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تحلیلی میان رشتهای از تحوالت کالبدی _ فضایی بازارها
و مرا کز تجاری معاصر ایران با تأ کید بر متون دینی
محمدمنان رئیسی

1

دریافت1394/8/23 :؛ پذیرش1395/2/27 :

چکیده

در ایـن مقالـه بـه ایـن مسـئله پرداختـه شـده اسـت کـه آیـا تغییـرات کالبـدی فضایـی بازارهـای
معاصـر ایـران ،کـه از کشـورهای پیشـرو در ترو یـج ارزشهـای اصیـل اسلامیاسـت ،همسـو بـا مبانـی
و ارزشهـای اسلامیاسـت یـا خیـر .همچنیـن ضمـن تحلیـل متـون دینی بـا اسـتفاده از روش تحلیل
محتـوای کیفـی ،چهـار شـاخص کالبـدی _ فضایـی بـرای بـازار اسـتنتاج شـده اسـت کـه عبارتنـد
از :لـزوم متذکـر بـودن کالبـد و فضـای بـازار؛ نفـی فضاهـای معاشـرت جمعـی (پاتوقگونـه) در بـازار؛
لـزوم تناسـب الگوهـای کالبـدی بـازار بـا هو یـت اسلامی؛ و مکانیابـی بـازار در موقعیتهـای فـرا
محلـی .ضمـن ارائـه تحلیلی میان رشـتهای ،مشـخص شـده اسـت کـه افول شـاخصهای مذکور در
بازارهـای معاصـر ،ریشـه در تأثیـرات حاصـل از مبانـی فکـری معاصـر غـرب بـر معماری و شهرسـازی
ایـران دارد کـه نمـود آن در حـوزه اقتصـاد بـه شـکلگیری نظـام اقتصـادی لیبـرال سـرمایهداری منجـر
یهـای آن ،ترو یـج فرهنـگ مصرفگرایـی اسـت و افـول
ی کـه از مهمتر یـن ویژگ 
شـده اسـت؛ نظامـ 
شـاخصهای کالبـدی _ فضایـی اسلامیدر بازارهـای معاصـر ،همسـو بـا الزامـات و اقتضائات این
فرهنـگ اسـت.
کلیـدواژه :بـازار ،شـاخصهای کالبـدی _ فضایـی ،آموزههـای اسلامی ،نظـام لیبرال سـرمایهداری،
مصرفگرایـی.

 .1استادیار معماری ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.
raeesi@iust.ac.ir

مقدمه

از ارکان اصلـی شـهر اسلامی ،بـازار اسـت کـه نقـش مهـم آن در سـاختار کالبـدی شـهر اسلامی و
پاسـخگویی بـه نیازهـای معیشـتی شـهروندان ،انـکار ناپذیـر اسـت .تا کنـون پژوهشهـای متعـددی
در خصـوص بـازار در شـهر اسلامی و جوانـب مختلـف آن انجـام شـده اسـت ،امـا بداعـت و نـوآوری
ایـن پژوهـش در ایـن اسـت کـه پژوهشهـای پیشـین ،بیشـتر یـا بـه توصیـف مصادیـق بـازار در دوران
تمـدن اسلامی پرداختهانـد و یـا بـه تحلیـل سـیر تطـورات و تحـوالت عملکـردی _ فضایـی آن ،لـذا
هیـچ یـک از آنهـا بـه تبییـن ایـن مهـم نپرداختهانـد کـه کالبـد و فضـای بـازار از منظـر متـون دسـت اول
اسلامی (آیـات و روایـات) بایـد حائـز چـه شـاخصهایی باشـد و ایـن شـاخصها در طـرح کالبـدی
بازارهـای معاصـر لحـاظ میگردنـد یـا خیـر .بـر ایـن اسـاس ،مسـئله ایـن پژوهش عبارتسـت از «چیسـتی
شـاخصهای کالبـدی _ فضایـی بـازار از منظـر متون دینی جهت بررسـی تطبیق یا عـدم تطبیق بازارها
و مرا کـز تجـاری معاصـر بـر ایـن شـاخصها» .لذا هدف از این پژوهش ،نخسـت تشـریح شـاخصهای
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کالبـدی _ فضایـی بـازار از منظـر اسلامی اسـت ،بهنحـوی کـه ایدهآلهـای برگرفتـه شـده از متـون دینی
را تأمیـن نمایـد و دوم بررسـی وضعیـت بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر بـه لحـاظ تأمیـن شـاخصهای
مذکـور اسـت .الزمـه دسـتیابی بـه ایـن اهـداف ،پاسـخگویی بـه پرسـشهای ز یـر اسـت:
 .1مبتنی بر متون دسـت اول دینی (آیات و روایات) ،شـاخصهای کالبدی -فضایی بازارها و مرا کز
تجـاری چیسـت؟؛  .2آیـا شـاخصهای حاصـل از پرسـش فـوق ،در طراحـی بازارهـا و مرا کـز تجـاری
معاصـر ایـران مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؟ (در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ،نمونـه یـا مصـداق خاصـی مد
نظـر نبـوده و وضعیـت کلـی حا کـم بـر بازارهـا و مرا کـز تجاری مورد نظر اسـت)؛  .3با توجـه به تعامالت
میـان رشـتهای بیـن دانشهایـی نظیـر معمـاری و اقتصاد ،دلیـل افول توجه به شـاخصهای پیشگفته
در بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر ایران در مقایسـه با بازارهای سـنتی چیسـت؟
پیشینه تحقیق

فضایـی بازارهـای اسلامی _ ایرانـی تا کنـون پژوهشهـای
درخصـوص شـاخصهای کالبـدی _
ِ

مختلفـی انجـام شـده اسـت امـا بیشـتر آنهـا یـا مبتنـی بـر متـون دینـی نیسـتند و یـا نقـش متـون دینـی در
آنهـا محـوری نبـوده اسـت .بهزادفـر و همـکاران در مقالـهای بـا عنـوان «نقـش و کارکردهـای اجتماعـی
بازارهای سـنتی در شـهرهای ایران» به بررسـی جایگاه بازار ایرانی در شـکلگیری کنشها و تعامالت
اجتماعـی پرداختهانـد (بهزادفـر ،نـادری و فروزانگهـر.)14-19 :1388 ،

رجبـی در تألیفـی بـا عنـوان «ریختشناسـی بـازار» بـه معرفـی گونههـا و مؤلفههـای مختلـف
کالبـدی _ فضایـی بـازار پرداختـه اسـت (رجبـی .)1386 ،محققـان دیگری نظیر نقرهکار ،سـلطانزاده
و نقـیزاده نیـز در آثـار و تحقیقـات خـود اشـاراتی بـه موضـوع طـرح کالبـدی _ فضایـی بازارهای سـنتی
ایرانـی داشـتهاند (نقـرهکار1387 ،؛ سـلطانزاده1362 ،؛ نقـیزاده .)1386 ،از تحقیقـات مهمـیکـه
در ایـن خصـوص انجـام شـده اسـت ،مقالـه حمزهنـژاد و همـکاران بـا موضـوع بـازار مبتنی بـر آموزههای
شـیعی اسـت (حمزهنـژاد ،معینمهـر و سـعادتجو )25-38 :1393 ،امـا ایـن مقالـه متمرکـز بـر اصـول
پذیـری بـازار اسـت و نـه تحلیـل کالبـدی _ فضایی آن .لذا نـوآوری و بداعت
سـلبی اجتماع
ِ
ایجابـی و ِ

این پژوهش (که در هیچ یک از پژوهشهای فوق ،مشـابه آن انجام نشـده) در این اسـت که نخسـت
در بخـش اول ،بـا اسـتناد بـه متـون دسـت اول دینـی (بهویـژه روایـات اهـل بیـت؟مهع؟) ،بـه اسـتنباط
شـاخصهای کالبدی _ فضایی بازار از منظر اسلامی پرداخته شـده اسـت و سـپس در بخش دوم ،با
اقتصادی لیبرال سـرمایهداری بر افول
منفـی نظام
ِ
اتخـاذ رویکـردی میـان رشـتهای ،به بررسـی تأثیرات ِ

