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Abstract 
In the post-revolutionary years, the development of the malls has begun as a 

distinct trend from Karbaschi municipality period, gained a significant 

acceleration in Qalibaf period, and reached its peak in the 90s. The acceleration 

of mall building in Tehran after the revolution has indicated a change in the 

executive policies of the urban management complex, headed by the Tehran 

Municipality. Nowadays, the problems resulting from the irregular development 

of the malls are being revealed in Tehran. The present study compares the real 

performance of Tehran's urban management in mall building and its 

consequences with the content of urban policy documents and high-level 

documents of the Islamic Republic of Iran and tries to highlight the 

inconsistency lines between the two. In this study, a combination of interviews 

with experts and a documentary study has been used. Content analysis has been 

used to analyze and summarize the data. The findings are presented in five 

headings: "The relationship between mall building and urban speculation in 

Tehran", "The relationship between mall building and the spread of 

consumerism in Tehran", "Environmental consequences of mall building in 

Tehran", and "Social consequences of mall building in Tehran" and 

"Consequences of mall building for architectural patterns and landscape of 

Tehran city". Results suggest that the policy of unprincipled and overmuch 

development of the malls in Tehran, in terms of its consequences, have had 

serious contradictions with the goals and vision of policy documents. 
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Extended Abstract 
1- Introduction 

This research has studied the rapid shopping-

mall building after the Islamic Revolution of 

Iran and its consequences for Tehran, as well as 

their relationship with the goals and priorities 

of Iran's policy documents. What makes this 

study necessary is it seems that the mall 

building in Tehran has taken on unreasonable 

and damaging dimensions and its relation with 

the purpose and priorities of Iran's policy 

documents is unclear. Therefore, in this 

research, we have critically compared the actual 

performance of Tehran's urban management 

concerning the building of shopping-malls and 

its consequences with the provisions and 

content of Tehran's policy documents well as 

the high-level documents of the Islamic 

Republic of Iran. From a theoretical point of 

view, we have examined this issue in the 

context of the cultural turn that occurred in the 

sphere of commercial spaces, itself related to 

larger turns such as the global neoliberal turn 

and postmodernism. Paying attention to the 

neoliberal turn is important because, according 

to many theorists, the rapid global development 

of shopping-malls in the world has been a part 

of neoliberal urban policies.  

2- Methods 
This study was conducted using a qualitative 

method, among them documentary methods 

and with a combination of techniques including 

an in-depth interview with experts, library 

research, especially the use of historical 

sources, and the analysis of existing policy 

documents. Data about the process and 

consequences of mall building in Tehran were 

obtained from interviews with urban experts 

and library research, and data related to policies 

were obtained from the analysis of policy 

documents. 25 experts have been selected by 

purposeful sampling based on the relevance of 

their fields of study and published research.  

The analyzed policy documents are divided into 

two categories: the first is the urban policy 

documents and the second is the high-level 

policy documents that are aimed at the larger 

issues of the country, but at the same time 

contain strategies and policies for the 

management and governance of cities. 
 

3- Results 
The findings are presented in five headings: 

-The relationship between mall building and 

urban Speculation in Tehran: 
The confluence of Commercial Bourgeoisie 

speculation and the Tehran municipality's 

motivation to generate income has caused mall 

building to go beyond a reasonable and 

defensible policy and turn into an unruly and 

unprincipled policy with destructive effects and 

results. The lack of effective supervision has 

also left the hands of economic opportunistic 

lobbies free in the ratification and 

implementation of mall construction projects. 

Despite the gradual revelation of the signs of 

mall building saturation in Tehran, it seems that 

the process of mall building has not decreased 

much. 

- The relationship between mall building and 

the spread of consumerism in Tehran: 
Most of the goods offered in Iranian shopping-

malls are not domestically produced goods but 

imported ones. In this situation, what happens 

is the formation of a kind of dependent 

consumerism in which, the malls rather being 

the place of supply of domestic products, are 

places to encourage the consumption of foreign 

goods. The importation of goods is at a time 

when the high-level policy documents of the 

Islamic Republic have aimed to increase the 

domestic production of basic goods. 

In this way, it seems that Tehran's shopping-

malls are increasingly changing the lifestyle of 

Tehrani citizens and spreading the spirit of 

consumerism among them. Also, foreign goods 

and brands bring with them a special culture 

that often has nothing to do with the local 

culture and way of life. 

- Environmental consequences of mall 

building in Tehran: 
One of the noteworthy environmental 

consequences of extensive mall building in 

Tehran has been damaging the capacity of the 

city's green space. In many cases, empty city 

lands that could be allocated to green spaces, 

due to wrong priorities and profit-seeking 

influences of capital owners on urban policies, 

have finally been allocated to the construction 

of shopping-malls. Another important issue 

regarding the environmental consequences of 
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malls in Tehran is their traffic effects. Many of 
Tehran's famous shopping-malls are built in the 

heart of the city and next to the main highways 

and arteries of Tehran, causing major traffic 

problems in different parts of Tehran. 

- Social consequences of mall building in 

Tehran: 
One of the boldest and most frequent topics 

raised in almost all urban policy documents is 

the emphasis on maintaining, strengthening, 

and enriching neighborhood life. But the 

evidence shows that the policy of irregular and 

excessive construction of malls in Tehran has 

repeatedly damaged the life of neighborhoods. 

One of the reasons for the municipality's 

interest in building highways is to facilitate 

access to malls, but these irregular malls 

building often destroy the life of 

neighborhoods. 

- Consequences of mall building for 

architectural patterns and landscape of 

Tehran city: 

The last important finding is related to the 

consequences of mall building on the 

architecture and landscape of the city of Tehran 

in terms of physical and aesthetics. What can be 

seen is that in a situation where the connection 

between the architecture of malls and the 

indigenous architecture of the traditional 

markets of Iran has been interrupted and lost, 

most of the malls in Tehran use imitative 

patterns in their design and architecture, and in 

this way, spread foreign and non-native 

physical aesthetic patterns in Tehran's 

Commercial space. 

4- Conclusion 
 The study results show that the policy of irregular, 

unprincipled, and over-capacity mall building in 

Tehran has had serious contradictions with the goals 

and vision specified for Tehran city in terms of its 

effects and consequences, be it urban documents or 

high-level documents. 

In summarizing these conflicts, it can be said 

that although the content of policy documents 

in Iran in the area of consumption and 

commercial spaces have been prepared and 

written mostly based on a kind of the critical 

point of view towards global capitalism and 

neoliberal procedures, and in this sense, they 

have a significant affinity and overlap with the 

critical views and concerns of urban experts. 

But what has resulted in practice by urban 

management has mostly been aligned with 

neoliberal, consumerist, and globalization-

based practices. 
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 مقاله پژوهشی

 در تهران یدها و مراکز خرساخت مال یامدهایپ

 3یاضیر ، ابوالحسن2یعباس کاظم، *1یمعصومه احمد

 ، تهران، ایران.یو اجتماع یمطالعات فرهنگ ۀمؤسس ،یفرهنگ یاستگذاریس یدکتر یدانشجو. 1
 .یرانتهران، ای، و اجتماع یمطالعات فرهنگ ۀمؤسس ،یاردانش. 2
 .یران، تهران، ایو اجتماع یمطالعات فرهنگ ۀمؤسس، یارنشدا. 3
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 های کلیدی:واژه

سازی، تهران، بعد از انقالب، مدیریت مال

 د سیاستیشهری، اسنا

 

 چکیده
صورت یک روند مشخص از دورۀ شهرداری کرباسچی آغاز شد، در سازی در دورۀ بعد از انقالب، بهمال

گیری ساخت به نقطۀ اوج خود رسید. شتاب 09در دهۀ  ودورۀ شهرداری قالیباف شتابی چشمگیر گرفت 

های اجرایی مجموعه مدیریت شهری و در رأس انقالب حاکی از تغییر در سیاست ها در تهران بعد ازمال

نمودن و آشکارگی رویه، در حال رخسازی بیآن شهرداری تهران بوده است. اکنون معضالت حاصل از مال

سازی و پیامدهای رو، عملکردهای واقعی مدیریت شهری تهران در مالدر شهر تهران است. مطالعۀ پیش

اسالمی ایران مقایسه  از آن را با مفاد و محتوای اسناد سیاستی شهری و اسناد باالدستی جمهوری حاصل

این مطالعه به روش کیفی ازجمله کرده و کوشیده است خطوط ناهماهنگی میان این دو را برجسته سازد. 

خصوص های ببخانههای مصاحبۀ باز و عمیق با متخصصان، پژوهش کتاروش اسنادی و با ترکیبی از تکنیک

یص . برای تحلیل و تلخاستفاده از کتب و منابع تاریخی و تحلیل اسناد سیاستیِ موجود انجام شده است

سازی و سوداگری ارتباط مال»ها ذیل پنج عنوان یافتهتحلیل محتوا استفاده شده است. از ها نیز داده

محیطی های زیستپیامد»، «ر تهرانگرایی دسازی و گسترش مصرفارتباط مال»، «شهری در تهران

سازی برای الگوهای معماری پیامد مال»و « سازی در تهرانپیامدهای اجتماعی مال»، «سازی در تهرانمال

سازی غیراصولی و دهد که سیاست مالنتایج مطالعه نشان میاست.  ارائه شده« و منظر شهر تهران

انداز های جدی با اهداف و چشمها و مغایرتارضازظرفیت در تهران ازحیث پیامدهایش، تعبیش

 شده برای تهران در اسناد سیاستی داشته است. مشخص
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 741-111، صفحات 1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

 و بیان مسئله مهدمق -1
هایی جتمعبه م ،اند. این مراکز، با شناخت شرایط و اقتضائات نوینای جذاب در سرتاسر جهان بودهمراکز خرید نوین کمابیش پدیده

و همکاران،  1ای از مردم را به خود جلب کنند )کونکتوانند طیف گستردهاند که میدمنظوره مبدل شدهچندکارکردی یا چن

های مراکز خرید ترین نمونهیافتهتکاملشود، نوعاً نیز گفته می 3و مگامال 2فرهنگی که به آنها مال-های تجاریمجتمع(. 1: 2922

 ایها که پنجاه سال پیش پدیدهشوند. مالشدن دانسته میی و محصول جهانیهایی بارز از فضاهای جهاننمونه مدرن هستند و

هایی اند و جزء مکاندر اقصی نقاط جهان تبدیل شده« مراکز شهری جدیدی»سال گذشته به  09شدند، طی نوظهور محسوب می

ها به حدی ( استقبال از مال19-11: 0،9912بانِرجیکنند )اند که بیشترین حضور و بازدید مردم را به خود جلب میقرار گرفته

کنند، بعد از زمانی که مردم وقتشان را در مکانی خاص صرف میها ازنظر مدتبوده است که در بسیاری از کشورهای غربی، مال

در برخی شواهدی نیز وجود دارد که  ،حالدرعین .(2921، 0گیرند )شیمانسکا و پالزیاکسوم قرار می ۀخانه و محیط کار در رتب

های متروک های مرده یا مالمال ، با پدیدۀها در حال رسیدن به حد اشباع است و در این وضعیتیافته رشد مالکشورهای توسعه

عنوان مظاهر آشکار نولیبرالیسم جهانی، ابتدا در ها بهمال (.2910، 7؛ گیمارش2919، 6شویم )پارلِت و کوئننیز مواجه می

 ،8ها و تولید انبوه اتومبیل پیوند داشت )فایفکای شمالی ظهور کردند و توسعۀ آنها با توسعۀ بزرگراههای شهرهای آمریحومه

 گزینی این مراکز تغییر کرد و به داخل شهرها نیز کشیده شد. تدریج مکان( ولی به26: 1008

ها در مالعمومی شد.  پذیری نسبتاًها در درون شهرها سبب پدیدآمدن نوعی فضای خصوصی با دسترسگسترش مال

( اعتقاد 2996) 0نگرند. ویسکننده میدهند که به مردم به چشم مصرفجای جهان، فضاهایی عمدتاً خصوصی را شکل میهمه

نند کگرایی جهانی را تلقین و ترویج میعمومی جهانی، سلیقه، هویت و فرهنگ مصرفعنوان نوعی فضای شبهها بهدارد که مال

شمسی  39تدریج از دهۀ اش بههای ساده و اولیههای تجاری در شکلگیری مجتمعدر تهران ایجاد و شکل (.21: 1308)تفنگچی،

های تجاری صرفًا مراکز خرید و فاقد کاربری فراغتی و روندی کند داشته است. این شکل از مجتمع 79آغاز شد اما تا دهۀ 

کارآمدن تر، با رویۀ شهرداری کرباسچی آغاز شده است اما تحوالت بزرگها، از دوروساز مالفرهنگی بودند. موج اول ساخت

(. شرایط اقتصادی کشور و رکود نسبی 12: 1308آغاز شده است )کاظمی و امیرابراهیمی، 89ویژه از اواخر دهۀ قالیباف به

ا هانفجاری در ساخت مالهای تجاری شد و درنتیجه رشدی سمت ساخت مجتمعوساز مسکونی، سبب گرایش سرمایه بهساخت

ای های عادی بربرابر پروانهنفع بوده است، زیرا صدور پروانۀ تجاری حدوداً پنجشدت در این روند ذیبه وجود آمد. شهرداری نیز به

حدی بوده است شهرها و ازجمله در تهران به(. رشد این مراکز در کالن17: 1381شهرداری درآمدزایی داشته است )اصغرزاده،

های ها و مگامال(. مال1303دنیای اقتصاد، تعبیر شده است )جهانی، روزنامه« سونامی مال»و « سازیموج مال»که از آن با عنوان 

هایی هایی برای خرید کاال بودند، مکانکه بیشتر مکان 79نوظهورِ سربرآورده از دورۀ شهرداری قالیباف، برخالف مراکز خرید دهۀ 

توان را می« هامال»(. 13: 1308جه غالبشان هویت فراغتی و فرهنگی آنهاست )کاظمی و امیرابراهیمی،اند و وچندمنظوره

فروشی تعریف کرد که عالوه بر فضای خرید، دارای رستوران و کافه، هایپرمارکت و فضاهای فرهنگی ازقبیل کتاب فضاهایی تجاری

ها، از فضاهای فراغتی دیگری ازقبیل بر امکانات مالها هستند و عالوه التری از منوع کامل« هامگامال»اند. یا گالری نقاشی

   (. 20)همان: 19های بزرگ برند هستندشهربازی، سالن سینما، سالن نمایش یا کنسرت نیز برخوردارند و معموالً دارای مغازه

از یک جهت حاکی از تغییر در  79ها در فضاهای شهری تهران بعد از انقالب خاصه پس از دهۀ گیری ساخت مالشتاب

: 1308های عملی مجموعه مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری تهران بوده است. مطالعۀ کاظمی و امیرابراهیمی )سیاست

