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چکیده 
اثرات مدرنیزم بر فضاهای شهری از دوره های معینی در تاریخ شهرهای ایران قابل مشاهده است. اهمیت این مسئله از آن 
رو قابل طرح است که این فضاهای عمومی دچار تغییرات در سطح ، مقیاس و عملکرد شده اند . تهران به عنوان پایتخت 
کشور از همان آغاز به عنوان ویترین تغییرات ، نماد شهری مدرن بوده و امروزه نیز بیش از پیش در معرض تغییرات شتابان 
قرار دارد. فضاهای تجاری به عنوان یکی از انواع فضاهای عمومی شهری تهران را به تسخیر خود در آورده و گوی سبقت 
را نسبت به سایر انواع کاربری ها ربوده است. این مقاله سعی دارد تا با توجه به اهمیت بیش از پیش فضای تجاری، سیر 
تحوالت آن را از شکل بازار سنتی تا راسته های تخصصی، پاساژها ، فروشگاه های متمرکز عمده فروشی، مال و غیره مورد 
مطالعه قرار دهد. بنابراین هدف از این پژوهش شناخت الگوی رشد و توسعة فضاهای تجاری تهران از ابتدا تا کنون است. 
نوع تحقیق در این پژوهش کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده است. در این تحقیق کیفی از ابزارهای گرداوری داده همچون 
منابع اسنادی و کتابخانه ای ، پیمایش میدانی مانند مشاهده غیر مشارکتی برای جمع آوری اطالعات و داده ها در سطح 
شهر استفاده شده است. برای تحلیل نتایج از نرم افزار Arcgis استفاده شده است . به طوری که برای نمایش روند تغیییرات 
فضایی فضاهای تجاری در دوره های مختلف از نقشه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از شکل گیری مراکز تجاری 
مختلف از آغاز تا دوران معاصر به اشکال مختلف است که می توان آنها را به چند گروه تقسیم کرد به گونه ای که که شکل 
مراکز تجاری و واحد های تجاری درتهران ، ابتدا در حالت تک هسته ای و سپس به حالت خطی در اطراف هسته مرکزی 
)خیابان هاو راسته های جدید( و سپس به صورت منظومه ای در بعضی از مناطق مختلف تهران در قالب بازارهای تخصصی 
جدید خود را نشان می دهد . اشکال  فضایی این کاربری در شهر تهران از شکل سنتی بازار در مرکز تا بازارهای تخصصی 
در  زمین های اطراف تهران نشان دهندة وجود تقاضای فزاینده برای این فضاها از طرفی و کمبود فضاهای رشد برای آنها 
از طرف دیگر خواهد بود. همچنین نتایج تحقیقی نشان دهندة این است که  شکل گیری این بازارها با توجه به محدودیت 
فضایی در سطح شهر تهران در آینده در  زمین های اطراف شهر تهران قوت خواهد گرفت.تغییرات فضایی ناشی از کاربری 
های تجاری در شهرها نقش  برنامه ریزی فضایی را در شهر و شهرسازی دو چندان  می کند و کاربری تجاری را به عنوان یک 

نیروی مهم در عرصة شکل دهی به شهرها مطرح  می کند. 
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مقدمه 
از آنجایی که فضاهای شهری تجلی اندیشه و دیدگاه های بشری 
است لذا گفتمان های مختلف نمودهای مختلفی در فضاهای 
پست  و  مدرنیزم  مانند  گفتمان هایی  داشت.  خواهد  شهری 
مدرنیزم طی چند دهه است که در ادبیات شهری کشورهای 
همانند  نیز  ایران  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  دنیا  مختلف 
نپذیرفته  تأثیر  این گفتمان کم  نتایج  از  از کشورها  بسیاری 
است. از زمان ورود مدرنیزم به ایران و پذیرش حیات مدرن ، 
عناصر شهری در قالب فضاهای مختلف پذیرای تحوالت خاص 
از مدرنیزم دارای  خود شد. فضای شهری در دوره های قبل 
عناصر ثابتی بوده است که ساختار و استخوان بندی شهرها 
بارو ، حصار  و  برج  ارگ ،  مانند  این عناصر  را تشکیل می داد. 
زندگی  با  نوعی  به  که  بودند  فضاهایی  بازارو....  ها،  دروازه  و 
موجود،  فضاهای  میان  از  بود.  خورده  گره  مردم  معیشت  و 
فضاهای عمومی به عنوان ویترین حاکمیت این اندیشه ها از 
مراکز  مانند  تجاری  فضاهای  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت 
خرید ، بازار، پاساژ، خیابان های خرید و.... جزء فضاهای عمومی 
محسوب می شوند که نتیجه تغییرات و تحوالت منبعث از این 

گفتمان ها هستند.
از لحاظ تاریخی دورة قاجار با تمام ویژگی های خاص و شرایط 
زمانی نقطة آغازین مواجهه ایران با مظاهر حیات مدرن است 
)جابری مقدم،1384: 261( که در دوران پهلوی شکل ویژه ای 
بر  عمیقی  تأثیرات  به صورت  مواجهه  این  به خود می گیرد. 
در  مردم  روز  آن  به  تا  که  پیدا  می کند  نمود  عناصر شهری 
این  دیگر  عبارتی  به  بودند.  نکرده  مشاهده  شهری  فضاهای 
شرایط برای حرکت به سمت توسعه ای بود که در اثر عوامل 
برون زا منجر به وقوع تحوالت در عرصه فضاهای شهری شد. 
و  تعریض  قدیمی،  باروهای  و  برج  تخریب  قبیل  از  اقداماتی 
با کارکردهای  اصالح شبکه گذرگاهی، تحول مفهوم خیابان 
و....  اتومبیل  اسبی،  واگن  درشکه،  ورود  فراغتی،  و  تفریحی 
تجربه ای  روز  آن  سنتی  جامعه  برای   )57 )رهنمایی،1383: 
مدرن به شمار می آمد که نویدبخش روایتی از زندگی به شکلی 
تحوالت  شاهد  تغییرات  این  نتیجه  در  است.  بوده  متفاوت 
وسیعی در سطح فضای شهر به ویژه در فضاهای عمومی نظیر 
بازار هستیم. به طوری که می توان اثرات مدرنیزاسیون را بر 
تجاری  مراکز  سایر  و  شکل گیری  آن  سنتی  مفهوم  در  بازار 
واسطه  به  شهری  فضاهای  در  مداخله  داد .  قرار  توجه  مورد 
اثرات  این  کرد  وارد  نیز  بازار  بر  را  خود  تأثیر  مدرنیزاسیون 
در قالب احداث خیابان ها ، میادین و فضاهایی شد که چهرة 
جدیدی به سازمان فضایی و کالبدی شهرها بخشید . احداث 
این خیابان های جدید بر عملکرد بازار که عموماً در مرکز بافت 
قدیم شهرها قرار داشت ، آثار متفاوتی گذاشت. هر چند بعضی 
معتقدند که اجرای این طرح ها عملکرد بازار را مختل کرد و آن 

