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 دهیچک
 یآن، فضـاها یاست که در طـ ی عمومیفضا سازییوابسته به خصوص یاز روندها یکی ی،تجار یشدن فضاها یعموم

عمـوم  یابـر یشـتریب یریپذسچنـدمنظوره، امکـان دسـتر یکارکردها یجادها، با او مال یدمراکز خرمدرن مانند  یتجار

 یـابیو ارز یـلرو، هـدف پـژوهش حاضـر، تحل. ازاینگیرندیقرار م یعموم یفضا یگاهازپیش در جاو بیش کنندیفراهم م

شده ران انجامته 1در منطقه  یومپاالد یدکز خرمر یاست که بامطالعه مورد یعموم یفضا نوعی از عنوانها بهمال یگاهجا

بـود  یوماربران مجتمع پاالدنفر از ک 32با مصاحبه و گفتگو  ی،امطالعه کتابخانه یبر مبنا یفی، از نوع کیقاست. روش تحق

 یـقحقت یهاسـنجهها بود. گیری، اشباع نظری و تکراری شدن پاسخمعیار توقف نمونهانتخاب شدند.  هدفمندکه به روش 

وتحلیل تجزیـه یشـدند. بـرا سـازییادهسـؤال پ 34و  یمؤلفه اصل 7با  یافتهساختار یمهن یفیپرسشنامه ک یکدر قالب  یزن

 یناکارآمد رغمیعل یومکه مجتمع پاالد دهدمی نشان یماستفاده شد. نتا یامرحله یو کدگذار یفیها از روش آمار توصداده

. چند دهندیم یحدر تهران ترج یدز خرمراک یرسا بهآن را  ،دارد که کاربران هاییگییژو ی،عموم یهای فضامؤلفه یدر برخ

ن اسـتفاده همچنـی. بودم یوپاالد استقبال از یلترین دالمهم، باال یتو امنیطی مح یفیتک آسایش اقلیمی،کارکردی بودن، 

هـا ه مالکـ دهـدهـای پـژوهش نشـان مـییافته است.و تمایز زدایی بی نوعی منزلت یامثابهبهجوانان و زنان از این فضا، 

 «طبقه متوس  یدگسبک زن» یلدلکنند، به هایی که بر کاربران خود اعمال میعلیرغم ترویم فرهنگ مصرف و محدودیت

عمل « فضاهای عمومی جایگزین»عنوان نوعی از ، به«های ساختاری حاکم بر فضاهای عمومی کشوروجود محدودیت»و 

 کنند.می
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 ,Bugariĉ) دارنـدسـازی قـرار داری و خصوصیفشارهای ناشی از سـرمایهفضاهای عمومی در شهرهای معاصر، تحت

ی در فراینـدهای شدن و مدرنیزاسـیون، منجـر بـه تغییـرات اساسـهای جهانیاین نیروها همراه با جریان(. 2010:173

که همان دور شـدن  کندیرا دنبال م یجهت مشخصطورکلی به ییرات،تغ ینااند. ساخت و مدیریت فضاهای عمومی شده

اسـت  یعموم یفضاها یریتو مد یندر تأم یسهم عامالن بخش خصوص یشترب یشدولت و افزا یمدخالت مستق یطهاز ح

(De Magalhaes & Trigo,2017:1.) ضاهای عمومی علیرغم تمـامی انتقادهـای وارد بـر آن در سازی فخصوصی

ای کـه دیگـر گونهعنوان فضای عمومی شده است. بههای اخیر، منجر به گسترش دایره شمول فضاهای گوناگون بهسال

بسـیاری ها محدود کرد. بلکه در مقابل، ها و میدانها، خیابانتوان فضاهای عمومی را تنها به فضاهای بازمانند پارکنمی

هـا کـارکرد ها و سینماها که بعضـی از آنشاپها، کافیها، بیمارستاناز فضاهای نیمه عمومی مانند مراکز خرید، کتابخانه

 کننـد.عنوان نوعی از فضای عمومی عمـل میپذیری  عمومی، بهاجتماعی چندان قوی هم ندارند، به دلیل امکان دسترس

تـوان بـه سـازی هسـتند، میداری و خصوصیعیار شیوه تولید سرمایهماینده تمامترین فضاهای عمومی که نازجمله مهم

هـا، قسـمت اصـلی که شـاپینگ مال است مختلف نشان داده یهاپژوهشها اشاره کرد. مقیاس یا مالمراکز خرید بزرگ

 ,Jäger)انـد مودهفروشـی و توریسـم پیـدا نانداز تجاری اکثر کشورهای دنیا بوده و نقش مهمـی در صـنعت خردهچشم

2016; Ozorhon & Ozorhon,2014; Farrag et al,2010 .)گوید، این مراکـز ( می1998طور که فایف )همان

ها و تولید ها در پیوند تنگاتنگ با توسعه بزرگراههای خارج از شهر آمریکای شمالی ظهور کردند و توسعه آنابتدا در حومه

تدریم مکـان ولی به (.Fyfe,1998:26)شد به جدایی گزینی حومه از مرکز شهر میانبوه اتومبیل قرار داشت که منجر 

ها در داخل شـهرها، منجـر بـه ها تغییر کرد و به داخل شهر کشیده شدند. بدین ترتیب، قرارگیری مالگزینی این مجتمع

قات فراغـت بـا خریـد و ترین هدف آن، تلفیق اوپذیری عمومی شد که مهمپدید آمدن نوعی فضای خصوصی با دسترس

 نظران قرار گرفت.رو، موردانتقاد بسیاری از صاحبمصرف بود و ازاین

این فضـاها بـا دو چـالش همبسـته نمود  واکاوی هاهای فضاهای عمومی معاصر را از منظر میزان عمومیت آنچالشاگر 

جـاری شـدن فضـاهای عمـومی شدن فضاهای تجـاری. تنخست تجاری شدن فضاهای عمومی و دوم عمومی اند:مواجه

گیرند. در مقابل، عمـومی شـدن فضـاهای بدین معنا است که فضاهای عمومی در شهرها کارکردهای تجاری به خود می

ها، با ایجاد کارکردهای چنـدمنظوره، امکـان تجاری به معنی آن است که فضاهای تجاری مدرن مانند مراکز خرید و مال

شـوند. بنـابراین، عمـومی شـدن فضـاهای ازپیش عمـومی میکنند و بیشراهم میپذیری بیشتری برای عموم فدسترس

های مخـالف و موافـق در هـا، همـواره دیـدگاهکند. از زمان توسـعه مالتجاری، ضرورت ارزیابی این مراکز را ایجاب می

نظر وجـود ه اتفـاقنظران در ایـن زمینـشده است و بین صاحبعنوان فضای عمومی  مطرحخصوص جایگاه این مراکز به

های اساسی این مراکز با فضاهای باز عنوان نوعی از فضای عمومی بایستی به تفاوتها بهحال، در تحلیل مالندارد. بااین

در  یعمـوم نهـادیکو اداره شدن توسـ  برای همه ها در تمام زمان یتبدون محدود یدسترسعمومی اشاره کرد. اصوالً 

 (.De Magalhaes & Trigo,2017:6) ی اسـتشـهر یعمـوم یفضـا یـفتعر صـلیی، معیار اجهت منافع عموم

 یگرچـه هنـوز بـا واگـذارا یـراندر ا ها وجـود نـدارد.های فوق در فضاهای شبه عمومی و ازجمله مالکه ویژگیدرحالی

رو  رونـد یعموم یفضاها سازییحال خصوصبااین یستیم،به شکل گسترده روبرو ن یبه بخش خصوص یعموم یفضاها

سیاسـت هسـتند.  پدیـده یـنا یتـرین نمودهـاسـنترها مهم ینگها و شاپمال وسازکه ساخت دهدیرا نشان م یبه رشد

کـه از سـال طوریوساز این مراکز را تشدید کـرده اسـت. بهای بوده که ساختگونههای اخیر بهشهرداری تهران در سال

(. 1397شـده اسـت )کـاظمی و امیرابراهیمـی،در تهـران ساخته مرکز خرید، مال و مگامـال 160بیش از  1396تا  1384

تهـران ایـن اسـت در شهر  یدها و مراکز خرمال یگسترش کمکند، پیامد منطقی ( اشاره می1396طور که کاظمی )همان

هـا البـه م هـایابانها و خمردم از درون کوچه یجه،و در نت شوندیشهر مفضاهای عمومی  یگزینجا نهایتها در مال که
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)کـاظمی،  شهر خواهـد کـرد یو وجود یتیترین عنصر هوبه مهم یلرا تبد یدامر، مراکز خر ینمهاجرت خواهند کرد. هم

خوبی گیری است که ماهیت و کارکرد این فضاها هنـوز بـه(. در واقع نوع جدیدی از فضاهای عمومی در حال شکل1396

نوان فضای عمومی، ضرورت مطالعه بیشتر در خصوص ارزیابی جایگـاه عویژه عملکرد این مراکز بهمطالعه نشده است. به

هـا، جایگـاهی کـه سازد. این ضرورت در شهر تهران با رشد قارچ گونه ایـن مجتمعها در بین کاربرانش را برجسته میآن

شـود. احسـاس می ازپـیشاند، و میزان استقبال شهروندان از این فضـاها بیشعنوان فضاهای عمومی جدید یافتهها بهآن

 است یشهروندان تهران یتسه اولو یکی از یدرفتن به مرکز خر اکنونشده در یک طرح پژوهشی، هممطابق آمارهای ارائه

شـان یتنظر از جنسمراکز صرف یناز ا تهران درصد شهروندان 66ید(. همچنین پارک، منزل اقوام و دوستان و مرکز خر)

 یـدپد نـو یفضاها ینتدریم ااست که به حاکی از اهمیتیامر  ینهم(. 263: 1397راهیمی،)کاظمی و امیراب کنندیم یدبازد

گذاران بخـش ها تا حد زیادی وابسته بـه اراده سـرمایهازآنجاکه توسعه مال اند.وپا کردهخود دست یدر تهران برا یشهر