توجـه بـه ایـن شـاخصها در بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر ایـران پرداختـه شـده اسـت؛ بخـش دوم
حائـز اهمیـت مضاعـف اسـت ،زیـرا بـا وجـود اهمیـت فـراوان بـرای اولیـن بـار اسـت کـه به ایـن مهم در
یـک پژوهـش مـدون پرداختـه میشـود ،لـذا بـا توجـه بـه بکـر بـودن ایـن موضـوع ،در ایـن مقالـه کلیات
ایـن مهـم تبییـن میشـود و جزئیـات آن بـه مجـال دیگـری وا گـذار میگـردد.
روش تحقیق

بـرای پاسـخگویی بـه پرسـشهای تحقیـق ،ابتـدا بـه بررسـی واژه بـازار در متـون دسـت اول دینـی
پرداختـه شـده اسـت .بـرای ایـن مهـم ،واژه سـوق (بـازار) در کلیـه آیـات و روایـات مـورد جسـتوجو
قـرار گرفـت کـه بـرای ایـن امـر ،از کتـاب المعجمالمفهـرس (بـرای جسـتوجو در آیـات) و از نرمافـزار
جامعاالحادیـث کـه حـاوی صدهـا کتـب روایـی اسـت (بـرای جسـتوجو در روایـات) اسـتفاده
شـده اسـت .حاصـل جسـتوجو در ایـن منابـع ،بیـش از  1200گـزاره دینـی بـود کـه همـه ایـن گزارههـا
مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد تـا مـواردی کـه امـکان اسـتنتاجهای معمارانـه داشـتند گزینـش شـوند .در
ایـن مرحلـه ،تعـداد محـدودی از گزارههـا بـرای تدقیـق بیشـتر باقـی ماندنـد (زیـرا اغلـب آنهـا شـاخص
معمارانـهای را ارائـه نمیکـرده و ناظـر بـر سـایر وجـوه بـازار بودنـد) .تدقیـق در ایـن گزارهها با اسـتفاده از
روش تحلیـل محتـوای کیفـی انجـام شـد تـا با اسـتفاده از این روش ،شـاخصهای کالبـدی _ فضایی
بـازار مطلـوب از منظـر متـون دینـی اسـتنباط شـود .در مرحلـه بعـد ،ضمـن اتخـاذ رویکـردی کیفـی و
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بـا سـیری از مفهـوم بـه مصـداق ،بـه بررسـی ایـن شـاخصها در بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر ایـران
(بهطـور عـام و نـه نمونههـای مـوردی یـا خاص) پرداخته شـد و مشـخص شـد کـه این مرا کز در مقایسـه
بـا بازارهـای سـنتی ،بـه مراتـب بهـره کمتـری از شـاخصهای پیـش گفتـه دارنـد کـه طـی ایـن پژوهـش
سـعی شـده اسـت بـا تحلیلهـای میـان رشـتهای و مسـتدل ،دالیـل ایـن مهـم وا کاوی شـود.
تجزیه و تحلیل دادهها

در ایـن بخـش ،دادههـای حاصـل از گزارههـای دینـی کـه در آنهـا نـکات معمارانهای (بهطور مسـتقیم
و صریـح و یـا غیرمسـتقیم) پیرامـون بـازار ارائه شـده اسـت ،مورد بررسـی قـرار میگیرند تا بـا تحلیل آنها،
شـاخصهای کالبـدی _ فضایـی بـازار از منظر متون دینی اسـتخراج شـود.
 .1لزوم متذکر بودن فضا و کالبد بازار

طبـق روایـات متعـدد ،بـازار (بهدلیـل نـوع کاربـری و رفتارهـای جـاری در آن) قابلیـت ز یـادی بـرای
ایجـاد نسـیان و غفلـت از ارزشهـای معنـوی در انسـان دارد ،لـذا الزم اسـت کالبـد و فضـای بـازار بـه
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نحـوی طراحـی شـود کـه حتیالمقـدور فضایـی متذکـر و ذکـر محـور را بـه انسـان عرضـه نمایـد .در قرآن

ٌ َّ
کریـم ،ارزش و اهمیـت ذکـر و یـاد خـدا در هنـگام تجـارت و معاملـه چنیـن بیـان شـده اسـتِ « :ر َجـال لا
َ
ُْ ُ ُ ْ َ
ُْ
َّ َ
ْ َّ َ
َّ َ
ٌَ َ َ َ
كاةِ َی َخ ُاف َ
ـون َی ْو ًما َت َت َق ّل ُ
ـام
الصلاةِ َو ِإ َیتـاء الز
ـوب َوالأ ْب َصا ُر :
ـب ِفیهِ القل
تل ِه ِیه ْـم ِت َجـارة َولا ب ْی ٌـع عـن ِذك ِـر الل ِه َو ِإق ِ

مردانـى كـه بازرگانـى و خریـد و فـروش ،ایشـانرا از یـاد خـدا و برپـا داشـتن نمـاز و دادن زكات مشـغول
نكنـد ،و از روزى مىترسـند كـه دلهـا و دیـدگان در آن روز دگرگـون و پریشـان شـود (نـور».)37/

در روایتـی از امـام علـی؟ع؟ چنیـن نقـل شـده اسـت :هنـگام ورود بـه بـازار و موقع سـرگرمى مردم به
كسـبوكار ،بسـیار خـدا را یـاد كنیـد كـه كفـاره گناهـان اسـت و افزایـش حسـنات و از غافلان مباشـید
(ابـن شـعبه حرانـى.)159 :1382 ،
مالحظـه میشـود کـه طبـق ایـن متـون ،ذکـر و یـاد خـدا در بـازار ،اهمیـت بسـیار دارد کـه طبـق
زایـی بـازار و فعالیتهـای جـاری در آن اسـت .امـام
برخـی روایـات ،دلیـل آن قابلیـت غفلت ِ
باقـر؟ع؟ در ایـن خصـوص میفرماینـد« :بدتریـن جاهـاى زمیـن بازارهاسـت ،بـازار میـدان شـیطان
اول صبـح پرچـم خـود را در آنجـا نصـب مىكنـد و تخـت خـود را مىگـذارد و فرزندانـش
اسـتِ ،
را همـه سـو مىپرا كنـد ،بـه سـوى كسـى كـه پیمانـه را كـم مىدهـد یـا آن كـه تـرازو را سـبك مىگیـرد
و كسـى كـه در گـز (متـر) كـردن دزدى مىكنـد یـا كسـى كـه بـراى فـروش كاالیـش بـه دروغ متوسـل
مىشـود ...ابلیـس بـا اولیـن كسـى كـه بـه بـازار مىآیـد وارد مىشـود و بـا آخر یـن نفـرى كـه بـازار را

تـرك مىكنـد برمىگـردد( »1شـیخ حـر عاملـی1409 ،ق ،جلـد  .)468 :17در روایتـی دیگـر چنیـن نقـل
شـده اسـت« :بـازار ،سـراى بىخبـرى و غفلـت اسـت .لـذا هـر كـه در بازار یك تسـبیح گویـد ،خداوند
هـزار هـزار ثـواب برایـش رقـم زنـد( »2محمـدی ر یشـهری1422 ،ق .)286 :همانطـور کـه مالحظـه
میگـردد ،طبـق روایـات فـوق ،فضـای بـازار بـه لحـاظ نـوع عملکـرد و فعالیتهایـی کـه در آن جـاری
اسـت ،قابلیـت زیـادی بـرای ایجـاد غفلـت از حقایـق معنـوی در انسـان دارد ،لـذا بایسـته اسـت کـه
در طراحـی بازارهـا و مرا کـز تجـاری از ایدههایـی اسـتفاده شـود کـه ایـن غفلتزایـی به کمتریـن میزان
ممکـن برسـد .ایـن مهـم در طراحـی بازارهـای سـنتی ایـران بـه طـرز شایسـته مـورد توجـه قـرار میگرفته و
بسـیاری از عناصـر و اجـزای کالبـدی بـازار ،متذکـر حقایـق معنـوی بودنـد بـه نحوی که حتی بسـیاری
از عناصـر و جزئیـات کالبـدی _ فضایـی بازارهـا همچـون مسـاجد بـود و از ایـنرو ،فضـای بـازار یادآور
قابلیـت غفلتزایـی بـازار
فضـای معنـوی مسـجد بـوده اسـت .بدیهـی اسـت کـه ایـن امـر بـر تضعیـف
ِ
مؤثـر بـوده اسـت (تصاویـر 2 ،1و  .)3امـا الگوهـای کالبـدی _ فضایـی بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر
ً
بهشـکل کامالمحسوسـی بـا مسـاجد و مرا کـز عبـادی متفـاوت اسـت ،لـذا برخلاف بازارهـای سـنتی،
فضایـی مرا کـز تجـاری معاصـر ،جنبههـای تذکـر بخـش چندانـی را بـه کار بـران
الگوهـای کالبـدی _
ِ

