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بيرون از گذشته در ايران، شهرهاي تجارى ركن مهمترين بازار،
طول در را شهر از مهمى عناصر و مىشد ــروع ش كاروانرو دروازة
نيز شده طراحى پيش از اغلب كه مىكرد متصل هم به ــيرى مس
فرعى رستههاى همراه به بازار- راسته آن- امتداد اصلىترين نبود.
برمىگرفت در را شهر حدود از توجهى قابل ــعت وس كوچكتر، و
مجموعة داشت. خود اطراف ــكونى مس بافت با تنگاتنگى ارتباط و
اجتماع، آن در بلكه نداشت، اختصاص فروش و خريد به تنها بازار
با نيز ... و ــاص خ ايام در آذينبندى ــم، مراس برگزارى ــاب، اعتص
رسته يك در صنف هر پيشهوران مىگرفت. صورت مردم مشاركت
با خريدار و مىكردند ــه عرض را ــابه مش كاالهايى يكديگر، كنار و
مورد كاالى رقابتى، فضاى يك در آن ــنجيدن س و نمونهها ديدن

مىكرد. تهيه خود بودجة با متناسب را نياز
به است، بررسى قابل جداگانه كه داليلى به امروز، ــهرهاى ش در
نوع در كه گرفت شكل تجارى ــاژهاى پاس يا خريد مركز بازار، جاى
تجارى، مجتمعهاى اين در مىشدند. محسوب كوچك بازارى خود
راستهها و داده شيك بوتيكهاى به را خود جاى تيمچهها و دكانها

شدند. تبديل برقى پله و آسانسور به چارسوقها و طبقات به
نظير زنجيرهاى ــگاههاى فروش بازار، ــكل ش تغيير روند ادامه در
تجارى مراكز ــه اگرچ آمد. وجود به نيز ... و ــاه رف ــهروند، ش اتكا،
اما ندارد، پيوند شهرى بافت با ــنتى، س بازارهاى خالف بر امروزى
مىكند. كار جوانان اجتماعات مركز و شهرى ــانههاى نش عنوان به

از نيمى از بيش گاه و ــاعت س چندين فضاهايى، چنين در ــردم م
پيشبينى عالوه به ــتند. هس خريد و بازديد ــغول مش را خود روز
و رستوران بهداشتى، ــرويس س نمازخانه، پاركينگ، نظير امكاناتى

مىافزايد. آن مطلوبيت به ،...
از كه است ــكلگيرى ش حال در بازار از جديدى گونة ايران، در
كشيده راه يك امتداد در : دارد را سنتى بازارهاى خصلت سو يك
اتومبيل با آن ميان از اما ــت، اس فرعى ــتههاى راس داراى ــده، ش
كه مدرن تجارى مراكز به ــر ديگ ــوى س از و كرد، حركت مىتوان
يافتآباد مبل بازار است. ــبيه ش مىكند، فعاليت بورس صورت به
تخصصى بورسهاى ديگر، گونة است. گونه اين از قابلتوجه نمونة
هستند. نوآورى دنبال به معمارى شيوة و مكانيابى در كه ــت اس
آن تجارى ظرفيت و ــهر ش اقتصادى نبض ــناخت ش با بازارها اين
خاطرهاى و ــف عط نقاط پديدآوردن ــه ب خاص معمارى ــاد ايج و
نقش مراكز اين امروز، شهرهاى سيماى در مىپردازند. شهروندان

دارند. عهده بر مهمى
فعاليتها اين هدايت و رشد براى آنها اندازة در سياستهايى آيا

است؟ شده پيشبينى
«بازار پرونده ــود، خ آتى ــمارههاى ش از يكى در منظر ماهنامه
براى صاحبنظران از بدينوسيله گشود. خواهد را امروز» و ديروز
گزارش و مقاله چارچوب در خود پژوهشهاى و تجربيات ــم تنظي

مىآيد. عمل به دعوت
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