تـوان گفـت انگیـزه اصـلی از رو، میناست، ازای -و البته باهمراهی مجوزهای صادره از سوی نهادهای دولتی -خصوصی

تولید و توسعه چنین فضاهایی، صرفاً کسب سود از فضا است و دیگر کارکردهـای فضـا، تحـت شـعاع ایـن انگیـزه قـرار 

شهری هـدف اصـلی پـژوهش حاضـر عنوان فضای عمومی درونها بهگیرند. از همین رو، تبیین و ارزیابی جایگاه مالمی

تـا بـه سـؤال زیـر  ه اسـتسعی شدهدف،  ینا یدر راستاشده است. مرکز خرید پاالدیوم انجام است که بامطالعه موردی

ها با تأکید عنوان فضای عمومی دارند و مطالعه ابعاد کارکردی آنها در شهر تهران چه جایگاهی بهمال»پاسخ داده شود: 

 «هایی است؟دهنده چه واقعیتبر مجتمع پاالدیوم نشان

های بسیاری در سطح جهانی بـوده اسـت کـه هرکـدام بـه عنوان فضای عمومی، موضوع پژوهشخرید بهارزیابی مراکز 

های اندکی در داخـل کشـور، بـه ایـن موضـوع حال، پژوهشاند. بااینفراخور رشته تخصصی خود به این مراکز نگریسته

ثبـت نگـر م تحقیقـاتاز شـده در ایـران، نجامکند، اندک مطالعات اطور که کاظمی تأکید میحال، هماناند. بااینپرداخته

در شهر،  تریشب ییفضا یشبر گشا اغلب یهولا یکردهای. رواندهکرد یداپ یلتر مانتقادی شده و به نگاهفضا شروع مصرف و

 قتصـاداز ا ییهاهجنب موماًع ،متأخر یقاتاما تحق .کردندیتأکید م یددر کنار خر یفراغت یالگوها و توسعه عمل زنان یآزاد

فـراد در ا مـدیریت و در فضـا، کنتـرل یداریهسرما یدئولوژیچون نقش ا یکنند و بر موضوعاتیفضا را برجسته م سیاسی

ز هـر دو ا(. در ادامـه، 91: 1397کنند )کاظمی،میتأکید  یایهو طرد اقشار حاش یباز شهر یفضاها یفتضع ید،خر یفضا

 ند:اشدههایی برای مرور انتخابدیدگاه، پژوهش
 

 مثابه فضای عمومیها به. پیشینه پژوهشی مرتبط با مال1جدول شماره 

 ای از نتایم پژوهشخالصه عنوان پژوهش پدیدآورنده

Jager, 2016 که کل شهر باهم است: جوانان،  ییجا
 یدر فضا ییگراو مصرف یتجنس
مگامال در آکتوبه، غرب  یاجتماع

 «قزاقستان

 اکتوبه زار آزاد در شهرسلطه مدرنیته و اقتصاد باترین نماد ها مهمتوسعه مال
 مچونهاشد که دارای پیامدهایی بقزاقستان پس از فروپاشی شوروی سابق می

گیری فضاهای ، تضاد بافرهنگ بومی منطقه، شکلکوچک یدمراکز خر یلیتعط
 بهبود ان وجنسیتی زنانه، تأمین امنیت باال، تسهیل رواب  اجتماعی بین جوان

 زنان به فضای عمومی بوده است. دسترسی

Kathiravelu, 

2016 
 : کارگران کم دستمزد ویمهاجرت به دوب

 یک شهر جهانیساخت 
نان زویژه ها در دوبی به محل مصرف و گذران اوقات فراغت طبقه متوس  بهمال
پوست، وسخت، از ورود مهاجران سیاهطور سفتاند. به همین دلیل، بهشدهتبدیل

 شود.های فرودست به این مراکز ممانعت میگروه کارگران و

Miller, 2014 یددر مرکز خر یتمصرف و هو ،تأثیر 
 یرسا ینسبو

ای برای نمایش ایدئولوژی است و به طرد بخش ها، عرصهمحی  مادی شده مال
 بزرگی از مردم از فضای عمومی انجامیده است.

Schmidt, 

2012 
مرکز  یفضا تغییر: یشهر اسالم مناظر
 یدر ماه رمضان در اندونز یدخر

 یدتول صرفمبر  یمبتن یعموم یفضا ینوع ی،در اندونز یدماه رمضان مراکز خر در
 عمل یک به یزکارانهسنت پره یکز ماه رمضان ا هایینآئ تغییر کنند و منجر بهیم

 .شوندمی یمصرف
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Özsoy, 2010 یدمراکز خر یلکاربران در تبد ترجیحات 
 یخصوص یشهر یمومع یفضاها به

ه بمنجر  ده ومرکز خرید ایم پارک در ازمیر ترکیه، سبک زندگی جدیدی را خلق کر
 بهبود فراغت و تفریح مردم شده است.

Polat & 

Dostoglu, 

2011 

مال: مورد  ینگبه شاپ یعموم یاز فضا
 یهشهر در شهر بورسا، ترک یدانم

شده و نترلکجاد فضای عمومی احداث یک مرکز خرید در شهر بورسای ترکیه، با ای
 ته است.فی داشر منتغییر ذائقه مردم، بر استفاده از سایر فضاهای عمومی مجاور تأثی

Voyce, 2007 یدجد یهایوهدر هند: ش یدمراکز خر 
 یاجتماع یمتقس

وب نامطل یهاکه با حذف گروه هستند یمصرف یعموم یفضا یدر هند، نوع هامال
 دهندیم نشانرا  یبرالیستیکار نئولمتقسی هاییوهاز فضا، ش

Staeheli & 

Mitchel, 2006 
فضا و خلق  ینظم ده یکا؟سرنوشت آمر

 یکاییآمر یداجتماع در مراکز خر
ده و های نظم دهی به فضا، در تضاد با منافع عمومی جامعه بوها از طریق شیوهمال

رفتن ، نادیده گدهند. همچنین تشدید کنترل رفتاریسودجویی شخصی را رواج می
 رند.حق حریم خصوصی برای عموم و نابودی حق آزادی در شهر را در پی دا

Voyce, 2006 یانو پا یدمراکز خر یبرالیسم،نئول 
 «یت؟مالک

 فتارها باع  افزایش کنترل رسازی فضای عمومی در قالب توسعه مالخصوصی
های گروه مردم، کاهش تنوع فرهنگی، ترویم فرهنگ مصرف و حذف برخی از

 اجتماعی از فضا شده است

Erkip, 2005 استفاده و یهدر ترک یدظهور مرکز خر :
 در آنکارا یک مال جذابیت

 یب،رتت یناند. بدکرده یدتول یکدستهمگن و  یعموم یفضا ینوع یه،در ترک هامال
 ی،هرطبقه متوس  ش یازهاین یامن و راحت برا ی مح یکفراهم کردن  یبرا
 .شوندیهدف هستند، حذف م ینکه در تضاد با ا یاجتماع یهااز گروه یبرخ

Manzo, 2005 یفضا یریتو مد یکنترل اجتماع 
 یددر مراکز خر یشخص

ل یش کنترها علیرغم تأمین امنیت زیاد برای کاربرانشان، ابزاری برای افزامال
 اجتماعی بر مردم نیز هستند.

Erkip, 2003 یممثابه حوزه عمومال به ینگشاپ 
 یهنوظهور در ترک

ها مال توسعهستلزم مجامعه ترکیه،  تر دریزکنندهو متما یشترمصرف ب یتقاضا برا
 هایمغازهو خرده  هایابانجای خبه یدجد یو فراغت یمصرف یفضاهامثابه به

 .تر استکوچک

Abaza, 2001 ییرفرهنگ مصرف و تغ ید،خر یهامال 
 در مصر یعموم یشکل فضا

به  یدهف و شکلمصر ی،تعامل اجتماع یبرا ییصر، مبدل به فضاهاها در ممال
 ،ها در قاهرهمالبیت عامل جذااند. لذا رواب  مدرن شده یو برقرار یسبک زندگ
 .یستن یدصرفاً امر خر

White & 

Sutton, 2001 
ریزی اجتماعی برای توسعه مجدد برنامه
 ها )مطالعه موردی استرالیا(مال

 یرارا ب هایییاستراتژ، هااستفاده جوانان و سالخوردگان از مال مطالعه نحوه ضمن
 یجتماعا یمیتبودن و صم یرفراگ یت،اند که شامل امنها ارائه کردهبهبود کارکرد مال

 است.

 و یزمان
 همکاران

(1397) 

د معاصر، مور یدمراکز خر یتعموم یابیارز
 سنتر اصفهان یتی: مجموعه سیمطالعات

بر  یاارهدل ستسنتر اصفهان با استفاده از م یتیمجموعه س یتعموم یزانم یابیارز
 و یاییپو»و  «ییفضا بندییکرهپ» ،«یتمدن»، «کنترل» ،«یتمالک»مؤلفه  5 یمبنا

آن  یله دلاست ک یینپا یدمرکز خر یندر ا یتعموم یانگیننشان داد که م« تحرک
آن  یو دور ازاندازه فضاشکنترل بی ،در مجموعه یریتیمد یکردهایدر رو توانیرا م

 .از مرکز شهر جستجو کرد

 عسگری و
 همکاران

(1397) 

بر  یمعناشناخت یلیتحل ی؛مصرف یمعمار
 یدمصرف در مراکز بزرگ خر یدهپد

 یشهر

فیت اکیب ییو فضا یلاص یمعان یجادا یبرا یدتالش طراحان مراکز خر یرغمعل
 یرهایبر تصو یشده، مبتنهز تجربمراک ینربران اازعم خود(، آنچه توس  ک)به
با  ،اکزمراین  در یفرهنگ هاییتحضور فقرا و اقل ینشده پسامدرن است. همچنبزک

و  یواسطه نوع کاالها، معمارفرد تولیدشده بهمنحصربه یهاسبک زدایی از سبک
را  دارییهاسرم یالگوها توس تولیدشده  ییمراکز، نظام معنا ینا یاییجغراف یتموقع

 .کندیم ییردستخوش تغ متزلزل و

 کاظمی و
 امیرابراهیمی

(1397) 

مگا  یو اجتماع یمطالعه ابعاد فرهنگ
 یبزرگ تجار یهاها و مجتمعمال

کل تن به شرف یدو تجربه خر یافته است یلتقل یدبه تجربه خری شهرفضای تجربه 
ن امکا جه مراکز خریددر نتی را گرفته است. صورت جمعیبهتجربه شهر  یجا یجمع

 کنند.های جمعی و کنشگری اجتماعی را سلب میفعالیت

 معصومی
(1396) 

انضباط  یدها در بازتولنقش مگا مال
 یاجتماع

ی هانامهنیآئدهی فضایی و ساخته، سازماناز طریق تعریف نظم از پیشها مال
 انضباطی سعی در کنترل رفتاری کاربران خود دارند.