 
1. Kunc  

2  . mall 

3. megamall 

4. Banerjee 

5. Szymańska & Płaziak 

6  . Parlette & Cowen 

7. Guimarães 

8. Fyfe 

9. Voyce 
 ایم.دهعنوان نامی عمومی برای همۀ فضاهای تجاری مدرن مثل خیابان خرید، پاساژ، مال و مگامال به کار بررا به« مرکز خرید». گفتنی است که در این مطالعه 19

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=PARLETTE%2C+VANESSA
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=PARLETTE%2C+VANESSA
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=COWEN%2C+DEBORAH
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ریزی شهری، اقتصادی، اند و از هیچ برنامهسرعت در حال تسخیر شهر تهرانها بهآید این مال(. نشان داده است که به نظر می13

رویه، در وسازهای تجاری بیهای معضالت حاصل از این ساختکنند. اکنون نشانهماعیِ استاندارد و منسجمی پیروی نمیاجت

سازی گسترده در این وضعیت و روند ناخوشایند، بررسی پیامدها و معضالت مال اند.نمودن و آشکارگی در شهر تهرانحال رخ

سازی و سازد. برای فهم این موضوع، عملکردهای واقعی مدیریت شهری در مالری میشهر تهران را در دورۀ بعد از انقالب ضرو

. ایماسالمی مقایسۀ انتقادی کرده پیامدهای آن را با مفاد و محتوای اسناد سیاستی شهری و نیز اسناد باالدستی جمهوری

است، با توجه به آثار و پیامدهایش، چه نسبتی  زمینه انجام شدهدستِ مدیریت شهری دراینخواستیم بدانیم آنچه در عمل بهمی

سازی در تهران هایی نسبت به آنها داشته است. آثار و پیامدهای مالخصوص و چه کژرویبا مفاد و اهداف اسناد سیاستی دراین

ایم: ر نظر داشتههای زیر را ددر این مقاله پرسش ایم.بندی کردهنظران حوزۀ شهری صورتهای صاحبرا عمدتًا ازخالل تحلیل

سازی در تهران بعد از انقالب چه بوده است؟ چه مفاد و بندهایی در اسناد سیاستی شهری و اسناد آثار و پیامدهای عمد مال

سازی در هایی میان مالسازی در تهران و پیامدهای آن وجود دارد؟ چه ناسازگاریبا مالباالدستی جمهوری اسالمی درارتباط

 ای آن با مفاد و اهداف اسناد سیاستی جمهوری اسالمی وجود دارد؟تهران و پیامده

 پیشینۀ پژوهش -2
 : پیشینۀ تجربی1-2   

ها تحقیقاتی در ایران و کشورهای دیگر انجام شده است که مرور در خصوص آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مال

های ( در یکی از پژوهش1388آبادی )اظمی و حسینک پردازیم.داخلی می تواند سودمند باشد. نخست به تحقیقاتبخشی آنها می

ه به این نتیج« تیپولوژی خریداران در مراکز خرید شهری؛ مطالعه موردی مرکز خرید بوستان»پیشگام در این حوزه، با عنوان 

اند اما پیامدهای اقتصادی طراحی شده منظور رفع نیازاند که مراکز و فضاهای خرید نوین در ایران اگرچه در ابتدا بهرسیده

اند. نویسندگان های جدید و مصرف فرهنگی را نیز در پی داشتهگیری گروهای ازجمله گذران فراغت و امکان شکلناخواسته

توان نوعی چرخش فرهنگی را در عرصه مراکز و فضاهای خرید ایران مشاهده کرد. چرخش فرهنگی مذکور سبب معتقدند می

کنندگان اقتصادی شده است و در این میان، زنان و جوانان دو بر مصرفکنندگان عالوه های جدید و مختلفی از مصرفنهرشد گو

 اند.کنندگان فرهنگی و فراغتیقشر اصلی مصرف

معماری مصرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز »( در پژوهش خود با عنوان 1307عسگری و همکاران )

نتیجه  و به اینشناسانه به بررسی آثار و نتایج مراکز خرید مدرن پرداخته از نظرگاهی معناشناسانه و نشانه« بزرگ خرید شهری

رغم کوشش طراحان مراکز خرید برای ایجاد معانی اصیل و فضاهایی باکیفیت برای همگان )به ادعای خوشان(، که به اندرسیده

پسامدرن است. از نظر عسگری و همکارانش، سامان  ۀشدشود، مبتنی بر تصویرهای بزکتجربه می کاربران این مراکز ازسویآنچه 

دهند که حضور فقرا و گذار است اما به این موضوع نیز توجه میگرایانه، طبقاتی و تبعیضها اساسًا مصرفمعناشناختی مال

 نوع کاالها، معماری و ۀواسطفرد تولیدشده بههای منحصربهزدایی از سبکتواند با سبکهای فرهنگی در این مراکز، میاقلیت

 داری را متزلزل و دستخوش تغییر کند.  الگوهای سرمایه ازرهگذرموقعیت جغرافیایی این مراکز، نظام معنایی تولیدشده 

سازی گسترده را ل، ما«سازی بر فضای شهری امروز ایرانتأثیر پدیده مال»( در مطالعۀ با عنوان 1308تفنگچی مهیاری )

فروشانه، جدایی اجتماعی ازطریق تمایل به جذب گرایی و مصرف نمایشی و جلوهدارای پیامدهایی منفی مانند ترویج مصرف

داری با جلوگیری از اختالط اجتماعی و های اجتماعی، تشدید ساختار طبقاتی نظام سرمایههای مرفه و طرد سایر گروهگروه

ها و جلوگیری از هرگونه فعالیت عنوان هدف و اولویت محوری مالارگرفتن سودآوری و برگشت سرمایه بهگیری اجتماع، قرشکل

اطراف  از زمینۀ زدایی از آن، جداییطریق محدودسازی فضای عمومی و سیاستها و ازایندیگر توسط مدیران این مجموعه

فروشی و های خردهذف بخش غیررسمی، فروشگاهاجتماعی آن و ح-ازطریق گسستن از بافت محلی و مختصات فرهنگی

های شهر برای گروهبهگرفتن حقنشین و نایدهها در مجاورت محالت مرفهیابی بیشتر مالهای تاریخی شهر، مکانساختمان

 است.  درآمدی پایین دانسته
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ای ی بزرگ تجاری در تهران؛ مطالعههاها و مجتمعمگامال»( در یک پژوهش گسترده با عنوان 1099کاظمی و امیرابراهیمی )

اند. ها در تهران و پیامدهای آنها در شهر تهران پرداختهرویۀ مالبا اتکا به روش ترکیبی، به بررسی علل رشد بی« شناختیجامعه

، ری و بورژوازیسازی در تهران، با آثار و پیامدهایی مانند فروش شهر به بورژوازی تجاهای تحقیق حاکی از آن است که مالیافته

سته بگرایی و... همسازی فضاهای عمومی شهر، افزایش نابرابری طبقاتی در شهر، رواج مصرفشدن شهر، تجاری و خصوصیاعیانی

فضایی بازارها و مراکز تجاری -ای از تحوالت کالبدیرشتهتحلیلی میان»( در مطالعۀ خود با نام 1300رئیسی ) و توأم بوده است.

طلوب فضایی مراکز تجاری م-های کالبدیبه این نتیجه رسیده است که بسیاری از شاخص« با تأکید بر متون دینی معاصر ایران

و معنوی کالبد و فضای  شود. درواقع برخالف سرشت اسالمیاز نظرگاه متون دینی در بازارها و مراکز تجاری مدرن لحاظ نمی

ها بر جذب وجه حسی و بدنی های دینی دارد، معماری و فضای کالبدی مالگارهای با انبازارهای سنتی ایران که هماهنگی ویژه

  داری لیبرال است.رو کامالً همسو با رویکرد ماتریالیستی و نظامات متناسب با آن نظیر سرمایهانسان متمرکز است و ازاین

نتایج مشابه و بعضاً متفاوتی با تحقیقات به اند و ها را در کشورهای مختلف مطالعه کردهتحقیقات خارجی نیز پیامدهای مال

گرایی در جایی که کل شهر باهم است: جوانان، جنسیت و مصرف»( در پژوهش خود با عنوان 2916) 1اند. جاگرداخلی رسیده

ها الماگر ها در قزاقستان پرداخته است. جبه بررسی تأثیرات گسترش مال« فضای اجتماعی مگامال در آکتوبه، غرب قزاقستان

های هداند. یافتقزاقستان پس از فروپاشی شوروی سابق می اقتصاد بازار آزاد در شهر اکتوبۀ مدرنیته و ترین نماد سلطۀرا مهم

قزاقستان پیامدهای مهمی ازقبیل تعطیلی مراکز خرید کوچک، تضاد با  ها در آکتوبۀز آن است که رشد مالپژوهش او حاکی ا

گیری فضاهای جنسیتی زنانه، تأمین امنیت باال، تسهیل روابط اجتماعی بین جوانان و بهبود دسترسی فرهنگ بومی منطقه، شکل

ها، فرهنگ مصرفی و بازسازی فضای مال»خود با عنوان  ( در مطالعۀ2991) 2زنان به فضاهای عمومی را در پی داشته است. ابازا

های اند که در سالیان و دههبه این واقعیت اشاره کرده کراتبهماعی که دانشمندان اجتکند که درحالیمطرح می« عمومی در مصر

تر به این جامعه از های سیاسی و زندگی روزمره بوده است، اما نگاه دقیقگرایی در ساحتمصر شاهد رشد اسالم ، جامعۀاخیر

مصر شاهدیم  های شهر قاهرۀزد. در مالساار میتر را آشکها، تصویری پیچیدهپیامدهای فضاهای تجاری مدرن همچون مال ۀزاوی

راحتی باهم معاشرت تر حضوری پررنگ دارند، نوجوانان و جوانان دختر و پسر بهتر و مدرنها و رفتارهایی راحتکه زنان با پوشش

های ها مکانمال ،حالدهند. درعینگرایانه اقبال نشان میکنند و قشرهای گوناگونی از مردم به سبک زندگی مصرفمی

اند و ازاین نیز در قاهره چندان فراوان نبودهشوند که پیشها و فضاهای عمومی دیگری میای هستند که جایگزین پارکسرگرمی

 شوند. فروشی قدیمی در بخش غیررسمی میهای سنتی و اقتصاد خردهرفتن بازارچهسبب ازمیان

ها و پیامدهای آن را بررسی مال ، توسعۀ«رید و پایان مالکیت؟اکز خولیبرالسیم، مرن»( در کار خود با عنوان 2996س )وی

سازی فضاهای عمومی، افزایش کنترل رفتار مردم، حذف و مذکور باعث خصوصی ۀکرده و به این نتیجه رسیده است که توسع

 .رف شده استسازی طبقاتی فضاها و ترویج فرهنگ مصهای اجتماعی از فضا و کاهش تنوع فرهنگی، قطبیطرد برخی گروه

به بررسی پیامدهای این توسعه پرداخته است. او روند  ،ان، پایتخت اردنها در امّتوسعه مال ۀای دربار( در مطالعه2910) 3عمیره

ت گیری برای ساخترین فاکتور در تصمیممهم که کند و معتقد استای کور و بدون راهبرد مشخص ارزیابی میمذکور را توسعه

ان را تغییر الگوهای خرید، سازی گسترده در امّترین پیامدهای مالمهم ،بودن زمین است. این مطالعهدردسترسان، مال در امّ

 ،«هاانیامّ»ذهنی  مهم در نقشۀای ها به مؤلفهشدن مالان و تبدیلانداز شهری امّدادن به معماری و چشمفروش و سرگرمی، شکل

که مقررات  کندشمارد و برآورد میسامانی شهری برمیی خیابانی و تشدید آشفتگی و بیتأثیر منفی بر بازارهای سنتی و بازارها

خود به بررسی  ( در مطالعۀ2922و همکارانش ) 0های جدید نیز نتوانسته است این روند را تغییر دهد. کریژانبخشیو انتظام

ز دهد که ساخت مراکاند. بررسی آنها نشان میختهتطبیقی روند و عوامل گسترش مراکز خرید در دو کشور چک و اسلواکی پردا

ای رغم پارهنسبتاً زیاد ادامه دارد. عوامل رشد و گسترش مراکز خرید در این دو کشور به یخرید در این کشورها همچنان با سرعت

طح رفاه سزایش عرضه، افزایش اند از: افزایش تقاضا و بیش از آن افترین این عوامل عبارتاند. مهمهای کوچک بسیار مشابهتفاوت
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 ید و ضعفشدن مراکز خرشدن و فراغتیوآمد به مراکز خرید، چندکارکردیمتوسط، تسهیل رفت خصوص برای طبقۀجامعه به

قی، دهد که در کمتر تحقیخصوص تحقیقات داخلی نشان میشده بهمراکز خرید. مرور تحقیقات انجام بخشی به توسعۀدر انتظام

شده در اسناد سیاستی جمهوری اسالمی بررسی شده است. هدف ما های انجامگذاریها با سیاستای گسترش مالنسبت پیامده

  در پژوهش حاضر، پرکردن این کاستی در مطالعات مراکز خرید بوده است.