خـود ارائـه نمینماینـد.
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تصویر  .1بازار کاشان ،تیمچه امینالدوله ،شباهت معنادار آسمانه تیمچه به آسمانه مساجد
مأخذhttp://www.imna.ir :
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تصاویر  2و  .3مسجد جامع اصفهان (سمت راست) و بازار اصفهان (سمت چپ)؛
مأخذ :پایگاه رسمیاداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ()www.isfahancht.ir

شـباهت معنـادار الگوهـای کالبـدی _ فضایـی مسـجد و بـازار در تصویـر ایـن دو بنـا مشـخص
اسـت .ایـن شـباهت در بسـیاری از مسـاجد و بازارهـای سـنتی دیگـر نیـز قابـل مشـاهده اسـت.
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لـذا در احادیـث ،حضـور حدا کثـری در بـازار مذمـت شـده اسـت و از منظـر روایـات ،عبـور از بـازار
ً
و حضـور در آن ،صرفـا بـرای رفـع حوایـج ضـروری قابـل قبـول اسـت و نـه نشسـتن یـا پرسـه زدن از سـر
فراغـت (امـری کـه در بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر بـه وفـور مشـاهده میشـود) .امـام علـی؟ع؟ در
ایـن خصـوص میفرماینـد« :از پاتوقهـاى بـازار بپرهیـز كـه محـل حضـور شـیطان اسـت و عرضـهگاه
فتنههـا و گمراهیهـا( »1سـیدرضی1414 ،ق .)460 :ایشـان در روایتـی دیگـر چنیـن میفرماینـد:
«محفلهـاى بـازار ،محـل حضـور شـیطان اسـت( »2تمیمـى آمـدى1410 ،ق .)708 :البتـه بـه نظـر
میرسـد ایـن روایـات در صـدد اصلاح وضعیـت بازارهـای صـدر اسلام بودهانـد کـه بـه نوعـی متأثـر
از آداب جاهلیـت و پیـش از ظهـور اسلام بودهانـد؛ بـرای مثـال طبـق اسـناد تاریخـی ،برخـی از ایـن
بازارهـا نظیـر بـازار عـکاظ فقـط محلـی بـرای خریـد و فـروش کاال نبودنـد ،بلکـه مکانـی بـرای تجمـع
قبایـل نیـز محسـوب میشـدند کـه در آنهـا ،شـعرا اشـعار خـود را میخواندنـد و نوعـی پاتـوق بـرای
مـردم محسـوب میشـدند (علـی جـواد .)383 :1978 ،امـا بـا اسـتناد بـه روایـات فـوق ،حضـور در
ّ
َ
ُ
َ
َ
الفت ِن
حاض ُر
قاع َد
عاریض ِ
الأسواق ؛ فإنها َم ِ
ّ .1إیاك و َم ِ
ِ
ِ
الشیطان و م ِ
الشیطان
حاض ُر
جال ُس
الأسواق َم ِ
َ .2م ِ
ِ
ِ

فضاهـای پاتوقگونـه و توقـف از سـر فراغـت در بـازار مطلوبیـت شـرعی نـدارد و چنیـن فعالیتهایـی
نیازمنـد تعریـف فضاهـای دیگـری در شـهر اسـت ،لـذا بایـد از طراحـی چنیـن فضاهایـی در بازارهـا
کـه اغلـب بسـتر اتلاف وقـت و برخـی رفتارهـای نامناسـب اسـت ،پرهیـز نمـود .نکتـه مهمـی کـه
بایـد در ایـن خصـوص مـورد اشـاره قـرار گیـرد ،ایـن اسـت کـه معنـای لغـوی سـوق (بـازار) نیـز ناظـر بـر
همیـن امـر اسـت کـه بـازار محـل عبورومـرور اسـت و نـه توقـف؛ مفـردات الفـاظ قـرآن کریـم در ایـن
خصـوص چنیـن بیـان مـیدارد کـه وجـه تسـمیه سـوق بـا توجـه بـه ریشـه ایـن واژه ،دال بـر آن اسـت
کـه متـاع و امـوال بـراى دادوسـتد بـه بـازار آورده و بـرده مىشـود و در حدیثـى دربـاره راه رفتـن پیامبـر
بـا اصحابـش آمـده اسـت کـه «کان یسـوق اصحابـه» کـه ناظـر بـر آن اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ بهخاطـر
تواضـع و فروتنـی ،اصحـاب خویـش را بـر خـود پیـش و مقـدم میداشـت (راغـب اصفهانى:1383 ،
ً
 ،)284یعنـی بـا توجـه بـه ریشـه لغـوی واژه سـوق ،بـازار اصالتـا فضای پیش رفتن و سـوق دادن _ که
متناظـر بـا حرکـت و عبـور اسـت _ بـوده و نـه مـکان مکـث و توقـف.
امـا در شـرایط فعلـی ،بسـیاری از شـهروندان بـرای گـذران اوقـات فراغت خویش بـه مرا کز تجاری
ً
و بازارهـا مراجعـه مینماینـد ،بـه نحـوی کـه بازارگـردی در ادبیـات معاصـر به اصطالحـی کامالمانوس
تبدیـل شـده اسـت و معمـاران نیـز بـدون توجـه بـه اینکه آیا ایـن نوع رفتار ،بـا آموزههای اسلامی تطبیق
دارد یـا خیـر ،فضاهـای مکـث و پاتوقگونـه متعددی را در بازارها و مرا کز تجـاری پیشبینی مینمایند
کـه ایـن امـر ،آشـکارا بـا آموزههـای برگرفته از روایـات پیش گفته در تعارض اسـت.
 .3لزوم تناسب الگوهای کالبدی _ فضایی بازار با هویت اسالمی

طبـق نظـر بسـیاری از اندیشـمندان ،معمـاری و شهرسـازی در هـر جامعـهای انعکاسدهنـده تفکـر و
ً
نظـام فکـری حا کـم بـر آن جامعـه اسـت (داوری اردکانـی )240 :1384 ،و اصوال هویـت در معماری
نیـز بـر همیـن اسـاس شـکل میگیرد.
از منظـر اسلامی ،تأثیـر تفکـر و اعتقـاد بـر رفتـار و اعمـال (اعـم از اعمـال فـردی و یـا جمعـی)
بدیهـی اسـت ،بـه نحـوی کـه میتـوان اعمـال و رفتـار را ظهـور و بـروز بیرونـی افـکار و اعتقـادات
دانسـت .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اسلام بـر مـواردی همچـون نـوع و سـبک پوشـش مسـلمانان
حساسـیت قابـل توجهـی دارد و الزم میدانـد کـه نـوع پوشـش فـرد مسـلمان و معتقـد ،متناسـب بـا
نـوع فکـر و عقیـده وی باشـد .امـام صـادق ؟ع؟ در ایـن خصـوص میفرماینـد« :خداونـد بـه یكـى
از پیامبرانـش وحـى كـرد كـه بـه مؤمنـان بگـو لبـاس دشـمنان مـن (کفـار) را نپوشـند و غـذاى دشـمنان
مـرا نخورنـد و راه و روش دشـمنان مـرا نپوینـد کـه در اینصـورت آنهـا نیـز هماننـد کفـار ،دشـمنان مـن
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خواهنـد شـد( »1ابنبابویـه1413 ،ق .)252 :امـام علـی ؟ع؟ نیـز در روایـات مختلـف بـه ایـن مهـم
تصریـح فرمودهانـد کـه از جملـه میتـوان بـه ایـن روایـت ایشـان اسـتناد نمـود« :عقلهـا ،پیشـوایان
افكارنـد و افـكار ،پیشـوایان قلبهـا و قلبهـا ،پیشـوایان حـواس و حـواس ،پیشـوایان اعضـا و
جـوارح» (مجلسـی1403 ،ق .)96 :مالحظـه میگـردد كـه طبـق ایـن روایت ،آنچه كه توسـط اعضا
َ
و جـوارح نمـود مییابـد (اعمـال و رفتـار) در مراحـل قبـل ،نشـات گرفتـه از عالـم افـكار و ایدههـا
عینی یـک جامعه
اسـت .لـذا طبـق ایـن روایـات ،چنیـن اسـتنباط میشـود کـه مؤلفههـای رفتـاری و ِ
(اعـم از نحـوه پوشـش مـردم ،نحـوه ساختمانسـازی ،سـبک معمـاری و غیـره و بهطور کلی ،سـبک
زندگـی مـردم )2متأثـر از نـوع تفکـر و مبانـی اعتقـادی حا کـم بـر آن جامعـه اسـت .بـر این اسـاس ،بازار
و مرا کـز تجـاری در یـک جامعـه اسلامی بایـد بـه لحـاظ کالبـدی _ فضایـی بـه نحـوی طراحـی و
اجـرا گـردد کـه تمایـز آن از مرا کـز تجـاری سـایر جوامـع (اعـم از جوامـع غربـی) مشـهود باشـد .امـا
ً
در شـرایط فعلـی ،بسـیاری از بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر ایـران کامالمتأثـر از الگوهـای غر بـی
فصلنامه علمی _ پژوهشی

