مفهومی1
فرهنگ1های1مختلف1با1بازنمایی1های1منحصر1به1فرد1آن1ها1را1

.)Kostyukov, 2015, p. 263( مطرح1می1کند
به1 یا1 بازار1 آیا1 دارد.1 در1شهرها1 زیادی1 بازار1شهرت1 امروزه1
نوعی1»سنت«1توانسته1است1در1تقابل1با1مدرنیسم1و1عناصر1
مدرن1به1حیات1خود1ادامه1دهد؟1یا1آن1را1انکار1کرده1و1از1
چرخه11زیست1شهری1حذف1شده1است؟1تمرکز1این1مقاله1
به1طور1خاص1بر1مورد1»بازار1سنتی1تجریش«1است1که1در1

است.1 واقع1شده1 تهران1در1منطقه1شمیران1 حومه1شمالی1
این1بخش1در1مجاورت1یک1مرکز1خرید1مدرن1به1نام1مرکز1

خرید1قائم1واقع1شده1است.

2. روش شناسی 
و1 تجزیه1 و1 و1شرح1 بهره1می1برد1 از1روش1کیفی1 مقاله1 این1
ارائه1 را1 انسانی1 تجربه1 محتوای1 یا1 کیفیت1 دقیق1 تحلیل1
پژوهش1 حال،1 عین1 در1 1.)Marvasti, 2004( می1دهد1
به1 که1 است1 نظریه1 تولید1 و1 استقرایی1 تحقیق1 یک1 حاضر1
مصاحبه1های1کیفی1مرتبط1است.1اهمیت1تحقیقات1کیفی1
را1در1محیط1های1طبیعی1که1 افراد1 است1که1می1تواند1 این1
درآن1قرار1دارند1به1جای1محیط1های1مصنوع1و1آزمایشی1مورد1
پژوهش1 میلر1 و1 )Flick, 2017(.1کیرک1 قرار1دهد1 مطالعه1
کیفی1را1به1عنوان1سنت1خاصی1تعریف1می1کنند1که1به1طور1
اساسی1به1مشاهده11افراد1در1قلمرو1خود1و1تعامل1با1آن1ها1به1
افراد1در1 زبان1خود1یا1شرایط1آن1ها1وابسته1است.1مشاهده11
قلمروشان1شامل1مشاهده،1ملحق1شدن،1صحبت1با1افراد1و1
1.)Pope & Mays, 2006( خواندن1آنچه1می1نویسند1می1باشد
گروه1های1تمرکز1و1مکالمه1روش1هایی1برای1صحبت1با1افراد1
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نظری1 مطالعه1 این1 هستند.1 آن1ها1 نظرات1 نقطه1 دریافت1 و1
نظر1 از1 نظریه1ها1 بنابراین1 دارد،1 را1 خود1 خاص1 چالش1های1
کاربرد1آن1ها1با1یکدیگر1مقایسه1شده1اند.1با1توجه1به1ماهیت1
چند1بعدی1و1تمرکز1بین1رشته1ای1مطالعه11حاضر،1روش1های1
زیر1در1این1پژوهش1استفاده1شده1است:1مطالعات1اسنادی،1

مشاهده،1مطالعات1تجربی1و1میدانی1شامل1مصاحبه.
این1مقاله1601مصاحبه1مورد1مطالعه1قرار1گرفته1است1 در1
که1نیمی1از1آن1ها1به1بخش1سنتی1و1نیمی1دیگر1به1بخش1
مرکز1خرید1مدرن1اختصاص1داده1شده1است.1امتیاز1روش1
کیفی1مورد1استفاده1در1سؤاالت1باز1پاسخ1و1پرسشی1که1به1
شرکت1کنندگان1این1امکان1را1می1دهد1تا1به1جای1انتخاب1از1
بین1پاسخ1های1ثابت،1با1کلمات1خود1پاسخ1دهند،1از1جمله1
اهداف1این1روش1بوده1است.1مطالعه1موردی1این1مقاله1بازار1

سنتی1تجریش1و1مرکز1خرید1مدرن1قائم1است.1

3. ضرورت تحقیق
ارزش1های1اخالقی1سنتی،1در1وهله11اول1ارزش1های1اولیه1ای1
هستند1که1توسط1افراد1خاصی1در1طول1تاریخ1انتخاب1شده1
و1فرهنگ1و1سنت1های1آن1را1شکل1داده1است.1در1مرحله1
را1 مردم1 زندگی1 بنیان1شیوه1 که1 ارزش1هایی1هستند1 دوم،1
نشان1 مردم1 و1رسوم1 آداب1 و1 زبان1 در1 و1 تشکیل1می1دهند1

جهان1 اساسی1 الگوهای1 کهن1 آن1 در1 که1 می1شوند1 داده1
ارزش1هایی1 بعد،1 مرحله1 در1 می1کنند.1 ایجاد1 را1 ملی1 بینی1
هستند1که1فرهنگ1ملی1خاصی1را1منحصر1به1فرد1می1کند1
1.)Kostukuva, 2002(1و1متفاوت1از1فرهنگ1های1دیگر1است
در1دنیای1مدرن1عناصر1مدرن1فراوان1و1فضاهای1بی1نظیری1
وجود1دارند1که1ممکن1است1به1پایان1بخشیدن1به1عناصر1
و1 سنتی1 عناصر1 که1 حالی1 در1 شود،1 منجر1 زندگی1 سنتی1
اجزای1مربوط1به1آن1در1همه1جا1حضور1دارند1و1در1تعامل1با1
دنیای1مدرن1به1حیات1خود1ادامه1می1دهند.1به1نظر1می1رسد1
وضعیت1کنونی1نشان1دهنده11افول1بازارهای1سنتی1و1فراگیر1
 Ingelhar & Welzel,(1شدن1مراکز1خرید1مدرن1خواهد1بود

