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چکیــده | مراکــز خریــد را امــروزه می تــوان بــه عنــوان یکــی از تجهیــزات شــهری 
قلمــداد کــرد. تجهیزاتــی کــه مهمتریــن ویژگــی آنهــا »مــکان« بــودن آنهاســت؛ در 
ــا  برخــی جوامــع کاربــرد تولیــدی و بــرای بعضــی دیگــر کاربــرد مصــرف دارنــد. ب
رجــوع بــه پیشــینه ایــن مراکــز خریــد می تــوان ریشــه فرهنگــی شــکل گیری آنهــا 
ــان مدرنیتــه جســتجو کــرد. جریانــی کــه بخش هــای مختلــف زندگــی  را در جری
شــهری را بــه صــورت مجــزا شــکل داد. نخســتین مراکــز خریــد در حومــه شــهرها 
شــکل گرفتنــد و موجــب جــذب شــهروندان نه تنهــا بــرای خریــد و تفریــح کــه برای 
ســکونت بــه حومــه شــهرها شــدند. نســل دوم بــه تدریــج و بــا پیشــرفت فنــاوری 
معمــاری خــاص خــود را بــه دســت آوردنــد و تبدیــل بــه ســوژه های طراحــی بــرای 
معمــاران شــدند. نقــل مــکان شــهروندان، مقدمــه ای بــرای تمهیداتی از طــرف دولت 
و مدیــران شــهری شــد تــا نســل ســوم ایــن مراکــز خریــد بــا بازگشــت بــه ســمت 
مراکــز شــهر ایجــاد شــوند. ایــن موضــوع بــرای حــل مجموعــه مشــکالتی کــه در اثر 
ایــن نقــل مــکان بــه وجود آمــده بــود و بــا مکانیزم های خاصــی اتفــاق افتــاد و مراکز 
خریــد در قلــب شــهرها جــای گرفتند. امــا مراکز خرید با خاســتگاه مدرنیســتی خود 
متأثــر از پیشــرفت های تکنولــوژی و در عیــن حــال بــر محیــط اطــراف خــود اثرگذار 
ــد. مخــدوش کــردن تجارت هــای محلــی، از بیــن رفتــن هویت هــای بومــی و  بودن
ــه واســطه ذات مدرنیســتی  ــه ب ــی اســت ک ــف از انتقادات ــای مختل خرده فرهنگ ه
بــودن ایــن مراکــز بــر آنهــا وارد اســت. گرچــه امــروزه پیشــرفت و توســعه مراکــز 
ــد؛  ــی می دانن ــه بین الملل ــدن در جامع ــی ش ــدی از جهان ــوان رون ــه عن ــد را ب خری
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه مراکــز تجــاری ســرآغاز تجارت هــای بین المللــی در 
ــی و  ــزرگ، مســیرهای کاروان هــای بین الملل ــد. بازارهــای شــهرهای ب ــا نبوده ان دنی
تجــارت بــه وســیله فروشــگاه های زنجیــره ای، از یونــان باســتان و شــهرهای بــزرگ 
ــا دوران مــدرن ادامــه داشــته اســت. آنچــه امــروزه مراکــز تجــاری را  ــه ت خاورمیان
بــه عنــوان یکــی از تجهیــزات شــهری مطــرح می ســازد ابعــاد مختلــف اجتماعــی 
و فرهنگــی آن اســت. تبدیــل عرصــه عمومــی خریدوفــروش بــه یــک فضــای بســته 
خصوصــی، ایجــاد بســتر اتفاقــات اجتماعــی و فرهنگــی، شــکل گیری هنجارهــای 
اجتماعــی و تبدیــل شــدن بــه نمــاد مدرنیســم، وجــوه مختلــف ایــن مراکز به شــمار 
می رونــد. بــا ایــن شــرایط بایــد توجــه داشــت کــه مراکــز خریــد نه تنهــا بخشــی از 
منظــر شــهری، بلکــه شــکل دهنده بــه آن هســتند. بــا معمــاری خــاص خــود، تغییر 