را به انزوا کشاند اما واقعیت این است که احداث خیابان های 
ویترینی در کنار خیابان های اصلی ، فعالیت بازار را از نظر حوزه 
عملکرد جغرافیایی وسعت بخشید.بنابراین ظهور خیابان های 
ویترینی به عنوان اولین بازتاب مدرنیزاسیون در عرصه فضاهای 
شهری باعث تحول در عملکرد خرده فروشی و عمده فروشی 
به مرور زمان الیه های  این تغییرات   .)58 : بازار شد )همان 
فضاهای  سبب  شکل گیری  و  گذاشته  سر  پشت  را  مختلفی 
تجاری جدیدی شده است که از نظر فرم و معماری، اندازه ، 
است.  شده  متعددی  انواع  دارای  عملکردی  مقیاس  کارکرد ، 
ایران تحوالت  نیز به عنوان پایتخت  این راستا در تهران  در 
اصلی  بازار  از  که جدا  به طوری  است،  گرفته  وسیعی شکل 
تهران که همچنان در شکل سنتی خود باقی است ، بازارهای 
جدیدی به نظام اقتصادی و فضایی تهران اضافه شدند که تا 

حد زیادی متفاوت از بازار به معنای سنتی آن است.
در این راستا تبیین تحوالت مذکور از این منظر قابل توجه 
است که با علم بر ضرورت پذیرش مدرنیزاسیون به عنوان یک 
راه حل ، چگونه باید به اثرات مثبت و منفی این پدیده به ویژه 
در عرصة فضای شهری توجه کرد . به معنای دیگر آگاهی از 
تبعات آن ، نگاه شفاف تر و موضع منصفانه تری را ارایه خواهد 
کرد. کسب تجربه در راه رشد و توسعه قیمتی خواهد داشت 
و در این راه ناگزیر از پذیرش برخی از هزینه ها و تناقضات 
خواهیم بود؛ با توجه به اینکه کشف مکانیسم های مؤثر در این 
تجربه ناشی از مدرنیته و مدرن شدن و میزان تأثیرگذاری آن 
در بازارهای معاصر می تواند در کنترل تبعات منفی و تقویت 
تبعات مثبت بسیار مؤثر واقع گردد لذا قدم اول شناختی پیکر 
شناختی از روند  شکل گیری فضاهای تجاری از ابتدا تا کنون 
می تواند شروع قابل قبولی برای تبیین این تحوالت باشد . از 
این رو این مقاله در صدد است تا با مروری بر سیر تحوالت 
فضاهای تجاری شهر تهران به این سؤال پاسخ دهد که تا چه 

حد سیمای تجاری شهر تهران دچار تحول شده است . 

 ادبیات و پیشینه تحقیق 
بسیاری از محققان معتقدند که دردوران سنتی، فضای تجاری 
در شهرهای ایران با محوریت با بازار ارتباط تنگاتنگی با سایر 
عناصر شهری داشته و هماهنگی و ارتباط متقابلی نیز میان 

عناصر مشاهده می شد.
از  پیش  دوران  به  آن  سابقة  که  است  فارسی  واژه ای  بازار 
اسالم باز می گردد. به طوری که به عنوان نهادی اقتصادی- 
تولیدی   – بازرگانی  شهرهای  در  ساسانیان  دورة  در  شهری 
شهرها ،  در  واقع  بازارهای  اغلب  اولیة  هستة  گرفت.  شکل 
این  می شد.  تشکیل  دروازه ها  و جوش ترین  پر جنب  حوالی 
هسته، نخست در ربض و پشت دروازه شهر و گاه در داخل 
شهرستان و نزدیک به دروازه شهر شکل می گرفت و سپس در 
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داخل شهرستان و ربض گسترش می یافت.  شکل گیری عناصر 
بازار و روند توسعه آن بستگی به کارکرد اصلی شهر و میزان 
رشد اقتصادی و جمعیت داشت. به عنوان مثال در طول بازار 
در  که  حالی  در  است  داشته  وجود  کاروانسرا  دو  تنها  نائین 
محلی ،  بازارچه های  رونق ،  پر  و  تولیدی  بازرگانی-  شهرهای 
اغلب نیازهای جاری و روزمره اهالی شهر را تأمین می کردند 
و بخش مهمی از بازار اصلی شهر درخدمت بازرگانی خارجی 
گفتة  به  هجری  پنجم  قرن  در  نمونه،  برای  می گرفت.  قرار 
کاروانسرا  پنجاه  اصفهان ،  از کوچه های  یکی  در  ناصر خسرو 
و در دورة صفویه در بازار و سایر نقاط شهر اصفهان 1802 
کاروانسرا وجود داشت )اشرف ، 1365 :252(. بازار که خود به 
تنهایی نمی توانست احتیاجات روز افزون مردم را رفع کند به 
ناچار در خود، سراها ، تیم ها، تیمچه ها ، قیصریه ها و کاروانسراها 
را به وجود آورد که هر یک کارکرد خاص خود را دارد و در 
کنار هم قرار دارند. عالوه بر آن در جوار این مجموعه اماکن 
امامزاده ها، تکیه ها،  مانند حمام ها، مساجد، مدارس،  عمومی 
سقاخانه ها، زورخانه ها ، قهوه خانه ها و غیره وجود داشته است 
که کل آنها بافت واحدی را به وجود آورده و از نظر ارتباطات 
بخش های مختلف زندگی و فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، 
مذهبی و سیاسی جوابگوی نیازمندی های مردم شهرها بوده 

است )شفقی، 1385: 45-44(.
اما با تغییراتی که در دوران مدرن به وقوع می پیوندد بازارهای 
سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای شهروندان نبوده و  شکل گیری 
فضاهای تجاری جدید از الزامات شرایط زندگی مدرن می شود. 
در این شرایط نوع و مصرف و شیوة زندگی مردم نیز دچار 
خرده  و  فروشی  عمده  نظام  و  می شود  وسیعی  دگرگونی 