.)2009
شمال1 بخش1 در1 تجاری1 مهم1 مرکز1 یک1 تجریش1 امروزه1
تهران1است1و1بسیاری1از1طبقات1اجتماعی1برتر1را1به1خود1
قدیمی1 سنتی1 بازار1 شامل1 بازار1 این1 می1دهد.1 اختصاص1
تجریش1به1عنوان1نمادی1از1هسته1اصلی1قدیمی1تجریش1و1
همچنین1مرکز1خرید1مدرن1قائم1می1باشد.1در1اینجا،1وجود1
همراه1 یکسان1 جغرافیای1 موقعیت1 یک1 در1 و1سنت1 مدرن1
به1دلیل1مجاورت1آن1 بازار1سنتی1 با1مدرن1شدن1مرزهای1
پژوهش1 برای1 مناسبی1 بسیار1 نمونه11 مراکز1خرید1مدرن1 با1

حاضر1است.11

شکل 2: اهمیت خیابان
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دومدوره پهلوي 
 ، مركز تجارت و امور تجاريتفريح، گذرعنوان مكان خيابان به

 
مراکز1خرید1مدرن1و1بازارهای1سنتی1هردو1رفتار1مشابهی1
از1سیستم1 نمادی1 هردو1 و1 دارند1 مدرن1 و1 در1شهر1سنتی1
شهری1و1دورانی1است1که1در1آن1زندگی1می1کنند1و1اهمیت1
دو1محیطی1که1در1آن1قرار1گرفته1اند1و1ارتباط1در1هم1تنیده11
خود1در1عملکرد1را1نشان1می1دهند.1در1پژوهش1حاضر،1این1
دو1محیط1متضاد،1در1کنار1هم1همزیستی1می1کنند.1آن1ها1
آمیزه1ای1 از1 نشانه1ای1 و1 از1مدرن1و1سنت1 ترکیبی1 به1عنوان1
در1 سنتی1 و1 مدرن1 اقتصادی1 و1 اجتماعی1 رفتارهای1 از1
ارتباطات1و1 نظر1گرفته1می1شوند.1دغدغه11اصلی1ما1بیش1تر1
آن1ها1 تعارض1 نحوه1 و1 مکان1 دو1 ترکیبی1 جهت1گیری1های1

بازار1 است1که1چرا1 این1سؤال1 به1 پاسخ1 مقاله1 است.1هدف1
سنتی،1علی1رغم1فراگیر1شدن1مراکز1خرید1مدرن،1همچنان1

پویا1عمل1می1کند1و1به1حیات1خود1ادامه1می1دهد.

4. رویکرد نظری
1به1عتوان1 مصرف1گرایی،1 پژوهش،1 این1 نظری1 چارچوب1
پژوهش1 نظریه11 که1 است1 شده1 گرفته1 نظر1 در1 ساختاری1
معرفی1 مصرف1گرایی1 چارچوب1 ادامه،1 در1 است.1 حاضر1
پژوهش1 مسئله11 و1سپس1چرایی1 داده1خواهد1شد1 و1شرح1

تبیین1خواهد1شد.11
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4-1- جامعه ی مصرف گرایی
و1 تولیدکنندگان1 بین1 تعامل1 فرهنگی1 مصرف1
مصرف1 مطلق1 اشکال1 از1 فراتر1 که1 است1 مصرف1کنندگان1
اصلی1 ایده11 به1عنوان1 مصرف1گرایی1 1.)Felicia, 2011( است1
رویکرد1نظری1پژوهش1حاضر1در1نظر1گرفته1شده1است1که1
در1آن1مصرف1کنندگان1تجربه11خود1را1وقف1فضاهای1مدرن1
می1کنند.1مراکز1خرید1به1عنوان1مکان1هایی1تعریف1می1شوند1
که1زندگی1به1طور1خاص1در1سطح1فیزیکی1فضاها1جلوه1گر1
معماری1 تجربه1 به1عنوان1 همزمان1 به1طور1 بلکه1 نمی1شود؛1
ابزار1 اولین1 می1رسد1 نظر1 به1 می1شود.1 شناخته1 احساسی1 و1
مصرف1یک1اقدام1اقتصادی1است1که1به1نیازهای1ما1پاسخ1
می1دهد،1هرچند1محققان1در1قرن1بیستم1بیش1تر1بر1شکل1
فرهنگی1مصرف1و1بعد1آن1به1عنوان1یکی1از1مهم1ترین1اجزای1
می1کند1 بیان1 استوری1 جان1 کرده1اند.1 تأکید1 جدید1 جامعه1
نیازها1و1 را1شکل1می1دهد،1 ما1 که1مصرف1فرهنگی1زندگی1
اساسی1 نیازهای1 و1 می1بخشد،1 سازمان1 مارا1 خواسته1های1
تصورات1و1رویاهای1ما1را1ضمن1نشان1دادن1تمایزات1فرهنگی1
فراهم1می1کند1)کاظمی،20091(.1این1نظریه1مطالعه1رفتارها1
از1دیدگاه1اجتماعی1و1فرهنگی1است.1همچنین1روابط1بین1
فرهنگ1زیسته1و1منابع1اجتماعی1را1که1برای1ایجاد1هویت1و1

