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تحلیل و ارزیابی جایگاه مالها بهمثابه فضای عمومی


مطالعه موردی :مرکز خرید پاالدیوم تهران

محبوبه ایزدپناه  -دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران
میترا حبیبی -1دانشیار شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/07/11 :

تاریخ پذیرش1397/11/11 :

چکیده
عمومی شدن فضاهای تجاری ،یکی از روندهای وابسته به خصوصیسازی فضای عمومی است که در طـی آن ،فضـاهای
تجاری مدرن مانند مراکز خرید و مالها ،با ایجاد کارکردهای چنـدمنظوره ،امکـان دسـترسپذیری بیشـتری بـرای عمـوم
فراهم میکنند و بیشازپیش در جایگاه فضای عمومی قرار میگیرند .ازاینرو ،هـدف پـژوهش حاضـر ،تحلیـل و ارزیـابی
جایگاه مالها بهعنوان نوعی از فضای عمومی است که بامطالعه موردی مرکز خرید پاالدیوم در منطقه  1تهران انجامشده
است .روش تحقیق ،از نوع کیفی بر مبنای مطالعه کتابخانهای ،مصاحبه و گفتگو با  32نفر از کاربران مجتمع پاالدیوم بـود
که به روش هدفمند انتخاب شدند .معیار توقف نمونهگیری ،اشباع نظری و تکراری شدن پاسخها بود .سـنجههای تحقیـق
نیز در قالب یک پرسشنامه کیفی نیمه ساختاریافته با  7مؤلفه اصلی و  34سـؤال پیادهسـازی شـدند .بـرای تجزیـهوتحلیل
دادهها از روش آمار توصیفی و کدگذاری مرحلهای استفاده شد .نتایم نشان میدهد که مجتمع پاالدیوم علیرغم ناکارآمدی
در برخی مؤلفههای فضای عمومی ،ویژگیهایی دارد که کاربران ،آن را به سایر مراکز خرید در تهران ترجیح میدهند .چند
کارکردی بودن ،آسایش اقلیمی ،کیفیت محیطی و امنیت باال ،مهمترین دالیل استقبال از پاالدیوم بود .همچنـین اسـتفاده
جوانان و زنان از این فضا ،بهمثابهنوعی منزلت یابی و تمایز زدایی است .یافتههـای پـژوهش نشـان مـیدهـد کـه مالهـا
علیرغم ترویم فرهنگ مصرف و محدودیتهایی که بر کاربران خود اعمال میکنند ،به دلیل «سبک زندگی طبقه متوس »
و «وجود محدودیتهای ساختاری حاکم بر فضاهای عمومی کشور» ،بهعنوان نوعی از «فضاهای عمومی جایگزین» عمل
میکنند.

واژگان کلیدی :فضای عمومی ،مالها ،خصوصیسازی ،پاالدیوم ،شهر تهران.

مقدمه
 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم محبوبه ایزدپناه در رشته شهرسازی به راهنمـایی نویـسنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
تهران میباشد.
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فضاهای عمومی در شهرهای معاصر ،تحتفشارهای ناشی از سـرمایهداری و خصوصیسـازی قـرار دارنـد ( Bugariĉ,

 .)2010:173این نیروها همراه با جریانهای جهانیشدن و مدرنیزاسـیون ،منجـر بـه تغییـرات اساسـی در فراینـدهای
ساخت و مدیریت فضاهای عمومی شدهاند .این تغییرات ،بهطورکلی جهت مشخصی را دنبال میکند که همان دور شـدن
از حیطه دخالت مستقیم دولت و افزایش بیشتر سهم عامالن بخش خصوصی در تأمین و مدیریت فضاهای عمومی اسـت
( .)De Magalhaes & Trigo,2017:1خصوصیسازی فضاهای عمومی علیرغم تمـامی انتقادهـای وارد بـر آن در
سالهای اخیر ،منجر به گسترش دایره شمول فضاهای گوناگون بهعنوان فضای عمومی شده است .بهگونهای کـه دیگـر
نمیتوان فضاهای عمومی را تنها به فضاهای بازمانند پارکها ،خیابانها و میدانها محدود کرد .بلکه در مقابل ،بسـیاری
از فضاهای نیمه عمومی مانند مراکز خرید ،کتابخانهها ،بیمارستانها ،کافیشاپها و سینماها که بعضـی از آنهـا کـارکرد
اجتماعی چندان قوی هم ندارند ،به دلیل امکان دسترسپذیری عمومی ،بهعنوان نوعی از فضای عمومی عمـل میکننـد.
ازجمله مهمترین فضاهای عمومی که نماینده تمامعیار شیوه تولید سرمایهداری و خصوصیسـازی هسـتند ،میتـوان بـه
مراکز خرید بزرگمقیاس یا مالها اشاره کرد .پژوهشهای مختلف نشان داده است که شـاپینگ مالهـا ،قسـمت اصـلی
چشمانداز تجاری اکثر کشورهای دنیا بوده و نقش مهمـی در صـنعت خردهفروشـی و توریسـم پیـدا نمودهانـد ( Jäger,

 .)2016; Ozorhon & Ozorhon,2014; Farrag et al,2010همانطور که فایف ( )1998میگوید ،این مراکـز
ابتدا در حومههای خارج از شهر آمریکای شمالی ظهور کردند و توسعه آنها در پیوند تنگاتنگ با توسعه بزرگراهها و تولید
انبوه اتومبیل قرار داشت که منجر به جدایی گزینی حومه از مرکز شهر میشد ( .)Fyfe,1998:26ولی بهتدریم مکـان
گزینی این مجتمعها تغییر کرد و به داخل شهر کشیده شدند .بدین ترتیب ،قرارگیری مالها در داخل شـهرها ،منجـر بـه
پدید آمدن نوعی فضای خصوصی با دسترسپذیری عمومی شد که مهمترین هدف آن ،تلفیق اوقات فراغـت بـا خریـد و
مصرف بود و ازاینرو ،موردانتقاد بسیاری از صاحبنظران قرار گرفت.
اگر چالشهای فضاهای عمومی معاصر را از منظر میزان عمومیت آنها واکاوی نمود این فضـاها بـا دو چـالش همبسـته
مواجهاند :نخست تجاری شدن فضاهای عمومی و دوم عمومیشدن فضاهای تجـاری .تجـاری شـدن فضـاهای عمـومی
بدین معنا است که فضاهای عمومی در شهرها کارکردهای تجاری به خود میگیرند .در مقابل ،عمـومی شـدن فضـاهای
تجاری به معنی آن است که فضاهای تجاری مدرن مانند مراکز خرید و مالها ،با ایجاد کارکردهای چنـدمنظوره ،امکـان
دسترسپذیری بیشتری برای عموم فراهم میکنند و بیشازپیش عمـومی میشـوند .بنـابراین ،عمـومی شـدن فضـاهای
تجاری ،ضرورت ارزیابی این مراکز را ایجاب میکند .از زمان توسـعه مالهـا ،همـواره دیـدگاههای مخـالف و موافـق در
خصوص جایگاه این مراکز بهعنوان فضای عمومی مطرحشده است و بین صاحبنظران در ایـن زمینـه اتفـاقنظر وجـود
ندارد .بااینحال ،در تحلیل مالها بهعنوان نوعی از فضای عمومی بایستی به تفاوتهای اساسی این مراکز با فضاهای باز
عمومی اشاره کرد .اصوالً دسترسی بدون محدودیت در تمام زمانها برای همه و اداره شدن توسـ یکنهـاد عمـومی در
جهت منافع عمومی ،معیار اصـلی تعریـف فضـای عمـومی شـهری اسـت (.)De Magalhaes & Trigo,2017:6