 نادری
 و حسینی

(1395) 

: مطالعه دارییهر محاصره سرماتهران د
 یحیتفر ی،فرهنگ ی،مجتمع تجار یمورد

 کوروش

شده است. داری نئولیبرال دیدههعنوان شکلی از سرمایمجتمع تجاری کوروش به
توان ی، نمباوجود تمام اثرات مثبت این مجموعه در ایجاد فضای جمعی و عمومی

 پیامدهای مخرب آن را بر ساکنان محلی انکار کرد.
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 محمد پور و
 همکاران

(1390) 

فرهنگ دختران خرده یریمطالعه تفس
 یموضوع یلتحل یوهپاساژ گرد به ش

 (زیرا: پاساژ ستاره فارس شی)مطالعه مورد

ضایی فصرف، پاساژ و م خرید یبرا ییفضا مثابهبهبرخالف تصور متعارف از پاساژ 
م نسی فراهجب  بین رواو  شخصی یهاکیزنی، تاکتخود، پرسه نمایشعمومی برای 

های موجود ت. به دلیل محدودیدهندیپنهان آن را شکل م یکه کارکردها سازدیم
ی ارهادر فضاهای عمومی کشور، مراکز خرید تبدیل به محلی جهت نمایش رفت

ه ر جامعباکم حآمیز توس  دختران در زمینه مد و پوشش و گریز از هنجارهای اغراق
 شده است.

کاظمی و رضایی 
(1387) 

 یزنپرسه ییزدا یزو تما یزتما یالکتیکد
در  یفرودست شهر یهاوزندگی گروه

 تهران یدمراکز خر

، نه شهر های فرودست و فقیر جنوب شهر تهران در مراکز خرید شمالحضور گروه
ز اسیاری ف بگذرانی است. این مطالعه برخالزنی و وقتبرای خرید بلکه برای پرسه

دهد که یان مم طرد موجود در مراکز خرید را نفی کرده و نشها مشابه، نظاپژوهش
ر صرار باملی عهای طبقات باال، با نوعی مقاومت فرودستان نیز همانند سایر گروه

 حضور در مراکز خرید دارند.

زندگی روزمره در مراکز خرید )مطالعه  (1384کاظمی )
 موردی مراکز خرید در شهر تهران(

ردار عی کی مختلف در مراکز خرید شهر تهران، دارای نوهای اجتماعحضور گروه
 کند.مبتنی بر معنا و مقاومت است و اهدافی غیر از خرید را تبیین می

 

 نظری مبانی

 سازی فضای عمومی و تولید فضاهای شبه عمومیخصوصی

 یو فضـا یومعمـ یعمـده )فضـا یرا حاصل تقابل دو فضـا یشهر یکه فضا یمیمتداول قد یفتعر یر،اخ یهادر سال

 یـدهنام «یصوصـخ – یعمـوم یفضا»ظهور کرده است که  یدیجد یمشده و پارادا ییردستخوش تغ داند،ی( میخصوص

 ی( فضـاها2003کارمونـا و همکـاران )بر اسـاس ایـن پـارادایم،  (.Devereux & Littlefield,2017:10) شودیم

ها( تابخانـه)مانند ک یداخل یمعمو ی(، فضاهاهایدانمانند م) یخارج یعموم ی: فضاهادانندمی را شامل سه دسته یعموم

 یـفرتع ینشـبه عمـومی را چنـ یفضـاهابدین ترتیـب، کارمونـا  (.Carmona et al,2003)شبه عمومی  یو فضاها

. شـوندیمحسـوب م یوماز قلمرو عمـ یهستند. اما بخش یمتعلق به بخش خصوص یکه از نظر قانون ییها: مکانکندیم

 هـاینونقـل. اخصوصی شـده حمل هاییرساختاز کشورها ز یو در برخ یورزش هایینها، زمدانشگاه ید،اکز خرمانند مر

 یکـی از دالیـل (.Carmona,2015:375) امکان دسترسی عمومی را نیز دارندند اما ایهستند که خصوص ییهامکان

گونه که کارمونا  بیـان اند. همانها مواجهآن ی باهایی است که فضاهای عمومرشد فضاهای شبه عمومی، پاسخ به چالش

 اعد اقلیمـیشرای  نامسـشونت و سوءاستفاده، خ یت،موانع مختلف مانند جرم و جنا برابردر  یدبا یعموم یضاهاکند، فمی

وجـود  .(Carmona,2015:112) اسـتهـا تر از بقیـه چالشکلیـدی ،کـاربران امنیـت، یـانماین د. در نمحافظت شو

کنـد تـا از ها در فضای عمومی، مدیران این فضاها را ملزم میخانماندی، استعمال مواد مخدر، و گدایان و بیخشونت، دز

ن اقـدامات زمـانی ها و افراد نامطلوب، فضا را در برابر عوامل ناخوشایند محافظت کنند. امـا ایـطریق فیلتر کردن فعالیت

عمومی،  ریت فضاهایاز دست نرود. به همین دلیل در فرایند مدیارزشمند هستند که ویژگی  عمومی بودن فضای عمومی 

سو بایستی امنیت و کیفیت فضای عمومی تضمین شـود و از سـوی کند که در طی آن از یکای بروز میوضعیت پیچیده

فـراهم گـردد. اینجاسـت کـه « عمـوم» عنوان بخشـی ازهای اجتمـاعی بـهپذیری برای تمام گروهدیگر امکان دسترس

( اذعـان 2009ملیـک )دهد. چنانکـه وانعنوان یک مسئله پروبلماتیک خود را نشان میسازی فضای عمومی بهوصیخص

ا، کند، مشکل اصلی دخالت بخش خصوصی در مدیریت فضاهای عمومی این است که به دلیل کنترل دسترسی به فضمی

 (.Van Melik,2009:114)یابد عمومیت آن کاهش می

 

 یعنوان فضای عمومها بهط با مالهای مرتبدیدگاه

تـوان بـه دو گـروه عنوان فضـای عمـومی را میها و مراکـز خریـد بـهنظران در مورد مالهای صاحبطورکلی دیدگاهبه

 شود.ها پرداخته میهای مثبت نگر تقسیم کرد که در ادامه به هر یک از آنهای انتقادی و دیدگاهدیدگاه
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اند. شدهبرالی مطرحهای انتقادی عمدتاً در چهارچوب اقتصاد سیاسی فضا و نقد اقتصاد نئولیدگاههای انتقادی: دی. دیدگاه1

ا، فضـ یوح اجتمـاعر تضـعیف یی،گرامصـرف یمتـرو در این دیدگاه، فضاهای خصوصی شده ازجمله مراکز خرید به دلیل

 ینالت خودجـوش بـتعـام مدنی، تضـعیف آزادی کنترل رفتاری کاربران، تضعیفاز فضا،  یاجتماع یهاگروه یحذف برخ

نقـش شوند. همچنین توسعه فزاینده مراکز خریـد بـا موضـوعاتی همچـون نکوهش می یفرهنگ عموم تخریبمردم و 

شـود. های تولیـد فضـا توضـیح داده میداری و ایـدئولوژی، نظام سرمایهرانتهای سیاسی، ، نهادهای دولتی، نظامقدرت

 یی،گراها به مصرفآن ترغیبو  رانکارببا کنترل رفتار  یدمراکز خر اند که( مدعی2001) سیمون( و اسمیت2006وویس )

خـالق و  یهایلبـا پتانسـ یسهمقا در برای افراد ینیبشپی محدود و قابل یارها و تجارب بستیفعالمنجر به ارائه نوعی از 

کنـد أکیـد میتبرخی  (.Voyce,2006; Smithsimon,2001)شوند می موفق یعموم یفضا یکبینی پیشغیرقابل

 یـناما ادهند. های زیادی از نظر آزاد بودن دسترسی این فضاها به عموم مردم میکه مدیران فضاهای شبه عمومی وعده

 یکنند کـه فضـاهایادعا م انمنتقددیگر از  برخی .ت قانونی نیست و یا قابلیت لغو شدن داردها معموالً دارای ضمانوعده

های سیاسـی و مـدنی، فراینـد دموکراسـی را تضـعیف های عمومی، فعالیتروند اعتراض کردنمحدود  با ،خصوصی شده

کند که مراکز خصوصی شده اگرچه بـرای عمـوم ( تأکید می1993. کروپا )(Kohn,2004; Kruppa,1993)کنند می

های اجتمـاعی هین مراکز، بسیاری از گرواند؛ اما کارکرد حیات مدنی ندارند. گارد خصوصی و پرسنل امنیتی ادسترسقابل

هـا، خانمانیبکنـد. هـا بـه ایـن فضـاها جلـوگیری میدهـد و از ورود آنهای نامطلوب تشخیص میعنوان جمعیترا به

خریـد  هایی هسـتند کـه جـایی در مراکـزگروه ازجملهیاسی س ینو معترض یریهخ یهاسازمان یت،نوجوانان اقل یهاگروه

 یـن. اهسـتند یفـور ید تجارمقاص یدارا هامال( 1998کرسل )از نظر  (.Kruppa,1993)یکا ندارند مقیاس آمربزرگ