هنجارهــای مصــرف و جامعــه و تبدیــل شــدن بــه تجهیزاتــی جدانشــدنی از شــهر.
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 مقدمــه |  امــروز مراکــز خرید بــه عنوان تجهیزاتی شــناخته 
 )Auge,1992( می شــوند کــه از ارزش شــهر می  کاهنــد. آوگ
ــدون شــخصیت  ــی ب ــد؛ یعنــی مکان آن را »هیچ جــا« می نام
کــه مــردم بــدون ارتبــاط بــا محیــط اطــراف، زمانــی خــاص 
را بــرای کاری خــاص در آن می گذراننــد. بــرای برخــی افــراد 
ــت؛  ــدن اس ــرای جهانی ش ــانه ای ب ــد نش ــاق همانن ــن اتف ای
فراینــدی کــه منظرهــای معنــادار محلــی را نابــود می ســازد 
ــز  ــد. مراک ــا و اســتاندارد ایجــاد کن ــدون معن ــا منظــری ب ت
ــوند؛  ــوب نمی ش ــد محس ــهری جدی ــزات ش ــد از تجهی خری
ــز خرده فروشــی شــهری هســتند  ــد مرک ــی از چن ــا فرم آنه

ــد. ــرار گرفته ان ــر ق ــار یکدیگ ــه در طــول ســال ها در کن ک
بــرای درک بهتــر عملکــرد، اســتفاده و نمایــش مراکــز 
خریــد، در ابتــدا بایــد ویژگی هــای جدیدتریــن مراکــز 
خریــد را از دیــدگاه تاریخــی و جغرافیایــی مکان هــای 
ــا  تجــاری بررســی کنیــم. دوم، بایــد بــه نقدهــای مرتبــط ب
ــتقیم  ــده مس ــک هماهنگ کنن ــوان ی ــه  عن ــد ب ــز خری مراک
بــرای افزایــش کاالیــی شــدن جامعــه بپردازیــم. اگرچــه، بــا 
معکــوس کــردن مــورد آخــر، تبــادالت بازرگانــی را می تــوان  

ــت. ــر گرف ــی در نظ ــادالت اجتماع مب

ــی کــه  ــد : همــان مکان ــن مراکــز خری جدیدتری
بایــد باشــد.

ــت  ــهری اس ــزات ش ــر تجهی ــا تکثی ــراه ب ــازی هم جهانی س
ــه  ــه، ب ــد ده ــرای چن ــت. ب ــی از آنهاس ــد یک ــز خری : مرک
منطقــه ای  مراکــز خریــد  غــرب،  دنیــای  در  خصــوص 
فروشــگاه های   : می شــدند  ســازمان دهی  شــکل  دو  بــه 
زنجیــره ای و فروشــگاه های غذایــی بــزرگ. آنهــا بــرای 
ــادی  ــت زی ــان اهمی ــط اطرافش ــه محی ــتری، ب ــذب مش ج
می دادنــد و بــا رســیدگی بــه محوطــه اطــراف، مرکــز خریــد 
ــی  ــد خیابان های ــد؛ مانن ــب می ش ــی مناس ــه مکان ــل ب تبدی
ــری  ــتند. در دیگ ــواره هس ــارک و ف ــت، پ ــه دارای نیمک ک
ــی  ــا ویژگی های ــد. اینه ــاد می ش ــمبلیک ایج ــای س منظره
مصنوعــی هســتند کــه هویــت مــردم را تحــت تأثیــر 
ــاختاری  ــد س ــد فراین ــز خری ــروزه مراک ــد. ام ــرار نمی دهن ق
ــردن  ــد ک ــه خری ــه ای ک ــد؛ به گون ــی می کنن ــی را ط طوالن
ــوم  ــن مفه ــر ای ــال های اخی ــت. در س ــذت اس ــا ل ــراه ب هم
ســرلوحه کار طراحــان و ترویج دهنــدگان قــرار گرفتــه 
ــه در  ــد ک ــاد ش ــد ایج ــز خری ــدی از مراک ــل جدی ــود. نس ب

ــز تفریحــی وجــود دارد.  آن، هــم خرده فروشــی و هــم مراک
بــرای مثــال، یــک فــرد در مرکــز خریــد هــم می توانــد بــه 
ــا  ــواده ی ــا خان ــه ســینما و هــم ب ــرود، هــم ب یــک بوتیــک ب