جهت1گیری1روابط1استفاده1می1شود،1در1بر1می1گیرد.
ویژه11 حق1 از1 شهری1 زندگی1 مفهوم1 گذشته1 سال1 سی1 در1
موقعیت1اجتماعی1به1دنباله1روی1تهاجمی1سرمایه1فرهنگی1
تبدیل1شده1است.1این1پیگیری1مردان1و1زنان1را1به1اشکال1
1.)Zukin, 1998( مختلف1مصرف1فرهنگی1ترغیب1می1کند
بودریار1نیز1در1دیدگاه1خود1به1این1موضوع1پرداخته1است.1
او1در1طبقه1بندی1خود1مصرف1را1یک1زبان1می1داند،1جایی1
که1هر1شی1دارای1نمادی1است1که1مربوط1به1خودش1است.1
او1معتقد1است1که1الگوی1مصرفی1اغلب1از1طریق1تفاوت1ها1
توصیف1می1شود1تا1خدمات.1همان1طور1که1او1ادعا1می1کند:1
»ما1مصرف1می1کنیم1تا1متفاوت1از1دیگران1باشیم.1بنابراین،1
نحوه1 و1 می1کنیم1 مصرف1 ما1 آنچه1 طریق1 از1 تفاوت1ها1 این1
مصرف1آن1توصیف1می1شود« )Baudrillard, 2017(.1زوکین1
نیز1معتقد1است1که1در1حالی1که1بیش1ترین1مصرف1شهری1
همچنان1در1برگیرنده11ارضاء1نیازهای1روزمره1است،1بسیاری1
از1فضاهای1جدید1مصرف1شهری1مربوط1به1الگوهای1جدید1
تفریح،1مسافرت1و1فرهنگ1است )Zukin, 1998(.1مارکس1
و1بودریار1ابزارهای1مصرفی1را1ابزارهایی1می1دانند1که1مصرف1
را1ممکن1می1سازند )Baudrillard, 2017(.1در1مرکز1خرید1
اوقات1 نیازهای1 با1 از1محصوالت1مرتبط1 قائم،1تعداد1زیادی1

فراغت1است1و1نه1نیازهای1ضروری.
جان1بودیار1اشاره1کرده1است1که1تخریب1خالقانه1فرآیندی1
تا1 می1روند1 بین1 از1 قدیمی1 ساختارهای1 آن1 در1 که1 است1
ساختارهایی1 کنند،1 فراهم1 ساختارهای1جدید1 برای1 را1 راه1
منطقه11 1.)Baudrillard, 2017( می1کنند1 عمل1 مؤثرتر1 که1
تجریش1متأثر1از1تخریب1و1بازسازی1اخیر1توسط1شهرداری1
از1 نوآفرینی1ها1 این1 است.1 بوده1 یا1سرمایه1گذاران1خصوصی1

بازار1تجریش1داشته1است.1 بر1تغییرات1 جهاتی1پیامدهایی1
نیز1 سنتی1 بازار1 مجاورت1 در1 قائم1 خرید1 مرکز1 موقعیت1
بودریار،1 ادعای1 طبق1 است.1 بوده1 شرایط1 این1 تأثیر1 تحت1
تغییرات1آنقدر1سریع1اتفاق1می1افتد1که1بسیاری1از1ابزارهای1
جدید1مصرفی1قبل1از1استفاده1با1ابزارهای1جدیدتر1مصرفی1

جایگزین1می1شوند.

4-2- نظریه های موافق مصرف گرایی
به1عنوان1 را1 مصرف1 غربی1 رویکرد1 بیستم،1 قرن1 اواخر1 در1
یک11فرآیند1فرهنگی1دارای1نشانه1در1نظر1گرفت.1به1منظور1
اجتناب1از1رویکرد1به1طور1صرف1اقتصادی1و1یک1جانبه،1باید1
بر1ارزش1ها1و1نمادهای1فرهنگی1تمرکز1نمود1)باکاک،13811(.1
بوردو1و1ژان1بودریار1نیز1بر1مصرف1تأکید1خاصی1می1کنند1
تمرکز1 نشانه1شناسی1مصرف1مدرن1 و1 نمادها1 بر1ساختار1 و1

بیش1تری1دارند.
کاالهای1موجود1در1مرکز1خرید1مدرن1قائم1همان1طور1که1
منظر1 از1 که1 هستند1 کاالهایی1 تنها1 نه1 می1گوید1 فیسکه1
نمادهایی1هستند1 بلکه1 می1شوند1 گرفته1 نظر1 در1 اقتصادی1
با1 واقع1مصرف1کنندگان1 را1منتقل1می1کنند.1در1 معانی1 که1
خرید1محصوالت1نشانه1های1پنهان1اشیا1را1مصرف1می1کنند1
مصرف1کنندگان1 موارد،1 از1 بسیاری1 در1 )باکاک،1381(.1
بنابراین1 و1 اختصاص1دهند1 به1خود1 را1 نشانه1ها1 عالقمندند1
تمایل1به1خرید1اشیاء1دارند،1هرچند1نه1به1آن1نیاز1دارند1و1نه1
متعلق1به1آن1کاالها1هستند.1باکوک1این1موضوع1را1به1عنوان1
یک1تجربه11ذهنی1بی1انتها1معرفی1می1کند1که1به1یک1پدیده11
همیشه1زنده11مدرنی1که1برای1جوانان1تهرانی1جذاب1است1

منجر1می1شود.