غیـر ، نـامطلوب هـاییتتـا جمع دهـدیامالک اجازه ماین سودآور است و به صاحبان  یاردهندگان بستوسعه یمسئله برا

منظور جذب هب را یازاتیامت فضاها در عوض، نیرا از فضا حذف کنند. ا یمتقارزان یهاصاحبان فروشگاه یخریداران و حت

ا پـوالریزه کنند و در واقع فضا ریو گردشگران با درآمد باال فراهم م ینخبگان شهر یشرفته،پ یهاحومه شهرک یتجمع

 یخصوصـ یفضاها یطراحی هایژگیو معتقد است که (1993) یدریسو سایتلوکاهمچنین  (.Kressel,1998)کنند می

، فـانتزی سـازی، حفاظـت، حصارکشـییـی، گرادرون. انـدمتفاوت فضاهای عمومی پیش از آنای از مالحظهطور قابلبه

م مردم های هستند که با منافع خصوصی سازگارند. اما همیشه برای عموویژگی، طرد اجتماعیو  فیلترینگ، سازیتجاری

 .(Loukaitou-Sideris,1993:139) سودمند نیستند

ها به دلیل ایجاد امنیت باال، داشتن کیفیت محیطی باالتر نسـبت های مثبت نگر، مال: در دیدگاهنگر مثبت هاییدگاهد. 2

 یـان( ب2009) ملیـکشان، موردتوجه محققان هستند. وانکنندههای تفریحی و سرگرمبه سایر فضاهای عمومی و ویژگی

از توسـعه و  یـدیعنوان شـکل جدبـهباید بلکه  شودید تلقی تهد یکعنوان به یدنبا یسازیخصوص یرکند که روند اخیم

اند ( به این نتیجـه رسـیده2007ملیک و همکاران )وان .(Van Melik,2009:202) شود یدهد یعموم یفضا یریتمد

 یفضاها یجادا -2امن  یفضاها یجادا -1بوده است:  یاصل یریگدو جهت یدر هلند دارا یعموم یفضا هاییاستسکه 

حـاکمیتی وجـود -های مدیریتیای از سوی شهروندان و سیستم. بر همین اساس، تمایل دوطرفهزی گونهو فانت یسرگرم

تـر گردنـد. بـدین ترتیـب، گسـترش تـر و همگنتر، امنشدهازپیش کنترلدارد مبنی بر اینکه فضاهای عمومی باید بیش

که خواهان یـک فضـای امـن و باکیفیـت و  بیندروزافزون مراکز خرید را حاصل خواست و اراده طبقه متوس  شهری می

هـا دهد که مال( نشان می1993نتایم پژوهش کروپا ) (.Van Melik et al,2007)باشند کننده میحال سرگرمدرعین

اند. زیـرا مـردم در دار شـدهآنجلس تبدیل به مقصد اوقات فراغت برای نوجوانان، افراد سالخورده و زنان خانهدر شهر لس

هـا بـا کارکردهـای شـده و جـذابی همچـون مالدهند و مراکز کنترلای به امنیت میالعادهریکا، اهمیت فوقشهرهای آم

 (.Kruppa,1993)دهنـد بینی و نـاامن هسـتند، تـرجیح میپیشهایی کـه ذاتـاً غیرقابـلاش را به خیابانکنندهسرگرم
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هـا را بـا تـوان آنمومی نیستند و بـه همـین دلیـل نمیها واقعاً فضای ع( با این منطق که مال2015چیودلی و مورونی )

کنند که ایـن فضـاها منجـر بـه فرسـایش قلمـرو عمـومی ها مقایسه کرد، استدالل میها و پارکفضاهایی مانند خیابان

کننـد ها دفاع میهای خصوصی ازجمله مالبرای صاحبان دارایی« حق کنترل رفتاری»و « حق حذف»از  آنانشوند. نمی

نهاد دولتـی و های خود را همانند یکتوان از مالکان مراکز خرید انتظار داشت تا مقررات ناظر بر داراییعتقدند که نمیو م

اسـت رو، وجود درجاتی از طرد و محرومیت بـه دلیـل ماهیـت خصوصـی  ایـن مراکـز طبیعـی عمومی تنظیم کنند. ازاین

(Chiodelli & Moroni,2015:41.) ( نیز م2005آکار ) عتقد است تضعیف زندگی عمـومی در جهـان معاصـر تنهـا

 یعمـوم یفضـاهاشده است و ناشی از توسعه مراکز خصوصی شده نیست. بلکه ماهیت فضاهای عمومی در کل تضعیف

 (.Akkar,2005:96) روندیبه شمار مید، محلی برای تقویت اعیان سازی، قشربندی اجتماعی و تفکیک اجتماعی جد

 

 عنوان فضای عمومیها بهرهای کلیدی برای ارزیابی مالها و متغیمؤلفه

تواننـد در هفـت دسـته عنوان فضای عمـومی درمجمـوع میها بههای مرور شده، معیارهای ارزیابی مالبر طبق پژوهش

و  یپـذیری، فراگیـرپذیری، اجتماعهـای اسـتفاده، دسـترساند از: ترجیحات کاربران و انگیزهبندی شوند که عبارتطبقه

شوند. هدف، دستیابی به معیارهـای مشاهده می 2ها در جدول شماره محرومیت، جذب و طرد، امنیت، و کنترل. این مؤلفه

هـا های مثبت نگر بود تا از این طریـق بتـوانیم ارزیـابی دقیقـی از ماهیـت مالهای انتقادی و دیدگاهمشترک در دیدگاه

 ارائه است.قابل 1صورت شکل شماره هومی پژوهش بهن، مدل مفعنوان فضای عمومی داشته باشیم. بنابرایبه
 

 عنوان فضای عمومیها به. معیارهای ارزیابی مال2جدول شماره 

 منبع متغیرها معیارها

ترجیحات کاربران و 
 های استفادهانگیزه

ایر ها نسبت به سهدف از مراجعه، دفعات استفاده، دالیل جذابیت مال
 های غیر از خریدمراکز خرید، انگیزه فضاهای عمومی و سایر

(Farrag et.al, 2010)- (Özsoy, 2010)- 

(Polat & Dostoglu, 2011) 

سی، سترمکان قرارگیری سایت، وسیله غالب دسترسی، میزان سهولت در د پذیریدسترس
 ساعته بودن، وضعیت پارکینگ 24امکان دسترسی پیاده، 

(Shtern, 2016)- (Khare, 2011)- (Farrag 

et.al, 2010)- (Ahmed et al, 2007) 

 (Ahmed et al, 2007) -(Khare, 2011)  اعیجتمانحوه همراهی، مکان قرار مالقات، مناسب بودن برای تعامالت  پذیریاجتماع

 (Farrag et.al, 2010) های طرد در درون مجموعههای جذاب و مکانحس مکان، وجود مکان جذب و طرد

فراگیری و 
 ومیتمحر

ن ختلف در فضا، میزامهای اجتماعی مواجهه با گروهمیزان تمایل به
 ای در مراکز خریدهای حاشیهموافقت با حضور گروه

(Van Melik et.al, 2009)- (Malone, 

2002)- ( 1397رضایی نیا،  ) 

 (Van Melik, 2009) -(Farrag et.al, 2010) ها نسبت به فضاهای بازاحساس امنیت، میزان امنیت مال امنیت

 زاحمته مکنترل حریم خصوصی، کنترل رفتار، آرایش و پوشش افراد، تجرب کنترل
 از سوی دیگران، احساس آزادی از حضور در فضا

(Tani, 2015)- (Van Melik et.al, 2009, 

2007)- (Voyce, 2006)- (Manzo, 205) 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شماره  شکل

 

 پژوهش روش

هایی بـه دنبـال تبیـین چرایـی و ای است. چنین پژوهشتوسعه-به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی پژوهش حاضر

ین، پـژوهش اتواند به نتایم عملی و کاربردی منجر شود. عالوه بر چگونگی موضوع موردمطالعه هستند که در نهایت می

ردبررسـی، شود. رویکرد پژوهش بـه مسـئله مومی حاضر از نظر مسیر اجرایی، جزو مطالعات ارزیابی پس از اجرا محسوب

ضـوع تری را بـرای محقـق جهـت درک موکیفی است. زیرا اوالً بنا به ماهیت موضوع تحقیق، روش کیفی، بینش جـامع

گیری پدیده لها و ساختارهای حاکم بر شکثانیاً تحلیل نقش عوامل کالن اقتصاد سیاسی، پارادایم کند.پژوهش فراهم می

پذیر است. جامعه موردمطالعه، شامل کاربران مجتمـع پـاالدیوم های کمی امکانسی در روش کیفی، بهتر از روشموردبرر

هـا بـر اسـاس گفتگـو و مصـاحبه کنند. گردآوری دادهصورت دائمی یا غیر دائم از این مرکز خرید استفاده میاست که به

مؤلفه قیدشده در مدل مفهومی  7مبنای  سؤال بر 34ختاریافته با ای نیمه ساعمیق با کاربران پاالدیوم بر اساس پرسشنامه

ضاوتی انتخاب شدند. در قنفر از کاربران مجتمع پاالدیوم بود که به روش  32پژوهش انجام شد. نمونه موردمطالعه شامل 

موضوع تحقیق باشند ترین اطالعات پیرامون گیری، محقق به دنبال افرادی است که واجد بیشترین و کاملاین نوع نمونه

 روش اول افرادی انتخاب شدند که محققـان (. اعضای نمونه به دو روش انتخاب شدند. در48: 1382آستانه،و دربان یاازک)

صـورت هدفمنـد از محـی  شد کـه به(. اما روش دوم شامل افراد جدیدی مینفر 12دارای شناخت قبلی از ایشان بودند )

گیری، اشباع نظری بود. منطق اشباع نفر بود. معیار توقف نمونه 20تعداد اعضای این گروه  مجتمع پاالدیوم انتخاب شدند.