  : مالحظات نظری2-2   

یش از همه باید به شاکله و ساختار نوین این فرهنگی در تهران، ب-های تجاریرسد که برای درک پیامدهای مجتمعبه نظر می   

داری نولیبرال پدید آمده است. درپیِ در عرصۀ خرید و مصرف در جهان سرمایه« چرخش فرهنگی»مراکز توجه کرد که از دل 

ًا صرف دیگرهای تجاری، خصوص در نیمۀ دوم آن پدیدار شد، شاهدیم که مجتمعکه در قرن بیستم به« چرخش فرهنگی»این 

 اند. این چرخشای نیز یافتهکارکرد اقتصادی و رفع مایحتاج روزمره ندارند، بلکه کارکرد فرهنگی و اجتماعی بارز و برجسته

ها در زندگی شهرهای بزرگ و مدرن، حضور در این مراکز باشد. در ترین لذتفرهنگی سبب شده است که امروزه یکی از بزرگ

مرزی بدل شده است مرزی و حتی برونها برای سفرهای گردشگری درونترین محرکرایج یکی از این فضا، خرید و مصرف، به

است اما مصرف معنایی « مصرف»ترین تأثیر را در ایجاد هویت دارد، در این شرایط نوین، آنچه مهم (.106: 1387آبادی،)حسین

شوند و درنتیجه، مفهوم ا واجد ارزش و معنای نمادین میکند. کاالهمنظور رفع نیازهای ضروری پیدا میفراتر از خرید کاالها به

نظر مصرف فقط ناظر بر ارضای حرص و شهوت و پرکردن رود. ازایننمادین کاالها، از ارزش عملی و مادی آنها بسیار فراتر می

ط تن ضمیر نفس و روابمنظور برساختن هویت، ابراز وجود و برساخجهان بهکاری نمادها در دل زیستشکم نیست، بلکه بر دست

 (. 368و  209: 1380 ،1با دیگران ناظر است )باومن

هایی از فضاهای فرامحلی و ها معموالً نمونهمال شوند.ترین فضاهای تجاری محسوب میها مهمدر این وضعیت جدید، مال  

تفکیک و جدایی مصرف وجود دارد.  سازی وهای همگناند؛ فضاهایی که در آنها گرایششدن تلقی شدهجهانی و محصول جهانی

سازند، بلکه در کار تلقین و ترویج هویت فرهنگ خود را منعکس نمی ۀ محلی جامعۀها پیشینویس معتقد است که مال

هایی ها صرفاً مکانمالاند. ند که فاقد هویتاشدههایی خصوصیها مکاننظر، مال(. ازاین2996ند )ویس، اگرایی جهانیمصرف

 اند و حتی خود آنها بیشدهی شدهمنظور افزایش مصرف سازمانند که بهاهاییبلکه مکان ،مصرف کاالها یا خدمات نیستند برای

 مدرن استولیبرال و پستداری نسرمایهبخشی از نظام فرهنگی فراغت در جوامع  ،هاشوند. نظام مصرف مالاز هر چیز مصرف می

تر و ها توجه و تمرکزی دوچندان بر زنان دارند و زنان نیز متقابالً حضوری بسیار پررنگمال (.29: 1387)عسگری و همکاران، 

(. طی این چرخش فرهنگی، آنچه 108-299: 1387آبادی،و حسین 1387ها در مقایسه با مردان دارند )کاظمی، مؤثرتر در مال

ی کاالهای وارگکند و آن را تجلی و تبلور بتتعبیر می و تماشای ویترین« زنیپرسه»بنیامین در تحلیل پیشگام خود از آن به 

 یابد.تر میتر و برجستههای امروزی اهمیتی مضاعف و شکلی نابداند، در مالمصرفی می

 های زندگی نیز پدیدهای پساسنتی و سبکدر این فضای نوین، ارتباطی قوی میان مصرف کاالها با مقوالتی همچون هویت   

های گردند که هویتشان را تعریف کند و سبک زندگی دلخواه و بازنماییدنبال کاالها و اشیایی میها اکنون بهنندهکآید. مصرفمی

ای برای (؛ درنتیجه، مصرف دیگر صرفاً وسیله183: 1380فرهنگی مرتبط با آن را برای آنها به ارمغان آورد )اباذری و کاظمی،

: 2،1309ود هدفی است که تمامی هستی اجتماعی، معطوف به آن است )الیوت و ترنرخخودیرسیدن به یک هدف نیست، بلکه به

( در 1380) 3بودریارمصرفی به یک معنا برای توضیح ظهور این وضعیت نوظهور اجتماعی مطرح شده است.  نظریۀ جامعۀ(. 086

ن گذاشتنمایشخریدار کاال ازطریق به ،روندی است که در آن ،کند که مصرف در دوران جدیدخود مطرح می مصرفی ۀجامعکتاب 

دیگر، افراد حس عبارتبه ؛است« هویت»مشغول تالش برای خلق و حفظ یک حس  زی فعالطربه ،شدهکاالهای خریداری

-128: 1380کنند )بودریار، می« جعل»کنند تولید یا به بیان بهتر را امروزه ازطریق آنچه مصرف می« بودن خویشکسیچه»
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 . بازار که ادوار پیشین یک محدودۀبزرگ بدل شوند یمصرفی سبب شده است تا شهرهای امروزی به بازارهای ۀور جامع(. ظه121

ای قرار داریم که مصرف بر تمام وجوه ما در نقطه»نویسد مکانی مشخص بود، به تمامی نقاط شهر سرایت کرده است. بودریار می

)بودریار، « کنندها به همان شیوه ترکیبی، منطقاً با یکدیگر ارتباط پیدا مییه فعالیتای که کلزندگی ما چنگ انداخته است. نقطه

انعکاس دقیق کردار »مصرف  ،رومحصول تاریخی کردارهای طبقاتی است؛ ازاین ،مصرفی جامعۀ 1کاستلز به عقیدۀ (.21: 1380

واعد کلی ق واسطۀ، بلکه بهگاه نیستی فاقد تکیهمصرف امر«. مراتب قشربندی اجتماعی استطبقاتی و جایگاه فرد در سلسله

که سیاست شهری به این مقوله کند، تاجاییمهم تغییرات اجتماعی را بازنمایی می ، جنبۀشود. مصرف جمعیتولید تعریف می

 (. 006: 1077 معطوف شده است )کاستلز،

گر ند. شهرها دیاشهری کنندۀگان در شهر یا مصرفکنندصرفها دیگر فقط شهروند نیستند، بلکه ممصرفی انسان ۀدر جامع  

 ند. در این وضعیت جدید، تمام شهرها دراای متمایز از گذشتهبلکه بیشتر محل مصرف تولیدات به شیوه ،محل تولید نیستند

ها، هندگان و مدیران مالداگرچه بنا به ادعای توسعه (.16: 1302، 2ند )مایلز و مایلزاتکاپوی ایجاد امکانات برای این مصرف انبوه

ند برای نجات شهروندان از مالل و تنگناهای زندگی روزمره، اما منتقدان اعتقاد دارند که ادعای ااین مراکز سرزمینی رؤیایی

ها یعنی کسب سود نیست )تفنگچی مهیاری، چیزی جز یک روکش ایدئولوژیک برای هدف اصلی و واقعی مال ،دهندگانتوسعه

های شکل امروزی در دههفرهنگی به-های تجاری از کارکرد صرفاً تجاری به کارکردی تجاریرخش ماهیت مجتمعچ (.00: 1308

(. سابقاً در ایران فقط فضاهای تجاری محدود 179: 1301گیر داشته است )آهور و دیگران،اخیر در ایران نیز ظهور و بروزی فزونی

های ه.ش به بعد امکانات و کاربری 79خصوص از دهۀ دند اما در تحوالت بعدی بهششدند که پاساژ نامیده میو کوچکی ساخته می

و مگامال معروف شدند  فرهنگی، مال-های تجاریتفریحی و فرهنگی دیگر نیز به این مراکز اضافه شد و به مجتمع

ها در تهران این است که مال رشد پرشتاب با، نکتۀ مهم دررابطهگذاری و حکمرانی شهریاز نظرگاه سیاست(. 1388)کاظمی،

 ۀ آشکار فضایدهندغربی صورت گرفته است که بازتاب یافتۀهای کشورهای توسعها و رویهبرداری از روندهاین مراکز با گرته

ر ولیبرالیسم بر چرخش دهای مختلف به تأثیر نان از جنبهنظرصاحبست. مدرنی اخیر در این کشورهاو پست ولیبرالیستین

دهد. این این تغییر جهت را توضیح می 3«ماشین رشد»اند. مولوچ با طرح مفهوم های شهری پرداختهریزیا و برنامههسیاست

 ،بر سر لزوم سودآوری شهر، اجماعی عملی کرده ،یندی است که طی آن ائتالفی از بازیگران اقتصادی و سیاسیامفهوم ناظر بر فر

 (. 2003: 2911، 0لئود و جونزکنند )مکل میشهر را به ماشینی برای تحقق این سود بد

 های اخیرگوید. از نظر او در دههولیبرالیستی در سیاست شهری سخن میاز نظرگاهی مارکسیستی دربارۀ چرخش ن 0هاروی  

محلی  هایکه در اولی دولتایم. درحالیشهری در جهان بوده 7کارساالریبه کاسب 6گرایی شهریشاهد تغییر جهتی از مدیریت

در دومی  کردند،مسئولیت تأمین رفاه را بر عهده داشته و به تعبیر کاستلز مصرف جمعی برای بازتولید نیروی کار را ممکن می

این چرخش را متناظر  شدن سرمایهشهریاولویت با نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاریِ اقلیتی محدود است. هاروی در کتاب خود 

داند که طی آن فضای دوم می درنتیجه سرریزشدن سرمایه به چرخۀ اول )تولید صنعتی( و ۀر چرخبا بحران انباشت سرمایه د

گسترده  هدف سودجویی ،های شهریدوم است که زمین شود. در همین چرخۀبدل میشهری به کانون اصلی انباشت سرمایه 

های ای بارز از محیطعنوان نمونهوبرق بهوره و پرزرقهای تجاری چندمنظبه تولید و مصرف مجتمع ،میان، سرمایهاینشوند و درمی

سازی فضاهای همچون قطبی پیامدهایی ،های شهریشدن سیاستولیبرالیستیشدن سرمایه یا نآورد. شهریی میمصنوع رو

 ه را به بارجویی و غیررانی اقشار فرودست، رانتحاشیهسازی مناطق شهری و بهسازی و اعیانیحیث طبقاتی، لوکسشهری از

 (. 1387آورد )هاروی، می
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های شکل ،است و در واقعیت 1آرمانی اید به آن توجه کرد این است که نولیبرالسیم یک نمونۀکه ب ای مهمنکته ،حالدرعین

آمیزد و درنتیجه در بسترهای میگیرد و با ساختارهای خاص و مشخص هر جامعه و نظام حکمرانی در هم مختلف به خود می

ها یاستتوان انتظار داشت که سآورد. برای همین میتفاوت، برآیندهای اقتصادی، سیاسی و فضایی نسبتاً متفاوتی نیز به بار میم

  ای از شباهت و تفاوت را با کشورهای دیگر نشان دهد.آمیزه ،ولیبرالیستی در هر کشور و جامعهها و ساختارهای نو رویه

  روش پژوهش -4 
ای های مصاحبۀ باز و عمیق با متخصصان، پژوهش کتابخانهو با ترکیبی از تکنیک 2روش کیفی ازجمله روش اسنادی این مطالعه به

های شده است. در بخش مصاحبه، از مصاحبه انجامخصوص استفاده از کتب و منابع تاریخی و تحلیل اسناد سیاستیِ موجود به

ستفاده ا -اندپذیر بودهکه دسترسی -شده توسط دیگرانهای انجامۀ مصاحبهشده ازسوی خودِ نویسندگان بعالواختصاصیِ تهیه

شیوۀ ها( ادامه یافته است. متخصصان بهتکرارافتادن دادهها تا حد رسیدن به اشباع )بههای مصاحبهشده است. گردآوری داده

های اند. درمجموع، از دادهانتخاب شدهشان های منتشرشدهو پژوهش های مطالعاتیبودن گرایشهدفمند و براساس مرتبط

 11شده ازسوی خودِ نگارندگان مقاله و های اختصاصی انجاممورد مصاحبه 10متخصص استفاده شده است که  20مصاحبه با 

 هایاند و تاریخ مصاحبهانجام شده 1306های اختصاصی در سال اند. مصاحبهموجود و دردسترس بودهپیشهای ازمورد مصاحبه

 است.  1306تا  1303منتشرشده در منابع دیگر از سال 
 

 های اختصاصیفهرست مصاحبه .1جدول شمارۀ 

 تخصص تاریخ شوندهمصاحبه

 شناس فرهنگی و شهریانسان 06 ناصر فکوهی

 شناس شهریجامعه 06 حسین ایمانی جاجرمی

 شناسی اقتصادیجامعه -پژوهشگر اقتصاد 06 اصغر سعیدیعلی

 اقتصاددان 06 اغفرحسین ر

 شهرسازی 06 محمدمهدی عزیزی

 شناس شهریجامعه 06 یعقوب موسوی

 شناسی و اقتصادجامعه                                06 حسام سالمت

 شهرسازی                           06 نوید پورمحمدرضا

 روانکاو اجتماعی و فرهنگی 06 امیرحسین جاللی 

 شناسی سیاسی و مطالعات فرهنگیجامعه 06 ی    مجید حسینسید

 اقتصاد سیاسی 06 کمال اطهاری

 ریزی شهریجغرافیا و برنامه 06 صفر قائد رحمتی            

 عضو شورای شهر تهران )دوره سوم و چهارم( 06 احمد مسجدجامعی          

 معاون وقت شهرداری تهران 06 پیروز حناچی              

 

 

 

 

 

 
1. ideal type 
2. documentary method 
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 های منتشرشده در منابع پیشین فهرست مصاحبه .7جدول شمارۀ 

 تخصص تاریخ  منبع شوندهمصاحبه

 مشاور طراحی، ساخت و مدیریت مراکز خرید 1303آذر  6 روزنامه دنیای اقتصاد حامد ذاکرحسین

 یکارشناس معماری و شهرساز 1300اردیبهشت  22 پایگاه خبری تحلیلی انتخاب نیاسعید سادات

 کارشناس اقتصادی 1300اردیبهشت  28 پایگاه خبری ایران اکونومیست بیژن عبدی

 شناس مسائل اجتماعیجامعه 1300خرداد  0 سایت شخصی سعید معیدفروب سعید معیدفر

 شناس و محقق مطالعات فرهنگیجامعه 1300خرداد  17 روزنامه شهروند محمود شهابی

 شناس شهریانسان 1300خرداد  17 روزنامه شهروند اهلل فاضلینعمت

 ریزی شهریشناس برنامهجامعه 1300آبان  10 تحلیلی فرارو -سایت خبری پویا عالءالدینی

 معمار و شهرساز 1300بهمن  10 تحلیلی فرارو -سایت خبری الدینحسین شیخ زین

 شناسجامعه 1306تیر  27 سایت سالمت نیوز محمدامین قانعی راد

 طراح شهری 1306مهر  19 خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( ابدیمحمدمهدی ع 

ریزی و اقتصاد مسکن مدیرکل وقت دفتر برنامه 1306تیر  12 روزنامه شرق علی چگینی

 وزارت راه و شهرسازی

اند: ستهخود دو دشده ای و اسناد سیاستی استفاده شده است. اسناد سیاسی تحلیلدر بخش مطالعات اسنادی، از منابع کتابخانه

، طرح تفصیلی 1380دستۀ اول، اسناد سیاستی شهری اعم از اسناد شهری مختص به شهر تهران )مانند طرح جامع شهر تهران،

سالۀ شهرداری تهران و غیره( و اسناد شهری مربوط به عموم شهرهای ایران )مانند ضوابط و مقررات های پنج، برنامه1301تهران،

و  1301های الزم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسالمی،ضوابط و شاخص، 1387و منظر شهری، ارتقای کیفی سیما

ل حاوی حااند اما درعینتر کشوری معطوفتر و کالناند که به مسائل کلیغیره( هستند. دستۀ دوم، اسناد سیاستی باالدستی

سالۀ توسعۀ جمهوری اسالمی های پنجهستند؛ اسنادی مانند برنامه هایی برای حکمرانی و مدیریت شهرها نیزمشیراهبردها و خط

سالۀ انداز بیست(، سند چشم1302های کلی اقتصاد مقاومتی )(، سند سیاست1303ایران، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور )

تحلیل محتوا استفاده  ها و اسناد سیاستی، ازهای مصاحبه( و غیره. برای تحلیل و تلخیص داده1382جمهوری اسالمی ایران )

 شده است.