4-3- ارتباط بین سنت و مدرنیته
و1 مدرنسیم1 و1 سنت1 بین1 بسیاری1 فرض1های1 پیش1
اول،11رویکرد1 مورد1 دارد.1 وجود1 آن1ها1 اجتماعی1 جهان1
سنت1 نابودی1 ریشه11 را1 مدرنیسم1 که1 مدرنیست1هاست1
رویکرد1 که1 هستند1 سنت1گراها1 دوم،1 مورد1 می1دانند.1
ترکیبی1 سوم،1 مورد1 و1 دارند.1 مردنیته1 مقابل1 در1 رادیکالی1
از1این1دو1رویکرد،1مدرن1و1سنت،1است1که1منحصرا1ًدر1این1
مقاله1به1آن1پرداخته1خواهد1شد.1این1رویکرد،1نظام1کالبدی1
سنتی1و1مدرن1را1در1هم1می1آمیزد،1به1عنوان1مثال1در1تهران،1
جایی1که1دو1بازار1مدرن1و1سنتی1در1کنار1هم1وجود1دارند.

»تجربیات1مدرنیستی1به1ندرت1روش1های1سنتی1بازنمایی1
یا1رد1می1کند.1در1 و1 برده1 بین1 از1 را1 ادبی1سنتی1 اشکال1 یا1
عوض،1مدرنیست1ها1به1دنبال1این1بودند1که1با1هنر1گذشته1
نوعی1گفتمان1داشته1باشند1که1گاهی1با1احترام1و1گاهی1با1
تمسخر1همراه1بوده1است« )Eliot, 2010(.1اما1درحال1حاضر1
با1»فرامدرنیسم«1روبرو1بوده1که1در1آن1هم1دوران1باستان1
و1سنت1و1هم1مدرنیته1و1مترقی1می1توانند1به1طور1همزمان1
وجود1داشته1باشند.1سنت1به1عنوان1نظامی1از1معانی1آموخته1
شده1و1مشترک1نسل1به1نسل1منتقل1شده1است.1این1جنبش1
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فلسفی1و1فرهنگی1شامل1عناصر1مدرنیسم1و1پست1مدرنیسم1
است.1از1این1رو،1مکانی1هم1برای1سنت1و1هم1برای1مدرنیته1
است1که1به1جای1تخریب1یا1جایگزینی1آن1به1دنبال1تجدید1

حیات1و1مدرن1سازی1سنت1است.
تحقیقات1نشان1می1دهد1که1بخشی1از1بازارها1امروزه1پیش1
وجود1 صفویه1 سلسله1 زمان1 در1 تهران1 روستای1 رشد1 از1
بازار1 که1 بود1 زمانی1 صفویه1 دوران1 حال،1 این1 با1 داشته1اند.1
به1طور1تدریجی1رشد1کرد.1به1دلیل1مدرنیته،1بازار1سنتی1
به1گونه1ای1معمول1طبقه1بندی1شده1است:1در1مواردی،1بازار1
سنتی1تغییری1نکرده1و1به1طور1مداوم1مانند1پیش1از1وقوع1

مداخالت1 از1 )غفلت1 می1کند1 عمل1 مدرنیسم1 پدیده1های1
جزیی،1مانند1استفاده1از1وسایل1الکترونیکی1یا1برق1در1بازار(.1
در1واقع1بازار1سنتی1سبک1معماری1و1فرم1قبلی1خود1را1حفظ1
کرده1است.1در1برخی1دیگر،1بازار1سنتی1به1طور1کامل1توسط1
مدرنیسم1احاطه1شده1است.1از1این1رو1یا1به1طور1کامل1از1
مرتبط1ترین1 است.1 مانده1 باقی1 عملکرد1 بدون1 یا1 رفته1 بین1
معماری1 معاصرسازی1 و1 مدرنیسم1 ورود1 مقاله،1 برای1 مثال1
سنتی1است.1در1این1سطح،1تا1تکامل1سنت1تغییرات1زیادی1