های جدیـدی اضـافه نفـر(، دیگـر، پاسـخ 30ها به حد مشخصـی )معمـوالً نظری این است که بعد از رسیدن تعداد نمونه

زی به مساوی بودن تعداد اعضـای های کیفی نیاالزم به یادآوری است که در پژوهش (.Willig,2013:134)شود نمی

وتحلیل، از ها را ندارد. برای تجزیههای موردبررسی نیست. زیرا پژوهشگر در این نوع تحقیق، قصد تعمیم دادن یافتهگروه

ها تبدیل به متن گردید و سـپس فراینـد تحلیلـی و ای استفاده شد. بدین ترتب که تمامی مصاحبهروش کدگذاری مرحله

 6 فی،توصیکد  30 ی،تکرار یمشابه و حذف کدها یادغام کدها پس ازها انجام گردید. دادهبه سطر رویکدگذاری سطر 

ستند ه موردبررسی هکد تبیینی به دست آمد. کدهای تبیینی حاوی الگوهای نظری جامعی در مورد مسئل 2کد تفسیری و 

)اسـتراس و  گنجاننـدالت را در خـود میه دیگر مقوها تا حدی است ککه توانایی تحلیلی باالیی دارند و قدرت شمول آن

 .(15: 1393 ین،کورب
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 مطالعه مورد محدوده

مرکز  359از تعداد رار دارد. شهرداری تهران ق 1محدوده موردمطالعه این مقاله، مرکز خرید پاالدیوم است که در منطقه 

 ور حال ساخت هستند )کاظمی تعداد زیادی نیز د قرار دارند و 1درصد( در منطقه  8/18مرکز ) 67 در تهران، یردا یدخر

اند. دادهها را در خود جاید مالتهران بیشترین تعدا 3و  2به همراه منطقه  1(. بنابراین منطقه 286: 1397امیرابراهیمی،

 یومپاالد یدرخمرکز . در دارو ولنجک قرا یهمحمود یه،زعفران یعنی یمرفه نشین دوره رضاشاه یهامحله میان در یومپاالد

 یدکز خراز مرا ریگد ییار. برخالف بسیران داردمرسوم در ا یدمراکز خر یگرنسبت به د یتریتر و غربساختار مدرن

ص اختصاص خا ییاالروش کفکه هر طبقه به  یستن ی بازارهامشابه راسته یومدر پاالد یمعمول در تهران، ساختار تجار

شعبه دارند  یومددر پاال یخارج و یرانیمعروف ا یاز برندها یاریبس. شودیده میال دداشته باشد، بلکه در هر طبقه تنوع کا

)کاظمی و  شناسندیند مکیارائه م معروف یکه برندها یدیعنوان مرکز خربه یشتررا ب یومپاالد ین دلیلو به هم

 (. 1397:317امیرابراهیمی،

 . مشخصات مرکز خرید پاالدیوم3جدول شماره 
 تعداد عتوس سال ساخت

 واحدهای اداری
 تعداد

 واحدهای تجاری
تعداد 
 رستوران

تعداد 
 فودکورت

ظرفیت 
 پارکینگ

 1000 21 4 160 43 مترمربع 10000 1393

 (http://palladiummall.comسایت مرکز خرید پاالدیوم، منبع: )وب

 

هـایی دارد کـه آن را بـرای اکنون در تهران وجود دارنـد، مجتمـع پـاالدیوم ویژگیهم از بین مراکز خرید متعددی که در

قیمـت شـهر سازد. ازجمله اینکه پاالدیوم در یک منطقه مرفه نشـین و گرانمطالعه موردی در پژوهش حاضر مناسب می

های دیگر تفاوت فاحشی دارد، ا مالها پاالدیوم را مکانی تجملی با کاالهای لوکس که بتهران قرار دارد. برخی از پژوهش

ها، این مجتمع درجات بـاالیی (. همچنین بر اساس نتایم برخی از پژوهش1397اند )کاظمی و امیرابراهیمی، ارزیابی کرده

 (.1396کند )معصومی،ن خود اعمال میهای غیر از کاربرااز طرد را بر گروه

 

 هایافته و بحث

درصـد  56آمده از پاسخگویان، برابر با دستبر طبق اطالعات به ای استفاده از فضا:هترجیحات کاربران و انگیزه. 1

گیری، توزیع سنی پاسخگویان تقریباً مساوی بود و سعی شد نفر زن بودند. به دلیل هدفمند بودن نمونه 44ها مرد و از آن

صوصـی و خشـاغل بخـش می را افـراد دارای از هر رده سنی چند نمونه انتخاب شود. از نظر متغیر شغل، بیشترین فراوان

سـخگویان از دهند. کاربران  دارای تحصیالت دانشگاهی نیـز بیشـتر فراوانـی را داشـتند. بیشـتر پادانشجویان تشکیل می

دهنده نزدیکی محل سکونت ایشان به پاالدیوم اسـت. همچنـین کنند که نشانتهران به این مجتمع مراجعه می 1منطقه 

کنند. از نظر نحوه همراهی نیز، بیشـترین مـورد مربـوط بـه حضـور دفعات متعدد از این مرکز بازدید می بهکاربران عموماً

 دونفری )زوج( و سپس همراهی دوستان در مجتمع پاالدیوم بود.
 

 های دموگرافیکی پاسخگویان. ویژگی4جدول شماره 
 
 جنسیت

  درصد فراوانی شرح
 
 

 سن )به سال(

 درصد فراوانی شرح

 62/15 5 20زیر  56 18 مرد

 88/21 7 30تا  20 44 14 زن

 25/31 10 40تا  30 5/12 4 شاغل بخش دولتی شغل

 75/18 6 50تا  40 13/28 9 شاغل بخش خصوصی
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 5/12 4 50باالتر از  5/12 4 آزادشغل 

  88/21 7 دانشجو
 

 تحصیالت

 12/3 1 سیکل

 5/12 4 دیپلم 37/9 3 آموزدانش

 25 8 لیسانس 25/6 2 بازنشسته

 63/40 13 لیسانسفوق 12/3 1 سایر مشاغل

 75/18 6 دکتری و باالتر 25/6 2 غیر شاغل

 

که نحوی. بهجود داردها ارتباط واز نظر ترجیح نوع فضای عمومی، نتایم نشان داد که بین جنسیت افراد و ترجیحات آن

 دهند.یح میتر دارند و برعکس مردان، فضاهای باز را ترجیده و خصوصیزنان تمایل بیشتری به فضاهای سرپوش

 

    
 نحوه همراهی وسیله نقلیه مورداستفاده دفعات بازدید محل سکونت پاسخگویان

 ها. نحوه حضور در پاالدیوم برحسب فراوانی پاسخ2شکل شماره 

 

اسخگویان پال پاالدیوم است که تمام بران برای حضور در مترین انگیزه کارها مهمزنی و تماشای ویترین مغازهپرسه

های مؤثر بر انگیزه اند. اطالع از تغییرات برندهای مختلف و غذا خوردن نیز ازجملهکردهبدون استثنا به این دو مورداشاره

ه اول در وهل د،ترین دالیل ترجیح پاالدیوم نسبت به سایر مراکز خریحضور در این مجموعه است. همچنین از مهم

ست. عالوه بر اای مختلف ها و کاالها و بروز بودن تغییرات برندهجذابیت محی  و سپس امنیت باال همراه با تنوع مغازه

های دنم، کیفیت شاپفیاین، پاسخگویان دالیل دیگری نظیر نزدیکی به محل سکونت، رفتار خوب فروشندگان، وجود کا

دهنده این ناند که نشاکردهدن فضا برای بازی کودکان و امکان قرار مالقات اشارهباالی فودکورت و سینما، مناسب بو

غییر عالیق نیز از ت ای برای ترجیح این مرکز به سایر مراکز خرید وجود دارد. برخی کاربراناست که دالیل چندگانه

 ی سبک زندگی متمایز است.نوعمثابهاند که بهزندگی روزمره خود بعد از استفاده از پاالدیوم صحبت کرده
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 . دالیل ترجیح پاالدیوم به سایر مراکز خرید تهران4شکل شماره  1. انگیزه کاربران از حضور در پاالدیوم3شکل شماره 

 

طور که پذیری مناسبی است. همانمجتمع پاالدیوم به دلیل موقعیت مکانی آن دارای دسترس پذیری:. دسترس2

رتبه بعدی نیز در م کنند و دسترسی پیادهیشتر کاربران با خودرو شخصی به این مرکز مراجعه میدهد، بنشان می 2شکل 

اند که در این مرکز با مشکل پارکینگ و کمبود جای پارک درصد از پاسخگویان اظهار کرده 59حال، قرار دارد. بااین

پیاده به این مجتمع را  پاسخگویان سهولت دسترسی درصد از 50، برابر با 5جدول شماره  اند. بر اساس نتایممواجه بوده

اند. همچنین ههای درونی فضا را باالتر از متوس  ارزیابی کرددرصد نیز امکان جابجایی در بخش 59باالتر از متوس  و 

 ساعته به این مجتمع موافق بودند. 24درصد از پاسخگویان با دسترسی  88حدود 

ضاها بسیار پذیری این فرزیابی میزان اجتماعاکارکردهای اجتماعی نیز هستند. بنابراین ها دارای مال پذیری:. اجتماع3

رصد( قرار د 60د حائز اهمیت است. نتایم مصاحبه با کاربران پاالدیوم نشان داد که بیشتر پاسخگویان )حدو

ین مجتمع را پاسخگویان، فضای ادرصد از  31دهند و تنها هایشان را در فضاهایی غیر از مراکز خرید انجام میمالقات

ماعی چندان توان گفت مرکز خرید پاالدیوم کارکرد اجتاند. بنابراین میبرای تعامالت اجتماعی مناسب ارزیابی کرده

 های قرار مالقات و تعامل اجتماعی محسوب شود.عنوان یکی از گزینهتواند بهباالیی ندارد و تنها می

دی وارد متعدمکند؟ کاربران به ن سؤال که این فضا چه حسی را در شما ایجاد میدر پاسخ به ای . جذب و طرد:4

علق و اند. ازجمله حس نظم، امنیت، فضای فانتزی گونه و شاد، تفاوت طبقاتی، حس مدرن بودن و حس تکردهاشاره

عنوان ها بهها و رستورانها فراوانی کمتری داشت. کاربران از فودکورتحال، حس مکان در بین پاسخوابستگی. بااین

عنوان فضای طرد عمل کند، چندان مدنظر نبوده است. در هایی که بهاند. ولی مکانفضاهای جذاب مجموعه نام برده

 واقع بسیاری از کاربران به وجود فضاهای طرد در درون مجموعه واقف نبودند.