 هاتحلیل یافته -5
، «سازی و سوداگری شهری در تهرانارتباط مال»اند از: ایم که عبارتبندی کردههای تحقیق را در پنج محور صورتترین یافتهمهم

پیامدهای اجتماعی »، «سازی در تهرانمحیطی مالهای زیستپیامد»، «گرایی در تهرانسازی و گسترش مصرفارتباط مال»

 «.سازی برای الگوهای معماری و منظر شهر تهرانپیامد مال»و « سازی در تهرانمال

 سازی و سوداگری شهری در تهران. ارتباط مال1

شدۀ ایران است. براساس ساختن نیازهای شهرهای مدرنها، ناتوانی بازارهای سنتی ایران از برآوردهیک تحلیل از علت توسعۀ مال

ه تر و بیشتر به دسترسی باین دیدگاه، همگام با دگردیسی شهر در جریان نوسازی و افزایش پرشتاب جمعیت و نیاز گسترده

( 1306یابد )سعیدی، مصاحبۀ اختصاصی،ها ضرورت میبودن سرانه مراکز توزیع نسبت به جمعیت، توسعۀ مالها و پایینکاال

تر از آن شده است که یک بازار مرکزی بتواند نیاز همه ای به بعد بزرگود، از مرحلهبراساس این دیدگاه، شهر در سیر توسعه خ

 .(1300الدین، نشریۀ روایت،)شیخ زینمناطق را برطرف سازد 

اش، نه ضرورت ناشی از نوسازی شهر تهران، بلکه چیرگی وسیاق کنونیها به سبکانداز انتقادی، رانۀ اصلی گسترش مالاما از چشم

آن  دهی فسادآمیزیابی بورژوازی تجاری و خطتر آن است که بر رشد و قدرتشده و پرآسیبهم از نوع ایرانیای نولیبرالی آنفض

 وساز شهری مبتنی بوده است:های ساختبه سیاست
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بعد از [سازی[ رشد اقتصاد نولیبرال در ایران است... سیاست اقتصادی نولیبرالی که از این دوره بستر اصلی ]مال»

های تجاری و نفوذ آنها در داران و صاحبان سرمایهزند، با آزادسازی اقتصادی و بازگذاشتن دست سرمایهجوانه می ]جنگ

 سمت رشد همین اقتصاد نولیبرال برود کههای اقتصادی کشور بهشود که بسیاری از سیاستگیری سبب مینظام تصمیم

)راغفر، مصاحبۀ « هاستشدن پدیدهمی و خصوصی، مسئلۀ کاالییهای بخش عمودر آن محور همۀ سیاست

 (.1306اختصاصی،

های نولیبرال در ایران، بورژوازی تجاری و بورژوازی مستغالت حول منافع مشترک نظران انتقادی، در بستر سیاستاز نظر صاحب

 اند:ها پرداختهاند و درجهت تأمین همین منافع، به توسعۀ مالمتحد شده
 های بسیاردادن به بخش خصوصی و... پیامدهای باز مبتنی بر رشد اقتصادی و رونقهای نوین دردرواقع، سیاست» 

روشنی در حوزۀ شهری داشته است، ]ازجمله آنکه[ به بورژوازی مستغالت دامن زده است. این بورژوازی مستغالت هم 

)سالمت، مصاحبۀ « خورنددو دارند باهم تهران را میکرده است و این المنافع خود پیدابورژوازی تجاری را در مقام مشترک

 (.1306اختصاصی،

لحاظ پیامدهایش بر اقتصاد ایران ازجمله بر لحاظ خاستگاه و نه ازطبق این تحلیل، ظهور و نفوذ بورژوازی مستغالت نه از

شویی های اقتصادی مانند پولستغالت ایران اغلب از فساداینکه بورژوازی موساز تأثیر مثبتی نداشته است، چههای ساختسیاست

داری توجه به فسادزایی عملکردهای سرمایه (.1306اطهاری،بوده است )« شدن سرمایه و شهررانتی»و رانت تغذیه کرده و عامل 

یکی از اهداف سند اقتصاد مقاومتی توان در برخی اسناد سیاستی ایران مشاهده کرد؛ برای نمونه، تجاری در شهرهای ایران را می

است « تجاری... های پولی،حوزه در فسادزا هایزمینه و هافعالیت اقدامات، از جلوگیری و آن سازیسالم و اقتصاد سازیشفاف»

بی گذاری در بخش تولید و اشباع نسبودن ریسک سرمایهرسد که باالبه نظر می (.1302های کلی اقتصاد مقاومتی،)سیاست

برخالف وساز تجاری روی آورد. گذاری در حوزۀ مسکن سبب شده است که سرمایۀ تجاری، از حوزۀ مسکن به ساختسرمایه

هایی کالن مدت به سودتوانند در کوتاهها میگذاری در ساخت مالهای مولد، صاحبان سرمایه با سرمایهگذاری در بخشسرمایه

 دست یابند:
گذاری در آید، چندبرابر بیشتر از سرمایهگذاری در کاربری تجاری به دست میابت سرمایهمیزان سودی که ب»

سازی گذاری در کاربری مسکونی تقریباً اشباع شده است؛ بنابراین، حوزۀ تجاری و مالمسکونی است... سرمایه ]کاربری[

)ایمانی جاجرمی، مصاحبۀ « دهدورده به آنها میهای بادآاند که برای یک مدت کوتاه سودهعنوان فضایی دیدرا به

 (.1306اختصاصی،

های نولیبرال، اقتصاد نامولد، رشد بورژوازی تجاری و مستغالت و تکاپوهای سوداگرانۀ این قشر سبب طورخالصه، سیاستبه

های غایر با ضوابط و استانداردهایی سودجویانه، مفرط، مسازی در تهران سیاستهای کنونی حاکم بر مالاند سیاستهشد

 سازیهای مالطلب اقتصادی را در تصویب و اجرای طرحهای فرصتدست البی ،شهرسازی و تقلیدی باشند. خأل نظارت کارآمد

شدن شهر به عرصۀ در برخی اسناد شهری، به مسئله و معضلِ تبدیل (.1306 باز گذاشته است )موسوی، مصاحبۀ اختصاصی،

های مناسب جهت تغییر نگرش سودآوری اقتصادی به شهر و کردن زمینهفراهم»شاره شده است و مثاًل بر لزوم سوداگری ا

( اما 0-1-2، بند 1301های الزم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسالمی،تأکید شده است )ضوابط و شاخص« معماری

هم نکتۀ م ای برای جلوگیری از سوداگری شهری ارائه نشده است.دهششده، سازوکار مشخص و ضمانتدرمجموع در اسناد بررسی

ویژه بعد از تصویب قانون بودن از درآمدهای پایدار بسنده که بهدلیل محرومدیگر این است که خودِ شهرداری تهران نیز به

ها و عوارض د از محل صدور پروانهها شد، به کسب درآمگیر شهرداریه.ش گریبان 69ها در اواخر دهۀ خودگردانی مالی شهرداری

: 1099نفع بوده است )کاظمی و امیرابراهیمی،ها ذیوساز این مجتمعمند بوده و در توسعۀ ساختهای تجاری عالقهساخت مجتمع

 (.17: 1381؛ اصغرزاده،100-137
جانی با آن ارتفاع در حال کرد. جایی که آقای زنمحور را شهرداری خودش تشویق میهای پولگذاریجور سرمایهاین»

ا گفته مثالً شما بیآمده به افراد میشد... شهرداری میزمین[، بیش از سه طبقه نباید ساخته میساز بود ]ایرانوساخت

 (.1306)مسجدجامعی، مصاحبه اختصاصی،« گذاری را بکن...آباد این سرمایههای عباساینجا در زمین
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دفاع سازی از سیاستی با ابعاد معقول و قابلبا انگیزۀ درآمدزایی شهرداری سبب شده است مال پیوند سوداگری بورژوازی تجاری

سد که رضابطه و غیراصولی با آثار و نتایج مخرب بدل شود. این رویه در نقطۀ اوج خود به جایی میفراتر رود و به سیاستی بی

خورد و دقیقاً هشت سال تهران کلید می 22در منطقۀ  1309در سال  «مالایران»سازی خاورمیانه با نام ترین پروژۀ مالبزرگ

بارگذاری »( به نقض طرح تفصیلی ازطریق 1308بینیم که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران )پس از آغاز این پروژه می

 دهد:هشدار می پردازد و نسبت به پیامدهای منفی آنمی 22در منطقۀ « مقیاس تجاریهای بزرگازحد فعالیتبیش

مقیاس تجاری، های بزرگازحد فعالیتپذیری و بارگذاری بیشبا افزایش جمعیت 22گرفته در منطقۀ اقدامات صورت»

ای را در حوزۀ های عمدهآوری شهری منطقه، چالشضمن کاهش کیفیت زیست و سکونت محلی... با تقلیل تاب

)شورای عالی شهرسازی و معماری « کونت ایجاد نموده استهای خدماتی پشتیبان سونقل همگانی و سرانهحمل

 (.1308ایران،

درصد از کل 0/00، 1307براساس برآوردهای سال بینیم. اوج درآمدزایی ازطریق صدور مجوزهای تجاری را در زمان قالیباف می

وسازهای تجاری ن دوره ساختاند. همچنین در ایمراکز خرید دورۀ پهلوی و جمهوری اسالمی در دورۀ قالیباف ساخته شده

شده درصد مراکز خرید ساخته69رود و بیش از فرهنگی( می-های تجاریها )مجتمعها و مگامالسمت مالطرزی محسوس بهبه

 .(293: 1307دهند )کاظمی و امیرابراهیمی،ها تشکیل میدر این دوره را این مجتمع

 11تا  03. روند ساخت مراکز خرید در تهران از سال 1ار شمارۀ نمود                                         

 
 (188: 1099منبع: )کاظمی و امیرابراهیمی،                    

اساساً برمبنای « طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران»ای مانند جالب اینکه سند سیاستی

به تصویب شورای شهر تهران رسیده است ولی  1386ین مالی شهرداری تهران، در سال بازشناسی فسادگستربودن ساختار تأم

رسد. در این وسازهای تجاری فرامیتقریباً از همین زمان به بعد است که دورۀ اوج فروش و اختصاص فضای شهر تهران به ساخت

ب... اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی ها در قالفقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری» طرح چنین آمده است:

های قانونی و معقول ها، بخش درآمدی شهرداری تهران را در وضعیت ناپایداری قرار داده است. محدودشدن عرصهشهرداری

وسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت

بازنگری و اصالح نظام تشخیص و وصول درآمد »( لزوم 1380سال پیش از طرح مذکور نیز طرح جامع شهر تهران ) یک «.است

های تجاری با ویژه ساماندهی عوارض ساختمانوساز... بهو رسیدن به درآمد پایدار شهری ازطریق کاهش سهم درآمد از ساخت

ریزی و مدیریت شهری در تهران، در جهتی کامالً بینیم که برنامهما میرا مطرح کرده است ا« وسازرویکرد کاهش عوارض ساخت
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ن آمدهای اصولی شهری، پدیدریزیها با انگیزۀ سوداگری و نه براساس برنامهحساب مالپیامد ساخت بی کند.خالف سیر می

دی در تهران یا اکنون به رکود های متعدهای مازاد، راکد یا مرده بوده است. برخی متخصصان شهری معتقدند که مالمال

 های جدید صرفۀی که دیگر ساخت مالازیرا با نقطه ،(1306 )راغفر، مصاحبۀ اختصاصی، خواهند رسید زودیاند و یا بههرسید

 (.1306)حسینی، مصاحبۀ اختصاصی،زیادی نداریم  اصلۀاقتصادی نداشته باشند ف

ر ها دوساز مالرسد که روند ساختسازی، به نظر میسیدن شهر تهران از مالراشباعهای بهرغم آشکارشدن تدریجی نشانهبه

 مجتمع تجاری دیگر در حال احداث 00کم دست 07برآورد شده است که در سال تهران کماکان چندان کاهش نیافته است. 

شده درصد مجموع مراکز خرید احداث29ادل مع 07عبارتی، در سال اند؛ بهبوده و مگامال مورد( مال 30است که اکثر آنها ) بوده

ایم )کاظمی و ساخت داشتهمرکز خرید(، مجتمع تجاری درحال 220در دورۀ پهلوی و انقالب اسالمی تا همین سال در تهران )

 (.293: 1307امیرابراهیمی،

 

 گرایی در تهرانسازی و گسترش مصرف. ارتباط مال7

 راییگها با مقولۀ واردات. پیوند مال7-1

شود، ارتباط مصرف و تولید و شهرها آورده میها در تهران و کالناستدالل دیگری که در دفاع از منطق گسترش مال

بودن مصرف برای رشد اقتصادی است. اساس این بحث این است که در هیچ جای دنیا رشد تولید بدون زمینهشرط و پیشپیش

شده های عرضهکند؛ عمده کاالاما این استدالل از یک نکتۀ اساسی غفلت میست. حدی چشمگیر از افزایش مصرف محقق نشده ا

. در این شرایط، آنچه رخ (1306)موسوی، مصاحبۀ اختصاصی،اند نه کاالهای تولید داخل های وارداتیهای ایران کاالدر مال

جایگاه عرضۀ تولیدات داخلی، بلکه بیشتر  ها نهموجب آن، مالگرایی وابسته است که بهگیری نوعی از مصرفدهد شکلمی

 (. 1306شوند )عرب، خبرگزاری نود اقتصادی،های خارجی مانند کاالی چینی و ترکی میهایی برای تشویق مصرف کاالمکان

اساسی  یکاالها و هانهاده داخلی تولید افزایش»اسالمی  ها در حالی است که اسناد سیاستی باالدستی جمهوریگرایی مالواردات

افزایش سهم »( یا برخی مشخصاً 1302های کلی اقتصاد مقاومتی،اند )سیاستگذاری کردهرا هدف« وارداتی( اقالم در ویژه)به

 (.1307های فرهنگی و نرم،اند )سند ملی توسعۀ فناوریرا یک ضرورت تلقی کرده« پوشاک ایرانی از بازار داخلی

رهایی ها در کشوها و مگامالها تبعات یکسانی ندارد و قیاس عملکرد مالبرای همۀ کشور گرایی،بنابراین، گسترش و رونق مصرف

 دار است:یافته، قیاسی مسئلههمچون ایران با عملکرد آنها در کشورهای توسعه
اصطالح افزایش سرانۀ درآمد شده اما در یافته، گرایش به مصرف باعث رشد اقتصادی و بههای توسعهدر کشور»

دهندۀ تسریع روند وابستگی کشورمان به ها، نشانهای خارجی در این فروشگاهطور نیست... حضور کاالور ما اینکش

 (.1300سایت شخصی،)معیدفر، وب« اقتصاد جهانی است

ایتاً تولید ای را مدنظر دارند که در آن، مصرف و نهاسناد سیاست باالدستی جمهوری اسالمی، درست در مقابل این روند، رویه