اعمال1خواهد1شد.1

جدول 1: تفاوت های مراکز خرید و بازار
اصنافدسترسینورکف

مرکز خرید قائم

کاربرد1مصالح1جدید1در1
کف1سازی

آسانسور1و1پله1برقی1نور1مصنوعی
جهت1دسترسی

برندهای1بین1المللی1روز

بازار تجریش

استفاده1از1آسفالت1
ساده1در1کف1سازی

دسترسی1از1طریق1نور1طبیعی
پیاده

محصوالت1سنتی

5. نتیجه گیری
بازارهای1ایرانی1حقیقتا1ًعنصر1مهمی1در1شکل1گیری1شهرها1
فقرات1شکل1گیری1 به1عنوان1ستون1 بازار1 بوده1اند.1 ایران1 در1
در1 جانشینی1 و1 تهاجم1 پدیده1 است.1 شده1 شناخته1 شهر1
مراکز1 اما1 است.1 گذاشته1 تأثیر1 بازار1 عملکرد1 بر1 شهرها1
خرید1نماد1گسترش1مصرف1گرایی1و1وقوع1جامعه1مصرفی1
و1 جوانان1 فرهنگ1های1 خرده1 که1 هستند1 جهانی1شدن1 و1
چالش1های1فرهنگی1در1برابر1هژمونی1در1سطح1ملی1را1نشان1
شده1 طراحی1 خطی1 رویکردی1 با1 تجریش1 بازار1 می1دهند.1
است1که1بازار1سبک1سنتی1را1با1مرکز1خرید1مدرن1به1طور1
یکپارچه1پیوند1می1دهد.1فضاهای1خرید1در1منطقه1قائم1از1
طریق1ورود1به1مرکز1خرید1از1بازار1به1صورت1هماهنگی1به1هم1
مرتبط1می1شوند.1از1مصالح1سنتی1مانند1آجر1در1سراسر1بازار1
و1کاشی1های1مرمر1با1روکش1خوب1در1مرکز1خرید1استفاده1
شده1است1که1جلوه1ای1متناقض1و1در1عین1حال1زیبا1به1آن1
بخشیده1است.1آنچه1نظریه1پردازان1اجتماعی1از1آن1به1عنوان1
جوامع1مصرفی1یاد1می1کنند،1در1معماری1ایران1بسیار1با1این1
موضوع1مرتبط1است.1این1فضاها1نه1تنها1تأثیر1تغییر،1بلکه1

دالیل1و1انگیزه1های1تغییرات1نیز1هستند.1ظاهر1پدیده1مرکز1
بیانگر1نگرش1ها،1سیستم1ها1و1روابط1مختلف1 خرید1مدرن،1
اجتماعی1است1که1بی1اراده1نقش1های1حاشیه1ای1را1بر1بازار1
سنتی1تحمیل1می1کند1و1آن1را1به1حاشیه1می1راند.1این1امر1
می1تواند1دلیل1نیاز1یکی1از1دو1فضای1معماری1باشد.1با1این1
حال،1بازخوردهای1موجود1در1این1مقاله1شامل1مصاحبه1ها،1
نشان1 مستقیم1 مشاهده1 و1 اسنادی1 مطالعات1 مشاهدات،1
می1دهد1که1تجریش،1برخالف1بسیاری1از1مکان1های1دیگر1در1
ایران،1همزیستی1در1بین1دو1فضای1متفاوت1سنتی1و1مدرن1
همواره1 که1 است1 مفهومی1 فرهنگ1 است.1 کرده1 تجربه1 را1
فرض1 و1 بوده1 نامعلومی1 زمینه1ای1 فضایی1 پیامدهای1 دارای1
است.1 متمایزی1 قلمروهای1فضایی1 دارای1 است1که1 این1 بر1
هر1دو1فضا1در1این1مقاله1محصول1روابط1اجتماعی1هستند1و1
با1توجه1به1این1موضوع1تفاوت1در1دو1فضا1باعث1شده1است1
که1هر1محیط1به1مخاطبان1و1کاربران1خاص1اختصاص1داده1
شده1باشد.1برخی1از1این1تفاوت1ها1در1جداول1به1شرح1زیر1

ذکر1شده1است:1
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جدول 2: مقایسه  ابعاد معماری در بازار و مراکز خرید
بازار سنتیمراکز خرید مدرنویژگی ها

معماری1بومی1و1سنتیمعماری1و1سبک1مدرنسبک
تناسبات1به1مقیاس1انسانی1نزدیک1نیستند1و1کم1تر1تناسبات

ملموس1هستند.
تناسبات1به1مقیاس1انسانی1نزدیک1تر1و1ملموس1تر1

هستند.
مغازه1های1وسیع1تر1با1انبارهای1بزرگبوتیک1های1کوچک1بدون1انبارابعاد

مصالح1مدرن1مانند:1شیشه،11سرامیک،1کاشی،1آهن1مصالح1و1بافت
و1پالستیک

مصالح1سنتی1مانند:1مصالح1طبیعی،1مثل1آجر،1
1چوب،1خاک1و1سنگ

سطوح1غیر1شفاف1و1سختسطوح1انعطاف1پذیر1و1شفاف
متقارننامتقارن1و1تکه1تکههندسه

سلسله1مراتب1فضایی1اهمیت1باالیی1دارد.بدون1سلسله1مراتب1فضایی
اغلب1رنگ1های1مرتبط1با1طبیعترنگ1های1فسفری1و1جذابرنگ1ها
تیره1و1کم1نورروشن1و1درخشاننور

نور1طبیعی1که1از1روزنه1های1موجود1در1سقف1فراهم1نور1مصنوعی1توسط1هالوژن1ها1و1یا1المپ1ها
می1شود.

موسیقی1و1صداها1مدرن،1بوهای1مدرن1مانند:1عطر1و1صدا1و1بو
محصوالت1لوکس1و1غذاهای1غربی

صدای1اذان1و1سایر1آالت1سنتی،11بوی1ادویه1های1
سنتی،11سبزیجات،1غذا1و1تنقالت

سیرکوالسیون1و1دسترسی1در1طول1و1ارتفاع1دسترسی
)سیرکوالسیون1عمودی1و1افقی(1

منحصرا1ًسیرکولسیون1و1دسترسی1خطی1
)سیرکوالسیون1عمودی(1

شامل1خیابان1ها1و1دسترسی1هایی1که1به1عناصر1احاطه1شده1توسط1خیابان1ها،1دسترسی1ها1و1مناطق
شهری1متصل1می1شوند.