درحالیکه ویژگیهای فوق در فضاهای شبه عمومی و ازجمله مالها وجـود نـدارد .در ایـران اگرچـه هنـوز بـا واگـذاری
فضاهای عمومی به بخش خصوصی به شکل گسترده روبرو نیستیم ،بااینحال خصوصیسازی فضاهای عمومی رونـد رو
به رشدی را نشان میدهد که ساختوساز مالها و شاپینگ سـنترها مهمتـرین نمودهـای ایـن پدیـده هسـتند .سیاسـت
شهرداری تهران در سالهای اخیر بهگونهای بوده که ساختوساز این مراکز را تشدید کـرده اسـت .بهطوریکـه از سـال
 1384تا  1396بیش از  160مرکز خرید ،مال و مگامـال در تهـران ساختهشـده اسـت (کـاظمی و امیرابراهیمـی.)1397،
همانطور که کاظمی ( )1396اشاره میکند ،پیامد منطقی گسترش کمی مالها و مراکز خرید در شهر تهـران ایـن اسـت
که مالها در نهایت جایگزین فضاهای عمومی شهر میشوند و در نتیجه ،مردم از درون کوچهها و خیابانهـا بـه مالهـا
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مهاجرت خواهند کرد .همین امر ،مراکز خرید را تبدیل به مهمترین عنصر هویتی و وجودی شهر خواهـد کـرد (کـاظمی،
 .)1396در واقع نوع جدیدی از فضاهای عمومی در حال شکلگیری است که ماهیت و کارکرد این فضاها هنـوز بـهخوبی
مطالعه نشده است .بهویژه عملکرد این مراکز بهعنوان فضای عمومی ،ضرورت مطالعه بیشتر در خصوص ارزیابی جایگـاه
آنها در بین کاربرانش را برجسته میسازد .این ضرورت در شهر تهران با رشد قارچ گونه ایـن مجتمعهـا ،جایگـاهی کـه
آنها بهعنوان فضاهای عمومی جدید یافتهاند ،و میزان استقبال شهروندان از این فضـاها بیشازپـیش احسـاس میشـود.
مطابق آمارهای ارائهشده در یک طرح پژوهشی ،هماکنون رفتن به مرکز خرید یکی از سه اولویت شهروندان تهرانی است
(پارک ،منزل اقوام و دوستان و مرکز خرید) .همچنین  66درصد شهروندان تهران از این مراکز صرفنظر از جنسیتشـان
بازدید میکنند (کاظمی و امیرابراهیمی .)263 :1397،همین امر حاکی از اهمیتی است که بهتدریم این فضاهای نـو پدیـد
شهری در تهران برای خود دستوپا کردهاند .ازآنجاکه توسعه مالها تا حد زیادی وابسته بـه اراده سـرمایهگذاران بخـش
خصوصی -و البته باهمراهی مجوزهای صادره از سوی نهادهای دولتی -است ،ازاینرو ،میتـوان گفـت انگیـزه اصـلی از
تولید و توسعه چنین فضاهایی ،صرفاً کسب سود از فضا است و دیگر کارکردهـای فضـا ،تحـت شـعاع ایـن انگیـزه قـرار
میگیرند .از همین رو ،تبیین و ارزیابی جایگاه مالها بهعنوان فضای عمومی درونشهری هـدف اصـلی پـژوهش حاضـر
است که بامطالعه موردی مرکز خرید پاالدیوم انجامشده است .در راستای این هدف ،سعی شده اسـت تـا بـه سـؤال زیـر
پاسخ داده شود« :مالها در شهر تهران چه جایگاهی بهعنوان فضای عمومی دارند و مطالعه ابعاد کارکردی آنها با تأکید
بر مجتمع پاالدیوم نشاندهنده چه واقعیتهایی است؟»
ارزیابی مراکز خرید بهعنوان فضای عمومی ،موضوع پژوهشهای بسیاری در سطح جهانی بـوده اسـت کـه هرکـدام بـه
فراخور رشته تخصصی خود به این مراکز نگریستهاند .بااینحال ،پژوهشهای اندکی در داخـل کشـور ،بـه ایـن موضـوع
پرداختهاند .بااینحال ،همانطور که کاظمی تأکید میکند ،اندک مطالعات انجامشـده در ایـران ،از تحقیقـات مثبـت نگـر
مصرف و فضا شروعشده و به نگاه انتقادیتر میل پیدا کردهاند .رویکردهای اولیه اغلب بر گشایش فضایی بیشتر در شهر،
آزادی عمل زنان و توسعه الگوهای فراغتی در کنار خرید تأکید میکردند .اما تحقیقات متأخر ،عموماً جنبههایی از اقتصـاد
سیاسی فضا را برجسته میکنند و بر موضوعاتی چون نقش ایدئولوژی سرمایهداری در فضـا ،کنتـرل و مـدیریت افـراد در
فضای خرید ،تضعیف فضاهای باز شهری و طرد اقشار حاشیهای تأکید میکنند (کاظمی .)91 :1397،در ادامـه ،از هـر دو
دیدگاه ،پژوهشهایی برای مرور انتخابشدهاند:
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جدول شماره  .1پیشینه پژوهشی مرتبط با مالها بهمثابه فضای عمومی
خالصهای از نتایم پژوهش
عنوان پژوهش
جایی که کل شهر باهم است :جوانان ،توسعه مالها مهمترین نماد سلطه مدرنیته و اقتصاد بازار آزاد در شهر اکتوبه
جنسیت و مصرفگرایی در فضای قزاقستان پس از فروپاشی شوروی سابق میباشد که دارای پیامدهایی همچون
اجتماعی مگامال در آکتوبه ،غرب تعطیلی مراکز خرید کوچک ،تضاد بافرهنگ بومی منطقه ،شکلگیری فضاهای
جنسیتی زنانه ،تأمین امنیت باال ،تسهیل رواب اجتماعی بین جوانان و بهبود
قزاقستان»
دسترسی زنان به فضای عمومی بوده است.
مهاجرت به دوبی :کارگران کم دستمزد و مالها در دوبی به محل مصرف و گذران اوقات فراغت طبقه متوس بهویژه زنان
تبدیلشدهاند .به همین دلیل ،بهطور سفتوسخت ،از ورود مهاجران سیاهپوست،
ساخت یک شهر جهانی
کارگران و گروههای فرودست به این مراکز ممانعت میشود.
تأثیر ،مصرف و هویت در مرکز خرید محی مادی شده مالها ،عرصهای برای نمایش ایدئولوژی است و به طرد بخش
بزرگی از مردم از فضای عمومی انجامیده است.
بوینس ایرس
مناظر شهر اسالمی :تغییر فضای مرکز در ماه رمضان مراکز خرید در اندونزی ،نوعی فضای عمومی مبتنی بر مصرف تولید
میکنند و منجر به تغییر آئینهای ماه رمضان از یک سنت پرهیزکارانه به یک عمل
خرید در ماه رمضان در اندونزی
مصرفی میشوند.
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ترجیحات کاربران در تبدیل مراکز خرید
به فضاهای عمومی شهری خصوصی
از فضای عمومی به شاپینگ مال :مورد
میدان شهر در شهر بورسا ،ترکیه

مرکز خرید ایم پارک در ازمیر ترکیه ،سبک زندگی جدیدی را خلق کرده و منجر به
بهبود فراغت و تفریح مردم شده است.
احداث یک مرکز خرید در شهر بورسای ترکیه ،با ایجاد فضای عمومی کنترلشده و
تغییر ذائقه مردم ،بر استفاده از سایر فضاهای عمومی مجاور تأثیر منفی داشته است.

مراکز خرید در هند :شیوههای جدید
تقسیم اجتماعی
سرنوشت آمریکا؟ نظم دهی فضا و خلق
اجتماع در مراکز خرید آمریکایی

مالها در هند ،نوعی فضای عمومی مصرفی هستند که با حذف گروههای نامطلوب
از فضا ،شیوههای تقسیمکار نئولیبرالیستی را نشان میدهند
مالها از طریق شیوه های نظم دهی به فضا ،در تضاد با منافع عمومی جامعه بوده و
سودجویی شخصی را رواج میدهند .همچنین تشدید کنترل رفتاری ،نادیده گرفتن
حق حریم خصوصی برای عموم و نابودی حق آزادی در شهر را در پی دارند.
خصوصیسازی فضای عمومی در قالب توسعه مالها باع افزایش کنترل رفتار
مردم ،کاهش تنوع فرهنگی ،ترویم فرهنگ مصرف و حذف برخی از گروههای
اجتماعی از فضا شده است
مالها در ترکیه ،نوعی فضای عمومی همگن و یکدست تولید کردهاند .بدین ترتیب،
برای فراهم کردن یک محی امن و راحت برای نیازهای طبقه متوس شهری،
برخی از گروههای اجتماعی که در تضاد با این هدف هستند ،حذف میشوند.
مالها علیرغم تأمین امنیت زیاد برای کاربرانشان ،ابزاری برای افزایش کنترل
اجتماعی بر مردم نیز هستند.
تقاضا برای مصرف بیشتر و متمایزکنندهتر در جامعه ترکیه ،مستلزم توسعه مالها
بهمثابه فضاهای مصرفی و فراغتی جدید بهجای خیابانها و خرده مغازههای
کوچکتر است.
مالها در مصر ،مبدل به فضاهایی برای تعامل اجتماعی ،مصرف و شکلدهی به
سبک زندگی و برقراری رواب مدرن شدهاند .لذا عامل جذابیت مالها در قاهره،
صرفاً امر خرید نیست.
ضمن مطالعه نحوه استفاده جوانان و سالخوردگان از مالها ،استراتژیهایی را برای
بهبود کارکرد مالها ارائه کردهاند که شامل امنیت ،فراگیر بودن و صمیمیت اجتماعی
است.
ارزیابی میزان عمومیت مجموعه سیتی سنتر اصفهان با استفاده از مدل ستارهای بر
مبنای  5مؤلفه «مالکیت»« ،کنترل»« ،مدنیت»« ،پیکرهبندی فضایی» و «پویایی و
تحرک» نشان داد که میانگین عمومیت در این مرکز خرید پایین است که دلیل آن
را میتوان در رویکردهای مدیریتی در مجموعه ،کنترل بیشازاندازه فضا و دوری آن
از مرکز شهر جستجو کرد.
علیرغم تالش طراحان مراکز خرید برای ایجاد معانی اصیل و فضایی باکیفیت
(بهزعم خود) ،آنچه توس کاربران این مراکز تجربهشده ،مبتنی بر تصویرهای
بزکشده پسامدرن است .همچنین حضور فقرا و اقلیتهای فرهنگی در این مراکز ،با
سبک زدایی از سبکهای منحصربهفرد تولیدشده بهواسطه نوع کاالها ،معماری و
موقعیت جغرافیایی این مراکز ،نظام معنایی تولیدشده توس الگوهای سرمایهداری را
متزلزل و دستخوش تغییر میکند.
تجربه فضای شهری به تجربه خرید تقلیل یافته است و تجربه خرید رفتن به شکل
جمعی جای تجربه شهر بهصورت جمعی را گرفته است .در نتیجه مراکز خرید امکان
فعالیتهای جمعی و کنشگری اجتماعی را سلب میکنند.
مالها از طریق تعریف نظم از پیشساخته ،سازماندهی فضایی و آئیننامههای
انضباطی سعی در کنترل رفتاری کاربران خود دارند.
مجتمع تجاری کوروش بهعنوان شکلی از سرمایهداری نئولیبرال دیدهشده است.
باوجود تمام اثرات مثبت این مجموعه در ایجاد فضای جمعی و عمومی ،نمیتوان
پیامدهای مخرب آن را بر ساکنان محلی انکار کرد.