فروشی را دچار تحول می سازد. 
بودریار )1970( در جامعه مصرفی به ویژگی های نظام مصرفی 
جامعه می پردازد. وی به شرایطی که افراد در این جامعه به 
اینکه  جمله  از  دارد.  اشاره  می شوند،  کشیده  بیشتر  مصرف 
جامعه مصرفی به واسطه اسطوره خوشبختی مفهوم نیاز را به 
صورتی فرا واقعی خلق  می کند تا به تبع آن بتواند تشویق افراد 
به مصرف بیشتر را توجیه کند. وی این چرخه مصرف را در 
مفاهیمی مانند ستایش اشیاء ، وفور و مجموعه سازی ، وضعیت 
می دهد.  توضیح  جدید  تفکیک های  و  مصرف  آسای  معجزه 
یکی از نکات قابل توجه در این حوزه که به فضاهای تجاری 
مربوط می شود، در ارتباط با مجموعه سازی و وفور است که 
مواد مصرفی،  انواع  با رشد سریع  بزرگ همراه  فروشگاه های 
غذایی، پوشاک سری دوزی و انبوه به یکی از نمودهای جامعه 
که  دارد  اشاره  باره  این  در  وی  است .  شده  تبدیل  مصرفی 
چگونه عرضه و انواع کاالها دراقسام مختلف به الزامی جبری 
برای مصرف کننده تبدیل شده اند که هویت مصرف کننده را 
ساخته تا جایی که مصرف بر تمام وجوه زندگی مصرف کننده 

چنگ انداخته است. 
می  اذعان  کاظمی ، 171-172:1388(.  )وریج  راستا  این  در 
کنندة  تداعی  مدرن شهری  زندگی  تغییرات جدید  که  دارد 
مصرف  و  مصرفی  زندگی  شیوة  آن  در  که  است  جامعه ای 
رفاهی همراه  و خدمات  است. صنایع  زندگی حاکم  بر  انبوه 
با پیام های انواع رسانه های تصویری و غیر تصویری که مبلغ 
خرید  مراکز  و  فراگرفته  جارا  همه  هستند  مجازی  واقعیت 
اساساً  می شوند.  محسوب  تغییرات  این  نمادین  نشانه  بزرگ 
و  صنعتی  بازار  به  نیاز  بر اساس  آن  امروزین  شکل  به  مراکز 
انبوه  تولید  این  گرفتند.  شکل  نوزدهم  قرن  در  انبوه  تولید 
نیازمند سیستم توزیع مناسبی بود تا بتواند کاالها را به دست 
یافتن  اهمیت  و  ایجاد  امر سبب  این  برساند.  کننده  مصرف 
بیشتر مراکز خرید و البته توزیع مناسب کاال شد که پیامدهای 
پنهانی و ناخواسته ای را نیز با خود به همراه آوردند. این امر 
در ایجاد و تأسیس این مراکز نقش اساسی داشت.همانطور که 
میلر به این مسئله اشاره  می کند که تولید انبوه نیازمند نظام 
خرده فروشی جدیدی است زیرا نظام خرده فروشی فروشگاه 
های کوچک بسیار گران و ناکارآمد بود و توزیع نامتناسب با 
تولیدات کارخانجات جدید نیازمند نظام دیگری است که کارا 
بودن  پا  بر  و  ادامة چرخة مصرف  راستای  در  است .  ارزان  و 
دائمی بازارهای مصرف نیاز به تعاریف جدیدی بود تا مردم به 
مصرف دو چندان و سرازیر شدن به مراکز خرید ترغیب شوند.

همچنین اهمیت اجتماعی- فرهنگی این مراکز در کنار ابعاد 
اقتصادی نیز قابل توجه است. از نظر وریج کاظمی )1384( 
چنین  است.  روزمره  زندگی  مهم  عنصر  اصلی ترین  قدرت 
خرید  مراکز  فرهنگی  مرزبندی های  کننده  تعیین  عنصری 
آنها، مکان و فضا ، استراتژی و تاکتیک(  )اقویا و ضعفا، ما و 
محسوب می شود. مراکز خرید نه صرفاً عرصه سلطه سرمایه 
داری غربی و نه قلمرویی برای اعمال اراده قدرت ایدئولوژی 
دارانه  سرمایه  الگوی  قدرت  سه  همزمان  بلکه  است  دولتی 
زندگی، قدرت ایدئولوژیک دولتی و قدرت مردم عادی در آن 
حضور دارند. مراکز خرید متونی چند معنایی اند و هر قدرتی 
سعی در چیرگی و مرجع ساختن معنای مورد نظر خود را 

دارد.
بر  مدرنیزاسیون  اثرات  تبیین  در   )2009( کرمانی  ارجمند 
روی شهرتاریخی کرمان به بررسی این اثرات بر  شکل گیری 
ها  محله  و  همسایگی  واحد های  روی  بر  جدید  خیابان های 
بازار اصلی شهر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که  و 
اتفاق  نقاط  تقاطع  در  مدرنیزاسیون  فرایند  اثر  مخرب ترین 
اجزاء  به  توجهی  هیچ  بدون  جدید  سازه های  و  است  افتاده 
وی  شده اند .  ساخته  و  طراحی  گذشته  عملکردی  و  فضایی 
در شهرهای  مدرنیزاسیون  روند  متاسفانه  که  می دارد  اذعان 
 ایرانی تنها از فضا برای اتومبیل استفاده کرده و هیچ چاره ای
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فرایند  این  در  رو  پیاده  مسیرهای  و  عمومی  فضاهای  برای 
درون از  ما  شهرهای  اینکه  است.نتیجه  نشده   اندیشیده 

اجتماعی در قسمت های  فعالیت فرهنگی-  می میرند و هیچ 
تاریخی شهر دیده نمی شود و تنها کارکرد مهم آنها استفاده 
از آنها به عنوان موزه هایی برای بازدیدکنندگان خواهد بود که 
نقشی در زندگی اجتماعی ساکنان محلی نخواهد داشت. یک 
شهر پایدار و توسعه یافته در جریان رشد،گسترش و توسعه 
ارتباط  باید تالشی منطقی در جهت  فضاهای جدید شهری 

میان فضاهای جدید و قدیم به انجام رساند.
بر اساس  تهران  شهر  فضایی  ساختار  تبیین  به   )1375( زگر 
تفکیک تسهیالت خرده فروشی و  شکل گیری مرکز دوقطبی 
رهیافت  دو  از  وی  راستا  این  در  است.  پرداخته  تهران  شهر 
سیما شناختی بر اساس جنبه های کیفیت و تراکم و رهیافت 
 – اجتماعی  لحاظ  از  شده  عرضه  کاالهای  مکانی  گستره 
اقتصادی استفاده کرده است. وی با استفاده از این دو رهیافت 
مدل  و  رسید  اثبات  به  تهران  شهر  مرکز  قطبی  دو  ساختار 
مادر شهر غربی شدة دو قطبی به دست آمد. نظریه پشتیبان 
نظر  از  که  که جمعیتی  است  بوده  این  تحقیق  نتیجه گیری 
اجتماعی از هم تفکیک شده است، مکان های عرضة مواد مورد 

نیاز خود را نیز تفکیک  می کند.
نتیجه گیری کرد که  این گونه  با ذکر تحقیقات فوق می توان 
موضوع  به  ویژه  منظری  از  کدام  هر  پیشین  پژوهش های 
به  پژوهشی  و  است  پرداخته  تجاری  فضاهای   شکل گیری 
صورت طبقه بندی شده به فضاهای تجاری در سیر زمانی از 
ابتدا تا کنون نپرداخته است . ریخت شناسی و شناخت الگوی 
 شکل گیری این فضاها در سطح شهر تهران عمده ترین هدف 

تحقیق حاضر است.