106
دوره هشتم
شماره 2
بهار 1395

طراحـی میشـوند و بسـیاری از معمـاران ایـن نـوع ابنیـه بـه ایـن مهم توجـه ندارند که طبـق آموزههای
اسلامی ،بـازار و مرا کـز تجـاری مسـلمانان بایـد دارای هویـت کالبـدی مختص به خود باشـند و باید
از مشـابهت کالبـدی _ فضایـی آنهـا بـا نمونههـای مشـابه غربـی اجتنـاب نمـود.

3

 .4مکانیابی بازار در موقعیتهای فرا محلی

روایـات صریحـی وجـود دارد کـه نشـان میدهـد معصومیـن؟مهع؟ ،در مکانیابـی بـازار مالحظاتـی
ن موقعیت بـازار مدین ه فرمودنـد« :این بازار
داشـتند .طبـق اسـناد روایـی ،پیامبـر اسلام؟ع؟ ضمـن تعیی 
ق تجـاوز بـ ه آنرا نـدارد» (النمیـری1410 ،ق .)304 :ایـن موضـوع ،در سـیره امـام
ی حـ 
ت و کسـ 
شماسـ 
علـی ؟ع؟ نیـز ذکـر شـده اسـت (بیهقـی ،بیتـا )109 :کـه ایـن اسـناد نشـان میدهـد معصومیـن؟مهع؟،
نسـبت بـه تعییـن موقعیـت بـازار بیتفـاوت نبودنـد و حتـی بـر حفـظ آن موقعیـت از هـر نـوع تصـرف
ً
ی بنـی البـکا ،کـه در موقعیـت
ی بـر خانههـا 
کامال نظـارت داشـتند تـا جاییکـه امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ وقتـ 
َ ُ ُ َ
َ َ
َ
َ
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َ
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ْ
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یائهِ  :قل ِللمؤ ِم ِن
ْ .1أو َحی اهلل إلی ن ِب ٍ ّی ِم ْن أن ِب ِ
َ
َ
ك َما ُه ْم أ ْع َدایِی

2. Lifestyle

 .3روشـن اسـت کـه بـا توجـه بـه روایـات ذکـر شـده ،ایـن شـاخص مختـص بـه بـازار و مرا کـز تجـاری نبـوده و بـر سـایر ابنیـه جوامـع
اسلامی نیز صدق میکند؛ به نحویکه مسـکن اسلامی نیز باید متمایز از مسـکن غربی باشـد و مسـجد و عبادتگاه اسلامی نیز باید
متمایـز از عبادتگاههـای غربـی و شـرقی باشـد و غیـره .رعایـت ایـن مهـم ،همـان چیـزی اسـت کـه در طـول قرنهـای گذشـته ،منجـر
بـه شـکلگیری مفهومـیبـا عنـوان «سـبک معمـاری اسلامی» شـده اسـت و در عیـن حـال ،همان چیزی اسـت که عدم رعایـت آن در
دهههـای اخیـر منجـر بـه انحطـاط تدریجـی ایـن سـبک اصیل شـده اسـت.

ن جـزو بـازار اسـت و دسـتور دادنـد کـه
ن مـکا 
بـازار احـداث شـده بـود ،گـذر کردنـد ،فرمودنـد کـه ایـ 
ن خانههـا را ویـران نمودنـد (همـان).
ن بـ ه جـای دیگـر منتقـل شـوند و سـپس آ 
سـا کنین آ 
ً
طبق برخی اسـناد تاریخی ،در صدر اسلام بازارها غالبا در کنار مسـجد و داراالمار ه بنا میشـدند
کـه حا کـی از ارتبـاط منسـجم ایـن مرا کـز نسـبت بـه هـم میباشـد؛ بـرای مثال در شـهرهای بصـره ،کوف ه
و سـامرا ،بـازار شـهر در کنـار مسـاجد جامـ ع قـرار داشـت (الشـیخلی .)38 :1976 ،گفتگـوی عقیـل بـن
ّ
ب بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز تأییـدی اسـت بـر ایـن مدعـا؛ زیـرا وقتـی کـه عقیـل عرضـه مـیدارد
ابیطالـ 
ی دهد
ل بـ ه وی چیز 
ت الما 
ض اسـت و از امـام علی ؟ع؟ میخواهـد که از بی 
کـ ه صـد هـزار دینـار مقـرو 
ن هسـتی م و
ن و تـو هرکـدا م فـردی از مسـلمانا 
تـا قـرض خـود را ادا کنـد حضـرت بیـان میدارنـد کـه مـ 
ل بهـره ببریـم امـا چـون عقیـل قانـع نمیشـود و بـر درخواسـت
ن از بیـت المـا 
ن از دیگـرا 
نمیتوانیـم افـزو 
خـود اصـرار مـیورزد ،حضـرت ضمـن بیـان نصایـح میفرمایند :ا گر ب ه آنچـ ه گفت م قان ع نیسـتی ،پایین
بـرو و قفـل یکـی از صندوقهـا را بشـکن و آنچـه در آن اسـت را بـردار (ابن شـهر آشـوب1376 ،ق.)125 :
ن بـوده اسـت و بـا توجـه بـه
مشـرف بـه آ 
از ایـن روایـت اسـتنتاج میشـود کـ ه داراالمـاره در کنـار بـازار و ِ