Voyce, 2006

نئولیبرالیسم ،مراکز خرید و پایان
مالکیت؟»

Erkip, 2005

ظهور مرکز خرید در ترکیه :استفاده و
جذابیت یک مال در آنکارا

Manzo, 2005

کنترل اجتماعی و مدیریت فضای
شخصی در مراکز خرید
شاپینگ مال بهمثابه حوزه عمومی
نوظهور در ترکیه

Erkip, 2003

 Abaza, 2001مالهای خرید ،فرهنگ مصرف و تغییر
شکل فضای عمومی در مصر
& White
Sutton, 2001

برنامهریزی اجتماعی برای توسعه مجدد
مالها (مطالعه موردی استرالیا)

زمانی و
همکاران
()1397

ارزیابی عمومیت مراکز خرید معاصر ،مورد
مطالعاتی :مجموعه سیتی سنتر اصفهان

عسگری و
همکاران
()1397

معماری مصرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر
پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید
شهری

کاظمی و
امیرابراهیمی
()1397
معصومی
()1396
نادری
و حسینی
()1395

مطالعه ابعاد فرهنگی و اجتماعی مگا
مالها و مجتمعهای بزرگ تجاری
نقش مگا مالها در بازتولید انضباط
اجتماعی
تهران در محاصره سرمایهداری :مطالعه
موردی مجتمع تجاری ،فرهنگی ،تفریحی
کوروش

تحلیل و ارزیابی جایگاه مالها بهمثابه فضای عمومی....
محمد پور و
همکاران
()1390

مطالعه تفسیری خردهفرهنگ دختران
پاساژ گرد به شیوه تحلیل موضوعی
(مطالعه موردی :پاساژ ستاره فارس شیراز)

کاظمی و رضایی
()1387

دیالکتیک تمایز و تمایز زدایی پرسهزنی
وزندگی گروههای فرودست شهری در
مراکز خرید تهران

کاظمی ()1384

زندگی روزمره در مراکز خرید (مطالعه
موردی مراکز خرید در شهر تهران)
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برخالف تصور متعارف از پاساژ بهمثابه فضایی برای خرید و مصرف ،پاساژ فضایی
عمومی برای نمایش خود ،پرسهزنی ،تاکتیکهای شخصی و رواب بین جنسی فراهم
میسازد که کارکردهای پنهان آن را شکل میدهند .به دلیل محدودیتهای موجود
در فضاهای عمومی کشور ،مراکز خرید تبدیل به محلی جهت نمایش رفتارهای
اغراق آمیز توس دختران در زمینه مد و پوشش و گریز از هنجارهای حاکم بر جامعه
شده است.
حضور گروههای فرودست و فقیر جنوب شهر تهران در مراکز خرید شمال شهر ،نه
برای خرید بلکه برای پرسهزنی و وقتگذرانی است .این مطالعه برخالف بسیاری از
پژوهشها مشابه ،نظام طرد موجود در مراکز خرید را نفی کرده و نشان میدهد که
فرودستان نیز همانند سایر گروههای طبقات باال ،با نوعی مقاومت عملی اصرار بر
حضور در مراکز خرید دارند.
حضور گروههای اجتماعی مختلف در مراکز خرید شهر تهران ،دارای نوعی کردار
مبتنی بر معنا و مقاومت است و اهدافی غیر از خرید را تبیین میکند.

مبانی نظری
خصوصیسازی فضای عمومی و تولید فضاهای شبه عمومی

در سالهای اخیر ،تعریف متداول قدیمی که فضای شهری را حاصل تقابل دو فضـای عمـده (فضـای عمـومی و فضـای
خصوصی) میداند ،دستخوش تغییر شده و پارادایم جدیدی ظهور کرده است که «فضای عمـومی – خصوصـی» نامیـده
میشود ( .)Devereux & Littlefield,2017:10بر اسـاس ایـن پـارادایم ،کارمونـا و همکـاران ( )2003فضـاهای
عمومی را شامل سه دسته میدانند :فضاهای عمومی خارجی (مانند میدانها) ،فضاهای عمومی داخلی (مانند کتابخانـهها)
و فضاهای شبه عمومی ( .)Carmona et al,2003بدین ترتیـب ،کارمونـا فضـاهای شـبه عمـومی را چنـین تعریـف
میکند :مکانهایی که از نظر قانونی متعلق به بخش خصوصی هستند .اما بخشی از قلمرو عمـومی محسـوب میشـوند.
مانند مراکز خرید ،دانشگاهها ،زمینهای ورزشی و در برخی از کشورها زیرساختهای خصوصی شـده حملونقـل .اینهـا
مکانهایی هستند که خصوصیاند اما امکان دسترسی عمومی را نیز دارند ( .)Carmona,2015:375یکـی از دالیـل
رشد فضاهای شبه عمومی ،پاسخ به چالشهایی است که فضاهای عمومی با آنها مواجهاند .همانگونه که کارمونا بیـان
میکند ،فضاهای عمومی باید در برابر موانع مختلف مانند جرم و جنایت ،سوءاستفاده ،خشونت و شرای نامسـاعد اقلیمـی
محافظت شوند .در این میـان ،امنیـت کـاربران ،کلیـدیتر از بقیـه چالشهـا اسـت ( .)Carmona,2015:112وجـود
خشونت ،دزدی ،استعمال مواد مخدر ،و گدایان و بیخانمانها در فضای عمومی ،مدیران این فضاها را ملزم میکنـد تـا از
طریق فیلتر کردن فعالیتها و افراد نامطلوب ،فضا را در برابر عوامل ناخوشایند محافظت کنند .امـا ایـن اقـدامات زمـانی
ارزشمند هستند که ویژگی عمومی بودن فضای عمومی از دست نرود .به همین دلیل در فرایند مدیریت فضاهای عمومی،
وضعیت پیچیدهای بروز میکند که در طی آن از یکسو بایستی امنیت و کیفیت فضای عمومی تضمین شـود و از سـوی
دیگر امکان دسترسپذیری برای تمام گروههای اجتمـاعی بـهعنوان بخشـی از «عمـوم» فـراهم گـردد .اینجاسـت کـه
خصوصیسازی فضای عمومی بهعنوان یک مسئله پروبلماتیک خود را نشان میدهد .چنانکـه وانملیـک ( )2009اذعـان
می کند ،مشکل اصلی دخالت بخش خصوصی در مدیریت فضاهای عمومی این است که به دلیل کنترل دسترسی به فضا،
عمومیت آن کاهش مییابد (.)Van Melik,2009:114
دیدگاههای مرتبط با مالها بهعنوان فضای عمومی

بهطورکلی دیدگاههای صاحبنظران در مورد مالها و مراکـز خریـد بـهعنوان فضـای عمـومی را میتـوان بـه دو گـروه
دیدگاههای انتقادی و دیدگاههای مثبت نگر تقسیم کرد که در ادامه به هر یک از آنها پرداخته میشود.
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 .1دیدگاههای انتقادی :دیدگاههای انتقادی عمدتاً در چهارچوب اقتصاد سیاسی فضا و نقد اقتصاد نئولیبرالی مطرحشدهاند.
در این دیدگاه ،فضاهای خصوصی شده ازجمله مراکز خرید به دلیل تـرویم مصـرفگرایی ،تضـعیف روح اجتمـاعی فضـا،
حذف برخی گروههای اجتماعی از فضا ،کنترل رفتاری کاربران ،تضعیف آزادی مدنی ،تضـعیف تعـامالت خودجـوش بـین
مردم و تخریب فرهنگ عمومی نکوهش میشوند .همچنین توسعه فزاینده مراکز خریـد بـا موضـوعاتی همچـون نقـش
قدرت ،نهادهای دولتی ،نظامهای سیاسی ،رانت ،نظام سرمایهداری و ایـدئولوژیهای تولیـد فضـا توضـیح داده میشـود.
وویس ( )2006و اسمیتسیمون ( )2001مدعیاند که مراکز خرید با کنترل رفتار کاربران و ترغیب آنها به مصرفگرایی،
منجر به ارائه نوعی از فعالیتها و تجارب بسیار محدود و قابل پیشبینی برای افراد در مقایسه بـا پتانسـیلهای خـالق و
غیرقابلپیشبینی یک فضای عمومی موفق میشوند ( .)Voyce,2006; Smithsimon,2001برخی تأکیـد میکنـد
که مدیران فضاهای شبه عمومی وعدههای زیادی از نظر آزاد بودن دسترسی این فضاها به عموم مردم میدهند .اما ایـن
وعدهها معموالً دارای ضمانت قانونی نیست و یا قابلیت لغو شدن دارد .برخی دیگر از منتقدان ادعا میکنند کـه فضـاهای
خصوصی شده ،با محدود کردن روند اعتراضهای عمومی ،فعالیتهای سیاسـی و مـدنی ،فراینـد دموکراسـی را تضـعیف
میکنند ( .)Kohn,2004; Kruppa,1993کروپا ( )1993تأکید میکند که مراکز خصوصی شده اگرچه بـرای عمـوم
قابلدسترساند؛ اما کارکرد حیات مدنی ندارند .گارد خصوصی و پرسنل امنیتی این مراکز ،بسیاری از گروههای اجتمـاعی
را بهعنوان جمعیتهای نامطلوب تشخیص میدهـد و از ورود آنهـا بـه ایـن فضـاها جلـوگیری میکنـد .بیخانمانهـا،
گروههای نوجوانان اقلیت ،سازمانهای خیریه و معترضین سیاسی ازجمله گروههایی هسـتند کـه جـایی در مراکـز خریـد
بزرگمقیاس آمریکا ندارند ( .)Kruppa,1993از نظر کرسل ( )1998مالها دارای مقاصد تجاری فـوری هسـتند .ایـن
مسئله برای توسعهدهندگان بسیار سودآور است و به صاحبان این امالک اجازه میدهـد تـا جمعیتهـای نـامطلوب ،غیـر
خریداران و حتی صاحبان فروشگاههای ارزانقیمت را از فضا حذف کنند .این فضاها در عوض ،امتیازاتی را بهمنظور جذب
جمعیت حومه شهرکهای پیشرفته ،نخبگان شهری و گردشگران با درآمد باال فراهم میکنند و در واقع فضا را پـوالریزه
میکنند ( .)Kressel,1998همچنین لوکایتو سایدریس ( )1993معتقد است که ویژگیهای طراحی فضاهای خصوصـی
بهطور قابلمالحظهای از فضاهای عمومی پیش از آن متفاوتانـد .درونگرایـی ،حصارکشـی ،حفاظـت ،فـانتزی سـازی،
تجاریسازی ،فیلترینگ و طرد اجتماعی ،ویژگیهای هستند که با منافع خصوصی سازگارند .اما همیشه برای عموم مردم
سودمند نیستند (.)Loukaitou-Sideris,1993:139