روش تحقیق 
نوع تحقیق در این پژوهش کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده 
است. در این تحقیق کیفی از ابزارهای گردآوری داده همچون 
منابع اسنادی و کتابخانه ای ، پیمایش میدانی مانند مشاهده 
غیر مشارکتی برای جمع آوری اطالعات و داده ها در سطح 
شهر استفاده شده است. برای مشخص کردن پاساژهای با برد 
منطقه ای هر کدام از مناطق شهر تهران مورد بررسی جداگانه 
و تعدادی از آنها مورد مشاهده میدانی نگارنده قرار گرفت و 
با انطباق این اطالعات با الیه اطالعاتی مربوط به مراکز خرید 
تهران و اضافه و به روز کردن انها نهایتاً این مراکز انتخاب و 
راسته های  کردن  مشخص  در  شدند.  داده  نشان  نقشه  روی 
تخصصی نیز از الیه های اطالعات مشاغل و برای تحلیل نتایج 
استفاده شده است و خروجی داده ها و   Arcgis افزار  نرم  از 
نتایج در قالب نقشه نشان داده شده است. تحلیل های فضایی 
این تحقیق که مهم ترین هدف پژوهش حاضر است از روی 

نقشه های تهیه شده انجام پذیرفت. در نهایت تحقیق حاضر 
به نوعی تحلیل تاریخی از روند تحوالت تجاری تهران از ابتدا 

تاکنون دست یافته است.

بحث و تحلیل
در  مدرن  تجاری  فضاهای  تحوالت  روند  بررسی  منظور  به   
تهران ابتدا به صورت اجمالی به فضاهای تجاری سنتی تهران 
اشاره کرده و پس از آن به سراغ فضاهای مدرن پیش خواهیم 

رفت. 
مهم ترین دوران تحول و رشد کالبدی بازار تهران به پس از 
برگزیده شدن این شهر به پایتختی قاجاریه و به ویژه سال های 
1212-1250 قمری مربوط است. در این دوره روند احداث 
بناهای تاریخی و غیر تجاری در مسیر راسته اصلی بازار تهران 
شتاب گرفت و ضرورت های ناشی از احداث چهارسوق بزرگ 
)تاریخ تأسیس: 1222 ق( و چهارسوق کوچک )تاریخ تأسیس 
: 1243 ق( و بناهای پیرامون آنها حاکی از افزایش تکاپوی 
اقتصادی و رشد جمعیت در درون بازار بود که دو چهارسوق 
یاد شده، از یک سو برای تقسیم حرکت در سطح شبکه و از 
دیگر سو برای ایجاد مرکزیت در شبکه راه های بازار احداث 
سال  در  که  شاه  مسجد  چون  مهمی  مسجد  احداث  شد. 
1256ق به اتمام رسید، همچنین مدارس مروی و صدر، سر 
بناهای  عنوان  به   – عبدالعظیم  دروازه حضرت شاه  بازار،  در 
حکمران  این  شهری  عمران  مشی های  – خط  شهر  عمومی 
یا  اتابکیه  احداث سرای  نشان می دهد.  تهران  در  را  قاجاری 
سرای امیر در سال 1267ق و احداث راسته بازار تهران توسط 
میرزا تقی خان امیر کبیر در سال 1268 ق با دوراسته فرعی 
اندکی بعد ، تأسیس تیمچه حاجب  کالهدوزان و کفاش ها و 
الدوله حکایت از نیازهای اساسی فعالیت های بازار تهران به 
افزایش فضاهای مورد نیاز در بازار دارد )حبیبی، 1389: 16(. 
عناصر مهم کالبدی بازار در نیمه اول سده سیزدهم هجری 
قمری شامل بازار چهل تن، متشکل از راسته بازار چهل تن و 
سراهای موجود در آن که در امتداد راسته بازار حضرتی قرار 
داشت، بازار بین الحرمین، بازار چهارسوق ، داالن ها و سراهای 
واقع در آن ، دو مجموعه دیگر  بازار مسگرها و سراهای  آن، 

شامل بازار دروازه نو و سراهای آن و بازار عباس آباد بود.
مشروطیت ،  تا  قمری  هجری  سیزدهم  قرن  دوم  نیمه  از 
عناصر شهری بسیاری احداث شد و با توسعه فضای شهری، 
اصلی  بندی  استخوان  و  کالبدی  فضای  گسترش  زمینه های 
شهر فراهم آمد. مرکز اصلی دادو ستد شهر از منطقه ارگ به 
سوی جنوب ادامه یافت و احداث خیابان های جدید امکانات 
جدید  تجاری  واحدهای  و  دکان ها  ساختن  برای  را  بسیاری 
)بوذرجمهری  خانه  جبا  خیابان  جمله  آن  از  آورد.  وجود  به 
بعدی( امکان سرازیر کردن بخشی از تقاضای بازاریان را برای 
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دستیابی به فضاهای مطلوب فعالیت و کسب و کار آسان کرد 
جدید  خیابان های  درون  به  را  بازار  توزیعی  عملکردهای  و 
االحداث کشاند.تکمیل خیابان کشی های جدید در شمال بازار 
مغازه  احداث  و  ه.ق   1289 در  ناصریه  خیابان  مانند  تهران 
های جدید در خیابان جباخانه قطب مهمی از خرده فروشی 
را در رقابت با بازار بزرگ تهران ظاهر کرد. در نگاهی کلی به 
رغم رشد شهر تهران در دوره ناصر الدین شاه و پس از آن در 
تمام جهات ، نقش و استخوان بندی اصلی شهر در کالبد بازار، 
کارکردهای ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ کرد 
جنوبی  با شهرهای  تهران  ارتباطی  راه های  که  دلیل  این  به 
کشور – به ویژه شهرهای مذهبی- از این منطقه می گذشت 
و مسافران و زواری که قصد عزیمت به سایر شهرها و حتی 
قم و حضرت عبدالعظیم داشتند، ناگزیر بودند از محدوده بازار 
جهت  را  مستمری  فشارهای  عوامل ،  گونه  این  کنند.  عبور 
احداث فضاهای کالبدی مناسب ) کاروان سرا( و حفظ رونق 
فعالیت های تجاری در این منطقه از شهر به وجود می آورد. در 
واقع، رشد موقعیت بازار تهران با نقش فزایندة اداری- سیاسی 
مناسبات  رشد  میان ،  این  در  و  بود  همگام  کشور  در  تهران 
بازرگانی خارجی نیز در تغییرات کالبدی بازار تهران تأثیرات 
مهمی داشت. در این دوره ، ضرورت های ناشی از رشد بازرگانی 
ایران با عثمانی و روسیه و اهمیت یافتن گمرک و تأسیسات 
استقرار  کرج  تهران-  راه  و  قزوین  دروازة  جوار  در  که  آن 
به  اقامتگاهی  و  تجاری  فضاهای  آتی  جهت گیری  بود  یافته 
سوی غرب شهر تهران را مشخص می کرد. در این دوره فشار 
محسوسی نیز به محور جنوبی بازار تهران- محور راسته بازار و 
دروازه شاه عبدالعظیم – وجود داشت که به ویژه وجود مراکز 
متعدد زیارتگاهی در درون بازار و تردد گروه های مختلف مردم 
شهر تهران به منطقه شهر ری در این موضوع تأثیرگذار بود 