فضاهای1حاشیه1ای1یا1
وابسته

فضاهای1مذهبی1مانند:1حرم1و1مساجدفضاهای1مسکونی،1اداری،1تفریحی

ویترین1های1ساده1کم1تر1تزیین1شدهویترین1های1طراحی1شده1و1تزیین1شدهویترین1ها
قرارگیری1مبلمانی1مانند:1نیمکت1ها،1سطل1آشغال،1مبلمان

گلدان1ها
بدون1مبلمان

سبزینگی1طبیعی1و1مصنوعی1شاکل1گیاهان،1سبزینگی
درختان1کوچک1و1گلدان1ها1در1فضاهای1اطراف1پله1

برقی1ها1و1ورودی1ها

سبزینگی1طبیعی1شامل:1گیاهان1و1درختان1بزرگ1
در1حرم1مقدس

زیرساخت1های1مدرن1پیش1بینی1شده1برای1فضاها1پارکینگ
در1مراحل1اول1طراحی

زیرساخت1های1جدید1پس1از1مدرنیسم1در1نظر1
گرفته1شده1اند.

سیستم1های1سرمایش1
و1گرمایش

سیستم1های1سرمایش1و1گرمایش1مدرن1درون1
مغازه1ها1و1راهروها

سیستم1های1گرمایش1و1سرمایش1مدرن1درون1
مغازه1ها1و1سیستم1اقلیم1طبیعی1در1راهروها

به1دلیل1سلسله1ها1و1ویژگی1های1تاریخی1به1خوبی1به1دوره1های1تاریخی1ارتباطی1ندارد.رابطه1با1تاریخ
شناخته1شده1هستند.

تداوم1تاریخیجدا1و1دور1از1تاریخموقعیت
قرارگیری1در1هسته11شهربه1صورت1پراکنده1در1مناطق

بازار1و1 با1مقایسه1ویژگی1های1مشتریان1و1تجربه1خرید1در1
مرکز1خرید،1مشخص1شده1است1که1مشتریانی1که1به1مراکز1
خرید1مدرن1مراجعه1می1کنند1نسبت1به1افرادی1که1خرید1در1
بازار1سنتی1را1ترجیح1می1دهند1عقاید1مذهبی1کم1تری1دارند.1

انتخاب1 خرید1 برای1 را1 سنتی1 بازار1 که1 کسانی1 از1 بسیاری1
در1 می1گیرند1 تصمیم1 اغلب1 که1 هستند1 کسانی1 می1کنند1
یا1بعد1از1خرید1 بازار1سنتی1نماز1بخوانند1 مساجد1واقع1در1
مراکز1خرید1 در1حالی1که1مشتریان1 بروند،1 به1حرم1مطهر1
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چنین1 مدرن1 خرید1 مرکز1 در1 مربوطه1 فضاهای1 دلیل1 به1
هدفی1ندارند.1مراکز1خرید1مدرن1فضاهایی1هستند1که1اغلب1
توجه1نسل1جوان1را1به1خود1جلب1می1کنند.1بنابراین،1اکثر1
مشتریان1مرکز1خرید1به1دلیل1محیط1تزیینی1و1مدرن1این1
و1 با1رنگ1ها1 ارائه1شده1 فضاها1جوان1ها1هستند.1محصوالت1
مراکز1 به1 این1گروه1سنی1 ارجاع1 عالیق1مدرن1همه1دالیل1
از1طرف1دیگر،1جذابیت1های1دیگری1 خرید1مدرن1هستند.1
در1بازارهای1سنتی1برای1گروهی1غیر1از1جوانان1وجود1دارد1

که1دارای1فضای1تاریخی1و1قدیمی1یا1خاطرات1نوستالژیکی1
که1 می1شوند1 گروه1هایی1 آمدن1 گرد1 باعث1 که1 هستند1
دیدگاه1های1سنتی1تری1دارند.1این1مسئله1رابطه1تنگاتنگی1
و1 مد1 به1 اغلب1 جوانان1 دارد.1 گروه1سنی1 دو1 این1 عالیق1 با1
مدرنیسم1گرایش1دارند1و1افراد1مسن1به1سنت1عالقه1دارند.1
این1دو1سلیقه1و1خواسته11متفاوت1دو1فضای1متفاوت1و1مهم1

را1ایجاد1می1کند.1

جدول 3: مقایسه ویژگی های مغازه داران در مراکز خرید و بازار
بازار سنتیمراکز خرید مدرن

مغازه1داران1مسن1و1رفتارهای1سنتی1ترمغازه1داران1جوان1و1خواسته1های1نسل1جوان
معازه1دارانی1که1به1طور1نسبی1مذهبی1هستند.مغازه1دارانی1که1به1طور1نسبی1مذهبی1نیستند.
اغلب1مغازه1داران1مالک1مغازه1ها1هستند1و1مالکین1در1روابط1مغازها1اغلب1توسط1مغازه1داران1اجاره1می1شود.