همجـواری مسـجد جامـع و داراالمـاره در کوفـه ،همجواری بازار و مسـجد جامع اسـتنتاج میشـود .لذا
تـا اینجـا مشـخص شـد کـه بـازار شـهر طبـق تقریـر معصومیـن؟مهع؟ ،در کنـار داراالمـاره و مسـاجد جامـع
ارجحیـت اقامـه نمـاز در مسـجد جامـع ،الزاماتـی درخصـوص
سـاخته میشـده اسـت .امـا بـا توجـه بـه
ِ
مکانیابـی مسـاجد جامـع اسـتنباط میشـود کـه بـا توجـه بـه مجـاورت بازارهـا بـا مسـاجد جامـع ،ایـن
الزامـات بـه بـازار نیـز بسـط مییابـد .امـام علـی؟ع؟ در خصـوص ارجحیـت اقامـه نمـاز در مسـاجد
جامع چنین میفرمایند :نماز در مسجدجامع ( اعظم) صد نماز و در مسجد قبیله (محله) بیست و پنج
نماز و در مسـجد بازار دوازده نماز و نماز شـخص مسـلمان در خانهاش معادل یك نماز ثواب دارد (شـیخ
حـر عاملـى1409 ،ق ،جلـد  .)290 :5ایـن روایـت دال بـر لزوم تأمین دسترسـی عادالنه همه سـا کنان شـهر
بـه مسـجد جامـع شـهر میباشـد زیـرا بدیهـی اسـت کـه عمـوم شـهروندان ،ترجیـح میدهنـد در شـرایط
عـادی (صـرف نظـر از محدودیتهـا و مسـائل شـخصی) ،نمـاز خـود را در مسـجدی اقامـه کننـد کـه
فضیلـت بیشـتری داشـته باشـد .لـذا میتـوان چنیـن گفـت کـه مسـجد جامـع شـهر و بالتبـع بـازار _ کـه
همجـواری آن بـا مسـجد جامـع مشـخص شـد _ نبایـد در موقعیـت محلـی احـداث شـوند و بلکـه بایـد
جایگاهـی فرامحلـی داشـته باشـند تـا امـکان دسترسـی عادالنـه همـه شـهروندان به آنها میسـر شـود.
در ادامـه اثبـات خواهـد شـد کـه مکانیابـی بازارهـا و مرا کـز تجـاری در موقعیتهـای فرامحلی ،با
الگـوی مصـرف در مکتـب اسلام نیـز تطبیـق دارد .البتـه ایـن مهـم ،منافاتی بـا تأمین احتیاجـات اولیه
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شـهروندان در موقعیتهـای محلـی نـدارد و بدیهی اسـت که شـهروندان برای تأمیـن نیازهای روزمره و
اولیـه خـود ،نبایـد نا گزیـر از مراجعـه بـه بازار شـهر ،که موقعیت فرامحلی دارد ،باشـند و لـذا مکانیابی
برخـی مغازههـا کـه مـورد مراجعـه روزانـه و دائمیشـهروندان هسـتند (نظیـر نانوایـی و خواربار فروشـی و
غیـره) در موقعیتهـای محلـی نـه تنهـا مذمـوم نیسـت بلکـه توصیـه نیز میشـود .اما با توجه بـه روایات
فـوق ،شـکلگیری بـازار و پدیدارهـای مشـابه آن (نظیـر بدنههـای طوالنـی تجـاری و یـا مرا کـز بـزرگ
خریـد) در موقعیتهـای محلـی مطلوبیـت شـرعی نـدارد .لیکـن در بسـیاری از محلات مسـکونی
معاصـر ،بدنههـای طوالنـی تجـاری بـه وضـوح مشـاهده میشـود تـا جایـی کـه بسـیاری از شـهروندان
بـرای رسـیدن بـه منـازل مسـکونی چـاره ای جـز عبـور از میـان ایـن بدنههـای تجـاری واقـع در محلات
ًً
ندارنـد (گرچـه شـدت تحـوالت شهرسـازی معاصـر ایـران بـه حـدی بـوده اسـت کـه اساسـا در بسـیاری
حیـات مفهومیبـه نـام محلـه مـورد تشـکیک جـدی اسـت).
از شـهرها بـه ویـژه کالن شـهرها ،تـداوم
ِ
قبـل از ورود بـه بخـش بعـد ،الزم بـه ذکـر اسـت کـه با توجه به محتـوای متون دینی حاوی واژه سـوق
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(بالـغ بـر  1200گـزاره) ،شـاخصهای بـازار مطلـوب در متـون دینـی بسـیار فراتـر از چهـار مـوردی اسـت کـه
تبیین شـد اما از آنجا که این پژوهش ،متمرکز بر شـاخصهای کالبدی _ فضایی بازار اسـت از ذکر سـایر
یشـود.
شـاخصها (اعـم از شـاخصهای اقتصـادی و اجتماعـی و غیـره) صرف نظر م 
یافتهها

کالبدی
چرایـی انحراف فضایـی _
تحلیل
در ایـن بخـش سـعی میشـود یافتههـای پژوهـش در قالـب
ِ
ِ
ِ
بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر از شـاخصهای چهارگانـه ذکر شـده در بخش قبل ،ارائه شـود.
ً
همان طور که قبال اشـاره شـد ،مبانی فکری و اعتقادی حا کم بر هر جامعه ای بر سـبک معماری
و شهرسـازی آن جامعـه تأثیـر بسـزایی دارد .در ایـن خصـوص ،شـواهد عینـی و تاریخـی متعـددی را
در دورههـای مختلـف زمانـی میتـوان ارائـه نمـود کـه از بارزتریـن نمونههـای آن ،تأثیـرات حاصـل از
هستیشناسـی و انسانشناسـی مکتـب مدرنیسـم بـر معمـاری و شهرسـازی ایـن مکتـب اسـت .طبـق
مبانـی ایـن مکتـب کـه در واقـع مولـود ّ
تحـوالت پـس از انقلاب صنعتـی در مغـرب زمین اسـت ،انسـان
(البتـه انسـان بـا تعریـف ایـن مکتـب) بایسـتی بـه عنوان معیار سـنجش هر چیـز (اعم از ایـده و پدیده)
فکری حا کم بر اغلب
قرار گیرد به نحوی که اومانیسـم یا انسـان محوری از بارزترین ریشـههای نظام ِ
نظریـات معاصـر غربـی اعـم از نظریات اقتصادی ،اجتماعی و غیره اسـت (واثق غزنوی.)24 :1390 ،
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در ایـن مکتب هیچ نـوع محدودیتی برای آزادی انسـان قابلپذیرش نیسـت

و بالتبـع ،لـزوم پذیـرش لیبراسـیون و آزادی مطلـق فـرد در تمامیحوزههـا (از اقتصـاد گرفتـه تـا معماری)
یتـوان در
امـری بدیهـی و غیـر قابـل بحـث اسـت .بـروز بیرونـی ایـن تفکـر در اقتصـاد معاصـر غـرب را م 
ً
مکتب لیبرال سـرمایهداری مشـاهده نمود که در آن ،مالکیت خصوصی به طرز کامال محسوسـی (در
تقابـل بـا مالکیـت دولتـی و عمومـی) دارای اصالت اسـت.
همزمـان بـا رواج ایـن نظـام اقتصـادی ،در معمـاری نیـز انـواع سـبکهای مختلـف متناسـب بـا
مفهوم لیبراسـیون رواج یافت که برای این امر شـواهد متعددی میتوان ذکر نمود .شـکلگیری مواردی
ً
همچـون پلان آزاد و نفـی حـد و مـرز بیـن فضاهـای داخلـی و بیرونـی ،نماهـای کاملا شـفاف و غیـره،
همگـی از موضوعاتـی هسـتند کـه تحلیـل عمیـق آنهـا ،بـدون در نظـر گرفتـن نقـش مفهـوم لیبراسـیون و
تأثیـر ایـن مفهـوم بـر آنهـا میسـر نمیباشـد.
چرایی همزمان شـدن اوجگیری نظام لیبرال سـرمایهداری
با توجه به همین مهم اسـت که میتوان
ِ
ُ
(در حـوزه اقتصـاد) را بـا رواج مـواردی همچـون آشـپزخانههای ا ِپـن ،نماهـای شیشـه ای و پالنهـای
نمایشـی مکاتـب
برونگـرا (در حـوزه معمـاری) و آزادی بیقیـد و شـرط هنرمنـد در سـینما و هنرهـای
ِ
معاصـر غـرب (در حـوزه هنـر) تحلیـل نمـود؛ زیـرا همگـی ایـن مـوارد از یـک مفهـوم مبنایـی نشـئت
میگیرنـد و فیالواقـع ،ایـن مفهـوم لیبراسـیون اسـت کـه در هـر یـک از حوزههـا ،بـه فراخـور اقتضائـات
متناسـب بـا آن حـوزه ،بـروز مییابـد.
بـا توجـه بـه آنکـه نظـام لیبـرال سـرمایهداری بـه عنـوان نظـام غالـب حا کـم بـر مناسـبات اقتصـادی
دنیـای معاصـر مطـرح میباشـد و بازارهـا و مرا کـز تجـاری نیـز ،بسـتر تکویـن ایـن مناسـبات اقتصـادی
هسـتند لـذا تحلیـل تحـوالت کالبـدی بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصر بـدون توجه عمیق بـه اقتضائات
ایـن نظـام اقتصـادی میسـر نمیباشـد .از مهمتریـن ویژگیهـا و در عیـن حـال ،نقدهـای وارد بـر نظـام
لیبـرال سـرمایهداری ،ترویـج روز افـزون فرهنـگ مصرفگرایـی اسـت که به کسـری تـراز بازرگانی منجر
میشـود (تـارو.)390-395 :1996 ،

لستر تارو 1معتقد است که نقش ّ
مخرب سرمایهگذاری را رسانهها از طریق گسترش مصرفگرایی