ــد. ــازی کن ــگ ب ــتانش بولین دوس
ــکان  ــد م ــز خری ــن مراک ــای جدیدتری ــن ویژگی ه مهم تری
اســت. یعنــی مکانــی بــرای مصــرف کــردن و مکانــی 
بــرای مصــرف شــدن. خیلــی از بازدیدکننــدگان مراکــز 
ــا  ــل ی ــان را از داخ ــای خودش ــا و ویدئوه ــد، عکس ه خری
خــارج ایــن مراکــز در وب ســایت ها قــرار می دهنــد. در 
ــا،  ــد، طراحی ه ــز خری ــورد مراک ــت ها، در م ــن پس ــر ای زی
ــر  ــای دیگ ــا رویداده ــی ی ــای فصل ــد، تم ه ــگاه های م فروش
بحــث می شــود. برخــی مراکــز خریــد مکانــی مناســب 
بــرای گردشــگران هســتند، امــا برخــی دیگــر خــود جزئــی از 
ــدون شــک،  ــد. ب ــه شــمار می رون انجمن هــای گردشــگری ب

ــت. ــی اس ــای مصرف ــد زیارتگاه ه ــد همانن ــز خری مراک
ــن اســت  ــدی ای ــه تولی ــک جامع ــد در ی هــدف مراکــز خری
ــرای نمایــش و فــروش اجنــاس ایجــاد شــود،  کــه مکانــی ب
امــا در جامعــه مصرفــی مکانــی بــرای تفریــح و ســرگرمی بــه 
شــمار مــی رود. بدیــن ترتیــب، مراکــز خریــد جدیــد فضایــی 
عمومــی هســتند و  رابطــه جدیــدی بین مــکان و فضــا ایجاد 
ــا،  ــا، پنجره ه ــا وجــود برنده ــد ب ــن مراکــز خری ــد. ای کرده ان
ــا  ــه ی ــا، صحن ــذاب و فعالیت ه ــای ج ــا، ویژگی ه مبلمان ه
ــدگان  ــا بازدیدکنن ــدگان ی ــرای مصرف کنن ــی را ب صحنه های
ــم  ــادار ه ــد معن ــم می توانن ــن عالئ ــا ای ــد. ام ــق می کنن خل
ــد. در عصــر خرده فروشــی،  ــی را نشــان  دهن ــند و هویت باش
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــگاه ها، روش ه ــی فروش ــی در برخ حت

ــا. ــه کتاب ه ــد کاف مصــرف وجــود دارد؛ همانن
ــذت  ــال ل ــو احتم ــک س ــد از ی ــزه می توان ــث مدرنی مباح
ــی  ــر رهای ــم آورد و از ســوی دیگ ــزه را فراه ــردن از مدرنی ب
از ســنت را ارائــه می دهــد. بــا پیشــرفت مراکــز خریــد 
ــز  ــن مراک ــز فرهنــگ ای ــزه شــدن  در مرک ــم مدرنی می بینی

ــه اســت. ــرار گرفت ق

مراکــز خریــد و نــام تجــاری فرهنگــی- فضایــی 
مدرنیتــه

ــی اســت کــه در حومه هــای  ــد یکــی از تجهیزات مرکــز خری
اســت.  آمــده  وجــود  بــه  متحــده  ایــاالت  شــهرهای 
ــک  ــار در 1916 در لی ــن ب ــرای اولی ــد ب ــای خری میدان ه
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ــه شــهر شــیکاگو ایجــاد شــد.  ــز در حوم ــی نوی فارســت ایل
ــد در جلــوی یــک  در ایــن میدان هــا ردیفــی از مراکــز خری
ــک  ــط ی ــد توس ــدان خری ــود. می ــده ب ــاد ش ــگ ایج پارکین
فــرد ایجــاد شــده بــود و در آن مجموعــه ای از مراکــز خریــد 
در حومــه شــهر ایجــاد می شــد کــه بــا ماشــین بــه  راحتــی 