( برای تقویت تولید ملی و توسعۀ اقتصادی 1303کاالهای داخلی رشد و توسعه یابد؛ برای مثال، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور )

سالۀ ششم شده است یا قانون برنامۀ پنج« اصالح نظام تبلیغاتی... با رویکرد ترویج مصرف کاالهای تولید داخل»کشور، خواستار 

 پذیرساختنهای ارزی و تجاری... با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتاصالح سیاست»( 1306-1099می ایران )توسعۀ جمهوری اسال

 «(.اقتصاد کالن»بخش  0ماده « ذ»گذاری کرده است )بند را هدف« کاالهای تولید داخل برای صادرات

یِن های اقتصادیِ سنگمقارن با دورۀ شروع تحریمسازی در تهران تقریباً سمت مالنکتۀ جالب اینکه موج اصلیِ حرکت سرمایه به

از هر زمانی  طریق در شرایطی که تولید داخلی بیشدهد و بدینرخ می 09رسیدن آن در دهۀ اوجو به 89ای از اواخر دهۀ هسته

شار و در فبیشتر تحتشدۀ داخلی هرچهپذیر شده است، با پمپاژ سرمایه به واردات، تولیدات کوچک و نحیفبعد از انقالب آسیب

رویه سازی بینظران حوزۀ شهری، سیاست مالاساس، برخی صاحب(؛ براین22/19/1300نیوز،گیرند )معماریخطر نابودی قرار می

های آشکارا ناقض سیاست شود،که نهایتاً باعث وابستگی اقتصادی مفرط به خارج می را گراییِ کورِ پیوندخورده با آنو واردات

خصوص در واکنش به وضعیت تحریم تدوین شده است )بغزیان، پایگاه خبری ایران دانند که بهمی« د مقاومتیاقتصا»

 (.1300اکونومیست،
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اند... حال اگر ما های لوکس خارجیهایی اختصاص یافته که میزبان برندها( به بوتیکبیشتر فضای آنها )مال»

ر سازی دهای ایرانی ترویج کنیم، با این شیوۀ تجاریویق مردم به خرید کاالخواهیم اقتصاد مقاومتی را از زاویۀ تشمی

 (.1300)عبدی، پایگاه خبری ایران اکونومیست،« تناقض است

وج اینکه برخالف منظران شهری است، چهکامالً همسو با این دیدگاه انتقادی صاحب نظراز این تأکیدهای سند اقتصاد مقاومتی 

 ملی تولید ریزیبرنامه»و « خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانبۀهمه حمایت»ها، ازجمله ازطریق مال گیر وارداتفزونی

(. براساس همین 1302های کلی اقتصاد مقاومتی،سیاستکند )را اولویت اقتصاد کشور تلقی می« صادراتی نیازهای با متناسب

 ترویج و مصرف الگوی اصالح کلی هایسیاست اجرای بر تأکید با فمصر مدیریت»های اقتصاد مقاومتی بر منطق، در سیاست

 تأکید شده است )همان(.« کاالهای داخلی مصرف

 زندگی ها با مقولۀ هویت و سبک. ارتباط مال7-7

عنوان زدگی و اسراف و ترویج فرهنگ صحیح و اسالمیِ مصرف بهگرایی و مصرفدر اسناد سیاستی ایران، بر پرهیز از تجمل

سالۀ ؛ برنامۀ پنج1303اسالمی توجه و تأکید شده است )نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور،هایی اساسی از سبک زندگی ایرانیمؤلفه

 سخن :زندگی سبک» ( دربارۀ سبک زندگی چنین آمده است:1307(. در بیانیۀ گام دوم انقالب )1303-07دوم شهرداری تهران،

 و دینی و اقتصادی و اخالقی جبرانهای بیزیان ایران، در غربی زندگی سبک ترویج در بغر است... تالش بسیار بارهدراین الزم

رسد که کاری که اما به نظر می «.طلبدمی هوشمندانه و جانبههمه آن، جهادی با مقابله است؛ زده ما ملت و کشور به سیاسی

ها با این وجه ان نیز مستقیماً به تعارض آشکار کارکرد مالنظرها ندارد. صاحبدهند، هیچ نسبتی با این دغدغهها انجام میمال

 اند:از اسناد سیاستی جمهوری اسالمی پرداخته
ن ای مندیم.های غربی در حوزۀ مدیریت شهری عالقشدت به نماداسالمی داریم که بهدر حالی داعیۀ زندگی ایرانی»

 (.19/6/1306)عابدی، خبرگزاری ایسنا،« دت نقد شده استشاست که حتی در خود غرب نیز این روش زندگی به در حالی

رایی گطرزی فزاینده سبب تغییر سبک زندگی شهروندان تهرانی و رواج روحیۀ مصرفهای تهران بهرسد که مالبه نظر می

گی های خارجی، فرهنها و برنداالکنند ولو اینکه نیاز نداشته باشند. همچنین کها خرید میشوند؛ افراد در این مالآنها می در میان

تی را هوید و از این طریق نوعی بیآورند که غالباً با فرهنگ و شیوۀ زندگی بومی هیچ سنخیتی ندارخاص را با خود به همراه می

 طرزی روزافزون در حالها بهترتیب، مالاین(. به1306)موسوی، مصاحبۀ اختصاصی، کنندبه جامعه شهری ما تزریق می

 اند:های طبقات باال در سایر طبقات جامعهکردن ارزشو در خدمت نهادینه شدن به مراکز مصرف نمایشیتبدیل
بینیم. خرید از رانند، میهای تهران میچنانی هم که در خیابانهایی آناین نوع نمایش اقتصادی را در خودرو»

 (.1300)عالءالدینی، سایت تابناک،« لی لوکس استهای خیهای خیلی لوکس شبیه خرید خودرومال

 ترویج برای بسترسازی»گری در تهران در حالی است که در اسناد مهم سیاستی جمهوری اسالمی ایران بر رواج این روند اشرافی

در افق  انداز جمهوری اسالمی ایران)سند چشم« صحیح مصرف و قناعت جویی،صرفه»ازطریق « فرهنگ و اسالمی زندگی سبک

)نقشه مهندسی فرهنگی « گریاشرافی و گراییاسراف، تجمل از پرهیز و صحیح مصرف فرهنگ»(( و ترویج و تقویت 1382) 1090

های ایران اغلب نسبت به بیرون از شده در مالرسد که کاالهای عرضهبراین، به نظر میمضاف ( تأکید شده است.1303کشور،

سازی و طبقات مرفه را ها در کشورهای غربی نیز منافات دارد و پیوند مالت حتی با کارکرد مالترند که این وضعیها گرانمال

کی از تر، یها به قیمت ارزانیافته با ساختار اقتصادی رقابتی، ارائۀ کاالهای توسعهمعموالً در کشورکند. تر میدر ایران پرجلوه

بودن هزینۀ ساخت و اجارۀ ها، باالها به علل مختلف مانند انحصارکاالها در مال هاست اما در ایران قیمتدالیل مهم ساخت مال

های برجستۀ شود که مشتریان مالاین امر سبب می. (1306)ذاکرحسین، روزنامۀ دنیای اقتصاد، ها باالتر استواحدهای مال

 ت و قدرت خرید از این فضاهای تجاری طرد شوند:وسیلۀ منطق قیمتهران اغلب طبقات باالتر جامعه باشند و طبقۀ پایین به
میالد »مثال، در مراکز خرید ها مهم است؛ برایبرای مشتریان ایرانی، ارتباط هویت ]طبقاتی[ و مقولۀ مگامال»

کنندگان هستیم... مسئله به قدرت خرید ها و مراجعه، شاهد ارتباط خاص طبقاتی با مشتری«زمینایران»و « نور
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 )شهابی،« اندهتناسب قدرت خرید شهروندان توسعه پیدا کردها بهاندازه مگامالگردد؛ اینکه تاچهکننده برمیمصرف

 (.1300روزنامۀ شهروند،

اند. این وضعیت، به تولید بیشتر نابرابری و شده و طبقاتیهای تجزیهشدۀ شهری تا اندازۀ زیادی فضاهای مالیرو، فضاازاین

سازی، خود را در توزیع نامتوازن این مراکز بین مناطق تهران و زند. نابرابری طبقاتی حاصل از مالقاتی دامن مینارضایتی طب

 1نطقۀ اند. مشده ها در شمال و غرب تهران ساختهکه بیشتر این مالطوریسازد، بهشکل نوعی نابرابری فضایی نیز نمایان میبه

های تجاری در خود، در صدر مناطق تهران قرار گرفته است و منطقۀ درصد از مجموع مجتمع10تنهایی با جادادن حدود تهران به

 (.28: 1307درصد در رتبۀ دوم )کاظمی و امیرابراهیمی،16با حدود  2

 خصوص در دو دهۀ اخیر، با تأکیدهای اسناد سیاستیسازی گسترده در تهران بهوکیف روند مالرسد که کمّبنابراین به نظر می

تحقق عدالت در تخصیص و توزیع منابع ثروت و »، «تقویت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توسعۀ شکاف طبقاتی»کشور بر 

تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصلۀ شمال »( و 1303)نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور،« ها، کاال و خدماتدسترسی به فرصت

در بحث  ( نیز سازگار و همخوان نبوده است.1303-07ۀ دوم شهرداری تهران،سال)برنامۀ پنج« ایهای منطقهو جنوب و نابرابری

هران ها در تگاهی در دفاع از گسترش مال گرایی توجه کرد.ها با مصرفها نیز باید به پیوند مالرفع نیازهای تفریحی توسط مال

خصوص نیاز به فراغت و ی مدرن شهری بههاکنندۀ نیازشود که این مراکز تأمینو ضرورت کارکردی آن این بحث مطرح می

فهم است و در اسناد سیاستی خود امری قابلخودیدغدغۀ فراغت به البته (.1306)پورمحمدرضا، مصاحبۀ اختصاصی،اند تفریح

کرد  ای مهم که باید به آن توجه( اما نکته1380طرح جامع شهر تهران، 2-3-13ایران نیز بازتاب یافته است )برای مثال، بخش 

ها ارز و مشابه با بسیاری مراکز تفریحی دیگر تعریف کنیم. در مالها را مراکز تفریحی هماندیشی است اگر مالاین است که ساده

 اند:شده عملکردهای تفریحی نیز درنهایت برای افزایش فروش و مصرف کاالها طراحی
نی. ککنید ولی یادتان باشد باالخره خریدت را می شوید، الزم نیست خریددرست است شما ]وقتی[ وارد آنجا می»

وکتاب ای طراحی شده که شما باید از جیبت پول دربیاوری و خرج کنی. این فضا روی حسابگونهآن مرکز خرید به

 (.1306)ایمانی جاجرمی، مصاحبۀ اختصاصی،« است. پشتش برنامه و ایده است

محور و طبقاتی باشد، مطابق با های مصرفاش افزایش مصرف و تقویت هویتهاییبعید است بتوان فراغتی را که هدف غایی و ن

ای دانست که در اسناد سیاستی جمهوری اسالمی تأکید شده است. در سند نقشۀ مهندسی فرهنگی اسالمیالگوی زیست ایرانی

سازی اوقات تدوین و اجرای برنامه جامع غنی» ( درخصوص اقدامات ملی ضروری در حوزۀ فراغت چنین آمده است:1303کشور )

ایرانی و حمایت از توسعه و گسترش -های اسالمیفراغت و تفریحات سالم... در سنین مختلف و ارائه الگوی مناسب براساس آموزه

عدد های مت، بدیلآید که برای تأمین نیازهای فراغتی مردم تهراننابراین، به نظر می «.هدفمند نهادها و مؤسسات فعال این حوزه

در این رابطه این اند. سازی مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفتهو بهتری نیز وجود داشته است و دارد که بسیار کمتر از مال

ها چه تعداد کتابخانه یا مراکز فرهنگی دیگر ساخته شده است؟ امان مالهای رشد بیپرسش مهم مطرح است که در همین سال

  .(1300یگاه خبری و تحلیلی انتخاب،نیا، پا)سادات

اسالمی،  ها و محتوای اسناد سیاستی جمهورییافته با مالگراییِ ترویجآخرین وجه مهم تنش و ناسازگاری میان روند مصرف

آید که در (. به نظر می1306محوری وجود دارد )جاللی، مصاحبۀ اختصاصی،گرایی و تنارتباط و پیوندی است که میان مصرف

 محور را شاهدیم:هایی تنرویۀ بدن و تولید سوژهها مصرف بیمال

اند برای مصرف تن... هرچه در دهۀ شصت ازطریق ها محلیتن در تهران محل مصرف است و مگامال»

توانی شأن اجتماعی کردن تن میکردی، در دهۀ هشتاد و نود ازطریق قابضدیت با تن، شأن اجتماعی پیدا می

ۀ )حسینی، مصاحب« کنی. مرکز خرید فضای چنین اتفاقی است... مرکز خرید انگار نمایشگاه تن است پیدا

 (.1306اختصاصی،
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ای باشد که تقریباً در همۀ اسناد باالدستی جمهوری اسالمی سرلوحۀ محوریتواند در تقابل با معنویتمحوری میاین تن

جای در این اسناد به (. درمجموع1307؛ بیانیۀ گام دوم انقالب،1303ور،مثال، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشهاست )برایسیاست

  1محور، قویاً بر تقویت و تعمیق فرهنگ معنوی در جامعه تأکید شده است.فرهنگ تن

 سازی در تهرانمحیطی مالهای زیست. پیامد0

 سازی برای فضای سبز تهران. پیامد مال0-1

های فضای سبز شهر زدن به ظرفیتهای گسترده در تهران، صدمهسازیرتوجه مالمحیطی درخویکی از پیامدهای زیست 

شد به فضاهای سبز اختصاص یابند و بعضًا های خالی شهر که میدهند که در موارد متعدد، زمینبوده است. شواهد نشان می

هایتاً به گذاری شهری نحبان سرمایه بر سیاستهای نادرست و نفوذهای سودجویانۀ صادلیل اولویتاند، بهاختصاص نیز یافته بوده

 اند:ها اختصاص یافتهساخت مال
یم ونرفتن فضای سبز مردم آنجا بوده است. نوزدهبهای ازدستفروشگاه مگامال که در اکباتان ساخته شده، به»

میسیون اداری در ک یک جلسۀراحتی آمده با بینی شده بود. شهرداری تهران بههکتار فضای سبز برای هفتادهزار نفر پیش

 (.1306ی اختصاصی،)ایمانی جاجرمی، مصاحبه« تغییر کاربری داده است 0ماده

گیری های تفصیلی شهری و مشخصاً مسئول تصمیمعنوان مسئول تصویب طرحبه 0رسد که کمیسیون مادهبه نظر می

زیست تهران داشته است. بررسی ازها بر حفظ محیطسدربارۀ تغییر کاربری اراضی شهری، نقش اساسی در ترجیح منافع مال

مورد تقاضای تغییر کاربری از فضای سبز  06از مجموع دهد که نشان می 1300تا پایان  1368از سال  0مصوبات کمیسیون ماده

ی از فضای سبز های تغییر کاربردرصد درخواست82دیگر، عبارتمورد مخالفت شده است؛ به 19و پارک به فضای تجاری، تنها با 

این وضعیت کامالً برخالف و مغایرِ توجه اسناد سیاستی  (.629: 1099به فضای تجاری پذیرفته شده است )کاظمی و امیرابراهیمی،

 زیست شهری ازجمله در موارد زیر است:جمهوری اسالمی به مسئلۀ محیط

  انداز تهران ی راهبردی )چشمگیرعنوان یک جهتبه« شهری تهران زیست مجموعهحفاظت از محیط»لزوم

1090 (1380.)) 