اهمیت1بسیاری1دارد.
مفهوم1هویت1اجتماعی1وجود1دارد1)در1ارتباط1با1اصناف(.1هویت1اجتماعی1خاصی1وجود1ندارد.

به1دلیل1وجود1هیئت1امنا1و1خیریه1ها،11یکپارچگی1بسیاری1بین1یکپارچگی1باالیی1بین1مغازه1داران1وجود1ندارد.
مغازه1داران1وجود1دارد.

مرکز1 و1 سنتی1 بازار1 ویژگی1های1 و1 تفاوت1ها1 شناسایی1 در1
و1 »قائم«:1 خرید1 مرکز1 دو1 کلی1 به1طور1 نویسنده1 خرید،1
»تندیس«1را1به1صورت1یکسان1در1نظر1گرفته1است.1با1این1
حال1آن1ها1دارای1چند1تفاوت1کوچک1هستند1که1به1شرح1
بازار1 مجاورت1 در1 تندیس1 خرید1 مرکز1 می1شود:1 ذکر1 زیر1
سنتی1واقع1نشده1است1و1حدودا1ًدر1فاصله11یک1کیلومتری1
قرار1گرفته1است1با1این1حال1در1همان1مکان1و1در1تجریش1
قرار1دارد.1بنابراین،1بسیاری1از1مسائلی1که1نیازمند1مجاورت1
دقیق1هستند،1قطعا1ًدر1مرکز1خرید1تندیس1صدق1نمی1کند.1
برندهای1خارجی1بیش1تر1 باالتر1و1 به1دلیل1قیمت1 تندیس1

مشتریان1ویژه1تری1نسبت1به1مرکز1خرید1قائم1به1عنوان1یک1
یک1 دارای1 تندیس1 خرید1 مرکز1 دارد.1 مدرن1 خرید1 مرکز1
پارکینگ1ویژه1است1و1بیش1تر1شبیه1آن1چیزی1است1که1ما1
به1عنوان1مراکز1خرید1مدرن1تصور1می1کنیم،1بدین1ترتیب1که1
از1مراحل1ابتدایی1پروژه1به1عنوان1یک1مرکز1خرید1در1نظر1
گرفته1و1طراحی1شده1است.1با1این1حال،1سایت1مرکز1خرید1
قائم1با1تخریب1خانه1های1قدیمی1اطراف1بازار1تجریش1و1با1
نتیجه1 قرار1گرفته1است1و1در1 ابعاد1محدودتر1در1دسترس1
پارکینگ1اختصاصی1ندارد1و1مشتریان1باید1از1پارکینگ1های1

مشترک1با1حرم1و1بازار1سنتی1استفاده1کنند.1

جدول 4: مقایسه  ویژگی های کاالها در بازار و مرکز خرید
بازار سنتیمرکز خرید مدرن

تولید1و1مصرفمصرف
محصوالت1خانگی1و1سنتی1ترمحصوالت1مدرن1و1سلیقه11خارجی

کاالهای1محلی1و1ملی1از1اهمیت1باالتری1برخوردارند.کاالهای1خارجی1و1مدرن1که1اهمیت1بیش1تری1دارند.
تنقالت1و1اغذیه11سنتیتنقالت1و1غذاهای1خارجی

قیمت1ها1متغیر1و1تصادفیقیمت1باال
تعداد1زیاد1کاالهاتعداد1محدود1کاالها

عدم1انتخاب1پذیری1در1محصوالت1ارائه1شده1و1تنوع1بیش1تراعمال1سلیقه1در1انتخاب1محصوالت1ارائه1شده
اصناف1محدود1و1مشخص،1کفش،11پوشاک،1لوازم1جانبی،11تزئینی1

و1زیورآالت
اصناف1متنوع1تر،1شامل1تعمیر1کار1و1اغذیه1فروش

که1 است1 ایران1 بازار1 در1 تضاد1 از1 نمادی1 به1عنوان1 امر1 این1
مدرن1 زنان1 و1 مردان1 و1 سنتی1 بازارهای1 در1 سنتی1 مردان1
در1مغازه1های1مدرن1هستند1که،1منجر1به1تضاد1در1اقتصاد1

سنتی1و1اقتصاد1مدرن1در1آینده1ایران1می1شود.1شرایط1به1
سمت1یک1رفتار1اقتصادی1جدید،1ترکیبی1از1بازارهای1سنتی1
و1مغازه1های1مدرن1و1ارتباط1بین1دو1فضا1پیش1می1رود.1به1
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بازار1 در1 خریداران1 و1 مغازه1داران1 بین1 روابط1 می1رسد1 نظر1
روابط1 اغلب1 است.1 هویت1 بر1 مبتنی1 اعتماد1 نوعی1 سنتی1
بسیار1نزدیکی1بین1خریداران1و1مشتریان1آن1ها1وجود1دارد.1
همچنین،1اعتبار1بر1اساس1روابط1شخصی1است.1در1اینجا،1
نزدیک1 از1 را1 یکدیگر1 نیازهای1 و1 خواسته1ها1 طرف1 دو1 هر1