ــد. ــل دسترســی بودن قاب

نسل اول
ــوان  ــه  عن ــهر ب ــای ش ــی اول، حومه ه ــگ جهان ــد از جن بع
ــه  ــد. ب ــه ش ــر گرفت ــربازان در نظ ــکان س ــرای اس ــی ب مکان
ــرای  ــر ب ــر و امن ت ــی آرام ت ــه مکان ــه ب ــد ک ــه ش ــا گفت آنه
ــد. امــا ایــن ایــده بعــد از جنــگ جهانــی  زندگــی نیــاز دارن
دوم پیگیــری نشــد و خانه هــای یک طبقــه و همچنیــن 
اطــراف شــهر ســاخته  در  اتومبیل ســازی  کارخانه هــای 
شــد. ایــن دو عامــل همــراه بــا رشــد ابــزار و فنــاوری نظیــر 
جاده هــا، سیســتم های بــرق، هزینــه اثربخــش و تهویــه 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــهر ش ــای ش ــترش حومه ه ــث گس ــوا باع ه
ــط کار  ــی زود محی ــد. خیل ــه وجــود آم ــد ب ــز خری آن، مراک
و زندگــی از هــم جــدا شــد و بدیــن ترتیــب مراکــز خریــد 
در کنــار بزرگراه هــا ایجــاد شــد. در نتیجــه نــوع جدیــدی از 
زندگــی و منظــر شــهری ایجــاد شــد. نقطــه اوج شــکل گیری 
حومــه شــهر در دهــه 19٨0 بــود کــه طــی آن از هــر ســه 
خانــواده آمریکایــی، دو خانــواده بــه حومه هــای شــهر 
نقــل مــکان کردنــد. اولیــن نســل از مراکــز خریــد در کنــار 
بزرگراه هــا و آزادراه هــا شــکل گرفــت و بدیــن ترتیــب فضــای 
خالــی میــان خانــه و محیط هــای کاری پــر شــد. امــروزه نیــز 
ــرو  ــی روب ــن صحنه های ــا چنی ــان ب ــاط جه ــی از نق در برخ
هســتیم. گســترش شــهر همــراه بــا بازگشــایی مراکــز خریــد 
جدیــد اســت، امــا ایــن ســازه های جدیــد، منظــر و معمــاری 

ــی ایجــاد کــرده اســت. متفاوت

نسل دوم
ــوا  ــه ه ــته و دارای تهوی ــد بس ــز خری ــن مرک در 1956 اولی
در »ادینــا« نزدیــک مینیاپولیــس مینــه ســوتا بــا نــام مرکــز 
خریــد »ســاوثدال« ســاخته شــد. تهویــه هــوا نســل جدیــدی 
ــته،  ــط بس ــود. در محی ــرده ب ــاد ک ــد را ایج ــز خری از مراک
ــاوت طراحــی  ــد منظــری متف معمــاران و طراحــان می توانن
ــا محیــط اطــراف خواهــد  کننــد کــه ترکیبــی از فنــاوری ب

ــه  ــتند ک ــری هس ــالن تئات ــد س ــد همانن ــز خری ــود. مراک ب
نمایشــنامه ها در فروشــگاه های آن اجــرا می شــود. ایــن 
مراکــز بــه دلیــل بســته بــودن فضــا، شــامل قوانیــن محیــط 
خصوصــی می شــدند. محیط هــای داخلــی بــا عالئــم و 
در  مدرنیتــه  مجمــوع  در  بــود.  تزئین شــده  نشــانه هایی 
نشــانه و نشــانگر نیســت. مــردم می داننــد ایــن عالئــم 
واقعــی نیســتند؛ واقعیــت، حضــور در فضــا و شــناخت آن بــه 

ــه اســت. ــان مصــرف و مدرنیت ــوان جه عن
در فرانســه، مراکــز خریــد از آغــاز کار بــه دو صــورت 
اطــراف  و  زنجیــره ای  فروشــگاه  یــک  اطــراف   : بودنــد 
فروشــگاه های غذایــی  فرانســوی کــه  هایپرمارکت هــای 
بزرگــی بودنــد و انــواع مختلــف اجنــاس معمــول را در خــود 
ــس  ــهر پاری ــای ش ــد. در 1969، در حومه ه ــای می دادن ج
و ونیــز، اولیــن مراکــز خریــد منطقــه ای شــکل گرفــت کــه 

هماننــد مــوج دوم فروشــگاه های خریــد 
ــد. هــر دو، چیــزی بیشــتر از خریــد  آمریــکای شــمالی بودن
ــز در کل  ــدرن نی ــد م ــز خری ــدند. مرک ــامل می ش کاال را ش
ــه آن  ــام دو طبق ــازه می شــد و روی پشــت ب ــامل 50 مغ ش
نیــز یــک اســتخر شــنا و یــک زمیــن اســکی روبــاز طراحــی 
ــک  ــازه، ی ــد 150 مغ ــز خری ــس، مرک ــود. در پاری ــده ب ش
فروشــگاه زنجیــره ای و یــک ســینما را شــامل می شــد. 
هایپرمارکت هــا در حومــه شــهر یکــی از شــهرهای شــمالی 
فرانســه یعنــی »لیــل« و در اطــراف یــک فروشــگاه غذایــی 
بــزرگ افتتــاح شــده بــود. اولیــن نســل از گالری هــای 
کوچــک تجــاری نیــز در کنــار ایــن هایپرمارکت هــای 
غذایــی قــرار داشــت. امــروزه، ایــن گالری هــا بزرگ تــر 