 شده جهت ها و منابع طبیعی حفاظترفتن تدریجی جنگلقطع گسترده درختان و ازبین»سازی لزوم متوقف

: 1387شهرهای ایران )ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری،در کالن« های شهریانجام پروژه

27.) 

  ها ها، درختان حاشیه خیابانهای شهری و فضاهای سبز )رفورژها، لچکیلیه پارکحفاظت و تثبیت ک»تأکید بر

 (.12-0، بند 1301در شهر تهران )طرح تفصیلی شهر تهران،« و...(

های تجاری در شهر تهران وجود محیطی برای پروژههای زیستبنا بر گفتۀ حناچی هیچ اجبار و الزامی به ارائۀ پیوست

 بوده است:  0ای اعضای کمیسیون مادههای آنی و لحظهتابع حساسیتچیز نداشته و همه
گفت من رأی دیوان ]عدالت اداری[ دارم که من را مجبور کرده پروانه صادر کنم. ولی اینجا مثالً شهرداری می»

جتماعی اگفتند تخریب فضای سبز برای شما تبعات گفتند چه کنیم؟ آنجا ]مثالً[ اعضا میفضای سبز است. بعد می

 «کرد[ای نتیجه نهایی را تعیین میهای لحظهخواهید توجیه کنید؟ ]این واکنشدارد. این را برای مردم چطور می

 (.1302)حناچی، مصاحبه اختصاصی،

ای سرلوحۀ مدیریت شهری تهران در صدور مجوز محیطیرسد که هیچ معیار دقیق و مشخص زیستبنابراین، به نظر می

راحتی از به 0سازی نبوده است و این وضعیت سبب شده است که مدیریت شهری و ازجمله کمیسیون مادهمال هایبرای پروژه

 
 انداز مطلوب فرهنگی کشور چنین ترسیم شده است:. برای نمونه، در سند نقشۀ مهندسی فرهنگی، چشم1

گرا و ملتزم به نهادهای مند از معنویت دینی، کرامت انسانی و روحیه ایثار و شهادت... خودباور، فعال و خطرپذیر، دارای روحیه حماسی و دفاعی، جمعبهره»       

 «.ئوالنه در جامعهاجتماعی و حضور مس
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سازی شهر باشند )کاظمی و زیست تهران درجهت تجاریمنافع نامشروع نفوذ بپذیرند و همدست تخریب محیط

زیست شهر تهران ی درخصوص محافظت از محیطهای بدنۀ مدیریت شهرگیریها و آساناین اهمال (.103: 1099امیرابراهیمی،

رعایت قوانین و ضوابط مصوب و استانداردهای »سازی، در حالی بوده است که طرح تفصیلی شهر تهران بر طی سیاست توسعۀ مال

، 1301)طرح تفصیلی،« وساز در محدودۀ شهر تهرانزیست برای ساختشده ازسوی سازمان حفاظت محیطمحیطی اعالمزیست

الۀ سآمیزی بوده است که اخیراً در برنامۀ پنجهای اهمال( تأکید کرده است. همچنین شاید در واکنش به چنین رویه16-20د بن

کردن های شهری و الزامیزیستی کلیه پروژهتهیۀ دستورالعمل مطالعات محیط» 1308سوم توسعۀ شهرداری تهران در سال 

 را مقرر کرده است.« ژه شهریانجام ارزیابی پیش، حین و پس از هر پرو

 سازی. پیامدهای ترافیکی مال0-7

طور ها بهها بر محیط شهر تهران، تأثیرات ترافیکی آنهاست. امروزه مالدیگر موضوع حائزاهمیت دربارۀ پیامدهای مال

 باعث مشکالت ترافیکی های بزرگ و معروفکنند. بعضاً ساخت مالهای جابجایی جمعیت در تهران را تعیین میچشمگیری الگو

 هاهای مختلف تهران شده و دسترسی به مناطق مختلف شهر را دشوار کرده است، ضمن اینکه برخی از مالبزرگی در قسمت

 هایی مانند پارکینگ کافی را ندارند:استاندارد
ها دارد. مگامال در تهران در چندکیلومتری پیرامون اینها مخصوصاً در ساعات پیک... مشکالت زیادی ]وجود[»

ق شهروندی بینی نشده است، غیرمستقیم حها پاسخگو نیستند و فضای تردد پیشوقتی پارکینگ کافی ندارند یا پارکینگ

 (.1306)موسوی، مصاحبۀ اختصاصی،« کنندرا تضعیف می

های تجاری این مجتمعونقل شهری مجبور است خود را با عوارض توان دید که چگونه سیستم ارتباطی و حملاکنون می

 (.1306اند )عزیزی، مصاحبۀ اختصاصی،ها پس از افتتاح، پیرامون خود را به گرهی ترافیکی تبدیل کردهسازگار کند. برخی از مال

آهنگ تقاضای سفر و ترافیک یک تنهایی حجم و ضرباند که بههای پررونق شهر تهران، این توان را داشتهطورکلی مگامالبه

 طرزی محسوس متأثر سازند:از شهر را بهمنطقه 

عمالً شبکۀ  ]کوروش [خصوص از غرب تهران گرفته است...فروشگاه کوروش دسترسی را از همۀ مردم تهران به»

 (.1306)ایمانی جاجرمی، مصاحبۀ اختصاصی،« بزرگراهی را مختل کرده است

، این شورا با 1308در سال « تهران 22فصیلی ویژه منطقه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ت»در 

مال، ]این پروژه[ با تولید و جذب سفر، نقش اساسی در با توجه به زیربنای تجاری بسیار زیاد احداثی در پروژه ایران»اعالم اینکه 

و پیامدهای ترافیکی  22طقۀ مال در منازحد پروژۀ ایران، به بارگذاری تجاری بیش«چالش ترافیک آتی منطقه خواهد داشت

های معروف تهران، در دل شهر و در کنار شود که بسیاری از مالاین وضعیت، زمانی بدتر می نامطلوب آن اشاره کرده است.

ا رتنهایی کارکرد یک بزرگراه ها این توان را دارند که بهاند. برخی از مگامالهای اصلی شهر تهران ساخته شدهها و شریانبزرگراه

 های سنگینی که برای ساخت آن شده است مختل کنند: رغم هزینهبه
در  کنند،ها در تهران، بدون توجه به تولید سفر و تقاضای شدیدی که ایجاد میاتفاق مالبهمتأسفانه اکثرقریب»

ا چندصد متر اطراف اند و در ساعات پیک، ترافیک شدیدی را تههای اصلی شهر احداث شدمجاورت بزرگراه و شریان

 (.19/6/1306)عابدی، خبرگزاری ایسنا،« آورندخود به وجود می

، بر این «وآمدها بر روی محورهای شریانی و درنتیجه انسداد رفتاستقرار فعالیت»( نیز با اشاره به 1380طرح جامع تهران )

وضعیت با اهداف تقریباً همۀ اسناد مهم مربوط  (. این16و  17: 1380مشکل و مسئله در تهران صحه گذاشته است )طرح جامع،

سازی روان»(، 1387ونقل و ترافیک شهر تهران،)طرح جامع حمل« مدیریت تقاضای سفر»به شهر تهران مغایر است؛ اهدافی مانند 

ت خودروها رساندن سرعت متوسط حرک»(، 1387-1092ساله اول و دوم و سوم شهرداری تهران،های پنج)برنامه« جریان ترافیک

ونقل با های حملکاهش ازدحام ترافیک در معابر و سیستم»(( و 1380) 1090انداز تهران چشم« )کیلومتر در ساعت 09به 

 (.1303-07ساله دوم شهرداری،)برنامه پنج« هدف کاهش تقاضای سفر و کاهش سهم استفاده از خودروهای شخصی
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 سازی در تهران . پیامدهای اجتماعی مال0

 سازی برای فضاهای عمومی شهر . پیامد مال0-1

اری بندی کرد. بسیتوان به دو نوع فضاهای عمومی یا باز و فضاهای بسته با مالکیت خصوصی دستهفضاهای شهری را می 

 اند، زیرا این نوع فضاها هستند که امکان دسترسی برابر،های زندگی مطلوب شهری، درگرو گسترش فضاهای عمومیاز آرمان

های چندگانه و خالقانه و آزادانه را برای مردم سازند و امکان استفادهعادالنه و غیرطبقاتی را برای عموم ساکنان شهر فراهم می

سند  0-2-2کنند. در برخی اسناد شهری ایران نیز بر ارتقای فضاهای عمومی تأکید شده است؛ برای مثال، در بند شهر فراهم می

ارائه راهکارهای توسعه و ارتقای »( با تأکید بر 1301م جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسالمی )های الزضوابط و شاخص

درواقع بر تقویت فضاهای عمومی در « منظور افزایش تعامالت اجتماعی و تنظیم جریان حیات مدنیکیفی فضاهای شهری به

ها در تهران، همچون یاری بر این امر دارند که گسترش مالهای انتقادی، تأکید بسدیدگاه شهرهای ایران تأکید شده است.

شهری  شدن فضاهایترشدن و درنتیجه بستهعمومیشدن یا شبهتر خصوصیشهرهای دیگر کشورها، بخشی از روند گستردهکالن

 طورکلیعمومی شهر و بههای عنوان عامل تضعیف فضانظران خارجی و داخلی، بهطور گسترده ازجانب صاحباست. این روند به

 شدن حیات فرهنگی و اجتماعی شهر تعبیر شده است:ترنحیف
 22ساخت خاورمیانه یا جهان است. منطقه ترین مرکز خرید درحالدر انتهای همت غرب، بزرگ 22در منطقه »

وساز شود. قرار بوده که ساختاصالً قرار نبوده که  22های خالی تهران بوده است. در طرح تفصیلی، منطقه آخرین زمین

)سالمت، مصاحبۀ « های تجاریشوند به فضاهای شهری عمالً دارند تبدیل میمنطقۀ تفریحی تهران باشد. فضا

 (.1306اختصاصی،

 های عمومی باز شهریمعنای توسعۀ امکاناتی است که باید بخشی از فضاهای تجاری، بهاین روند گسترش شهر درون فضا

 بیش از آنکه در ،روازاین ؛اند و دسترسی به آنها درگرو پرداخت پول استههای بسته جای داده شداما اینک درون فضا بودندمی

(. 1306ند )عابدی، خبرگزاری ایسنا،اسازی سود صاحبان سرمایهدر کار بیشینه ،خدمت گسترش تعامالت میان شهروندان باشند

ی ظریف، هایشیوهاند. درواقع، این فضاها به هایی متناسب با روابط اتمیزهها عمدتاً فضاهای مالرسد که فضابراین، به نظر میافزون

 دهند.های خودجوشِ عمومی را نمیگیری روابط، اجتماعات و گردهماییامکان شکل
هشت ساعت داخلش . هفتشویروی وارد این فضای مدرن میکند... میها را از هم منفک میآید آدمها میاین فضا»

)ایمانی « افتدگردی، بدون اینکه اصالً کاری داشته باشی که دوروبرت چه اتفاقی میگذرانی و دوباره برمیوقت می

 (.1306جاجرمی، مصاحبۀ اختصاصی، 

وازن و عدالت خوردن تها سبب برهمسازی فضاهای عمومی در تهران ازطریق توسعۀ روزافزون فضاهای تجاری مالروند خصوصی

تری از فضاهای برجسته و شاخص شهری را از دسترس طبقات پایین جامعه خارج روز بخش بزرگبهشود و روزفضایی در شهر می

زمینه طرح جامع سازند. دراینتر میهای عمومی تنگهای خاصی از فضا مانند گردهمایی و معاشرتکند و عرصه را بر استفادهمی

فقر مطلق »کند که صراحت عنوان میهم به مشکل و هم به وضعیت مطلوب پرداخته است. این طرح به شهر تهران مستقیماً

روندهای معکوس رایج »و با اشاره به « شودفضاهای شهری عمومی از نقاط ضعف و کمبودهای اساسی شهر تهران محسوب می

ارجحیت منافع عمومی »بر لزوم « برداری اختصاصیای بهرههای عمومی بردر گذشته و امروز شهر تهران و واگذاری فزایندۀ عرصه

 «فضایی شهر و اولویت به تقویت فضاهای عمومی در ساماندهی فضایی شهر تهران-بر منافع خصوصی در تأمین عدالت کالبدی

ل بسیاری از رسد مثحال، نکتۀ مهم این است که به نظر میبااین (.27و  00: 1380کند )طرح جامع شهر تهران،تأکید می

شدن این اهداف را ازسوی مدیریت های دیگر، در اینجا نیز هیچ سازوکاری در اسناد شهری وجود ندارد که بتواند اجراییحوزه

 شهری تهران ضمانت کند.
 