 .2دیدگاههای مثبت نگر :در دیدگاههای مثبت نگر ،مالها به دلیل ایجاد امنیت باال ،داشتن کیفیت محیطی باالتر نسـبت
به سایر فضاهای عمومی و ویژگیهای تفریحی و سرگرمکنندهشان ،موردتوجه محققان هستند .وانملیـک ( )2009بیـان
میکند که روند اخیر خصوصیسازی نباید بهعنوان یک تهدید تلقی شود بلکه باید بـهعنوان شـکل جدیـدی از توسـعه و
مدیریت فضای عمومی دیده شود ( .)Van Melik,2009:202وانملیک و همکاران ( )2007به این نتیجـه رسـیدهاند
که سیاستهای فضای عمومی در هلند دارای دو جهتگیری اصلی بوده است -1 :ایجاد فضاهای امن  -2ایجاد فضاهای
سرگرمی و فانتزی گونه .بر همین اساس ،تمایل دوطرفهای از سوی شهروندان و سیستمهای مدیریتی-حـاکمیتی وجـود
دارد مبنی بر اینکه فضاهای عمومی باید بیشازپیش کنترلشدهتر ،امنتـر و همگنتـر گردنـد .بـدین ترتیـب ،گسـترش
روزافزون مراکز خرید را حاصل خواست و اراده طبقه متوس شهری میبیند که خواهان یـک فضـای امـن و باکیفیـت و
درعینحال سرگرمکننده میباشند ( .)Van Melik et al,2007نتایم پژوهش کروپا ( )1993نشان میدهد که مالهـا
در شهر لس آنجلس تبدیل به مقصد اوقات فراغت برای نوجوانان ،افراد سالخورده و زنان خانهدار شـدهاند .زیـرا مـردم در
شهرهای آمریکا ،اهمیت فوقالعادهای به امنیت میدهند و مراکز کنترلشـده و جـذابی همچـون مالهـا بـا کارکردهـای
سرگرمکنندهاش را به خیابانهایی کـه ذاتـاً غیرقابـلپیشبینی و نـاامن هسـتند ،تـرجیح میدهنـد (.)Kruppa,1993
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چیودلی و مورونی ( )2015با این منطق که مالها واقعاً فضای عمومی نیستند و بـه همـین دلیـل نمیتـوان آنهـا را بـا
فضاهایی مانند خیابانها و پارکها مقایسه کرد ،استدالل میکنند که ایـن فضـاها منجـر بـه فرسـایش قلمـرو عمـومی
نمیشوند .آنان از «حق حذف» و «حق کنترل رفتاری» برای صاحبان داراییهای خصوصی ازجمله مالها دفاع میکننـد
و معتقدند که نمیتوان از مالکان مراکز خرید انتظار داشت تا مقررات ناظر بر داراییهای خود را همانند یکنهاد دولتـی و
عمومی تنظیم کنند .ازاین رو ،وجود درجاتی از طرد و محرومیت بـه دلیـل ماهیـت خصوصـی ایـن مراکـز طبیعـی اسـت
( .)Chiodelli & Moroni,2015:41آکار ( )2005نیز معتقد است تضعیف زندگی عمـومی در جهـان معاصـر تنهـا
ناشی از توسعه مراکز خصوصی شده نیست .بلکه ماهیت فضاهای عمومی در کل تضعیفشده است و فضـاهای عمـومی
جدید ،محلی برای تقویت اعیان سازی ،قشربندی اجتماعی و تفکیک اجتماعی به شمار میروند (.)Akkar,2005:96
مؤلفهها و متغیرهای کلیدی برای ارزیابی مالها بهعنوان فضای عمومی

بر طبق پژوهشهای مرور شده ،معیارهای ارزیابی مالها بهعنوان فضای عمـومی درمجمـوع میتواننـد در هفـت دسـته
طبقهبندی شوند که عبارتاند از :ترجیحات کاربران و انگیزههـای اسـتفاده ،دسـترسپذیری ،اجتماعپـذیری ،فراگیـری و
محرومیت ،جذب و طرد ،امنیت ،و کنترل .این مؤلفهها در جدول شماره  2مشاهده میشوند .هدف ،دستیابی به معیارهـای
مشترک در دیدگاههای انتقادی و دیدگاههای مثبت نگر بود تا از این طریـق بتـوانیم ارزیـابی دقیقـی از ماهیـت مالهـا
بهعنوان فضای عمومی داشته باشیم .بنابراین ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت شکل شماره  1قابلارائه است.
جدول شماره  .2معیارهای ارزیابی مالها بهعنوان فضای عمومی
معیارها
ترجیحات کاربران و
انگیزههای استفاده
دسترسپذیری
اجتماعپذیری
جذب و طرد
فراگیری و
محرومیت
امنیت
کنترل

متغیرها
هدف از مراجعه ،دفعات استفاده ،دالیل جذابیت مالها نسبت به سایر
فضاهای عمومی و سایر مراکز خرید ،انگیزههای غیر از خرید
مکان قرارگیری سایت ،وسیله غالب دسترسی ،میزان سهولت در دسترسی،
امکان دسترسی پیاده 24 ،ساعته بودن ،وضعیت پارکینگ
نحوه همراهی ،مکان قرار مالقات ،مناسب بودن برای تعامالت اجتماعی
حس مکان ،وجود مکانهای جذاب و مکانهای طرد در درون مجموعه
میزان تمایل بهمواجهه با گروههای اجتماعی مختلف در فضا ،میزان
موافقت با حضور گروههای حاشیهای در مراکز خرید
احساس امنیت ،میزان امنیت مالها نسبت به فضاهای باز
کنترل حریم خصوصی ،کنترل رفتار ،آرایش و پوشش افراد ،تجربه مزاحمت
از سوی دیگران ،احساس آزادی از حضور در فضا

منبع
)(Farrag et.al, 2010)- (Özsoy, 2010)(Polat & Dostoglu, 2011
(Shtern, 2016)- (Khare, 2011)- (Farrag
)et.al, 2010)- (Ahmed et al, 2007
)(Khare, 2011)- (Ahmed et al, 2007
)(Farrag et.al, 2010
(Van Melik et.al, 2009)- (Malone,
)رضایی نیا2002)- (1397 ،
)(Farrag et.al, 2010)- (Van Melik, 2009
(Tani, 2015)- (Van Melik et.al, 2009,
)2007)- (Voyce, 2006)- (Manzo, 205
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شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی-توسعهای است .چنین پژوهشهایی بـه دنبـال تبیـین چرایـی و
چگونگی موضوع موردمطالعه هستند که در نهایت میتواند به نتایم عملی و کاربردی منجر شود .عالوه بر این ،پـژوهش
حاضر از نظر مسیر اجرایی ،جزو مطالعات ارزیابی پس از اجرا محسوب میشود .رویکرد پژوهش بـه مسـئله موردبررسـی،
کیفی است .زیرا اوالً بنا به ماهیت موضوع تحقیق ،روش کیفی ،بینش جـامعتری را بـرای محقـق جهـت درک موضـوع
پژوهش فراهم میکند .ثانیاً تحلیل نقش عوامل کالن اقتصاد سیاسی ،پارادایمها و ساختارهای حاکم بر شکلگیری پدیده
موردبررسی در روش کیفی ،بهتر از روشهای کمی امکانپذیر است .جامعه موردمطالعه ،شامل کاربران مجتمـع پـاالدیوم
است که بهصورت دائمی یا غیر دائم از این مرکز خرید استفاده میکنند .گردآوری دادههـا بـر اسـاس گفتگـو و مصـاحبه
عمیق با کاربران پاالدیوم بر اساس پرسشنامهای نیمه ساختاریافته با  34سؤال بر مبنای  7مؤلفه قیدشده در مدل مفهومی
پژوهش انجام شد .نمونه موردمطالعه شامل  32نفر از کاربران مجتمع پاالدیوم بود که به روش قضاوتی انتخاب شدند .در
این نوع نمونهگیری ،محقق به دنبال افرادی است که واجد بیشترین و کاملترین اطالعات پیرامون موضوع تحقیق باشند
(ازکیا و دربانآستانه .)48 :1382،اعضای نمونه به دو روش انتخاب شدند .در روش اول افرادی انتخاب شدند که محققـان
دارای شناخت قبلی از ایشان بودند ( 12نفر) .اما روش دوم شامل افراد جدیدی میشد کـه بهصـورت هدفمنـد از محـی
مجتمع پاالدیوم انتخاب شدند .تعداد اعضای این گروه  20نفر بود .معیار توقف نمونهگیری ،اشباع نظری بود .منطق اشباع
نظری این است که بعد از رسیدن تعداد نمونهها به حد مشخصـی (معمـوالً  30نفـر) ،دیگـر ،پاسـخهای جدیـدی اضـافه
نمیشود ( .)Willig,2013:134الزم به یادآوری است که در پژوهشهای کیفی نیازی به مساوی بودن تعداد اعضـای
گروههای موردبررسی نیست .زیرا پژوهشگر در این نوع تحقیق ،قصد تعمیم دادن یافتهها را ندارد .برای تجزیهوتحلیل ،از
روش کدگذاری مرحلهای استفاده شد .بدین ترتب که تمامی مصاحبهها تبدیل به متن گردید و سـپس فراینـد تحلیلـی و
کدگذاری سطر به سطر رویدادهها انجام گردید .پس از ادغام کدهای مشابه و حذف کدهای تکراری 30 ،کد توصیفی6 ،
کد تفسیری و  2کد تبیینی به دست آمد .کدهای تبیینی حاوی الگوهای نظری جامعی در مورد مسئله موردبررسی هستند
که توانایی تحلیلی باالیی دارند و قدرت شمول آنها تا حدی است که دیگر مقوالت را در خـود میگنجاننـد (اسـتراس و
کوربین.)15 :1393 ،
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محدوده مورد مطالعه
محدوده موردمطالعه این مقاله ،مرکز خرید پاالدیوم است که در منطقه  1شهرداری تهران قرار دارد .از تعداد  359مرکز
خرید دایر در تهران 67 ،مرکز ( 18/8درصد) در منطقه  1قرار دارند و تعداد زیادی نیز در حال ساخت هستند (کاظمی و
امیرابراهیمی .)286 :1397،بنابراین منطقه  1به همراه منطقه  2و  3تهران بیشترین تعداد مالها را در خود جایدادهاند.
پاالدیوم در میان محلههای مرفه نشین دوره رضاشاهی یعنی زعفرانیه ،محمودیه و ولنجک قرار دارد .مرکز خرید پاالدیوم
ساختار مدرنتر و غربیتری نسبت به دیگر مراکز خرید مرسوم در ایران دارد .برخالف بسیاری دیگر از مراکز خرید
معمول در تهران ،ساختار تجاری در پاالدیوم مشابه راستههای بازار نیست که هر طبقه به فروش کاالیی خاص اختصاص
داشته باشد ،بلکه در هر طبقه تنوع کاال دیده میشود .بسیاری از برندهای معروف ایرانی و خارجی در پاالدیوم شعبه دارند
و به همین دلیل پاالدیوم را بیشتر بهعنوان مرکز خریدی که برندهای معروف ارائه میکند میشناسند (کاظمی و
امیرابراهیمی.)1397:317،