های یک فضای عمومی موفق است. میزان تحمل شرطترین پیشفراگیر بودن یکی از مهم . فراگیری و محرومیت:5

« مواجهه با افراد متفاوت در فضای عمومیتمایل به»ها در فضای عمومی معیار مهمی است که از طریق دو متغیر تفاوت

                                                           
 .باشدیم یانکل پاسخگو یاز فراوان یشترآمده بدستبه یها، فراوانبودن پاسخ ایینهچندگز یلبه دل . 1
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درصد  60شود. در خصوص متغیر نخست، سنجیده می« ای به فضای عمومیهای حاشیهمیزان موافقت با ورود گروه»و 

های مختلف از طبقات اجتماعی و اقتصادی ندارند و بیشتر مواجهه با گروهاظهار داشتند که تمایلی به ناز پاسخگویا

اند تا افرادی مشابه خودشان را در فضای عمومی مال ببینند. این بدان معنی است که کاربران متمایل به فضاهای مایل

های درصد از پاسخگویان، حضور گروه 85نشان داد که تر هستند. نتایم ارزیابی متغیر دوم نیز تر و یکدستهمگن

یک از فضاهای تنها در مجتمع پاالدیوم، بلکه در هیچها را نهخانمانگران، کودکان کار، فقرا و بیای مانند تکدیحاشیه

ضای عمومی باید ای در فهای حاشیهتابند که این نتیجه چندان هم دور از انتظار نبود. در مورد حضور گروهعمومی برنمی

ها هم مانند سایرین دهد تا آنخاطرنشان کرد که ویژگی عمومی بودن فضاهای عمومی، این حق را به این افراد می

شود کننده رفتارهای خاصی است که باع  میهای ظاهری این افراد تداعیحال، ویژگیبتوانند از فضا استفاده کنند. بااین

 یتاز آن است که شهر تهران ظرف یحاک یزن هااز پژوهش یبرخ یمنتای مخالفت شود. ها در فضاهای عمومبا حضور آن

ها درهرصورت مال (.156: 1381پور،یمدن؛ 381: 1393اشرفی،؛ 253: 1397،ها دارد )رضایی نیاتحمل تفاوت یبرا یینیپا

شده کنند و بدین ترتیب فضایی همگنر میهای ناخوشایند را از فضا دوهای نظم فضایی، افراد و پدیدهکارگیری شیوهبا به

 نمایند.و یکدست برای کاربرانشان فراهم می

بق نتایم عنوان فضای عمومی، امنیت این مراکز است. بر طها بهمؤلفه مهم دیگر در ارزیابی جایگاه مال . امنیت:6

اند. ی کردهد ارزیابسیار زیای زیاد و بپاسخگویان میزان امنیت مراکز خرید را نسبت به فضاهای باز عموم 5شماره  جدول

طور که مانهاشتند. ددرصد از پاسخگویان احساس امنیت زیاد و بسیار زیاد در فضای مجتمع پاالدیوم  90همچنین 

سخیر تتوان گفت امروزه این مراکز را ها هستند و میترین مشتریان مالاند، زنان از مهمهای پیشین نشان دادهپژوهش

؛ کاظمی 1390مکاران،؛ محمد پور و ه1392؛ شریعت پناهی،1395اند )نادری و حسینی،ه قلمرو خود تبدیل کردهکرده و ب

ها بر ترین دالیل ترجیحات مالها و یکی از مهمترین دالیل حضور زنان در مال(. قطعاً یکی از مهم1384و اباذری،

 ها است.فضاهای باز عمومی توس  زنان، امنیت باالی مال

کنند. در مرکز یمهای سخت، فضا را کنترل فضاهای خصوصی شده ازجمله مراکز خرید، با استفاده از شیوه . کنترل:7

ی بدین های مداربسته، گشت حراستی پیاده و گشت امنیت اخالقی خصوصهایی نظیر دوربینخرید پاالدیوم هم از روش

ها علیرغم اطالع از وجود ابزارهای کنترل درصد از آن 55داد که شان شود. نتایم مصاحبه با کاربران نمنظور استفاده می

رایش و رفتار افراد در آدرصد از پاسخگویان با کنترل پوشش،  75فضا، مشکلی با آن نداشتند. این در حالی است که 

داشتند که در نیز اظهار  درصد از پاسخگویان 81برابر با  5فضاهای عمومی مخالف بودند. بر طبق نتایم جدول شماره 

یشتر از تجربه ذت بردن بکنند که این مسئله بر لهنگام حضور در پاالدیوم، از بابت پوشش و رفتار خود احساس آزادی می

تری نسبت به فضاهای باز عمومی حضور پیدا شود تا در اینجا با خیال آسودهافزاید و باع  میحضور در این فضا می

ین فضا روبرو ااحمتی در شوندگان اظهار کردند که با هیچ نوع مزمجموعه، اکثر مصاحبه کنند. به دلیل امنیت باالی این

 شده است.اند. تنها موارد نادری شامل سرقت گوشی موبایل و سرقت از کیف گزارشنشده
 

 ها. کیفیت فضای عمومی مجتمع پاالدیوم برحسب فراوانی پاسخ5جدول شماره 
کان جابجایی آسان در ام به فضا یادهپ یسهولت دسترس 

 اهای مختلف فضبخش
کیفیت فضا برای مالقات و 

 تعامل اجتماعی

 4 8 6 خیلی خوب

 6 11 10 خوب

 10 8 9 متوس 

 10 2 7 ضعیف

 2 - - خیلی ضعیف
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نسبت به  یدمراکز خر یتامن 
 یباز عموم یفضاها

در  یتاحساس امن یزانم
 مال یفضا

 در پوشش و رفتار یآزاد یزانم

 6 10 21 زیاد خیلی

 20 19 11 زیاد

 3 3 - متوس 

 3 - - کم

 - - - خیلی کم

 

کد تبیینی به دست آمد که در  2کد تفسیری و  6کد توصیفی،  30ها، در قالب ای بر روی مصاحبهنتایم کدگذاری مرحله

تمع پاالدیوم دارای ها به دست آمد این بود که مجنتایجی که از تحلیل مصاحبه شده است.ارائه 6جدول شماره 

هایی که در ادامه تشریح خواهد شد، بر کند. ویژگیهایی است که آن را از سایر مراکز خرید در تهران متمایز میویژگی

عنوان فضای عمومی اثرگذار بوده و نوع خاصی از فضای عمومی را در شهر تهران تولید کرده کارکرد این مجتمع به

دفعات در مصاحبه کاربران مورد تأکید بود، چندمنظوره بودن آن نسبت قبال از پاالدیوم که بهترین دالیل استاست. از مهم

عنوان فضاهای ها را باید بهکنند، مال( تأکید می2010طور که فاراگ و همکاران )به دیگر فضاهای عمومی است. همان

ای ابعاد کارکردی متنوعی هستند که هر یک زیرا این فضاها، دار (.Farrag et al,2010:116)چندبعدی مطالعه کرد 

 یدخر یعنوان فضاصرفاً به یگرد یدجد یتجار یهامجتمعدهد. از این ابعاد به بخشی از نیازهای کاربران پاسخ می

فراغت، هند. دیپوشش م ی راسرگرم ی وفرهنگ یحی،تفر فضاهای ازچندمنظوره  یابلکه مجموعه .شوندینم یفتعر

توانند در هایی هستند که میزنی، نگاه کردن به اجناس و کاالها، تماماً فعالیتروی، پرسهدیده شدن، پیادهتفریح، دیدن و 

ترین کارکرد مراکز یک فضای عمومی اتفاق بیفتند. همین چندگانگی باع  شده است تا خرید کردن که زمانی اصلی

کردن دیگر به معنای رفع نیاز آنی نیست. بلکه با فراغت خرید بود، امروزه معنای کالسیک خود را از دست بدهد. خرید 

از تعامل  یدیشکل جد یحبه همراه تفر یخانوادگ یدخرپیوند خورده و همچنین نوعی آموزش رفتار اجتماعی است. 

شت آورد که در بازارهای سنتی امکان ظهور نداشت. در واقع آن چیزی که در بازارهای سنتی وجود داپدید میرا اجتماعی 

تر از سایر ها معکوس شده است. یعنی این فراغت است که خرید را به دنبال دارد. این مسئله در پاالدیوم برجستهدر مال

ازحد کاالها در این مرکز، که به دهد که گران بودن بیشمراکز خرید است. نتایم پیمایش از کاربران پاالدیوم، نشان می

ر و همچنین برند بودن محصوالت آن است، باع  شده تا کارکرد تفریحی و دلیل قرارگیری آن در منطقه مرفه شه

مثابه الگویی از تمایزیافتگی و کسب منزلت است ها بهاز سوی دیگر، حضور در مال تر گردد.فراغتی این مجتمع پررنگ

که گفته شد، موقعیت مکانی  طورباشد. همانتر از سایر مراکز خرید شهر تهران میکه این مسئله نیز در پاالدیوم پررنگ

حال، طبقات متوس  نیز با حضور خود سعی دارند شود. بااینپاالدیوم، موجب استفاده طبقات اجتماعی مرفه از این فضا می

سطح نشان دهند و از این طریق نوعی تمایز زدایی و کسب منزلت برای خود های مرفه همتا خودشان را با این گروه

عنوان مرکز خریدی لوکس، فانتزی، صورت توصیف پاالدیوم بهها، بهسئله در محتوای مصاحبهفراهم کنند. این م

شده در پاالدیوم، هایکالس و متفاوت از دیگر مراکز خرید مورد تأکید بوده است. همچنین برند بودن محصوالت عرضه