ــد. ــرایط را دارن ــان ش ــان هم ــا همچن ــده، ام ش

موج سوم : بازگشت به مرکز شهر
مراکــز خریــد بــه تدریــج بــه مناطــق مرکــزی  شــهر رفتنــد. 
ــد.  ــام ش ــی انج ــن دولت ــت عاملی ــا درخواس ــت ب ــن حرک ای
موفقیــت مراکــز خریــد حاشــیه شــهرها بــه همــراه تغییــرات 
ــاد  ــث ایج ــل باع ــهری و حمل ونق ــکالت ش ــادی، مش اقتص
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــد. ب ــهر ش ــاری درون ش ــکالت تج مش
ــن مراکــز، عاملیــن دولتــی از سیاســت بازســازی شــهری  ای
اســتفاده کردنــد و از ترویج دهنــدگان مراکــز خرید خواســتند 
تــا در بازســازی شــهرها حضــور یابنــد. در آمریــکای شــمالی، 
اولیــن مراکــز خریــد درون شــهری در 1976 بــا نــام فســتیوال 
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ــون« )Eaton Center( در  ــز ایت ــتون و »مرک ــد در بوس خری
مونترئــال احــداث شــد. در فرانســه نیــز اولیــن مرکــز خریــد 
ــداث  ــام » Part-Dieu« اح ــا ن ــون ب ــهری در 1975 در لی ش

شــد.
ــهری و  ــزات ش ــی از تجهی ــد یک ــز خری ــب مرک ــن ترتی بدی
تجــاری اســت کــه در حومــه یــا مرکــز شــهر دیــده می شــود 

ــت.  ــی یاف ــوع فضای ــوان آنهــا را در هــر ن و می ت
ــه روز در  ــد روزب ــد جدی ــز خری ــن مراک ــه ای ــن حال ک در عی
ــال از دســت  ــا در ح ــد، ام ــان گســترش می یابن ســطح جه
دادن عملکــرد خــود هســتند. چنانچــه محیط هــای خاصــی 
ماننــد مراکــز بــازی، رســتوران ها و ســینماها در مرکــز ایــن 
ــد و  ــز خری ــان مراک ــت می ــد. رقاب ــا قرارگرفته ان مجموعه ه
ــی  ــا در کشــورهای غرب ــن حــال کاهــش حضــور آنه در عی
باعــث شــده اســت طراحــان بــه دنبــال ایجــاد فعالیت هــای 
ــازی  ســرگرم کننده و ورزشــی در آنهــا باشــند. زمین هــای ب
ــاالن و  ــرای بزرگ س ــی ب ــودکان و گاه ــرای ک ــی ب کوچک
ــی  ــهیالت ورزش ــود. تس ــده می ش ــدارک دی ــواده ت کل خان
ــت،  ــد و درنهای ــز قرارگرفته ان ــن مراک ــز در ای ــی نی خصوص
بیشــتر مراکــز خریــد جدیــد در آســیا، ماننــد کــره جنوبــی 

ــزی چندعملکــردی هســتند. ــرب، مراک ــا در غ ی
ــزه و  ــد در حــال مدرنی ــز خری ــن مراک ــه نظــر می رســد ای ب
جهانی شــدن هســتند و کار خرده فروشــی های محلــی را 
بــا مشــکل روبــرو کرده انــد. اکنــون زمــان آن رســیده نحــوه 

و دلیــل ارتبــاط آنهــا را مشــخص ســازیم.