سال ساخت

وسعت

1393

 10000مترمربع

جدول شماره  .3مشخصات مرکز خرید پاالدیوم
تعداد
تعداد
تعداد
رستوران
واحدهای تجاری
واحدهای اداری
4
160
43

تعداد
فودکورت
21

ظرفیت
پارکینگ
1000

منبع( :وبسایت مرکز خرید پاالدیوم)http://palladiummall.com ،

از بین مراکز خرید متعددی که در هماکنون در تهران وجود دارنـد ،مجتمـع پـاالدیوم ویژگیهـایی دارد کـه آن را بـرای
مطالعه موردی در پژوهش حاضر مناسب میسازد .ازجمله اینکه پاالدیوم در یک منطقه مرفه نشـین و گرانقیمـت شـهر
تهران قرار دارد .برخی از پژوهشها پاالدیوم را مکانی تجملی با کاالهای لوکس که با مالهای دیگر تفاوت فاحشی دارد،
ارزیابی کردهاند (کاظمی و امیرابراهیمی .)1397 ،همچنین بر اساس نتایم برخی از پژوهشها ،این مجتمع درجات بـاالیی
از طرد را بر گروههای غیر از کاربران خود اعمال میکند (معصومی.)1396،
بحث و یافتهها
 .1ترجیحات کاربران و انگیزههای استفاده از فضا :بر طبق اطالعات بهدستآمده از پاسخگویان ،برابر با  56درصـد
از آنها مرد و  44نفر زن بودند .به دلیل هدفمند بودن نمونهگیری ،توزیع سنی پاسخگویان تقریباً مساوی بود و سعی شد
از هر رده سنی چند نمونه انتخاب شود .از نظر متغیر شغل ،بیشترین فراوانی را افـراد دارای مشـاغل بخـش خصوصـی و
دانشجویان تشکیل میدهند .کاربران دارای تحصیالت دانشگاهی نیـز بیشـتر فراوانـی را داشـتند .بیشـتر پاسـخگویان از
منطقه  1تهران به این مجتمع مراجعه میکنند که نشاندهنده نزدیکی محل سکونت ایشان به پاالدیوم اسـت .همچنـین
کاربران عموماً بهدفعات متعدد از این مرکز بازدید میکنند .از نظر نحوه همراهی نیز ،بیشـترین مـورد مربـوط بـه حضـور
دونفری (زوج) و سپس همراهی دوستان در مجتمع پاالدیوم بود.

شرح
جنسیت
شغل

جدول شماره  .4ویژگیهای دموگرافیکی پاسخگویان
شرح
درصد
فراوانی

مرد
زن
شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی

18
14
4
9

56
44
12/5
28/13

سن (به سال)

زیر 20
 20تا 30
 30تا 40
 40تا 50

فراوانی

درصد

5
7
10
6

15/62
21/88
31/25
18/75

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،4زمستان 1397

46
شغل آزاد
دانشجو
دانشآموز
بازنشسته
سایر مشاغل
غیر شاغل

4
7
3
2
1
2

12/5
21/88
9/37
6/25
3/12
6/25

تحصیالت

باالتر از 50
سیکل
دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری و باالتر

4
1
4
8
13
6

12/5
3/12
12/5
25
40/63
18/75

از نظر ترجیح نوع فضای عمومی ،نتایم نشان داد که بین جنسیت افراد و ترجیحات آنها ارتباط وجود دارد .بهنحویکه
زنان تمایل بیشتری به فضاهای سرپوشیده و خصوصیتر دارند و برعکس مردان ،فضاهای باز را ترجیح میدهند.

وسیله نقلیه مورداستفاده
دفعات بازدید
محل سکونت پاسخگویان
شکل شماره  .2نحوه حضور در پاالدیوم برحسب فراوانی پاسخها

نحوه همراهی

پرسهزنی و تماشای ویترین مغازهها مهمترین انگیزه کاربران برای حضور در مال پاالدیوم است که تمام پاسخگویان
بدون استثنا به این دو مورداشارهکردهاند .اطالع از تغییرات برندهای مختلف و غذا خوردن نیز ازجمله انگیزههای مؤثر بر
حضور در این مجموعه است .همچنین از مهمترین دالیل ترجیح پاالدیوم نسبت به سایر مراکز خرید ،در وهله اول
جذابیت محی و سپس امنیت باال همراه با تنوع مغازهها و کاالها و بروز بودن تغییرات برندهای مختلف است .عالوه بر
این ،پاسخگویان دالیل دیگری نظیر نزدیکی به محل سکونت ،رفتار خوب فروشندگان ،وجود کافیشاپهای دنم ،کیفیت
باالی فودکورت و سینما ،مناسب بودن فضا برای بازی کودکان و امکان قرار مالقات اشارهکردهاند که نشاندهنده این
است که دالیل چندگانهای برای ترجیح این مرکز به سایر مراکز خرید وجود دارد .برخی کاربران نیز از تغییر عالیق
زندگی روزمره خود بعد از استفاده از پاالدیوم صحبت کردهاند که بهمثابهنوعی سبک زندگی متمایز است.
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شکل شماره  .3انگیزه کاربران از حضور در

پاالدیوم1
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شکل شماره  .4دالیل ترجیح پاالدیوم به سایر مراکز خرید تهران

 .2دسترسپذیری :مجتمع پاالدیوم به دلیل موقعیت مکانی آن دارای دسترسپذیری مناسبی است .همانطور که
شکل  2نشان میدهد ،بیشتر کاربران با خودرو شخصی به این مرکز مراجعه میکنند و دسترسی پیاده نیز در مرتبه بعدی
قرار دارد .بااینحال 59 ،درصد از پاسخگویان اظهار کردهاند که در این مرکز با مشکل پارکینگ و کمبود جای پارک
مواجه بودهاند .بر اساس نتایم جدول شماره  ،5برابر با  50درصد از پاسخگویان سهولت دسترسی پیاده به این مجتمع را
باالتر از متوس و  59درصد نیز امکان جابجایی در بخشهای درونی فضا را باالتر از متوس ارزیابی کردهاند .همچنین
حدود  88درصد از پاسخگویان با دسترسی  24ساعته به این مجتمع موافق بودند.
 .3اجتماعپذیری :مالها دارای کارکردهای اجتماعی نیز هستند .بنابراین ارزیابی میزان اجتماعپذیری این فضاها بسیار
حائز اهمیت است .نتایم مصاحبه با کاربران پاالدیوم نشان داد که بیشتر پاسخگویان (حدود  60درصد) قرار
مالقاتهایشان را در فضاهایی غیر از مراکز خرید انجام میدهند و تنها  31درصد از پاسخگویان ،فضای این مجتمع را
برای تعامالت اجتماعی مناسب ارزیابی کردهاند .بنابراین میتوان گفت مرکز خرید پاالدیوم کارکرد اجتماعی چندان
باالیی ندارد و تنها میتواند بهعنوان یکی از گزینههای قرار مالقات و تعامل اجتماعی محسوب شود.
 .4جذب و طرد :در پاسخ به این سؤال که این فضا چه حسی را در شما ایجاد میکند؟ کاربران به موارد متعددی
اشارهکرده اند .ازجمله حس نظم ،امنیت ،فضای فانتزی گونه و شاد ،تفاوت طبقاتی ،حس مدرن بودن و حس تعلق و
وابستگی .بااینحال ،حس مکان در بین پاسخها فراوانی کمتری داشت .کاربران از فودکورتها و رستورانها بهعنوان
فضاهای جذاب مجموعه نام بردهاند .ولی مکانهایی که بهعنوان فضای طرد عمل کند ،چندان مدنظر نبوده است .در
واقع بسیاری از کاربران به وجود فضاهای طرد در درون مجموعه واقف نبودند.
 .5فراگیری و محرومیت :فراگیر بودن یکی از مهمترین پیششرطهای یک فضای عمومی موفق است .میزان تحمل
تفاوتها در فضای عمومی معیار مهمی است که از طریق دو متغیر «تمایل بهمواجهه با افراد متفاوت در فضای عمومی»
 . 1به دلیل چندگزینهای بودن پاسخها ،فراوانی بهدستآمده بیشتر از فراوانی کل پاسخگویان میباشد.