ایفـا میکننـد .رسـانه بـه طـور رسـمیو بـه ظاهـر ،سـرمایهداری را میسـتاید ،امـا بـذر ارزشهـای ضـد
تولیـدی را در ذهـن مـردم مـیکارد .شـرط توفیـق در مقابـل کسـری تـراز در ایـن اسـت کـه از جهانبینـی
مصـرف سـر بتابـد و بـه جهانبینـی بانیـان و سـازندگان رو آورد (همـان).
مبرهـن اسـت کـه الگـوی مصـرف در نظـام لیبـرال سـرمایهداری با مکتب اسلام تفاوت بسـیار دارد.
1. Lester Thurow
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در اسلام مصرف به منظور رفع نیازهای اساسـی و بجا توصیه شـده اسـت و متون روایی متعددی مبنی
بـر ّ
ذم مصرفگرایـی و مـدح قناعـت نقل شـده اسـت تا جایـی که در کالم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،از قناعت
به «گنج تمام ناشدنی» تعبیر شده است(1سید رضی1414 ،ق .)478 :اما در نظام لیبرال سرمایهداری،
بـر مصـرف هرچـه بیشـتر (در تقابـل بـا قناعـت) توصیـه ا کیـد میکنـد ،زیـرا مصـرف ،نوعـی قـوه محرکـه
تولیـد و افزایـش ثـروت سـرمایهداران محسـوب میشـود ،لـذا بـه روشهـای مختلـف ،انسـانرا تحر یـک
بـه مصـرف بیشـتر _ کـه از ارکان نظـام اقتصـادی غـرب اسـت _ میکننـد تـا سـود سـرمایهداران فزونـی یابد
(آوینـی .)16-20 :1377 ،روژه گارودی 2در کتـاب «هشـدار بـه زنـدگان» چنیـن مینویسـد :اقتصـاد آزاد
بـرای رفـع احتیـاج بـازار نیسـت ،بلکـه بـرای ایجـاد بازار احتیاج اسـت .مصرف بیشـتر برای تولید بیشـتر
ضـرورت حتمـیاقتصـاد امـروز اسـت ،زیـرا ا گـر کاالهـای تولیـد شـده مصرف نشـود ،امکان توسـعه تولید
وجـود نخواهـد داشـت .بنابـر ایـن ،بـرای تولیـد بیشـتر کـه ضـرورت توسـعه اقتصـادی اسـت ،بایـد مـردم
را بـه مصـرف هـر چـه بیشـتر ترغیـب کـرد و بدیـن علـت اسـت کـه تبلیغـات (پروپا گانـد) یکـی از ارکان
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اساسـی در ایـن زمینـه اسـت (گارودی .)1374 ،ارنسـت مانـدل 3نیـز در کتـاب «علـم اقتصـاد» تصر یـح
مینمایـد کـه چرخهـای تولیـد بـا چنـان سـرعتی میچرخـد کـه کوچکتریـن درنـگ مصرفکننـده در
خریـد ،تمامـیبنـای اقتصـاد را بـه لـرزه میافکند؛ متخصصان تکنیکهـای جدیـد ،از بازاریابی گرفته
تـا کارشناسـان تبلیغـات بـر آننـد کـه ایـن «درنـگ» را از میان بردارنـد ،یا آنرا پیشبینی کنند تا انسـانرا
بـه خریـدن وادار کننـد ،تـا مسـتقل از اراده و آ گاهـی خـود عمـل کنـد (مانـدل.)223 :1359 ،
مالحظـه میشـود کـه برخـی اندیشـمندان غربـی ،خـود بـه مصرفگرایـی افراطـی در نظـام لیبـرال
سرمایهداری _ که نتیجه بروز مفهوم لیبراسیون در عرصه اقتصاد است _ اذعان دارند .در ادامه ،تبیین
خواهـد شـد کـه بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر (بهعنـوان یکـی از مهمتریـن بسـترهای کالبـدی نظـام
ً
لیبـرال سـرمایهداری) ،بهطـرز کاملا محسوسـی همسـو بـا ترویـج فرهنـگ مصرفگرایی (بهعنـوان یکی
از مهمتریـن بسـترهای محتوایـی نظـام لیبـرال سـرمایهداری) شـکل گرفتهانـد و بـه برخـی از مصادیـق
ایـن همسـویی اشـاره خواهـد شـد .از مهمتریـن ایـن مصادیـق ،ظهـور پدیـداری بـه نـام «ویتر یـن» در
یکـه
بازارهـای معاصـر اسـت کـه تأثیـر قابـل توجهـی بـر ترغیـب مشـتری بـه خریـد بیشـتر دارد .تـا جای 
ً
انـدازه هـر چـه بیشـتر ویتریـن مغـازه بـر قیمـت و ارزش آن کامالمؤثـر اسـت و مغـازه فاقـد ویتر یـن و یـا بـا
َْ ُ ٌ َ َ
 .1الق َن َاعة َمال لا َی ْنف ُد

2. Roger Garaudy
3. Ernst Mandel

ویتریـن کوچـک ،بـه لحـاظ ارزش اقتصـادی بـه میـزان قابـل توجهی پایینتـر از مغازهای با همـان متراژ
ولـی بـا ویتریـن بزرگتـر اسـت .اهمیـت این پدیـدار در جلب مشـتری و رواج فرهنـگ مصرفگرایی به
حـدی اسـت کـه نورپـردازی ویتریـن و نحـوه تأ کیـد بـر کاالهـای مسـتقر در آن از طریق نور ،بـه حرفهای
ً
کامالدرآمـدزا تبدیـل شـده اسـت و مالـکان مغـازه حاضرنـد مبلـغ قابـل توجهـی را بپردازند تـا نورپردازی
ویتریـن آنهـا هـر چـه بیشـتر بـه جلـب مشـتری کمـک نماید؛ مشـتریای کـه برخلاف مشـتری بازارهای
سـنتی ،از روی نیاز واقعی و ضروری خود خرید نمینماید ،بلکه از روی ترغیب کاذب وی از طریق
نورپـردازی جلوهگرانـه آن بـه خریـد هرچـه بیشـتر اقـدام مینمایـد.
ویتریـن و
ِ

طبـق برخـی روایـات ،ترغیـب مشـتری بـه خریـد کاال از طریـق جلوههـای کاذب تبلیغاتـی (کـه

عملکـرد برخـی از ویترینهـا از مصادیـق آن اسـت) را میتـوان نوعـی غـش در معاملـه دانسـت؛ در این
َ
خصـوص میتـوان بـه روایـت نقـل شـده از هشـام بـن َحکم اسـتناد نمود« :مشـغول فروختـن جامههای
نـازک در سـایه بـودم کـه امـام کاظـم؟ع؟ بـه مـن رسـیده و فرمودنـد :ای هشـام ،فروختـن در سـایه غش
ً
اسـت و غـش قطعـا حلال نیسـت» (کلینـی .)160 :1369 ،بـه نظـر میرسـد کـه دلیل منع معاملـه مذکور
توسـط امـام؟ع؟ در ایـن نکتـه نهفتـه اسـت کـه جامـه نـازک در سـایه بـه خوبی قابـل ارزیابی نیسـت و
الزمـه آ گاهـی از میـزان نازکـی آن ،مشـاهده آن در آفتـاب اسـت.
بر این اسـاس چنین اسـتنتاج میشـود که ا گر نور ،سـایه یا هر نوع عامل دیگر ،سـبب تصور اشـتباه
مشـتری از کیفیـت کاال شـود ،آن معاملـه از مصادیـق غـش در معاملـه اسـت و مبرهـن اسـت که ویترین
برخـی از مغازههـا ،بـا اسـتفاده از تکنیکهـای القـای نـور و سـایه ،همیـن کار را انجـام میدهنـد کـه
نتیجـه آن ترغیـب بیشـتر مشـتری بـه خریـد کاال و پیآمـد آن ،ترویـج مصرفگرایـی اسـت.
یکـی دیگـر از مصادیـق ترویـج مصرفگرایـی ،اختلاط هـر چـه بیشـتر مغازههـا بـا کاربریهـای
یکـه زمـام
متفـاوت در یکدیگـر اسـت کـه طبـق اسـناد روایـی ،سـیره و سـنت معصومیـن؟مهع؟ زمان 
ب را بهوضـوح از روایـات مر بـوط به
حکومـت را در دسـت داشـتند برخلاف آن بـوده اسـت .ایـن مطلـ 
ت امـام علـی؟ع؟ بـر بازار کوفه میتـوان دریافت .اما م باقر ؟ع؟ میفرماینـد ک ه امیرالمؤمنین؟ع؟
نظـار 
ح در بازارهـای کوفـه ،بـازار بـه بـازار میگشـتند (الطوسـی1407 ،ق )7 :کـه ایـن امـر ،ناظـر بـر
هـر صبـ 
ن حکومـت ایشـان ،همانند بازار قصابـان ،بازار خرمافروشـان ،بازار
ی در زمـا 
وجـود بازارهـای تخصصـ 
ماهیفروشـان و غیـره اسـت (الشـیخلی.)73 :1976 ،
در بازارهـای سـنتی نیـز توزیـع فضایـی و عملکـردی بـازار بـه نحـوی بـود کـه هـر راسـته از بـازار بـه
جنـس و کاالی مشـخصی اختصـاص مییافـت .تـا جاییکـه راسـتهها را با نام کاالیی میشـناختند
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کـه در آنهـا عرضـه میشـد (ماننـد راسـته بزازهـا ،راسـته مسـگرها و غیـره) .روشـن اسـت کـه در چنیـن
حالتـی ،هـر مشـتری ،بـه راسـتهای مراجعـه میکـرد کـه محـل رفـع نیـاز واقعـی وی بـود .در نتیجـه،
چـون مشـتری در هنـگام مراجعـه بـه بـازار ،بـا سـایر کاالهایـی کـه قصـد خریـد آنها را نداشـت مواجه
نمیشـد ،غیـر از آنچـه کـه بـه قصـد خریـدش بـه بـازار گام نهـاده بـود کاالی دیگـری بـه وی عرضـه
نمیشـد و در نتیجـه بـه خریـد کاالی دیگـری ترغیـب نمیشـد .امـا امـروزه در بسـیاری از بازارهـا،
تفکیـک عملکـردی میـان مغازههـا انجـام نمیشـود (گرچـه اسـتثنائاتی نیـز در ایـن خصـوص وجـود
خریـد یـک کاالی مشـخص بـه یـک مرکـز تجـاری وارد میشـود ،بـا
دارد) و مشـتری کـه بـه قصـد
ِ
انواعـی از کاالهـای متنـوع دیگـر نیـز مواجـه میشـود کـه از قبـل ،قصـد خر یـد هیـچ یـک از آنهـا را
فضایـی بـازار و نـوع عرضـه کاالهـای متفاوتـی کـه در طـول
نداشـته اسـت ،امـا بهدلیـل نـوع توزیـع
ِ
مسـیر بـه مشـتری ارائـه میشـود ،وی بـه خریـد سـایر کاالهایـی کـه نیـاز حقیقـی وی نیسـت نیـز