)حمیدی،1376: 30-38(.
سال 1308 از لحاظ تعداد وسایل نقلیه ، نقطه عطفی در تاریخ 
گسترش عمومی شهرها به خصوص تهران به شمار می رود. در 
این سال تعداد 522 دستگاه اتومبیل سواری و تعداد 1015 
دستگاه کامیون و تعدادی اتوبوس و مینی بوس به ایران وارد 
شد. با طرح های 1311،1309، 1312 و 1316 اقدامات نوسازی 
تهران وسعت گرفت. در شمال خیابان شاهرضا )انقالب(، در 
شرق خیابان شهناز، در غرب خیابان سی متری و در جنوب 
خیابان شوش احداث شد. در درون شهر معابر نامنظم دوره 
ناصری تعریض و اصالح شدند و به نام خیابان های شاه،شاه آباد، 
ژاله،  سپه ،  فردوس ،  سعدی،الله زار،  مولوی،  شاهپور،  پهلوی، 
دروازه شمیران و اکباتان نامیده شدند و خیابان های نظامیه، 
جباخانه و خلیل آباد در میان بافت قدیم امتداد یافتند و به نام 
در  نامیده شدند.  و سیروس  بوذرجمهری، خیام  خیابان های 
انتهای غربی خیابان سپه و خیابان پهلوی  زمان رضاشاه در 

سایر  و  مرمر  کاخ  نام  به  جدید  سلطنتی  کاخ های  مجموعه 
کاخ ها احداث شد و اعیان و رجال جدید در خیابان منتهی 
خیابان  و  ساختند  اروپایی  سبک  به  تازه ای  خانه های  بدان 
موسسات جدید  و  بانک ها، سفارتخانه ها  آورند.  پدید  را  کاخ 
سینما،  هتل ها،کافه ها،  تفریحی،  مرکز  فردوسی،  خیابان  در 
و  استانبول  الله زار ،  خیابان های  در  جدید  مغازه های  و  تئاتر 
در امتداد خیابان های ناصر خسرو، بوذرجمهری، سعدی، شاه 
)جمهوری( و شاه آباد مراکز و مغازه های تجاری و خدماتی به 
وجود آمد در حالی که مرکز تجاری قدیم شهر یعنی بازار نیز 
و  می داد  ادامه  خود  دیرپای  اقتصادی  اجتماعی-  زندگی  به 
دوگانگی اجتماعی شهر در دوگانگی کالبدی متجلی می شد 

)سعیدنیا،1376: 48(. 
در نتیجه احداث خیابان های اطراف بازار تهران بر اساس الگوی 
جدید خیابان کشی، امکان گسترش راسته ها و جایگزینی عناصر 
تجاری در امتداد آنها فراهم شده و در نتیجه رشد کالبدی بازار 
به صورت طبیعی متوقف شد و عملکردهای اقتصادی بازار در 
خیابان های اطرافش پایان یافت و محالت آن سوی خیابان ها 
به عملکردهایی خدماتی و پشتیبانی رو آوردند. این تغییرات 
در وضعیتی رخ داد که شماری از بازارهای معروف چون بازار 
لب خندق، بازار مرغ فروش ها ، بازار توتون فروش ها به کلی از 

بین رفتند.
در دوره پهلوی دوم نیز افزایش تراکم در بافت بازار ادامه داشت 
و به ویژه در نتیجه رونق اقتصادی در اواخر دورة 1340، شدت 
گرفت و تقاضا برای فضاهای بیشتر در بازار منجر به آن شد که 
بافت محله های مسکونی در اطراف بازار تحلیل یافته و کاربری 
تجاری پیدا کنند.فشارهای ناشی از افزایش فعالیت های تجاری 
مولوی،خیام ،  محورهای  در  را  تجاری  های  راسته  تدریج  به 
سیروس )سید مصطفی خمینی( و سپه )امام خمینی( تقویت 
و  عمومی  فضاهای  نتیجه  در   )100  :1376 )حمیدی،  کرد 
و  احداث شد  خیابان های جدید  در  رفته  رفته  اداری جدید 
در ارتباط با این جابجایی برخی از فعالیت هایی که در بازار 
امکانات جدید و  به  با هدف دسترسی  تهران جریان داشت، 
بهتر شهری و نیز روند ارزیابی فضاهای جدید شهری و ارزش 
تغییر مکان  به  نواحی،  اجتماعی در حال ظهور در آن  های 
فعالیت خود تن در دادند )سلطان زاده،1366: 444(. همچنین 
در این دوره به مرور، فروشگاه های بزرگ و فروشگاه مرکزی 
به   1350 سال  اوایل  از  و  کرده  فعالیت  تهران  شهر  در  نیز 
بعد مجموعه فروشگاه های زنجیره ای کوروش و فروشگاه های 
تعاونی و توزیع شهرو روستا که عمدتا به توزیع مواد غذایی 
تعاونی  فروشگاه های  سپس  و  داشته  اختصاص  پروتئینی  و 
مصرف سپه از اهم اتفاقات این دوره بود که خرده فروشی را 
به صورت متمرکز و به عنوان مراکز خرید به روش نوین آشکار 
می سازد. درنتیجه بازار سلطه خود را به عنوان بخش خرده 
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فروشی از دست داد )نورانی،1373: 45(.
احداث خیابان های جدید بر عملکرد بازار که عموماً در مرکز 
بافت قدیم شهرها قرار داشت ، آثار متفاوتی گذاشت.هر چند 
بعضی معتقدند که اجرای این طرح ها عملکرد بازار را مختل 
کرد و آن را به انزوا کشاند اما واقعیت این است که احداث 
خیابان های ویترینی در کنار خیابان های اصلی ، فعالیت بازار 
را از نظر حوزه عملکرد جغرافیایی وسعت بخشید. بدین معنا 
در گذشته  که  مرفه شهری  و  میانی  از طبقات  اقشاری  که 
برای تهیه خرید وبعضی از کاالها ناگزیر بودند به بازار بروند 
کاالها  همان  می توانستند  مغازه ها  این گونه  گشوده شدن  با 
میان  عملکردی  ارتباط  کنند.  تهیه  اصلی  خیابان های  از  را 
مغازه های ویترینی و فعالیت های عمده فروشی در بازار امر 
انکارناپذیری است. اغلب عرضه کنندگان خدمات کاالیی در 
مغازه های ویترینی ، کاالهای خود را از بازار تهیه می کردند و 
تنها تأثیر منفی که شاید بتوان از ان یاد کرد، کاهش خرده 
فروشی در بازار بود که قسمتی از آن به مغازه های ویترینی 
عنوان  به  ویترینی  خیابان های  ظهور  بنابراین  یافت.  انتقال 
باعث  بازتاب مدرنیزاسیون در عرصه فضاهای شهری  اولین 
شد  بازار  فروشی  عمده  و  فروشی  خرده  عملکرد  در  تحول 