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،4زمستان 1397

48

و «میزان موافقت با ورود گروههای حاشیهای به فضای عمومی» سنجیده میشود .در خصوص متغیر نخست 60 ،درصد
از پاسخگویان اظهار داشتند که تمایلی بهمواجهه با گروههای مختلف از طبقات اجتماعی و اقتصادی ندارند و بیشتر
مایل اند تا افرادی مشابه خودشان را در فضای عمومی مال ببینند .این بدان معنی است که کاربران متمایل به فضاهای
همگنتر و یکدستتر هستند .نتایم ارزیابی متغیر دوم نیز نشان داد که  85درصد از پاسخگویان ،حضور گروههای
حاشیهای مانند تکدیگران ،کودکان کار ،فقرا و بیخانمانها را نهتنها در مجتمع پاالدیوم ،بلکه در هیچیک از فضاهای
عمومی برنمیتابند که این نتیجه چندان هم دور از انتظار نبود .در مورد حضور گروههای حاشیهای در فضای عمومی باید
خاطرنشان کرد که ویژگی عمومی بودن فضاهای عمومی ،این حق را به این افراد میدهد تا آنها هم مانند سایرین
بتوانند از فضا استفاده کنند .بااینحال ،ویژگیهای ظاهری این افراد تداعیکننده رفتارهای خاصی است که باع میشود
با حضور آنها در فضاهای عمومی مخالفت شود .نتایم برخی از پژوهشها نیز حاکی از آن است که شهر تهران ظرفیت
پایینی برای تحمل تفاوتها دارد (رضایی نیا253 :1397،؛ اشرفی381 :1393،؛ مدنیپور .)156 :1381،درهرصورت مالها
با بهکارگیری شیوههای نظم فضایی ،افراد و پدیدههای ناخوشایند را از فضا دور میکنند و بدین ترتیب فضایی همگنشده
و یکدست برای کاربرانشان فراهم مینمایند.
 .6امنیت :مؤلفه مهم دیگر در ارزیابی جایگاه مالها بهعنوان فضای عمومی ،امنیت این مراکز است .بر طبق نتایم
جدول شماره  5پاسخگویان میزان امنیت مراکز خرید را نسبت به فضاهای باز عمومی زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
همچنین  90درصد از پاسخگویان احساس امنیت زیاد و بسیار زیاد در فضای مجتمع پاالدیوم داشتند .همانطور که
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند ،زنان از مهمترین مشتریان مالها هستند و میتوان گفت امروزه این مراکز را تسخیر
کرده و به قلمرو خود تبدیل کردهاند (نادری و حسینی1395،؛ شریعت پناهی1392،؛ محمد پور و همکاران1390،؛ کاظمی
و اباذری .)1384،قطعاً یکی از مهمترین دالیل حضور زنان در مالها و یکی از مهمترین دالیل ترجیحات مالها بر
فضاهای باز عمومی توس زنان ،امنیت باالی مالها است.
 .7کنترل :فضاهای خصوصی شده ازجمله مراکز خرید ،با استفاده از شیوههای سخت ،فضا را کنترل میکنند .در مرکز
خرید پاالدیوم هم از روشهایی نظیر دوربینهای مداربسته ،گشت حراستی پیاده و گشت امنیت اخالقی خصوصی بدین
منظور استفاده میشود .نتایم مصاحبه با کاربران نشان داد که  55درصد از آنها علیرغم اطالع از وجود ابزارهای کنترل
فضا ،مشکلی با آن نداشتند .این در حالی است که  75درصد از پاسخگویان با کنترل پوشش ،آرایش و رفتار افراد در
فضاهای عمومی مخالف بودند .بر طبق نتایم جدول شماره  5برابر با  81درصد از پاسخگویان نیز اظهار داشتند که در
هنگام حضور در پاالدیوم ،از بابت پوشش و رفتار خود احساس آزادی میکنند که این مسئله بر لذت بردن بیشتر از تجربه
حضور در این فضا میافزاید و باع میشود تا در اینجا با خیال آسودهتری نسبت به فضاهای باز عمومی حضور پیدا
کنند .به دلیل امنیت باالی این مجموعه ،اکثر مصاحبهشوندگان اظهار کردند که با هیچ نوع مزاحمتی در این فضا روبرو
نشدهاند .تنها موارد نادری شامل سرقت گوشی موبایل و سرقت از کیف گزارششده است.
جدول شماره  .5کیفیت فضای عمومی مجتمع پاالدیوم برحسب فراوانی پاسخها
کیفیت فضا برای مالقات و
امکان جابجایی آسان در
سهولت دسترسی پیاده به فضا
تعامل اجتماعی
بخشهای مختلف فضا
4
8
6
خیلی خوب
6
11
10
خوب
10
8
9
متوس
10
2
7
ضعیف
2
خیلی ضعیف
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خیلی زیاد
زیاد
متوس
کم
خیلی کم

امنیت مراکز خرید نسبت به
فضاهای باز عمومی
21
11
-
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میزان احساس امنیت در
فضای مال
10
19
3
-

میزان آزادی در پوشش و رفتار
6
20
3
3
-

نتایم کدگذاری مرحلهای بر روی مصاحبهها ،در قالب  30کد توصیفی 6 ،کد تفسیری و  2کد تبیینی به دست آمد که در
جدول شماره  6ارائهشده است .نتایجی که از تحلیل مصاحبهها به دست آمد این بود که مجتمع پاالدیوم دارای
ویژگیهایی است که آن را از سایر مراکز خرید در تهران متمایز میکند .ویژگیهایی که در ادامه تشریح خواهد شد ،بر
کارکرد این مجتمع به عنوان فضای عمومی اثرگذار بوده و نوع خاصی از فضای عمومی را در شهر تهران تولید کرده
است .از مهمترین دالیل استقبال از پاالدیوم که بهدفعات در مصاحبه کاربران مورد تأکید بود ،چندمنظوره بودن آن نسبت
به دیگر فضاهای عمومی است .همانطور که فاراگ و همکاران ( )2010تأکید میکنند ،مالها را باید بهعنوان فضاهای
چندبعدی مطالعه کرد ( .)Farrag et al,2010:116زیرا این فضاها ،دارای ابعاد کارکردی متنوعی هستند که هر یک
از این ابعاد به بخشی از نیازهای کاربران پاسخ میدهد .مجتمعهای تجاری جدید دیگر صرفاً بهعنوان فضای خرید
تعریف نمیشوند .بلکه مجموعهای چندمنظوره از فضاهای تفریحی ،فرهنگی و سرگرمی را پوشش میدهند .فراغت،
تفریح ،دیدن و دیده شدن ،پیادهروی ،پرسهزنی ،نگاه کردن به اجناس و کاالها ،تماماً فعالیتهایی هستند که میتوانند در
یک فضای عمومی اتفاق بیفتند .همین چندگانگی باع شده است تا خرید کردن که زمانی اصلیترین کارکرد مراکز
خرید بود ،امروزه معنای کالسیک خود را از دست بدهد .خرید کردن دیگر به معنای رفع نیاز آنی نیست .بلکه با فراغت
پیوند خورده و همچنین نوعی آموزش رفتار اجتماعی است .خرید خانوادگی به همراه تفریح شکل جدیدی از تعامل
اجتماعی را پدید می آورد که در بازارهای سنتی امکان ظهور نداشت .در واقع آن چیزی که در بازارهای سنتی وجود داشت
در مال ها معکوس شده است .یعنی این فراغت است که خرید را به دنبال دارد .این مسئله در پاالدیوم برجستهتر از سایر
مراکز خرید است .نتایم پیمایش از کاربران پاالدیوم ،نشان میدهد که گران بودن بیشازحد کاالها در این مرکز ،که به
دلیل قرارگیری آن در منطقه مرفه شه ر و همچنین برند بودن محصوالت آن است ،باع

شده تا کارکرد تفریحی و

فراغتی این مجتمع پررنگتر گردد .از سوی دیگر ،حضور در مالها بهمثابه الگویی از تمایزیافتگی و کسب منزلت است
که این مسئله نیز در پاالدیوم پررنگتر از سایر مراکز خرید شهر تهران میباشد .همانطور که گفته شد ،موقعیت مکانی
پاالدیوم ،موجب استفاده طبقات اجتماعی مرفه از این فضا میشود .بااینحال ،طبقات متوس نیز با حضور خود سعی دارند
تا خودشان را با این گروههای مرفه همسطح نشان دهند و از این طریق نوعی تمایز زدایی و کسب منزلت برای خود
فراهم کنند .این مسئله در محتوای مصاحبهها ،بهصورت توصیف پاالدیوم بهعنوان مرکز خریدی لوکس ،فانتزی،
هایکالس و متفاوت از دیگر مراکز خرید مورد تأکید بوده است .همچنین برند بودن محصوالت عرضهشده در پاالدیوم،
آن را از دیگر مراکز خرید مشابه در تهران متمایز میکند .چک کردن تغییرات برندهای مختلف ،ازجمله عالیق کاربران
پاالدیوم و یکی از دالیل استفاده آنها از این فضا است که نوعی منزلت اجتماعی برای آنها به همراه دارد .آسایش
اقلیمی فاکتور دیگری است که بر مقبولیت مالها در نزد کاربرانش مؤثر است .وجود تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
مناسب ،سرپوشیده بودن فضا ،دسترسی به اغذیه و فستفود و چشمنواز بودن فضا که توس نورها و چراغهای فانتزی
ایجاد میشود ،همگی ازجمله مواردی هستند که در زیرمجموعه کیفیت محیطی مالها قرار میگیرند و پژوهشهای
موجود نیز مؤید این مسئلهاند .بنابراین همانطور که مرور ادبیات نظری مالها در سطح جهانی نشان میدهد ،کیفیت