 ای تهرانهای محلهسازی برای نظام. پیامد مال0-7

سازی همۀ اسناد سیاستی شهری، تأکید بر حفظ و تقویت و غنیشده در تقریباً ترین و پربسامدترین موضوعات مطرحیکی از پررنگ

 خوریم:برای نمونه، در این اسناد به اهداف زیر برمیای است؛ حیات محله
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 «((.1380) 1090انداز تهران )چشم« ای در تهرانها و اجتماعات محلهفعالیت توسعه 

 «(03: 1380)طرح جامع شهر تهران،« به مکان بخشی به مکان و تقویت حس تعلقای و هویتاحیای هویت محله 

 های الزم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری تقویت هویت طبیعی شهر و محالت شهری )ضوابط و شاخص

 .(1301اسالمی،

 «ساله دوم )برنامه پنج« محوری درراستای توسعه سرمایه اجتماعی شهر و شهروندان تهرانیاتخاذ رویکرد محله

 (.1303-07ن،شهرداری تهرا

 «گراییمحله»در چارچوب « محورنهاد و اجتماعهای مردممندی از مشارکت سازمانای و بهرههای محلهتقویت هویت »

 (.1308-1092ساله سوم توسعه شهرداری تهران،برنامه پنج 60)ماده 

یات محالت صدمه زده است. کرات به حها در تهران، بهرویه و مفرط مالاما شواهد حاکی است که سیاست احداث بی

ها اغلب این، بافت سازیهاست اما در این بزرگراهوآمد به مالها، تسهیل رفتازجمله دالیل اهتمام شهرداری به احداث بزرگراه

شناختی از های شهری در تهران بدون فهم جامعهدهندۀ این است که سیاستشود. این رویه نشانمحالت است که تخریب می

شوند ریزی و اجرایی میدار است، برنامههای اجتماعی ریشهای آن که دربردارنده خاطرات، مناسبات و سرمایهشهر و بافت محله

 (.1306)سعیدی، مصاحبۀ اختصاصی،

ید رهای ساکنان مانند نیاز به خاش جایی است که اتفاقًا بسیاری از نیازشناختیشناختی و جامعهمحله در معنای انسان

بهانۀ ایجاد مکان تفریح و خرید برای شهروندان کند؛ بنابراین، تخریب محالت بهمایحتاج زندگی و تفریح و فراغت را تأمین می

های پیشین محلۀ ضمن محرومیت از مواهب و مزیت بسیاری از ساکنان آنها، نماست، چراکه بعد از تخریب محالت،امری متناقض

 شوند!یابند و مصداق ازاینجامانده و ازآنجارانده میهای نواحداث را نیز نمیبه این مال خود، حتی امکان دسترسی
شهر »یا « ایشهر محله»، «شهر نزدیک»های مدرن ساختار شهری، چیزی است که ما ترین کانسپتیکی از مهم»

فراد یک محله در خود همان محله تأمین های انامیم؛ یعنی قاعدتاً باید شصت، هفتاد، هشتاددرصد نیازمی« محورمحله

کردن، حتماً از محلۀ خودتان خارج شوید. اما ما عمالً امکان شهر پیاده و شهر نزدیک بشود... مثالً الزم نباشد برای تفریح

های راهکردن ایم به درستایم. بعد شروع کردههتا مرکز تجاری در شهرک غرب درست کردایم. مثالً دههرا از بین برد

 (.1306)فکوهی، مصاحبۀ اختصاصی،« محوری استدسترسی به اینها... این، مخالف محله

وآمد، حتی روابط آن منطقه را نیز به هم در برخی موارد، احداث یک مال بزرگ در یک محله، فراتر از نظام تردد و رفت

 کند:میریزد و زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم را در آن منطقه نابسامان می
اش مسکونی است... این فروشگاه ]کوروش[ درست در دل این فضای مسکونی درست عمدتاً کاربری 0منطقۀ »

هایش عوض شده است. بعد روابطی در ها تعطیل شده، بسته شده یا مسیرخاطر این فروشگاه خیلی از آن کوچهشده... به

شوند، هایی که از خارج از آن محالت وارد این فروشگاه میروهگیرد که مال این مردم نیست... گآنجا دارد شکل می

هضم های محلی آنجا قابلهای رفتاری و فرهنگی برای آدمکنند. این الگوها را هم دارند تسخیر میپیرامون فروشگاه

 (.1306)ایمانی جاجرمی، مصاحبۀ اختصاصی،« کنندنیست و احساس خطر می

کنند که جمعیت ها همچون مغناطیسی عمل میمالگردند. حی شهری طی این فرایند، اعیانی نیز میبراین، محالت و نوامضاف

آنها  ۀدشکنند که با هدف اولیه و اعالمکشند و نهایتاً وضعیتی را ایجاد میسمت خود میتر( بهرا از مناطق دیگر شهر )غالباً مرفه

گرفته، قیمت زمین، مغازه و اجارۀ مسکن را در پیرامون های رونقایتاً مالنه(. 1306)فکوهی، مصاحبۀ اختصاصی، در تناقض است

شدن زینساز جایگآخر سببشوند و دستتر میدهند، محرک توسعه و بازآفرینی بافت مسکونی با الگویی اعیانیخود افزایش می

 شوند:جای ساکنین قدیمی میتر بهقشرهای مرفه
ای که دیگر توان پرداخت بسا موجب خروج عدهدر منطقه را به هم بریزد و چه تواند توازن قیمتها[ میمال»]

)چگینی، روزنامه « ها شودحاشیه های سربرآورده، بهنشین با مالبهای چنین مناطقی را ندارند از مناطق برجاجاره

 (.12/0/1306شرق،

اند، در مواردی متعدد ناقض اهداف و تأکیدهای به بار آوردهها در شهر تهران رسد که وضعیتی که مالبنابراین، چنین به نظر می

محوری و تقویت بر محله 1090انداز تهران سالۀ شهرداری تهران، طرح جامع و سند چشمهای پنجاسناد سیاستی مانند برنامه
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-برنامه»عی نشان از این دارد که نوسازی در تهران بهطور خالصه، پیامدهای اجتماعِی منفیِ مالبه ای بوده است.های محلهنظام

وزنامه راد، راند )قانعیو از مسائل انسانی و اجتماعی غافل« داننددهی به کالبد شهر میخود را شکل ریزان و شهرسازان تنها وظیفه

انست تا حدی توهای شهری میهای اجتماعی با ضمانت اجرایی قوی برای پروژه(. الزام به تهیۀ پیوست27/0/1306آرمان امروز،

ها در تهران باشد اما متأسفانه این امر در بردن فضاهای عمومی توسط مالدارکردن نظام محالت یا ازمیانمانعی در برابر خدشه

یون کمیسقول محمد ساالری، رئیس وقت حاصل این غفلت این بوده است که بهتوجهی قرار گرفته است. اسناد شهری مورد کم

اند )ساالری، مرکز خرید در تهران بدون پیوست مطالعاتی ساخته شده 099حدود  رای شهر تهرانشهرسازی و معماری شو

ها شهرداری(« 1099طرح جامع مدیریت شهری و روستایی )»تازگی در طرحی جدید با نام به(. 17/11/1307خبرگزاری ایرنا،

هنوز یک الیحه است و به  اند، اما این طرحشده« ریهای توسعه شهتهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای کلیه طرح»ملزم به 

 تصویب نهایی نرسیده است. 

 سازی برای الگوهای معماری و منظر شهر تهران. پیامد مال5

شناختی است. آنچه سازی برای معماری و سیمای شهر تهران ازحیث کالبدی و زیباییآخرین بحث مهم، مربوط به پیامدهای مال

ها با معماری اصیل بازارهای سنتی ایران دچار انقطاع و گست شده در شرایطی که ارتباط معماری مال پیداست این است که

طریق الگوهای کنند و بدینها در تهران، از الگوهای تقلیدی در طراحی و معماری خود استفاده میاتفاق مالبهاست، اکثرقریب

 دهند:رواج می شناسی کالبدیِ خارجی و غیربومی را در تهرانزیبایی

های خوبی در مراکز تجاری و که الگوکنیم، درحالیبرداری میهای دیگر کپیهایی را از جاآییم چنین الگوما می»

 (.1306)رحمتی، مصاحبۀ اختصاصی،« ها داشتیم؛ مثالً بازار اصفهان یا بازار وکیل شیراز یا بازار تبریزدر بحث بازار

ال، مفعالیت مشهور تهران مانند کوروش، پاالدیوم، مگامال اکباتان، اطلسرسیده و درحالاتمامهای بهمالها و مگامالتقریباً همۀ 

شناسیِ کالبدی مدرن استفاده سنتر و... از معماری و زیبایی، میالد نور، پریس2و  1مال، اریکۀ ایرانیان، ارگ تجریش، تیراژه صبا

(. 1300)عبدی، پایگاه خبری ایران اکونومیست،شناسی بومی سراغ گرفت از معماری و زیباییتوان در آنها نشانی اند و نمیکرده

 کارگیریتوجهی درخصوص بههای مکرر و قابلگذاریاین در حالی است که در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی تأکیدها و هدف

 معماری و شهرسازی بومی شده است؛ مانند موارد زیر:

 «از راهبردهای کالن فرهنگی در نقشه  0راهبرد «)ایرانی اسالمی شهرسازی و معماری الگوی سازیهنهادین و طراحی

 (.1303مهندسی فرهنگی کشور،

 «نقشه مهندسی فرهنگی  2-21)بند « ایرانی-وساز هماهنگ با اقلیم و الگوهای سنتی معماری اسالمیحمایت از ساخت

 (.1303کشور،

 «ریزی برای حذف برنامه»و « های معماری دورۀ تاریخی و فرهنگی در معماری معاصرگیری از نمادها و نشانهبهره

 الزم هایشاخص و ضوابط 10-3-2و  7-2-2)بند « ایرانی-عوامل مخل تحقق معماری و شهرسازی ارزشمند اسالمی

 (.1301معماری اسالمی، و شهرسازی هویت جهت بازیابی

  ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر « گذشته کشور احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی»لزوم(

 (.1387شهری،

بودن و نقش الگوسازی برای دیگر شهرها، کانون خطاب اسناد سیاستی جمهوری جهت پایتختکه طبیعتاً تهران بهاما درحالی

سبت و ازپیش نران بعد از انقالب بیشاسالمی بوده است، در واقعیت شاهدیم که تهسمت شهر ایرانیبا حرکت بهاسالمی دررابطه

ها نقش مهمی در این ایماژسازی غیراسالمی میان مالاسالمی از دست داده و دراینپیوند خود را با تاریخ و سنت و معماری ایرانی

 اند:از تهران داشته
ترین کنند...]اکنون[ مهمنکتۀ اساسی دیگر نقشی است که این مراکز ازنظر ایماژ یا تصویر ذهنیِ ]شهر[ ایجاد می»

)فاضلی، روزنامۀ « ها و مراکز خریدنددهند، همین مگامالانداز ذهنی شهروندان را شکل میهایی که چشممکان

 (.1300شهروند،
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های کالبدی و ها و طراحیو چشمگیرترین معماری ههای مدرن بدل شدشناسی شهرها به شاخص زیباییطریق مالبدین

هایش مثل کوروش و پاالدیوم و... ازهمه با مگامالای تهران بیشموجب چنین ایماژسازیاند. بهضایی را به خود اختصاص دادهف

 شود:شناخته می
های شهری را نشان شناسی جدید از طراحیشوند...]و[ اشکال زیباییمراکز خرید... معیار معماری شهری می»

برق مراکز خرید لوکس در ذهن تصویر وکنیم، زرقوقتی به تهران، شیراز و مشهد فکر میدلیل امروز همیندهند. بهمی

کردند، امروز سیمای شناسیِ معماری سنتی جلوۀ شهر را تعریف میها با زیباییشود. اگر در گذشته مساجد و امامزادهمی

 .(1300)فاضلی، روزنامۀ شهروند،« شودشهر براساس مراکز خرید شناخته می

سازی پس از انقالب و پیامدهای آن در تهران، در اسناد سیاستیِ مربوط به تهران، بر ایماژسازی اصیل از سیما برخالف روند مال

 اسالمی توجهی مؤکد شده است؛ مانند:و منظر این شهر براساس معماری و شهرسازی ایرانی

  طرح جامع شهر « اسالمیشهرسازی ایرانی ساماندهی سیما و منظر شهری با تأکید بر هویت معماری و»لزوم(

 (.29: 1380تهران،

 ((،1380) 1090انداز تهران لزوم تجلی هویت ایرانی و اسالمی در سیمای شهر تهران )چشم 

 «ساله دوم شهرداری برنامه پنج 00)ماده « ایرانی در معماری ابنیه و فضاهای شهری-ساماندهی و ارتقا هویت اسالمی

 (.1303-07تهران،

خورد. زمینه به چشم میهایی دراینتکمیل است، تفاوتای درحالمال که همچنان پروژهگفتنی است که در مورد پروژۀ عظیم ایران

در این پروژه، از معماری بومی نیز در کنار معماری مدرن استفاده شده و حتی بخشی از پروژه شامل یک بازار سنتی با نام 

شناسی ها و الگوهای معماری و زیباییطور چشمگیری از سبکدر طراحی و معماری آن به است که« اکبرعلیتیمچۀ حاج»

درآمد چرخشی در تواند نشانه یا پیشاندازه میچهمال تا(. اینکه ایران1مالکالبدی بومی و سنتی استفاده شده است )سایت ایران

 واهد شد.زمینه در تهران باشد، در آینده مشخص خسازان درایننگاه مال

 گیری بحث و نتیجه -5
صورت یک روند مشخص و آشکار از زمان شهرداری ها در دورۀ بعد از انقالب، بهخصوص مالهای تجاری بهساخت مجتمع 

به نقطه اوج خود  09( شتابی چشمگیر گرفته، در دهۀ 1380کرباسچی آغاز شده، در دورۀ شهرداری قالیباف )از حدود سال 

ه سیاست دهد کنتایج مطالعۀ ما نشان می رسد گستره و شتاب آن تاکنون نیز چندان کاهش نیافته است.نظر می رسیده است و به

های جدی با اهداف و ها و مغایرترویه، غیراصولی و بیش از ظرفیت در تهران ازحیث آثار و پیامدهایش تعارضسازی بیمال

 ،طور مشخصستی، خواه اسناد شهری خواه اسناد باالدستی داشته است. بهشده برای شهر تهران در اسناد سیاانداز مشخصچشم

زیست، تقویت هویت ملی و اسالمی، مصرف و فراغت مبتنی ها، حفظ محیطاسناد سیاستی به مسائلی مانند حفظ و تقویت محله

یاست آنکه ساند، حالاولویت داده بر اصول دینی، کنترل ترافیک و آلودگی هوا، حفظ و تقویت معماری سنتی و بومی و امثال آن

ها شاید بتوان گفت بااینکه بندی این تعارضدر جمع امان غالبًا پیامدهایی معکوس به بار آورده است.سازی پرشتاب و بیمال

داری محتوای اسناد سیاستی در ایران درزمینۀ مصرف و فضاهای تجاری، بیشتر برمبنای نوعی نظرگاهِ انتقادی نسبت به سرمایه

یز نظران شهری نهای انتقادی صاحبها و دغدغهنظر با دیدگاهاند و ازاینهای نولیبرالیستی تدوین و نگاشته شدهجهانی و رویه

ال، های نولیبردستِ مدیریت شهری رقم خورده است، بیشتر با رویهتوجهی دارند، ولی آنچه در عمل بهپوشانی قابلقرابت و هم

  2.همسو بوده است سازینی بر جهانیمبتگرایانه و مصرف

سیاق نگرش خطی نهفته در رویکرد نوسازی سازی در تهران تقریباً بهتناقض و ناسازوارگی مذکور سبب شده است که مال

سازی گسترده این بوده است که تهران نیز باید درپیِ تحقق اساس، گویا ایدۀ نظری پشت مالسازی( انجام گیرد؛ براین)مدرن