)رهنمائی، 1383: 58(.
همچون  کالنشهری  در  بازار  که  گفت  می توان  بنابراین 
فضایی،  توسعه  افزایش جمعیت،  مثل  عواملی  اثر  در  تهران 
تمرکز فعالیت ها، توسعه دیوان ساالری، توسعه راه ها، توسعه 
ابزارهای حمل و نقل و افزایش نظام عرضه و تقاضا )علیزاده 

یغمائی،1382: 34( و ... دچار تحوالت عملکردی شد . 
صنعتی،  دنیای  سمبل های  شامل  خیابان  کنار  بناهای 
تماشاخانه ها  و  سینماها  هتل ها،  دولتی،  ادارات  کارخانه ها، 
با  همراه  بوده اند.  جدید  کاالهای  کنندة  عرضه  مغازه های  و 
بافت  آن ،  مجاور  ساختمان های  و  خیابان  اهمیت  افزایش 
قدیمی که در عمق قرار می گرفت، فرسوده شد و ارزش آن 
تنزل پیدا کرد. در این دوران سرمایه گذاران به فکر ساخت 
مراکز تجاری افتادند که بتواند ارزش تجاری لبة خیابان را به 
عمق بافت های ساختمانی اطراف خیابان نیز امتداد دهد. به 
این ترتیب از تیپولوژی پاساژ با همان واژه فرانسوی استفاده 

شد )افشار نادری، 1386: 15(.
پاساژ در انگلیسی به معنی محل عبور و گذر و فضای دسترسی 
از یک ساختمان به ساختمان دیگر است.در فرانسه به بعضی 
فضای  شماری  آنها  سوی  دو  در  که  حرکتی  مسیرهای  از 
تجاری قرار داشت، نیز پاساژ گفته می شد1 .  نخستین پاساژ 
در خیابان الله زار نو در دوره رضاشاه ، هنگامی که بوذرجمهر 
این  الله زار ساخته شد .  خیابان  ادامه  بود،در  تهران  شهردار 
پاساژ توسط مظفر فیروز،پسر بزرگ فرمانفرما ساخته شد و 
در آن شماری فروشگاه، سینما، تماشاخانه و رستوران ایجاد 

شد )سلطان زاده ، 1386: 30(. برخی از اولین پاساژهای تهران 
در دوران پهلوی دوم که انواع متعدد و سبک های آمریکایی 
به خود گرفتند شامل پاساژ نادری )1326(، پاساژ شیروانی 
)دهه  صفوی  )1340(،پاساژ  آلمینیوم  ساختمان   ، )1330(
جمهوری،  خیابان  جنوب  )1343(در  گلشن  پاساژ  و   )40
پاساژ  و   )1340( پالسکو  ساختمان  علمی)1334( ،  پاساژ 
جمهوری ،  خیابان  شمال  در   )1354( استانبول  کویتی های 
 پاساژ بهارستان )1349( در ضلع جنوبی میدان بهارستان است

)دولت،1386: 60-54(.  شکل گیری پاساژها در کنار خیابان ها 
را می توان تا حدودی با چگونگی ساخت کاروانسرای شهری 
معمول  طور  به  زیرا  دانست ،  مشابه  بازار  راسته  کنار  در 
پاساژها در نقاطی از شهر و در خیابان هایی طراحی و ساخته 
از  و  اقتصادی وجود داشت  رونق  از یک سو  می شده اند که 
خیابان  و  پیاده رو  لبه  در  دکان ها  توسعه  امکان  دیگر  سوی 
شباهت  نخستین ،  پاساژهای  نداشت .  وجود  سادگی  به 
تدریج  به  اما  داشت ،  شهری  کاروانسراهای  به  زیادی  بسیار 
صورت های جدیدی از پاساژها پدید آمد که برخی از آنها به 
طور به دفاتر کار اختصاص یافتند . بناهایی مانند ساختمان 
پالسکو و ساختمان آلومینیوم را از این گروه از فضاها می توان 
طبقه  در  ویژه  به  زمینه ها  از  برخی  در  که  آورد  شمار  به 
آنها  کارکردی  ماهیت  اما  هستند  شبیه  پاساژها  به  همکف 
با پاساژهای نخستین متفاوت است )سلطان زاده ، 1391(2   .

در  امروزه  جدید  تجاری  فضاهای  غالب  اشکال  نتیجه  در 
که  هستند  پاساژها  و  )راسته ها(  خیابان ها  شکل  به  تهران 
هر  که  است  بدیهی  مشغولند.  فعالیت  به  رقابتی  به صورت 
کدام از این اشکال مزایا و معایب خود را خواهند داشت. به 
عنوان مثال خیابان هایی چون جمهوری به لوازم الکتریکی و 
همچنین موبایل و نوت بوک، الله زار به لوازم برقی )لوستر(، 
ورزشی،کاالهای  لوازم  به  مختلف  بخش های  عصردر  ولی 
فروش  به  دانشگاه  حوالی  در  انقالب  وغیره،  پوشاک  طبی، 
حافظ  دیواری،  کاغذ  و  کابینت  به  نشر، سهروردی  و  کتاب 
و اطراف میدان حسن آباد به مبلمان اداری و دفتری، یافت 
آباد  و دالوران بورس مبلمان منزل، شوش به لوازم ظرف و 
شیشه و کریستال و بلور ، چراغ برق در قسمت های مختلف 
تایر، چسب و  لوازم یدکی ، الستیک و  اتومبیل،  به تزیینات 
سپهساالر  صحافی،  و  کاغذ  به  ظهیر االسالم  خیابان  روغن، 
به  سعدی  شلوار،  و  کت  به  همایون  باب  کفش،  و  کیف  به 
نوزاد،  لباس  و  سیسمونی  به  بهار  خیابان  صنعتی،  لوازم 
به  بنی هاشم  اداری، خیابان  ماشین های  به  ایرانشهر  خیابان 
شیرآالت ، کاشی و سرامیک و... اختصاص یافتند و پاساژهای 
مختلفی در تهران با حوزه نفوذ منطقه ای مانند )میالد نور، 
فعالیت  به  و ...(  زمین  ایران  گلستان،  بوستان،  آسمان ،  نور، 