50

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،4زمستان 1397

محیطی به همراه امنیت ،از مهمترین اولویتهای کاربران برای استفاده از فضاهای عمومی است .مالها به دلیل ماهیت
خصوصی شان این دو مؤلفه اساسی را به بهترین وجهی فراهم میکنند .بنابراین طبیعی است که مورد استقبال طیف
گستردهای از کاربران ازجمله زنان و نوجوانان قرار گیرند .مصاحبهشوندگان در موارد متعددی ،به آسودگی و امنیت فضای
پاالدیوم اشارهکردهاند .تفریح بدون مزاحمت دیگران ،یکی از کدهای مهم بود که باع استمرار حضور کاربران در این
مرکز میشود .امنیت در فضاهای عمومی را از چندین بعد میتوان بررسی کرد .یکی امنیت جانی و مالی کاربران است که
توس دوربین و نیروی حراست در فضای مالها تأمین میشود .دوم امنیت حریم خصوصی است که به دلیل وجود همین
دوربینها و ابزارهای کنترلی ،در فضاهای خصوصی بیشتر به خطر میافتد .در واقع تأمین امنیت باالتر ،منجر به ناامنی
حریم خصوصی کاربران میشود که این مسئله در تمام فضاهای خصوصی شده وجود دارد .بااینحال ،چنانکه در ادامه
خواهد آمد ،به دلیل سیاستهای خاص حاکم بر فضاهای عمومی کشور که در آن جنبههایی از زندگی عمومی از قبیل
پوشش ،آرایش و رفتار افراد در فضاهای عمومی تحت نظارت قرار میگیرد ،چنین نظارتی در مالها و بهویژه در پاالدیوم
به دلیل مالکیت خصوصی آن ،کمرنگتر است .در واقع میتوان گفت معنی نظارت در پاالدیوم با نظارت در فضاهای
عمومی شهر متفاوت است .در فضاهایی نظیر پاالدیوم ،اعمال نظارت با این منطق صورت میگیرد که کاربران در امنیت
باشند .وجود نیروی آموزش دیده برای کنترل امنیت اخالقی در این مجتمع ،باع شده است که نیازی به حضور گشت
ارشاد در این فضا نباشد که خود این مسئله ،به اطمینان خاطر کاربران کمک میکند .بنابراین ،حضور در فضای مالها و
مراکز خرید ،بهنوعی پناه بردن به یک مکان امنتر در مقایسه با خیابانها است .نقش جنسیت در استفاده از فضاهای
عمومی ،فاکتور دیگری است که در ارتباط مستقیم با امنیت فضاهای عمومی قرار دارد .در ایران پژوهشهای بسیاری در
مورد امنیت زنان در فضاهای عمومی انجامشده است که کموبیش نکات مشترکی دارند .ازجمله ترس از خشونت ،جرم و
سوژگی جنسی زنان در فضاهای عمومی .حضور در فضاهای باز عمومی برای زنان همیشه دارای مشکالتی بوده است.
ایستادن در معابر عمومی برای آنها بدون اینکه کاری برای انجام دادن داشته باشند ،همواره با درجاتی از سختی و
ناراحتی همراه است .به همین دلیل ،استفاده از فضاهای سرپوشیده و بسته مالها ،آسودگی خاطر بیشتری برای زنان دارد.
همانطور که کولمان اشاره میکند ،مشتریان هدف مراکز خرید یعنی زنان و کودکانشان به امنیت نیاز دارند .نظارتی که
در مراکز خرید اعمال میشود به آنها محیطی میدهد که در معرض مزاحمتهای جنسی قرار نگیرند و دیگر چندان
الزم نیست نگران خشونتهای فیزیکی باشند .چون از ابتدا این گروههای مزاحم ،از فضاهای این مجتمعها دور نگاه
داشته میشوند (کولمان .)314 :1396،بح دیگری که ارتباط نزدیک با امنیت کاربران در مالها دارد ،نحوه مواجهه با
دیگران در فضای عمومی است .همانگونه که هاجر و ریندورپ ( )2001استدالل میکنند ،از یکسو همیشه نگرانی
ناشی از روبرو شدن با افراد ناآشنا در فضاهای عمومی وجود دارد؛ از سوی دیگر این مواجهه ،نوعی تجربه آزادی برای
کاربران به ارمغان میآورد ( .)Hajer & Reijndorp,2001:116بنابراین واضح است که مالها به دلیل امنیت باال و
کنترل زیاد ،مناسبترین فضا را برای چنین تجاربی فراهم میکنند .در واقع افراد در فضایی شبه اجتماعی با کنترلپذیری
باال قرار میگیرند که امنیت حضور و تجربهشان را تضمین میکند .با توجه به نتایم بخشهای مختلف پژوهش حاضر،
کدهای توصیفی و تفسیری توضیحدهنده ویژگیهای مرکز خرید پاالدیوم بهعنوان فضای عمومی را میتوان در قالب دو
مفهوم یا دو کد اصلی «سبک زندگی طبقه متوس شهری» و «ساختارها و سیاستهای حاکم بر فضاهای عمومی
کشور» تبیین کرد.
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جدول شماره  .6کدهای توصیفی ،تفسیری و تبیینی استخراجشده بر اساس روش کدگذاری مرحلهای
کدهای تبیینی
کدهای تفسیری
کدهای توصیفی
سبک زندگی طبقه
چند کارکردی بودن مالها
انگیزههای چندگانه کاربران برای استفاده از فضای مال
متوس شهری
لذت و تفریح مهمترین هدف از حضور در پاالدیوم
استفاده منظم و دائمی کاربران از مرکز خرید پاالدیوم
الگوی حضور غالب کاربران بهصورت دونفری ،خانوادگی و همراه با دوستان
استفاده از فضای مال برای قرار مالقات و تعامالت اجتماعی
مزیت پاالدیوم نسبت به مراکز خردهفروشی و بازارهای روزانه و هفتگی
حضور در مراکز خرید بهمنزله
تمایل کاربران به مراکز خرید خاص و لوکس بهجای مراکز عادی
الگویی از تمایزیافتگی و منزلت
چک کردن برندها و خرید کاالهای مارکدار ازجمله مهمترین انگیزههای حضور
مکانی برای تشویق بیشتر به مصرف کردن و خرید
مکانی برای تغییر در عادتهای زندگی روزانه
فراوانی کاربران تحصیلکرده و شاغل
فراوانی دسترسی با اتومبیل شخصی
استقبال از فضاهای عمومی
جذابیت محیطی پاالدیوم نسبت به سایر مراکز خرید
باکیفیت
وجود تعداد زیادی از فضاهای جذاب و کم بودن فضاهای طرد در مجموعه
استقبال از فضاهای عمومی
عدم تمایل کاربران بهمواجهه با گروههای اجتماعی مختلف
قابل پیشبینیتر ،همگنتر و
مخالفت با حضور گروههای حاشیهای در فضای مجتمع و سایر فضاهای عمومی
کنترلشدهتر
موافقت باالی کاربران با  24ساعته شدن پاالدیوم
ساختارها و سیاستهای
استفاده از روشهای سخت برای کنترل فضای مجتمع
حاکم بر فضاهای
طرد گروههای ناخوشایند ،فقرا و بیخانمانها از فضای مجتمع توس پرسنل حراستی
عمومی کشور
امکان تفریح بدون مزاحمت دیگران یکی از مهمترین مزیتهای پاالدیوم
نقش جنسیت در استفاده از
ترجیح فضاهای عمومی باز به فضاهای سرپوشیده توس مردان
فضای عمومی
استقبال زیادتر زنان از فضاهای سرپوشیده
استفاده کمتر زنان از فضاهای باز به دلیل ترس از جرم ،خشونت و سوژگی جنسی
معذب بودن زنان در هنگام توقف بدون هدف در فضاهای باز و عمومی
حس تعلق مکانی و قلمرو یابی برای زنان
تجربه نوعی آزادی شخصی و
احساس امنیت باال در مالها بهویژه در پاالدیوم نسبت به فضاهای عمومی باز
گریز از هنجارهای رسمی کشور
احساس امنیت از بابت عدم کنترل پوشش و آرایش افراد
کمتر بودن ترس از گشتهای امنیت اخالقی نسبت به پارکها و فضاهای باز
فضایی امن برای آشنا شدن و تعامل با جنس مخالف
حفظ حریم خصوصی کاربران یکی از مزیتهای پاالدیوم

سبک زندگی طبقه متوس  ،موضوع پژوهشهای بسیاری در ادبیات فضای عمومی بوده است .همانطور که وویس
( 2006و  )2007و وانملیک ( )2009نشان میدهند ،طبقه متوس شهری ،همواره خواهان فضایی امن ،باکیفیت ،چند
کارکردی ،همگن و لذتبخش میباشد و مالها در شهر تهران این خواستهها را یکجا فراهم کردهاند .بسیاری از
پژوهشها نشان داده اند که با رشد هرچه بیشتر طبقه متوس شهری ،گرایش به فضاهای خصوصیتر مانند مراکز خرید و
کافیشاپها بیشتر میشود (کاظمی و امیرابراهیمی1397،؛ محمد پور و همکاران1390،؛ کاظمی1384،؛ & Devereux
Littlefield,2017; Jager,2016; Kathiravelu,2016; Carmona,2015; Miller,2014; Özsoy,2010
; .)Van Melik,2009; Erkip,2005; Kohn,2004; Abaza,2001روشن است که استفاده از مالها بیش از