تحریـک میشـود و در نتیجـه بـا انبوهـی از خریدهـای غیـر ضـروری کـه قصـد خر یـد هیـچ یـک از
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آنهـا را نداشـته اسـت از بـازار بیـرون میآیـد.
ایـن نـوع از عرضـه کاال کـه الزمـه ترویـج هـر چـه بیشـتر فرهنـگ مصرفگرایـی اسـت ،اقتضائـات
کالبـدی و فضایـی خاصـی دارد کـه در بازارهـای سـنتی وجـود نداشـت .توضیـح آنکـه الزمـه ترو یـج
هرچـه بیشـتر مصرفگرایـی ،تحریـک مشـتری بـه خریـد بیشـتر کاال اسـت و ایـن تحر یـک ،زمانـی
محقـق میشـود کـه کاالهـای بیشـتری در دامنـه دیـد وی قـرار گیـرد کـه ایـن امـر نیـز منوط به گسـتردهتر
مختلـف طراحـی اسـت .الزمـه چنیـن امـری ،شـفافیت فضایـی هـر چه
کـردن دامنـ ه دیـد وی بـا تدابیـر
ِ
ِ
ً
بیشـتر فضـای داخلـی مرا کـز تجـاری و محورهـای دید کامالباز و گسـترده اسـت که از طریق کاربسـت
ً
مـواردی همچـون ویدهـای گسـترده ،کریدورهـای دیـداری کامالشـفاف و اجتنـاب از زوایـای کـور
محقق میشـود .زیرا اسـتفاده از مواردی همچون ویدهای گسـترده و کریدورهای دیداری شـفاف که
ً
از طریـق نماهـای کامالشـفاف و شیشـهای محقـق میشـود ،سـبب میگـردد کـه کاالهـای بیشـتری در
دامنـه دیـد مشـتری قـرار گیـرد و وی بـه خریـد هرچـه بیشـتر آنهـا ترغیـب شـود .این مـوارد در بسـیاری از
مرا کـز تجـاری و بازارهـای معاصـر مالحظـه میشـود؛ البتـه مبرهـن اسـت کـه تحلیلهای یـک بعدی از
فروکاهـی مسـئله اسـت و نمیتـوان پدیدارهایـی نظیـر ویتر یـن و ویدهـای
دالیـل بـروز ایـن مـوارد ،نوعـی
ِ
ً
گسـترده در بازارهـای معاصـر را صرفـا ناشـی از ترویـج فرهنـگ مصرفگرایـی دانسـت و نقـش سـایر
ـویی
عوامـل ماننـد تکنولـوژی و غیـره را در بـروز آنهـا نادیـده گرفـت؛ امـا در عیـن حـال ،تطبیـق و همس ِ
ایـن مـوارد بـا فرهنـگ مصرفگرایـی نیـز مشـهود و قابـل تأمـل اسـت (تصاویـر 4و .)5

ً
تصویر  .4تهران ،مرکز خرید کورش ،نمونهای از ویدهای گسترده و کریدورهای دیداری کامالشفاف که امکان دید
حداکثری به مغازههای واقع در طبقات مختلف را فراهم مینماید.
ماخذ http://itiss.ir :
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تصویر  .5تهران ،مرکز خرید کورش ،در این تصویر تعریف فضاهای پاتوقگونه در بازار که تأثیر بسزایی بر افزایش بازارگردی
و در نتیجه مصرفگرایی دارد ،مشهود است.
مأخذ http://itiss.ir :

موضـوع مهـم دیگـری کـه در همیـن راسـتا میتـوان بـه آن اشـاره نمـود عرضـه کاالهـا در معابـر
شـهری و مسـیر رفـت و آمـد روزمـره شـهروندان اسـت .طراحـی و مکانیابـی بازارهـای سـنتی بـه
ً
نحـوی انجـام میشـد کـه غالبـا ،فقـط افـرادی بـه بـازار مراجعـه میکردنـد و وارد آن میشـدند کـه
مقصـد آنهـا همـان بـازار بـود و بـرای مثـال ،افـراد بـرای رسـیدن بـه منـزل خـود ،مسـجد محلـه و یا سـایر
مقاصـد مجبـور نبودنـد از درون بـازار عبـور کننـد کـه ایـن امـر بـا مدلـول برخـی روایـات نیـز تطبیـق

دارد .امـام صـادق؟ع؟ ،ضمـن مذمـت عبـور بـدون ضـرورت از بـازار میفرماینـد کـه بسـیار در بـازار
نگـرد (بروجـردى .)303 :1388 ،امـا ا کنـون ،الزمـه رسـیدن بـه بسـیاری از مقاصـد ،عبـور از میـان
معابـری اسـت کـه بدنههـای آنهـا بـا انبوهـی از کاالهـای مغازههـای مختلـف ،احاطـه شـده اسـت.
روشـن اسـت کـه ایـن نـوع توزیـع کاربریهـای تجـاری در معابـر شـهری منجـر بـه تحر یـک هرچـه
بیشـتر شـهروندان بـه خریـد کاالهایـی میشـود کـه نیـاز واقعـی آنهـا نیسـت .در حالیکـه در شـهر
ً
سـنتی ،اصـوال چیـزی بهنـام معبـر تجـاری وجـود نداشـته اسـت و عرضـه کاالهـا تنهـا بهصـورت متمرکز
در مغازههـای محلـی یـا بازارهـای منطقـهای انجـام میشـده اسـت کـه ایـن بازارهـا نیـز بـه فاصلـه
مشـخصی از منـازل و بافتهـای مسـکونی قـرار داشـتهاند .لـذا بـروز پدیـداری بهنـام خیابـان تجاری
(کـه امـروزه بـر بسـیاری از معابـر شـهری صـدق میکنـد) از نتایج مبانـی فکری و فرهنگـی معاصر غرب
اسـت کـه در راسـتای ترویـج هـر چـه بیشـتر مصرفگرایـی و کشـاندن حـوزه خر یـد بـه مت ِـن آمدوشـد