مشغولند )جدول 1(.
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نام پاساژمنطقه تهران

پاساژ قائم تجریش- مرکز خرید ارگ سنتر و تندیس1

پاساژ نصر گیشا- مرکز خرید میالد نور-مجتمع تجاری شهریار- سپهر- پاساژ گل ها- مرکز خرید ایران زمین- مرکز خرید گلستان، مرکز خرید طوبی2

پاساژ ونک- پاساژ صفویه ونک- بازار بورس کامپیوتر )پاساژ پایتخت( –پاساژ اسکان- مرکز خرید آسمان ونک- مرکز خرید آیینه ونک- مجتمع باران3

مرکز خرید دنیای نور4

مجمتع تجاری مرکز خرید سمرقند- مرکز تجاری برج مینا- مرکز تجاری برج گلدیس- مرکز خرید بوستان- مرکز خرید تیراژه- مجتمع تجاری مگامال5

بورس کامپیوتر )پاساژ ایران- پاساژ پارسیان- پاساژ رضا- پاساژ ایرانیان(6

بازار بورس کامپیوتر )پاساژ بهار(7

پاساژ عالءالدین )بازار بورس موبایل و نوت بوک(11

جدول 1. پاساژهای با ظرفیت و برد منطقه ای در تهران. مأخذ : نگارندگان. 

پراکندگی مراکز تجاری و پاساژها در مناطق تهران تا اینجا 
ابتدا به صورت تک  الگوی پراکندگی در  نشان می دهد که 
هسته ای )بازار تهران( و سپس به صورت خیابان های تجاری 
را نشان داده است . همانطور  تهران خود  درمناطق مرکزی 
که در مبانی نظری ذکر شد این خیابان ها بخشی از عملکرد 

خرده فروشی بازار مرکزی تهران را به خود اختصاص داد.
متوسط  طبقه  دلیل  شکل گیری  به  می توان  را  پدیده  این 
اقتصادی و متعاقب آن طبقه جدید مصرف کننده با نیازها 

اولین  به  شکل گیری  منجر  که  دانست  جدید  انتظارات  و 
خیابان های ویترینی در تهران شد. وضعیت پاساژها در سطح 
مناطق مختلف تهران که بیشترین تمرکز را در نیمه شمالی 
تهران علی الخصوص مناطق 2، 3 ، 5 و 6 شاهد هستیم. به 
نظر می رسد که  شکل گیری این فضاها در دوره های پیش رو 
در جریان پیشروی طبقات مرفه اقتصادی مصرف کننده در 
 جهت شمال تهران بوده است که تا به امروز قابل مشاهده است.

در  تهران  مناطق  سطح  در  تخصصی  راسته های  پراکندگی 

مراکز خرید مناطق تهران 

بازار مبل دالوران )خیابان دالوران(- بورس شیرآالت ، کاشی و سرامیک )خیابان بنی هاشم(4

بورس کامپیوتر )خیابان ولیعصر(-بورس ماشین های اداری )خیابان ایرانشهر(- بورس طال و جواهر )خیابان کریم خان زند(6

بازار بورس سیسمونی و لباس نوزاد )خیابان بهار(- بورس تجهیزات حرارتی- برودتی و صنعتی )خیابان بهار(- بورس کابینت و کاغذ دیواری )خیابان 7
سهروردی شمالی(

بازار موبایل ایران )خیابان جمهوری(- بورس مبلمان و لوازم اداری )حسن آباد(- بازار بورس لوازم صوتی و تصویری )خیابان جمهوری(11

12

بازار رضا-پاساژ کویتی ها- بازار کیف و کفش )خیابان سپهساالر(- بورس کاغذ و صحافی )خیابان ظهیراالسالم(- بورس ابزار صنعتی )چراغ برق(- چسب و 
روغن )چراغ برق(- الستیک و تایر )پاساژ 110چراغ برق(- بازار بورس لوازم یدکی )پاساژ کاشانی و خیابان امیر کبیر چراغ برق(- بورس تزیینات اتومبیل 
)خیابان ملت چراغ برق(- بورس کت و شلوار )خیابان باب همایون(- بورس لوازم صنعتی )خیابان سعدی(- بورس لوستر و روشنایی)خیابان الله زار(- بازار 

بورس لباس )ساختمان پالسکو(- بازار بورس لوازم خانگی )سه راه امین حضور(- بازار لوازم ورزشی )منیریه(

بازار بورس چینی ، شیشه، بلور و کریستال )شوش- خیابان صابونیان(15

بورس مبلمان )یافت آباد(17

بورس آهن )شاد آباد(18

راسته های عرضه مبل در قیمت ارزان تر )عبدل آباد و نعمت آباد( 19

جدول 2. راسته های تخصصی خرید تهران به تفکیک مناطق تهران. مأخذ : نگارندگان.
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نقشه 1. 
راسته های 
)خیابان ها( 
تجاری در 
مناطق 
مختلف
 تهران.

 مأخذ : 
نگارندگان.

ارایه خدمات  نواری نشان می دهد که  یا  الگوی خطی  قالب 
مصرفی کاالها به صورت فضایی نیز تخصصی شده است و این 
خیابان های تخصصی یا در قالب نقش های گذشته که قبال نیز 
بورس کاال یا خدماتی خاص بوده اند یا به صورت نوظهور به 
در  بیشتر  نیز  نواری  الگوی  تمرکز  ارایه خدمات می پردازند. 
مناطق مرکزی تهران قابل مشاهده است که به نظر می رسد 
از هسته اصلی بازار مرکزی تهران منشعب شده و به صورت 
تخصصی به صورت بورس کاال در آمدند. نکته قابل توجه در 
ارتباط با بورس کاالها در تهران ، دوگانگی فضایی این بورس 
نیازهای  بر اساس  می رسد  نظر  به  که  ست  تخصصی  های 
طبقات اقتصادی مختلف این فضاها شکل می گیرند. به عنوان 
مختلف  خیابان های  در  شلوار  و  کت  پوشاک  بورس  مثال 
میرداماد،  )بلوار  جنوبی  و  شمالی  مناطق  تفکیک  به  تهران 
باب همایون و میدان ولیعصر تا خیابان طالقانی(، بورس لوازم 
کامپیوتر  بورس  شریعتی(،  خیابان  و  حضور  )امین  خانگی 
)میدان ولیعصر و بلوار میرداماد( و ... شکل گرفته است . این 
توضیحات با نتایج ذکر شده در تحقیق زگز )1375( که در 
 ادبیات تحقیق به آن اشاره شده ، کامال منطبق است )نقشه 1(.