کاربران  یقعال مختلف، ازجمله یبرندهات تغییراچک کردن کند. آن را از دیگر مراکز خرید مشابه در تهران متمایز می

آسایش  ها به همراه دارد.که نوعی منزلت اجتماعی برای آن است این فضاها از استفاده آن یلاز دال یکیو پاالدیوم 

ها در نزد کاربرانش مؤثر است. وجود تجهیزات گرمایشی و سرمایشی اقلیمی فاکتور دیگری است که بر مقبولیت مال

های فانتزی نواز بودن فضا که توس  نورها و چراغفود و چشمپوشیده بودن فضا، دسترسی به اغذیه و فستمناسب، سر

های گیرند و پژوهشها قرار میشود، همگی ازجمله مواردی هستند که در زیرمجموعه کیفیت محیطی مالایجاد می

دهد، کیفیت ها در سطح جهانی نشان میت نظری مالطور که مرور ادبیااند. بنابراین همانموجود نیز مؤید این مسئله
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ها به دلیل ماهیت های کاربران برای استفاده از فضاهای عمومی است. مالترین اولویتمحیطی به همراه امنیت، از مهم

کنند. بنابراین طبیعی است که مورد استقبال طیف شان این دو مؤلفه اساسی را به بهترین وجهی فراهم میخصوصی

 یفضا یتو امن یبه آسودگ ی،شوندگان در موارد متعددمصاحبهای از کاربران ازجمله زنان و نوجوانان قرار گیرند. ستردهگ

 ینمهم بود که باع  استمرار حضور کاربران در ا یاز کدها یکی یگران،بدون مزاحمت د یحاند. تفرکردهاشاره یومپاالد

توان بررسی کرد. یکی امنیت جانی و مالی کاربران است که از چندین بعد میامنیت در فضاهای عمومی را  .شودیمرکز م

شود. دوم امنیت حریم خصوصی است که به دلیل وجود همین ها تأمین میتوس  دوربین و نیروی حراست در فضای مال

باالتر، منجر به ناامنی  افتد. در واقع تأمین امنیتها و ابزارهای کنترلی، در فضاهای خصوصی بیشتر به خطر میدوربین

حال، چنانکه در ادامه شود که این مسئله در تمام فضاهای خصوصی شده وجود دارد. بااینحریم خصوصی کاربران می

هایی از زندگی عمومی از قبیل های خاص حاکم بر فضاهای عمومی کشور که در آن جنبهخواهد آمد، به دلیل سیاست

ویژه در پاالدیوم ها و بهگیرد، چنین نظارتی در مالفضاهای عمومی تحت نظارت قرار میپوشش، آرایش و رفتار افراد در 

توان گفت معنی نظارت در پاالدیوم با نظارت در فضاهای تر است. در واقع میبه دلیل مالکیت خصوصی آن، کمرنگ

گیرد که کاربران در امنیت رت میعمومی شهر متفاوت است. در فضاهایی نظیر پاالدیوم، اعمال نظارت با این منطق صو

دیده برای کنترل امنیت اخالقی در این مجتمع، باع  شده است که نیازی به حضور گشت باشند. وجود نیروی آموزش

ها و مال یحضور در فضاکند. بنابراین، ارشاد در این فضا نباشد که خود این مسئله، به اطمینان خاطر کاربران کمک می

نقش جنسیت در استفاده از فضاهای  ها است.یابانبا خ یسهتر در مقامکان امن یکنوعی پناه بردن به به مراکز خرید،

های بسیاری در عمومی، فاکتور دیگری است که در ارتباط مستقیم با امنیت فضاهای عمومی قرار دارد. در ایران پژوهش

کات مشترکی دارند. ازجمله ترس از خشونت، جرم و وبیش نشده است که کممورد امنیت زنان در فضاهای عمومی انجام

سوژگی جنسی زنان در فضاهای عمومی. حضور در فضاهای باز عمومی برای زنان همیشه دارای مشکالتی بوده است. 

ها بدون اینکه کاری برای انجام دادن داشته باشند، همواره با درجاتی از سختی و ایستادن در معابر عمومی برای آن

ها، آسودگی خاطر بیشتری برای زنان دارد. همراه است. به همین دلیل، استفاده از فضاهای سرپوشیده و بسته مال ناراحتی

که  ینظارت .دارند یازن یتزنان و کودکانشان به امن یعنی یدمراکز خر یان هدفمشتر، کندیاشاره م کولمانطور که همان

چندان  یگرو دیرند قرار نگ یجنس یهادهد که در معرض مزاحمتیم یطیمح هاآن شود بهیاعمال م یددر مراکز خر

ها دور نگاه مجتمع ینا یاز فضاها ،مزاحم یهاگروه ینچون از ابتدا ا .فیزیکی باشند هایخشونت نگران یستالزم ن

حوه مواجهه با ها دارد، ن(. بح  دیگری که ارتباط نزدیک با امنیت کاربران در مال314: 1396شوند )کولمان،یداشته م

نگرانی  یشههم سویکاز کنند، ( استدالل می2001گونه که هاجر و ریندورپ )دیگران در فضای عمومی است. همان

برای  یتجربه آزادیگر این مواجهه، نوعی د ی؛ از سودر فضاهای عمومی وجود داردناآشنا افراد روبرو شدن با  ناشی از

ها به دلیل امنیت باال و بنابراین واضح است که مال (.Hajer & Reijndorp,2001:116)آورد کاربران به ارمغان می

پذیری کنند. در واقع افراد در فضایی شبه اجتماعی با کنترلترین فضا را برای چنین تجاربی فراهم میکنترل زیاد، مناسب

های مختلف پژوهش حاضر، تایم بخشبا توجه به ن کند.شان را تضمین میگیرند که امنیت حضور و تجربهباال قرار می

توان در قالب دو عنوان فضای عمومی را میهای مرکز خرید پاالدیوم بهدهنده ویژگیکدهای توصیفی و تفسیری توضیح

 یعموم یحاکم بر فضاها هاییاستساختارها و س»و « یطبقه متوس  شهر یسبک زندگ»مفهوم یا دو کد اصلی 

 تبیین کرد.« کشور
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 ایگذاری مرحلهشده بر اساس روش کد. کدهای توصیفی، تفسیری و تبیینی استخراج6اره جدول شم

 کدهای تبیینی کدهای تفسیری کدهای توصیفی

طبقه  یسبک زندگ هاچند کارکردی بودن مال های چندگانه کاربران برای استفاده از فضای مالانگیزه
 مپاالدیو ترین هدف از حضور درمهمو تفریح ت لذ یمتوس  شهر

 استفاده منظم و دائمی کاربران از مرکز خرید پاالدیوم

 نصورت دونفری، خانوادگی و همراه با دوستاالگوی حضور غالب کاربران به

 استفاده از فضای مال برای قرار مالقات و تعامالت اجتماعی

 یتگهف روزانه و یو بازارها یفروشنسبت به مراکز خرده پاالدیوم یتمز

منزله به یدحضور در مراکز خر جای مراکز عادیتمایل کاربران به مراکز خرید خاص و لوکس به
 های حضورترین انگیزهدار ازجمله مهمچک کردن برندها و خرید کاالهای مارک از تمایزیافتگی و منزلت ییالگو

 یدبه مصرف کردن و خر یشترب یقتشو یبرا مکانی

 روزانه یزندگ یهادر عادت ییرغت یبرا مکانی

 کرده و شاغلفراوانی کاربران تحصیل

 یشخص یلاتومب ی بادسترسفراوانی 

استقبال از فضاهای عمومی  جذابیت محیطی پاالدیوم نسبت به سایر مراکز خرید
 هوجود تعداد زیادی از فضاهای جذاب و کم بودن فضاهای طرد در مجموع باکیفیت

عمومی  یاستقبال از فضاها مختلف یاجتماع یهامواجهه با گروهکاربران به یلاعدم تم
تر و تر، همگنبینییشقابل پ

 ترشدهکنترل
 های عمومیمجتمع و سایر فضا یدر فضا اییهحاش یهامخالفت با حضور گروه

 پاالدیوم شدنساعته  24با ی کاربران موافقت باال

های ساختارها و سیاست مجتمع یکنترل فضا یبرا سخت یهااستفاده از روش
حاکم بر فضاهای 
 عمومی کشور

 ها از فضای مجتمع توس  پرسنل حراستیخانمانهای ناخوشایند، فقرا و بیطرد گروه

 های پاالدیومترین مزیتیکی از مهم یگرانبدون مزاحمت د یحامکان تفر

نقش جنسیت در استفاده از  شیده توس  مردانترجیح فضاهای عمومی باز به فضاهای سرپو
 استقبال زیادتر زنان از فضاهای سرپوشیده فضای عمومی

 ینسج یژگسوجرم، خشونت و ترس از  یلباز به دل یاستفاده کمتر زنان از فضاها

 یباز و عموم یدر فضاها بدون هدف معذب بودن زنان در هنگام توقف

 زنان یبی براو قلمرو یا یتعلق مکان حس

و  یشخص یتجربه نوعی آزاد ازب یعموم ینسبت به فضاهاویژه در پاالدیوم بهها باال در مال یتاحساس امن
 افراد یشاز بابت عدم کنترل پوشش و آرا یتاحساس امن کشور یرسم یاز هنجارها یزگر

 باز یفضاهاها و پارکنسبت به  یاخالق یتامن یهاکمتر بودن ترس از گشت

 آشنا شدن و تعامل با جنس مخالف یامن برا ییفضا

 های پاالدیومکاربران یکی از مزیت یخصوص یمحفظ حر

 

طور که وویس های بسیاری در ادبیات فضای عمومی بوده است. همانسبک زندگی طبقه متوس ، موضوع پژوهش

شهری، همواره خواهان فضایی امن، باکیفیت، چند  دهند، طبقه متوس ( نشان می2009ملیک )( و وان2007و  2006)

اند. بسیاری از ها را یکجا فراهم کردهها در شهر تهران این خواستهباشد و مالبخش میکارکردی، همگن و لذت