و زندگـی روزمـره شـهروندان اسـت .حـال آنکـه در شـهر سـنتی ،حـوزه خریـد در مت ِـن آمدوشـد معمـول
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شـهروندان قـرار نداشـت و بـرای مثـال ،شـهروند در مسـیر دسترسـی بـه منـزل خـود مجبـور بـه عبـور از
میـان بـازار شـهر نبـوده اسـت .در آموزههـای اسلامی نیـز شـواهدی در تاییـد ایـن نـوع طراحـی بـازار
مشـاهده میشـود؛ طبـق اسـناد تاریخـی ،پیامبـر ا کـرم؟ص؟ بـازار مدینـه را بـا فاصله مشـخصی از بافت
مسـکونی شـهر ،تعییـن مـکان نمودنـد و آنرا بـه نحـوی مکانیابـی کردنـد کـه در مسـیر رفتوآمـد
معمـول شـهروندان قـرار نداشـت و تنهـا کسـانی بـا آن مواجـه میشـدند کـه قصـد مراجعـه بـه همـان
ِ
مـکان را داشـتند (عاملـی.)101 :1391 ،
بـا توجـه بـه مباحـث ارائـه شـده ،چنیـن اسـتنتاج میشـود کـه مـواردی نظیـر معابـر تجـاری ،بازارها
ـتر
بـا کاربریهـای مختلـط ،ویتریـن و ویدهـای گسـترده و غیـره ،همگـی همسـو بـا ترو یـج هـر چـه بیش ِ
لهـای یـک بعـدی ،بـروز
فرهنـگ مصرفگرایـی اسـت .البتـه همانطـور کـه اشـاره شـد نبایـد بـا تحلی 
ً
ایـن پدیدارهـا در بازارهـای معاصـر را صرفـا ناشـی از ترویـج فرهنـگ مصرفگرایـی دانسـت و نقـش
عواملـی نظیـر تکنولـوژی را در ظهـور آنهـا نادیـده گرفـت؛ امـا در عیـن حـال مبرهن اسـت که بـا توجه به
ً
آنکـه ایـن پدیدارهـا در کالبـد بازارهـای معاصـر ،کاملا همسـو بـا فرهنـگ مصرفگرایـی ایفـای نقـش
میکننـد ،نمیتـوان نقـش ایـن فرهنـگ را در ظهـور و تثبیـت آنهـا انـکار نمـود .فرهنگـی کـه خـود،
زاییـده مفهـوم لیبراسـیون در نظـام لیبـرال سـرمایهداری غربـی اسـت و همانطور که تبیین شـد ،الگوی
مصـرف در ایـن نظـام (کـه مبتنـی بـر مبانـی فکـری معاصر غـرب اسـت) در تعارض جدی بـا آموزههای
اسلامی قـرار دارد.

بحث و نتیجهگیری

همانطور که در نمودار  1مشـخص شـده اسـت و با توجه به مباحث ارائه شـده در این مقاله ،بسـیاری
از شـاخصهای کالبـدی _ فضایـی بـازار مطلـوب از منظر متون دینـی در بازارها و مرا کز تجاری معاصر
لحـاظ نمیشـود کـه از مهمتریـن دالیـل ایـن امـر ،سـیر تحـوالت مبانـی فکـری و اعتقـادی معاصـر و
تأثیـرات حاصـل از ایـن مبانـی بـر کالبـد و فضـای بـازار اسـت .روشـن اسـت کـه امـروزه ،در بسـیاری
از کشـورهای جهـان ،معمـاری معاصـر غـرب و سـبکهای مختلـف برخاسـته از آن بهعنـوان معمـاری
نهـا را
پیشـرو مـورد توجـه اسـت و آثـار و مصادیـق ایـن معمـاری ،هویـت بومـیدر معمـاری سـایر تمد 
ً
کامال تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت کـه ایـران نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت .امـا مبانی ایـن معماری
مبتنـی بـر سـیر جریانـات فکـری مغـرب زمیـن اسـت کـه بهدلیـل وا کنشهـای پـس از دوره رنسـانس،
در رویکـردی مادیگـرا (ماتریالیسـت) ارائـه شـده اسـت؛ رویکـردی کـه تأثیـر فرهنگهـای مولـود آن،
ی جوامـع ،به تضعیف نقش دیـن و آموزههای
نظیـر فرهنـگ مصرفگرایـی ،بـر افـکار و فرهنـگ عموم 
دینـی در مقایسـه بـا جوامـع سـنتی منتـج شـده اسـت کـه ایـن امـر در بسـیاری از حوزههـا از جملـه در
معمـاری و شهرسـازی ،نتایجـی عینـی بـه بـار آورده اسـت و پدیدارهایـی همچـون ویتریـن و ویدهـای
گسـترده در بازارهـای معاصـر ،از جملـه ایـن نتایـج عینـی هسـتند.
لـذا تغییـرات کالبـدی _ فضایـی بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر را بایـد بـا ژرفکاوی ریشـههای
نظـری موثـر بـر آن تحلیـل نمـود؛ بـر همیـن اسـاس ،در طراحـی مرا کـز تجـاری معاصـر ،تمرکـز بـر
فکـری و
ِ

کـردن این نفـوس با ابزارهـای مختلف معمـاری (اعم از
قـوا و نفـوس ذاتـی انسـان اسـت و تنهـا بـر متأثـر ِ
هندسـه ،فـرم و غیـره) تأ کیـد میشـود و بـه ارتقـای قـوای عالـی انسـان (نظیـر قـوای عقالنـی و روحانـی
ً
وی) توجـه چندانـی نمیشـود کـه ایـن امـر کامالهمسـو بـا رویکـرد ماتریالیسـتی و نظامـات متناسـب
بـا آن (نظیـر نظـام لیبـرال سـرمایهداری) اسـت؛ نظامـی کـه بـر محـور توسـعه کمـی سـرمایه و انحلال
تعالی کرامات انسـانی و بسـط بندگـی خدای متعال
حقیقـت انسـان بـه نفـع سـرمایهداری در تقابـل با ِ
شـکل گرفته اسـت.

امـا برخلاف بازارهـای معاصـر ایـران ،در معمـاری سـنتی ایرانـی ،بهدلیـل نقـش پررنـگ دیـن
در بسـتر مناسـبات جامعـه ،توجـه بـه آموزههـای اسلامی مبنـی بـر ارتقـای نفـوس متعالـی انسـان ،در
بسـیاری از کاربریهـای شـهری (نظیـر بـازار) جـاری بـوده اسـت کـه برخـی از مصادیق این امـر در این
پژوهـش تبییـن گردیـد .بـر ایـن اسـاس ،چنیـن اسـتنتاج میشـود کـه راهحـل احیـای معمـاری اصیـل
اسلامی در بازارهـا و مرا کـز تجـاری معاصـر را نبایـد تنهـا در خـود رشـته معماری جسـتوجو نمـود ،زیرا
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وضعیـت فعلـی کالبـد و فضـای بازارهـا ،خـود ،معلـول مبانـی فکـری اسـت کـه ریشـه در تحـوالت و
تطـورات مغـرب زمیـن (بهویـژه پـس از دوره رنسـانس) دارد ،لـذا اصلاح ایـن وضعیـت منـوط بـه ارائـه
راهحلهـای میـان رشـتهای اسـت؛ راهحلهایـی کـه بایـد حاصـل همفکـری اندیشـمندان رشـتههای
مختلـف (اعـم از فقهـا ،جامعهشناسـان ،اقتصاددانـان ،معمـاران و غیـره) باشـد.
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Abstract
In this research this question is addressed: are the physical-spatial changes in
contemporary markets of Iran, as a pioneer in promoting the noble values of
Islam, in accordance with Islamic principles and values? In this article, through
an analysis of religious texts, using qualitative content analysis, four physicalspatial indicators are deduced for markets; these indicators include the need
to mention spiritual truths in physical-spatial structure of market, avoiding
the collective social spaces in the market, the alignment of physical market
patterns with Islamic identity, and locating the market in meta-local situations.
An interdisciplinary analysis was carried out which indicated that the decline
in these indicators in contemporary markets is rooted in the contemporary
intellectual foundations of the West, whose economic impacts have resulted in
the liberal capitalist economic system; one of the most important features of this
system is the promotion of the culture of consumerism and a decline in Islamic
physical-spatial indicators in contemporary markets, which is in accordance
with the requirements of this culture.
Keywords: market, physical-spatial indicators, Islamic teachings, liberal
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