ظهور  شاهد  تجاری  فضاهای  تحوالت  از  مرحله  آخرین  در 
بازارهای  عنوان  تحت  خرید  فضاهای  از  دیگری  گونه های 
اطراف  حاشیه ای  در  زمین های  عمدتاً  که  هستیم  تخصصی 
تهران با توجه به نوع کاالی خاصی که ارایه می کنند فعالیت 
می کنند . به عنوان مثال بازار تخصصی آهن در شاد آباد، بازار 
مبل در یافت آباد تهران ، بازار تخصصی فرش، بازار مرکزی 
میوه و تره بارو بازار گل و گیاه3   و ... از جمله بازارهایی است 

به نظر  اند. آن طور که  که در سال های اخیر به وجود آمده 
می رسد این بازارها با توجه به مقیاس فعالیت و نوع کاالی 
مناسب ،  های  دسترسی  وسیع،  فضاهای  نیازمند  ارایه  مورد 
فضاهای پشتیبان مناسب و احتماالً دوری از محدوده شهری 

به دلیل آلودگی های صوتی و زیست محیطی هستند.
به  بهتر  دسترسی  و  بزرگراه ها  کنار  در  بازارها  این  اکثر   

خروجی های شهر تهران واقع شده اند  ) نقشه 2 و 3(.
تخصصی  بازارهای  قالب  در  تجاری  فضاهای  پراکندگی 
بر  که  است  تهران  اطراف  منظومه ای  الگوی  نشان دهندة 
الگوهای قبلی ، نیمه جنوبی تهران را در بر می گیرد .  عکس 
همان طور که اشاره شد دست اندازی به این فضاها در ارتباط 
است.  توضیح  قابل  مصرفی  فضاهای  منطق  شکل گیری  با 
تهران ،  زمین های  شمالی  مناطق  در  زمین  اشباع  با  چراکه 
بزرگراه ها  از طریق  قابل دسترس  و  مناسب  قیمت  با  بزرگ 
بازارهای  مستعد  شکل گیری  تهران  حاشیه ای  مناطق  در 

تخصصی می شوند. 
به مجتمع  باید  تهران  در  تجاری  اشکال فضاهای  آخرین  از 
بازار( ،  )گردش  مال  چون  نام هایی  به  جدید  و  بزرگ  های 
هایپراستار)Hyper star( و... هستیم که نقاط ضعف فضاهای 
امکانات  کمبود  آلودگی ،  ترافیک،  همچون  خیابانی  و  باز 
عدم  و  تردد  و  ناامنی  بهداشتی ،  سرویس های  و  تفریحی 
تنوع را نداشته و در مناطق غیر مرکزی شهر تهران ساخته 
مسیرهای  به  دسترسی  نظر  از  مراکز  این  معموالً  شده  اند . 
مناسب دسترسی و بزرگراه ها مکان یابی شده و اغلب با رونق 

اقتصادی همراه است )افشار نادری،1386: 16(.
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 نقشه 2. 
پراکنش بازارهای 

تخصصی در 
اطراف تهران. 

مأخذ : 
نگارندگان.

نقشه 3. 
پراکندگی

 مراکز خرید،
راسته های 
تجاری، و 
بازارهای

 تخصصی 
در شهر
 تهران. 
مأخذ : 

نگارندگان. 
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نتیجه گیری 
با نگاهی به سیر تحوالت فضاهای تجاری مدرن در شهر تهران می توان به این مهم دست یافت که افزایش جمعیت و متعاقب آن افزایش 
میزان تقاضا برای مصرف موجب  شکل گیری بیش از پیش فضاهای تجاری در تهران شده است. نحوة  شکل گیری این فضاها به دلیل 
عواملی همچون محدودیت فضایی و قیمت باالی زمین در تهران شکل خاصی به خود گرفته است.  شکل گیری پاساژها در فضاهای پسکرانة 
خیابان به عنوان آخرین فضاهای در دسترس برای ایجاد این گونه فضاها قابل تحلیل است .  شکل گیری بازارهای تخصصی در حواشی شهر 
که زمین در دسترس بیشتری در اختیار قرار می دهد، در سال های اخیر نیز قابل مشاهده ست. در مورد تبعات  شکل گیری این مراکز باید 
گفت که ظهور پاساژها و مراکز خرید موجب  شکل گیری مشکل ترافیک در محدودة خود شده اند. ایجاد این فضاها در خیابان هایی که 
قدرت مقابله با ترافیک عبوری خود را نداشته اند موجب  شکل گیری این مشکالت شده است. یکی از نتایج مورد ذکر این است که پاساژ و 
خیابان در جذب مشتری همواره در حال رقابت اند اما هر کدام با داشتن معایب و مزایای خاص خود پذیرای متقاضیان خاص خود هستند. 
پاساژها و مجتمع های مدرن با داشتن امکاناتی برای همچون پارکینگ، سرویس بهداشتی، تسهیالت پذیرایی ، فضای بازی کودکان برای 
برخی از شهروندان دارای جاذبه خواهد بود . فضای خیابان نیز به دلیل باز بودن و گذران اوقات فراغت به صورت پیاده رو یا پیاده راه دارای 
جذابیت برای برخی دیگر خواهد بود. در سال های اخیر  شکل گیری بازارهای تخصصی در حاشیه بزرگراه ها و  زمین های حاشیه تهران عامل 
دسترسی را برای برخی از شهروندان به منظور تهیه کاالهایی نظیر مبل، آهن، گل، تره و بار، فرش و غیره مورد تأکید قرار داده است هر 
چند این گونه بازارها کمتر افراد را برای گذران اوقات فراغت و پرسه زنی ترغیب کرده و وضعیتی متفاوت از مراکز خرید روزمره خواهد 
داشت.  شکل گیری بازارهایی چون هایپراستار و دیگر اشکال فروشگاه های زنجیره ای نیز در جهت تأمین نیازهای روزمره شهروندان عموماً 
طبقه متوسط تهران قابل تحلیل است. با توضیحات فوق مقایسه میان مراکز سنتی و جدید ، تحوالت فضایی را در  شکل گیری مراکز تجاری 
در تهران روشن می سازد به گونه ای که شکل مراکز تجاری و واحدهای تجاری ، ابتدا در حالت تک هسته ای و سپس به حالت خطی یا 
نواری در اطراف هسته مرکزی )خیابان های جدید( و سپس به صورت منظومه ای در بعضی از مناطق مختلف تهران خود را نشان می دهد. 
محدودیت های موجود در توسعه فضایی، افزایش جمعیت ، افزایش ارزش قیمت زمین ، مصرفی شدن بیش از پیش جامعه و ازدیاد تقاضا 
برای کاالهای مصرفی باعث تبعیت نظام خرده فروشی و عمده فروشی از الگوهای ذکرشده می شود. بدیهی است که با شناخت این الگوها 

می توان به طبقه بندی تبعات هر کدام از این فضاها برای پیش بینی آسیب های احتمالی کمک شایانی خواهد کرد. 
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