 
1. https://www.iranmall.com/fa/node/260 

ی، در المللهای بینهای مهم در ساختار سیاسی و راهبردهای کالن نظام سیاسی ایران و نیز تأثیر تحریمای تفاوتدلیل پارهحال باید توجه داشت که به. درعین2
ا همین امر بسخورد و چهتوجهی نیز به چشم میهای قابلها و کژریختیشدن، اعوجاجامات نولیبرالیسم و جهانیهای تهران متناسب با استلزبندی و عملکرد مالشاکله

 کند.سازی در تهران را تشدید مینیز پیامدهای ناگوار مال
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دهد، بدون آنکه نسبت این آنجلس و پاریس و دوبی و آنکارا رخ داده یا میاندازی مشابه با آن چیزی باشد که در لسچشم

شهرهای شده در اسناد سیاستی جمهوری اسالمی و مختصات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کالنانداز با اهداف تعیینچشم

ر ها با دیگر عناصر شهخصوص درنظرگرفتن تناسب مالماند، بهرد مغفول میآنچه در این رویک .ایرانی سنجیده و بررسی شود

 خورد.تناسب با کلیت شهر آب میسازی در تهران نیز درنهایت از این ناسازگاری و عدمهای نامطلوب مالاست و بسیاری از پیامد

هران آرایش نیروهای تولیدکنندۀ فضای شهر ت در سطحی دیگر که البته سطح تئوری و دیدگاه نیست و بیشتر به ساختار منافع و

سازی با هدف سوداگری و کسب مربوط است، به نقش همدستی بورژوازی تجاری و بورژوازی مستغالت با مدیریت شهری در مال

 وسوساز تجاری ازیکسمت ساختخوریم. این حرکت سرمایه بهزمینه برمیدرآمد از فضای شهری و همسویی منافع آنها دراین

های نامولد و غیرتولیدی حاصل دار ایران ریشه دارد که در آن، سود اقتصادی عمدتًا از محل فعالیتدر ساختار اقتصادی مسئله

دیگر از ساختار معیوب تأمین مالی شهرداری ناشی شود و شفافیت و نظارت بر سازوکارهای مالی در آن ضعیف است و ازسویمی

خصوص شهرداری تهران درنتیجه، نهادهای مدیریت شهری به کند؛مالی پایدارِ بسنده محروم میع شود که شهرداری را از منابمی

از نظارت و مشارکت شهروندان، دورازی تجاری و مستغالت و غالباً بهو بعضاً حتی نهادهای حاکمیتی، در ائتالفی خاموش با بورژو

 اند.باشت سرمایه پرداختهبه استثمار فضاهای مصنوع شهر تهران با هدف کسب سود و ان

ها با های احداث مالمحیطی، فرهنگی و اجتماعی برای پروژههای مطالعات زیستحال، مقررکردن لزوم تهیۀ پیوستبااین   

ا های ناسالم رها و انگیزهحدی این گرایشتوانست تاهای اجرایی دقیق و قوی در اسناد سیاستی، تمهیدی است که میضمانت

اگر هم مطالعاتی صورت گرفته باشد، عمدتاً براساس رویکرد د اما در اسناد سیاستی، توجه کافی به این امر نشده است. کنترل کن

فته کل نادیده گررسد که مسائل انسانی در گسترش شهر بهمهندسی و نه رویکرد فرهنگی و اجتماعی بوده است و به نظر می

های ای بر فقدان تفکر مبتنی بر علوم انسانی در پروژهتوان نشانههای تجاری را میعهای اجتماعی بر مجتمشود. فقدان پیوستمی

و شاید یکی از دالیل سیر  1اندگفتنی است که برخی اسناد سیاستی مهم، مقداری با تعلل و تأخیر تصویب شده شهری دانست.

مربوط بوده است و اگر  09سازی در تهران به دهۀ د مالرون اما باید توجه کرد که اوج سازی همین عامل بوده است،فزاینده مال

آنکه چندان ، حالخوردروند مذکور به شکل دیگری رقم میتوان و ارادۀ اجرای مفاد اسناد در مدیریت شهری وجود داشت، باید 

حال، درعین ادامه دارد.سازی غیراصولی در تهران همچنان شود. ازقضا شواهد حاکی از آن است که روند مالتأثیری مشاهده نمی

رسد که حتی با فرض وجود اسناد سیاستی قوی، اساساً توان و خواست اجرای مفاد اسناد سیاستی در مدیریت شهری به نظر می

این موضوع که چرا توان و ارادۀ اجرای مفاد اسناد سیاستی در مدیریت شهری وجود ندارد، باید با  2قدر بسنده وجود ندارد.به

تفصیل بیشتر توسط تحقیقات دیگر بررسی شود و این احتمال را نیز باید در نظر داشت که تناقضی که در مورد نسبت تدقیق و 

شود، شاید فقط بخشی از یک سازی مشاهده میمحتوای اسناد سیاستی و عملکردهای واقعی مدیریت شهری درخصوص مال

یری گاندازی مشخص سمتگذاری در کشور، به اهداف و چشمستنویسی و سیاتر باشد؛ این تناقض که سیاستتناقض بزرگ

 شود و عملکردهای اجرایی و مدیریتی به جهتی مخالف!می
 

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 .است شده یتاصول اخالق پژوهش رعا یحاضر تمام ۀدر مطالع

 حامی مالی

 ین شد.حاضر توسط نویسندگان مقاله تام ۀهای مطالعهزینه

 تعارض منافع

  حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. ، مقالۀبنابر اظهار نویسندگان

 
( و در اسناد باالدستی، 1301ایرانی )-عماری اسالمیهای الزم جهت بازیابی هویت شهرسازی و م( و ضوابط و شاخص1301. برای مثال، در اسناد شهری، طرح تفصیلی )1

 ذکرند.( قابل1302های کلی اقتصاد مقاومتی )( و سیاست1303نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور )

سال از تصویب  11( که 1307تا امروز )پاییز »نویسد کنندگان در تدوین طرح جامع تهران بوده است، دربارۀ این طرح می. برای مثال، مجید غمامی که خود از مشارکت2

 (.072: 1300)غمامی،« برنامه و طرح موضوعی و موضعی به مرحله اجرا نرسیده است 120یک از گذرد، هنوز هیچطرح جامع جدید تهران می
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 منابع 

، نامه علوم اجتماعیشناسی تا مطالعات فرهنگی. (. رویکردهای نظری خرید: از جامعه1380) .اباذری، یوسف و کاظمی، عباس

20 :100-167. 

 .13/11/1381ایم، همشهری ضمیمه،روش تراکم بوده(. ما مخالف ف1381) .اصغرزاده، ابراهیم

 شناسان.، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: جامعههایی در نظریۀ اجتماعی معاصربرداشت(. 1309) .الیوت، آنتونی و ترنر، برایان

 .100-176: 29، آمایش محیطبازار )مگامال(. (. از بازار تا بزرگ1301) .اصغر آهور، ایران؛ جاجرمی، کاظم و نظریان،

 (. بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران.1307) .ایاهلل خامنهآیت

 ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: ققنوس. مدرنیته،های پستاشارت(. 1380) .باومن، زیگموند

محیطی )مرکز تجاری  عوامل تأثیرگذار بر فرایند خرید در مراکز تجاری با تأکید بر عوامل(. »1302) .بقایی، پرهام و همکاران

 .المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهریکنفرانس بین«. سعیدیه و مرکز تجاری آریان واقع در همدان(

 ، ترجمۀ پیروز ایزدی، چاپ دوم، تهران: ثالث.جامعۀ مصرفی(. 1380) .بودریار، ژان

های مطالعات طراحی شهری و پژوهشمروز ایران. سازی بر فضای شهری ا(. تأثیر پدیده مال1308تفنگچی مهیاری، میالد )

 .10-26 (:0) 02، شهری

 . منتشرشده در:1/8/1303دنیای اقتصاد،  جهانی، محمود و دیگران. سونامی مال در پایتخت. مصاحبه. روزنامه

http://donya-e-eqtesad.com/news/836347 
فصلنامه مطالعات مقاومت. -ال شهر تهران از دریچه روابط قدرتزنی شم(. فضای پرسه1300) .چاووشیان، حسن و توانا، سهیل

 .30-62 :30 (30) 11، فرهنگی و ارتباطات

 منتشرشده در: .12/0/1306سازان چه کسانی هستند. مصاحبه. روزنامه شرق،(. مال1306) .چگینی، علی

https://www.magiran.com/article/3585766 
مطالعات راهبردی  جوانان در فضاهای خرید شهری )مطالعه موردی مرکز خرید بوستان(. (. فراغت1387) .آبادی، مهدیحسین

 .100-212: 13، ورزش و جوانان

-38: 18، اسالمی شهر ایرانیپذیری فضاهای تجاری در رویکرد اسالمی. (. بررسی اجتماع1303) .نژاد، مهدی و همکارانحمزه

20. 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس . پایانکنندهفروشگاه بر رفتار خرید مصرفتأثیر محیط (. 1302) .دانش، محمدامین

 البرز.

ها در ایران. روزنامه دنیای مال(. دفاع مشروط از تب مال، گفتگو با طراح و سازنده شاپینگ1303) .ذاکرحسین، حامد

 http://donya-e-eqtesad.com/news/843806. منتشرشده در: 6/0/1303اقتصاد،

فضایی بازارها و مراکز تجاری ایران با تأکید بر متون -ای از تحوالت کالبدیرشته(. تحلیلی میان1300) .رئیسی، محمد منان

 .00-118: 39، ای در علوم انسانیرشتهنشریه مطالعات میاندینی. 

. 22/2/1300،ه خبری و تحلیلی انتخابپایگاهای پایتخت از کی رونق گرفتند؟. مصاحبه. (. مال1300) .نیا، سعیدسادات

 /http://www.entekhab.ir/fa/news/203649منتشرشده در: 

شده هجری شمسی(. ابالغ 1090انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ساله جمهوری اسالمی ایران )چشم29انداز سند چشم

 .1382توسط رهبر انقالب،
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 741-111، صفحات 1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

(. انسان شهری تنها در برابر سلطه مصرف. گزارش نشستِ از بازار تا 1300) .احمد اهلل و بخارایی،شهابی، محمود؛ فاضلی، نعمت

-http://shahrvand. منتشرشده در: 17/3/1300،شهروند روزنامهمگامال، 

newspaper.ir/News:NoMobile/Main/33494 
 تهران.ساختاری توسعه شهر تهران؛ طرح جامع -(. طرح راهبردی1380) .شورای اسالمی شهر تهران

 (. طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران.1386) .شورای اسالمی شهر تهران

 ونقل و ترافیک شهر تهران.(. طرح جامع حمل1387) .شورای اسالمی شهر تهران

 (.1303-07ساله دوم شهرداری تهران )(. برنامه پنج1303) .شورای اسالمی شهر تهران

 (.1308-1092ساله سوم توسعه شهر تهران و شهرداری تهران )(. برنامه پنج1307) .شهر تهران شورای اسالمی

بنیان و معیار در دنیای اسالمی. اندیشکده صنعت و شهری فرهنگی، دانش: جهان1090(. تهران 1380) .شورای شهر تهران

  .فناوری

 ور.(. نقشه مهندسی فرهنگی کش1303) .شورای عالی انقالب فرهنگی

 های فرهنگی و نرم.(. سند ملی توسعه فناوری1307) .شورای عالی انقالب فرهنگی

 (.1387-1302(. ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری )1387) .شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

-یت شهرسازی و معماری اسالمیهای الزم جهت بازیابی هو(. ضوابط و شاخص1301) .شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 ایرانی.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه (. 1301) .شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 تهران. 22منطقه 

 .7، نشریه فرهنگی تحلیلی روایتمصاحبه. «. (. گسترش مراکز خرید و کانسپت تغییر1300) .الدین، حسینشیخ زین

مصاحبه. خبرگزاری دانشجویان «. ی غربیخوردهی ناجور و ترویج نمادهای شکستسازی، الگوی توسعهمال»عابدی، محمدمهدی. 

 /http://www.isna.ir/news/96071004612. منتشرشده در: 19/7/1306ایران )ایسنا(،

. 28/2/1300پایگاه خبری ایران اکونومیست،مصاحبه. «. سازی؛ چالش اقتصاد مقاومتیمال»عبدی، بیژن؛ بغزیان آلبرت. 

 http://iraneconomist.com/fa/news/78538منتشرشده در: 

 منتشرشده در:. 10/7/1306خبرگزاری نود اقتصادی،«. سی وایکیکی را از ایران اخراج کنیدال »عرب، محمدحسین. 

https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2108671/ 
 نشریه(. معماری مصرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری. 1307) .همکاران عسگری، علی و

 .17-27: 00، باغ نظر

. منتشرشده در: 10/7/1300سایت خبری تحلیلی فرارو،مصاحبه. وب«. پیکرهایی به نام مگامالغول»عالءالدینی، پویا. 

http://fararu.com/fa/print/294550 

. مرکز مطالعات و (1300-1300ای تهران در پنج دهه گذشته )های جامع شهری و منطقهبررسی طرح(. 1300) .مامی، مجیدغ

 ریزی شهر تهران.برنامه

 .27/0/1306مصاحبه. روزنامه آرمان امروز،«. خوردتهران با مدیریت سیاسی لطمه می» (.1306)راد، محمدامین.قانعی

. شناختیای جامعههای بزرگ تجاری در تهران؛ مطالعهها و مجتمعمگامال(. 1099) .هیمی، مسرتکاظمی، عباس و امیرابرا

 ریزی شهر تهران.انتشارات مرکز مطالعات و برنامه
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 741-111، صفحات 1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

. مرکز مطالعات مجموعه مقاالت همایش زن و پژوهش«. زنان مراکز خرید )مطالعه موردی شهر تهران((. »1386) .کاظمی، عباس

 نشگاه تهران.و تحقیقات دا

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات های تجاری در شهر تهران. شناسی مجتمعگونه .(1308) .کاظمی، عباس و امیرابراهیمی، مسرت

 .11-03: (06) 10، فرهنگی و ارتباطات

نامه رید بوستان. (. تیپولوژی خریداران در مرکز خرید شهرِ، مطالعه موردی مرکز خ1388) .آبادی، مهدیکاظمی، عباس و حسین

 .160-108: 37، علوم اجتماعی

 ، ترجمۀ مرتضی قلیچ و محمدحسین خطیبی، تهران:تیسا.شهرهای مصرفی(. 2912) .مایلز، استیون و مایلز، مالکوم

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.(. 1383) .مجلس شورای اسالمی

 .ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران(. 1308) .ی و معماری شهرداری تهرانمعاونت شهرساز

سایت سعید معیدفر: . منتشرشده در وب0/3/1300ها؛ نبرد با بازار. مصاحبه. (. عصر حکمرانی مال1300) .معیدفر، سعید

366http://saidmoidfar.ir/?p= 
عارف اقوامی مقدم،  ۀ، ترجمشدن سرمایه: چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوعشهری(، 1387) .هاروی، دیوید

 تهران: اختران. 
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