تشخیص1می1دهند.
ویژگی1های1کوچکی1که1از1مدرنیته1به1بازار1صد1ساله1تزریق1
و1 مصاحبه1ها1 است.1 کرده1 ایجاد1 را1 هماهنگی1 شده،1حس1
بازخوردهای1مستند1شواهد1اصلی1مبنی1بر1وجود1همزمان1
از1جمله،1 سنت1و1مدرنیته1در1دو1مکان1را1نشان1می1دهد،1
سرمایه1گذاران1 مکان،1 هر1 در1 مشخص1 اصناف1 حضور1
مکان1 هر1 در1 مکان،1جاذبه1های1خاص1 دو1 هر1 در1 مشترک1
که1می1تواند1مخاطبان1خاصی1را1به1خود1جلب1کند1و1ارتباط1
دارد.1 ایرانی1 دوگانه1 ذهنی1 خواسته1های1 قرابت1 با1 نزدیکی1
مدرنیسم1 و1 سنت1 همزمان1 وجود1 معتقدند1 عمومی1 افکار1
به1 نیاز1 دلیل1 به1 این1حال،1 با1 است.1 متناقض1 موضوعی1
فضاهای1مدرن1و1سنتی1و1با1توجه1به1این1واقعیت1که1برخی1
هستند،1 سنتی1 دیگر1 برخی1 و1 مدرن1 ذهنی1 موضوعات1 از1
دارد.1شخص1 نیاز1 سنتی1 و1 مدرن1 فضاهای1 به1 ایرانی1 فرد1
ایرانی1دارای1شخصیت1دوگانه1ای1است1که1از1سنت1به1مدرن1
گرایش1دارد1و1دارای1حرکتی1متقابل1از1بازار1به1مرکز1خرید1
است.1این1همزیستی1استعاری1سنت1و1مدرنیسم1مانند1دیگر1
بازارها1و1مراکز1خرید1نیست.1بنابراین،1از1نظر1همولوژیکی،1
مکان1مناسبی1برای1گرایش1ایرانیان1است،1و1به1لطف1این1

گرایش،1بازار1هنوز1زنده1است.
و1 گونه1ها1 بین1 در1 خرید1 مرکز1 و1 بازار1 بین1 رقابت1 تشدید1
مقوله1ها1به1شکلی1سازگار1دلیل1دیگری1برای1مناسب1بودن1
این1همزیستی1است.1این1امر1می1تواند1جذابیت1های1خاص1
همه1 ماندن1 بر1 که1 دهد1 گسترش1 محیط1 دو1 در1 را1 غالب1

تراکم1 شرایط،1 برخی1 در1 است.1 مؤثر1 فضاها1 این1 در1 افراد1
به1 تا1جمعیت1 ناخواسته1سبب1می1شود1 به1طور1 بازار1 باالی1
مانند1 مدرنتر1 فضایی1 و1 بهتر1 تهویه11 با1 و1 آرام1تر1 محیطی1
مرکز1خرید1هدایت1شوند.1جایی1که1در1صورت1نیاز،1امکان1
بازگشت1به1مکان1تاریخی1قبلی1وجود1دارد،1و1نیز1موردی1
است1که1می1تواند1همزیستی1را1القا1کند.1این1عوامل1متعدد1
و1همچنین1ساختار1فیزیکی1بازار1منجر1به1تداوم1راهبردهای1
شده1 مدرن1 و1 سنتی1 فضاهای1 در1 تطبیقی1 فروشی1 خرده1
است.1معماران1و1برنامه1ریزان1شهری1باید1این1موارد1منحصر1
به1فرد1را1با1دقت1مطالعه1کرده1و1مجاورت1سنت1و1مدرن1
را1به1همان1اندازه11موفقیت1سایت1مورد1مطالعه1پیش1بینی1
کنند.1مغازه1دارها1دارای1تفاوت1های1نمادین1هستند1که1باید1

مقایسه1شوند.
به1منظور1مقایسه11ویژگی1های1مغازه1داران1در1بازار1و1مراکز1
مانند:1 هستند،1 توجه1 قابل1 مشخصی1 معیارهای1 خرید،1
اعتبار1و1 مالکیت،1 اعتقادات1مذهبی،1 سن1مغازه1دار،1میزان1
کار1 خرید1 مراکز1 در1 که1 مغازه1دارهایی1 خرید.1 یکپارچگی1
فضای1 دلیل1 به1 که1 هستند1 جوان1 افراد1 اغلب1 می1کنند1
مدرن1 جدید،11 افرد1 این1 سلیقه11 است.1 خرید1 مراکز1 مدرن1
و1جوان1است.1حضور1مغازه1داران1جوان1آشکارا1جذابیت1ها1
سنتی1 شیوه1 با1 مقایسه1 در1 را1 جوان1 نسل1 خواسته1های1 و1
ارتباطی1که1در1بازار1سنتی1توسط1مغازه1داران1قدیمی1و1با1
به1طور1کلی،1نسل1 بهبود1می1بخشد.1 انجام1می1شود،1 تجربه1
به1نسل1پیشین1کم1تر1 زندگی1نسبت1 ابعاد1 تمام1 جوان1در1
مذهبی1هستند1که1در1دهه1های1اخیر1در1ایران1بسیار1متمایز1
مکان1 یک1 در1 جوانتر1 نسل1 حضور1 بنابراین،1 است.1 بوده1
نشان1دهنده11عقاید1مذهبی1به1طور1نسبی1کم1تر1مغازه1دارها1

در1محیط1مدرن1و1بیش1تر1در1محیط1سنتی1است.
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