هر چیزی با مفهوم مصرف گره خورده است و طبقه متوس شهری بیش از هر گروه دیگری ،تمایل به مصرف و مصرفی
شدن دارد .این مصرفی شدن را از جنبههای مختلف میتوان تحلیل کرد .هم از بعد کسب منزلت و تمایزیافتگی ،هم از
بعد تفریح و فراغت و هم از بعد مصرف خود مکان و فضا .زنان بهعنوان نماینده شاخص طبقه متوس شهری،
دائمیترین و بهترین مشتری مالها هستند .چنانکه کاظمی ( )1394میگوید :مراکز خرید یکی از نخستین فضاهای
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عمومیای است که زنان  -حتی قبل از فضاهای رسمی ادارات -بهطور مشروع آن را به تسخیر خود درآوردند .حضور در
مراکز خرید ،به معنای خروج از عرصه کار بیمزد زنانه و قلمرو فرمانبری است .بنابراین در مراکز خرید ،فضایی متضاد با
خانه پدید میآید ،جایی که زنان میتوانند در آن آزاد و مختار باشند ،میتوانند خرید کنند ،چانه بزنند ،از خرید کاالیی
صرفنظر کنند ،آزادانه خود را به نمایش بگذارند ،در فضای عمومی حضور یابند و با امنیت خاطر -بدون تهدیداتی که
ممکن است در خیابان باشد -قدم بزنند (کاظمی .)124 :1394 ،ساختارها و سیاستهای فضای عمومی کشور ،کد بسیار
مهم دیگری است که میتواند توسعه روزافزون مالها را در تهران توضیح دهد .در سالهای پس از انقالب ،باوجود
تالشهای نهادهای مدیریت شهری برای توسعه فضاهای عمومی تهران ،سیاستهای کالن حاکم بر فضاهای عمومی
کشور ،محدودیتهای زیادی را برای مردم در استفاده از این فضاها پدید آورده است .فضای عمومی با مشخصاتی
همچون در دسترس بودن ،رایگان بودن و همگانی بودن (فاقد مالکیت شخصی) شناخته میشود .جدای از اینکه پارکها،
خیابانها و میدانها در ایران چنین ویژگیهایی دارند ،اما سیاستهای حاکم بر کنترل عرصه عمومی در ترکیب با ناامنی،
ترس و بیاعتمادی به غریبهها که بهطور دائم بر جو فضاهای عمومی کشور حاکم است ،ساختاری را خلق کرده است که
موجب کاهش میزان آزادی شهروندان بهویژه زنان برای استفاده از فضاهای باز عمومی میشود .در چنین شرایطی،
طبیعی است که استقبال از فضاهای خصوصیتر مانند مالها افزایش پیدا کند .فضای بسته و خصوصی مالها در برخی
موارد محدودیتهای حضور در فضاهای عمومی باز شهری را ندارد .به همین دلیل ،این فضاهای مصرفی -تجاری شبه
عمومی جایگزین فضای عمومی شده است .در واقع مالها قابلیتهایی دارند که فضای عمومی شهری در تهران ندارند.
خصوصی بودن این فضاها آنها را در موقعیت متفاوتی نسبت به فضاهای تحت مدیریت دولت قرار میدهد .کنترل فضا
مؤلفهای است که میتواند در فضاهای خصوصی شده در حالت منعطفتری به کار گرفته شود .درحالیکه چنین انعطافی
در فضاهای باز عمومی کمتر وجود دارد .بنابراین ،علیرغم اینکه کنترل ظاهر و رفتار کاربران بهعنوان یکی از نقدهای
اساسی به مالها در ادبیات جهانی مطرحشده است ،بااینحال ،در ایران محدودیت شدیدتر اعمالشده بر عرصه عمومی
توس نهادهای حاکمیتی ،منجر به وضعیتی شده است تا استفاده از مالها بهعنوان فضاهای جایگزین موردتوجه قرار
گیرند .بر اساس دیگر نتایم این پژوهش ،مالها علیرغم ایجاد نوعی فضای جمعی ،همچنان پیامدهای ناشی از ماهیت
تجاری و خصوصی خود را بر کاربران اعمال میکنند .تکثر مجتمعهای تجاری باع تغییر بافت شهری و عادات روزمره
مردم در فضاهای عمومی و کشاندن و نگهداشتن بیشتر مردم در محی تجاری و مصرفی شده است .همانطور که
کاظمی و امیرابراهیمی ( )1397نیز تأکیددارند ،مراکز خرید و مجتمعهای تجاری روحیه و فضای خود را در شهر مسل
کردهاند و نوعی نظم سیاسی خاص را در فضا حاکم میکنند که شهروند بیشتر ضمیمه الگوهای مصرفی شود و ازآنرو
فرصت اندکی به وی برای فعالیت جمعی و کنش ورزی در اجتماع بزرگتر میدهند .در واقع جمعیتی که مراکز خرید
درون خود میسازد جمعیتی اتمیزه و جدا هستند و با جمعیت درون فضای عمومی باز و غیرتجاری متفاوت است.
همچنین در مورد کارکردهای اجتماعی مالها و ازجمله پاالدیوم ،نتایم این مطالعه روشن ساخت که اوالً کارکرد اجتماعی
پاالدیوم چندان قوی نیست .ثانیاً ،اگر هم رواب اجتماعی در این مراکز شکل میگیرد ،بازهم وابسته به منطق تجاری و
سودآور فضا است و فاصله محسوسی با رواب اجتماعی که در فضاهای عمومی بهصورت آزادانه شکل میگیرد وجود
دارد .از طرفی مالها و ازجمله پاالدیوم بهعنوان مکان طرد نیز عمل میکنند .زیرا اوالً امنیت و آرامش آن در گرو طرد
گروههای دیگر از فضا است و ثانیاً ،گرانی بیشازحد کاالها ،امکان خرید را به بسیاری از افراد استفادهکننده از این فضا
نمیدهد.

تحلیل و ارزیابی جایگاه مالها بهمثابه فضای عمومی....
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نتیجهگیری
دغدغه اصلی پژوهش حاضر این بود که نشان دهد مالها بهعنوان فضای عمـومی واجـد چـه کارکردهـا و کیفیتهـایی
هستند و دالیل استقبال از این فضاها چیست؟ نتایم بهدستآمده نشان داد که مالها ،کارکرد فضاهای عمـومی را دچـار
تحول کردهاند .با ظهور و فراگیر شدن مالها ،نوع جدیدی از فضای عمومی تولیدشده است کـه مبتنـی بـر ویژگیهـایی
همچون کنترلپذیری بیشتر ،امنیت باالتر ،کیفیت محیطی مطلوبتر و درعینحال فضایی همگنتر و قابـل پیشبینیتـر
است .این ویژگیها نمایانگر تسل اقتصاد نئولبیرالی همراه با تغییر سلیقهها و گرایشهای طبقه متوس در زندگی روزمره
بهطور جهانی است .بااینحـال ،سـاختارهای کـالن و سیاسـتهای حـاکم بـر فضـاهای عمـومی در ایـران نیـز بـهطور
قابلتوجهی ،بر توسعه روزافزون مالها و استفاده از آنها بهعنوان نوعی از فضاهای عمومی جـایگزین ،مؤثرنـد .در واقـع
ساختارهای حاکم بر فضاهای عمومی در کشور ،محدودیتهای خاصی را ،هم بر فضاهای باز عمـومی و هـم بـر مالهـا
اعمال میکند و از این نظر ،هر دوی این فضاها با آنچه در غرب و کشورهای دیگر وجود دارد ،متفاوتاند .چهبسا مالهـا
در شهرهای ایران کارکرد بهتری نسبت به فضاهای باز عمومی چه از نظر امنیت و کیفیت محیطی و چه از نظر تعامالت
اجتماعی داشته باشند .اما این مسئله دلیل نمیشود تا از پیامدهای نامطلوب مالها بر زندگی عمومی غافل شد.
نکته بعدی این است که مقایسه مالها با فضاهای باز عمومی از نظر میزان عمومیت آنها ،مقایسه چندان دقیقی نیست.
زیرا ماهیت فضاهای عمومی و خصوصی ،از اساس با یکدیگر متفاوت بوده و بدیهی است که فضاهای باز عمومی متعلـق
به بخش عمومی هستند و مالها به دلیل خصوصی بودنشان محدودیتهای بیشتری دارنـد و از ایـن نظـر نمیتـوان بـه
مالها خرده گرفت .بااینحال ،درصورتیکه توسعه مالها آنقدر ادامه پیدا کند که جای فضاهای باز عمومی را بگیرنـد -
چیزی که چندان هم دور از ذهن نیست ،-با وضعیتی روبرو خواهیم شـد کـه نیـاز بـه مطالعـات انتقـادیتری دارد .زیـرا
همانطور که گفته شد ،تمامی جنبههای مربوط به عمومی بودن مالها در وهله اول تابع منطق تجاری و سوداگرانه ایـن
فضاها است و اصوالً هدف اصلی از توسعه چنین فضاهایی ،تشویق به مصرف است نه چیز دیگر .بنـابراین ،بـا توجـه بـه
پیامدهای نامطلوب مالها بر برخی از جنبههای اجتماعی و فضایی زندگی شهری ،در نهایت میتوان چنـین نتیجـهگیری
کرد که مالها با عنوان فضاهایی که به نیازهای جدید زندگی شهری پاسخ میدهند ،نیازمند بازنگری و تعدیل در نقشها
و کارکردهایشان هستند.
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