تر مانند مراکز خرید و اند که با رشد هرچه بیشتر طبقه متوس  شهری، گرایش به فضاهای خصوصیها نشان دادهپژوهش

 & Devereux؛1384؛ کاظمی،1390؛ محمد پور و همکاران،1397شود )کاظمی و امیرابراهیمی،ها بیشتر میشاپکافی

Littlefield,2017; Jager,2016; Kathiravelu,2016; Carmona,2015; Miller,2014; Özsoy,2010 

Van Melik,2009; Erkip,2005; Kohn,2004; Abaza,2001; .)ها بیش از ز مالروشن است که استفاده ا

خورده است و طبقه متوس  شهری بیش از هر گروه دیگری، تمایل به مصرف و مصرفی هر چیزی با مفهوم مصرف گره

توان تحلیل کرد. هم از بعد کسب منزلت و تمایزیافتگی، هم از های مختلف میشدن دارد. این مصرفی شدن را از جنبه

عنوان نماینده شاخص طبقه متوس  شهری، د  مکان و فضا. زنان بهبعد تفریح و فراغت و هم از بعد مصرف خو

فضاهای  یناز نخست یکی ید: مراکز خرگویدی( م1394) یکه کاظمچنانها هستند. ترین و بهترین مشتری مالدائمی
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حضور در  طور مشروع آن را به تسخیر خود درآوردند.به -حتی قبل از فضاهای رسمی ادارات -ای است که زنان عمومی

خرید، فضایی متضاد با  زبری است. بنابراین در مراکمزد  زنانه و قلمرو فرمانمراکز خرید، به معنای خروج از عرصه کار بی

توانند خرید کنند، چانه بزنند، از خرید کاالیی توانند در آن آزاد و مختار باشند، میآید، جایی که زنان میخانه پدید می

بدون تهدیداتی که -انه خود را به نمایش بگذارند، در فضای عمومی حضور یابند و با امنیت خاطر نظر کنند، آزادصرف

های فضای عمومی کشور، کد بسیار ساختارها و سیاست (.124: 1394 ی،قدم بزنند )کاظم -باشد یابانممکن است در خ

های پس از انقالب، باوجود دهد. در سالها را در تهران توضیح تواند توسعه روزافزون مالمهم دیگری است که می

های کالن  حاکم بر فضاهای عمومی های نهادهای مدیریت شهری برای توسعه فضاهای عمومی تهران، سیاستتالش

 یبا مشخصات یعموم یفضاهای زیادی را برای مردم در استفاده از این فضاها پدید آورده است. کشور، محدودیت

، هاپارک ینکهاز ا یشود. جدای( شناخته میت شخصیبودن )فاقد مالک یبودن و همگان یگانرا، چون در دسترس بودنهم

های حاکم بر کنترل عرصه عمومی در ترکیب با ناامنی، سیاستاما  هایی دارند،چنین ویژگی یرانا در هاها و میدانخیابان

کشور حاکم است، ساختاری را خلق کرده است که طور دائم بر جو فضاهای عمومی ها که بهاعتمادی به غریبهترس و بی

شود. در چنین شرایطی، ویژه زنان برای استفاده از فضاهای باز عمومی میموجب کاهش میزان آزادی شهروندان به

 یدر برخها ها افزایش پیدا کند. فضای بسته و خصوصی مالتر مانند مالطبیعی است که استقبال از فضاهای خصوصی

شبه  یتجار -یمصرف یفضاها ینا ین دلیل،هم بهرا ندارد.  یباز شهر یعموم یحضور در فضاها یهایتدموارد محدو

در تهران ندارند.  یشهر یعموم یدارند که فضاهایی یتقابل هالمادر واقع شده است.  یعموم یفضا یگزینجا یعموم

دهد. کنترل فضا تحت مدیریت دولت قرار میها را در موقعیت متفاوتی نسبت به فضاهای خصوصی بودن این فضاها آن

که چنین انعطافی تری به کار گرفته شود. درحالیتواند در فضاهای خصوصی شده در حالت منعطفای است که میمؤلفه

عنوان یکی از نقدهای در فضاهای باز عمومی کمتر وجود دارد. بنابراین، علیرغم اینکه کنترل ظاهر و رفتار کاربران به

شده بر عرصه عمومی حال، در ایران محدودیت شدیدتر  اعمالشده است، بااینها در ادبیات جهانی مطرحی به مالاساس

عنوان فضاهای جایگزین موردتوجه قرار ها بهتوس  نهادهای حاکمیتی، منجر به وضعیتی شده است تا استفاده از مال

ایجاد نوعی فضای جمعی، همچنان پیامدهای ناشی از ماهیت  ها علیرغمبر اساس دیگر نتایم این پژوهش، مال گیرند.

و عادات روزمره  یبافت شهر ییرباع  تغ یتجار یهاتکثر مجتمعکنند. تجاری و خصوصی خود را بر کاربران اعمال می

طور که هماناست. شده  یو مصرف یتجار ی مردم در مح یشترداشتن بو کشاندن و نگه یعموم فضاهای مردم در

خود را در شهر مسل   یو فضا یهروح یتجار یهاو مجتمع یدمراکز خر( نیز تأکیددارند، 1397می و امیرابراهیمی )کاظ

رو شود و ازآن ی مصرفیالگوها یمهضم یشترکنند که شهروند بیخاص را در فضا حاکم م یاسینظم س یو نوع اندکرده

 یدکه مراکز خر یتیجمعدر واقع  دهند.یتر مماع بزرگو کنش ورزی در اجت یجمع یتفعال ی برایبه و یفرصت اندک

متفاوت است.  یرتجاریباز و غ یعموم فضای درون یتو جدا هستند و با جمع یزهاتم یتیسازد جمعیدرون خود م

 ها و ازجمله پاالدیوم، نتایم این مطالعه روشن ساخت که اوالً کارکرد اجتماعیهمچنین در مورد کارکردهای اجتماعی مال

گیرد، بازهم وابسته به منطق تجاری و پاالدیوم چندان قوی نیست. ثانیاً، اگر هم رواب  اجتماعی در این مراکز شکل می

گیرد وجود صورت آزادانه شکل میسودآور فضا است و فاصله محسوسی با رواب  اجتماعی که در فضاهای عمومی به

کنند. زیرا اوالً امنیت و آرامش آن در گرو طرد مکان طرد نیز عمل می عنوانها و ازجمله پاالدیوم بهدارد. از طرفی مال

کننده از این فضا ازحد کاالها، امکان خرید را به بسیاری از افراد استفادههای دیگر از فضا است و ثانیاً، گرانی بیشگروه

 دهد.نمی
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 گیرینتیجه

هـایی رکردهـا و کیفیتعنوان فضای عمـومی واجـد چـه کاها بهدغدغه اصلی پژوهش حاضر این بود که نشان دهد مال

دچـار را  یمـومع یکارکرد فضاها، هامالآمده نشان داد که دستهستند و دالیل استقبال از این فضاها چیست؟ نتایم به

ی هـایگیکـه مبتنـی بـر ویژ تولیدشده استی عمومی از فضا یدینوع جدها، اند. با ظهور و فراگیر شدن مالکردهتحول 

تـر بینیتر و قابـل پیشحال فضایی همگنتر و درعینپذیری بیشتر، امنیت باالتر، کیفیت محیطی مطلوبهمچون کنترل

های طبقه متوس  در زندگی روزمره ها و گرایشها نمایانگر تسل  اقتصاد نئولبیرالی همراه با تغییر سلیقهاست. این ویژگی

طور های حـاکم بـر فضـاهای عمـومی در ایـران نیـز بـهن و سیاسـتای کـالحـال، سـاختارهطور جهانی است. بااینبه

عنوان نوعی از فضاهای عمومی جـایگزین، مؤثرنـد. در واقـع ها بهها و استفاده از آنتوجهی، بر توسعه روزافزون مالقابل

هـا و هـم بـر مالهای خاصی را، هم بر فضاهای باز عمـومی ساختارهای حاکم بر فضاهای عمومی در کشور، محدودیت

هـا بسا مالاند. چهکند و از این نظر، هر دوی این فضاها با آنچه در غرب و کشورهای دیگر وجود دارد، متفاوتاعمال می

ر تعامالت چه از نظ در شهرهای ایران کارکرد بهتری نسبت به فضاهای باز عمومی چه از نظر امنیت و کیفیت محیطی و

 ها بر زندگی عمومی غافل شد.شود تا از پیامدهای نامطلوب مالین مسئله دلیل نمیاجتماعی داشته باشند. اما ا

ها، مقایسه چندان دقیقی نیست. ها با فضاهای باز عمومی از نظر میزان عمومیت آننکته بعدی این است که مقایسه مال

تعلـق ماز عمومی بت که فضاهای زیرا ماهیت فضاهای عمومی و خصوصی، از اساس با یکدیگر متفاوت بوده و بدیهی اس

تـوان بـه های بیشتری دارنـد و از ایـن نظـر نمیها به دلیل خصوصی بودنشان محدودیتبه بخش عمومی هستند و مال

-قدر ادامه پیدا کند که جای فضاهای باز عمومی را بگیرنـد ها آنکه توسعه مالحال، درصورتیها خرده گرفت. بااینمال

تری دارد. زیـرا وبرو خواهیم شـد کـه نیـاز بـه مطالعـات انتقـادیر، با وضعیتی -ور از ذهن نیستچیزی که چندان هم د

ها در وهله اول تابع منطق تجاری و سوداگرانه ایـن های مربوط به عمومی بودن مالطور که گفته شد، تمامی جنبههمان

توجـه بـه  براین، بـااست نه چیز دیگر. بنـا فضاها است و اصوالً هدف اصلی از توسعه چنین فضاهایی، تشویق به مصرف

گیری توان چنـین نتیجـههای اجتماعی و فضایی زندگی شهری، در نهایت میها بر برخی از جنبهپیامدهای نامطلوب مال

ها دهند، نیازمند بازنگری و تعدیل در نقشها با عنوان فضاهایی که به نیازهای جدید زندگی شهری پاسخ میکرد که مال

 ارکردهایشان هستند.و ک
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