مدرنیتــه: یــک ارزش در ارتبــاط با مدرنیزاســیون 
ــدن و جهانی ش

ــا  ــای دوران رنســانس دارد و ب ــه ریشــه  در اروپ ــه ک مدرنیت
»قــراردادی اجتماعــی« تأییــد می شــود، »پیشــرفت« را 
ارزش اصلــی و عامــل تحقــق در حیطــه اجتماعــی، سیاســی 
ایدئولوژیــک، مدرنیتــه  از لحــاظ  اقتصــادی می دانــد.  و 
ــده  ــن عقی ــا ای ــت ب ــود را در مخالف ــان، خ در روح و گفتم
ــا و  ــک روح آزاد، ره ــه ی ــه:  »روح مدرنیت ــد ک ــات می کن اثب

 .)Citot, 2005( »توانمندســاز اســت
ــف می شــود و  ــت انســان تعری ــه اســت کــه فردی ــا مدرنیت ب
ــراز آن در  ــه دنبــال آن شــناخت ایــن فردیــت و قــدرت اب ب
ــه  ــود. از ده ــن می ش ــز تبیی ــه نی ــف در جامع ــاد مختل ابع
ــام مصــرف و  ــه ن ــه ای اســت ب ــه شــامل مقول 1950 مدرنیت

بعدهــا تعریــف تــازه ای  بــه خــود گرفــت کــه از ایــن قــرار 
اســت: فعالیــت اقتصــادی در راســتای تأمیــن نیازهــای 
اساســی و غیــر اساســی. مرکــز خریــد بــه موقعیــت نمادیــن 
ــد. از  ــل ش ــی تبدی ــارت جزئ ــاد و تج ــر در اقتص ــن تغیی ای
ــه  ــوع را ارائ ــو و متن ــوالت ن ــد محص ــز خری ــه مرک ــا ک آنج
می دهــد، مصرف کننــده می توانــد بیشــتر از هــر جــای 
ــت او  ــا فردی ــق ب ــی را مطاب ــگاه ها و محصوالت ــر، فروش دیگ
کــه هم زمــان بــا هویــت )هــای( اجتماعــی و فرهنگــی نیــز 
ــه  ــد ب ــز خری ــالوه، مرک ــه ع ــد. ب ــاب کن ــد انتخ رخ می ده
ــای  ــانه ها و فعالیت ه ــت از نش ــا می بایس ــک فض ــوان ی عن
جــذاب برخــوردار باشــد تــا مصــرف و تکــرار آن را بــه ارمغان 
ــه  ــک صحن ــوان ی ــه عن ــد ب ــز خری ــع، مرک ــاورد.  درواق بی
چیــده می شــود؛ صحنــه ای کــه دارای عناصــر صحنه ســازی 
ــا  ــا فض ــده ب ــل مصرف کنن ــه تعام ــت و ب ــازی س و زمینه س
ــرف  ــه مص ــز ب ــت مجه ــی اس ــا فضای ــن فض ــد. ای می انجام

ــالق.  ــرح و خ ــی مف ــد در چارچوب قاعده من

مدرنیزاسیون
ارزش هــای مدرنیتــه، در قلــب مدرنیزاســیون  بــوده و عبارت 
از تبدیــل مــواد خــام و مصالــح از طریــق یــک شــیوه صنعتی 
ــک نظــر یعنــی تحقــق  ــن ســخن از ی ــد کاال اســت. ای تولی
عینــی مدرنیزاســیون از طریــق مادیــت و آن هم شــامل هنر، 
معمــاری و فــن می شــود. ایــن مراکــز خریــد ایــن مــوارد را 
بــا هــم ترکیــب می کننــد : پیشــرفت تکنولوژیکــی را بــا هــم 
ــرار  ــه ق ــت هم ــی آن را در خدم ــه نوع ــد و ب ــل می کن کام
ــه خصوصــی  ــک منطق ــد ی ــز خری ــه مرک ــرا ک ــد، چ می ده
اســت، امــا بــه روی عمــوم بــاز اســت. بنابرایــن بهــره بــردن 
از ایــن مزایــا و منحــرف بــودن در اواســط مدرنیتــه دعــوت 
می شــود: مــا قبــاًل تهویــه مطبــوع را ذکــر کرده ایــم، 
ــد  ــه کنیــم. مرکــز خری ــز اضاف اجــازه دهیــد پله برقــی را نی
بــه  واســطه  دو پیشــرفت، بــه مکانــی راحــت و آســان بــرای 
اســتفاده تبدیــل می شــود. عــالوه بــر مــواد مــورد اســتفاده، 
ــفاف  ــب و ش ــط مرت ــا آن محی ــه ب ــوم، ک ــه، آلومینی شیش

ــه اســت. ــع درک مدرنیت ــه نف ســاخته می شــود و ب
مرکــز خریــد بــا اجــزای مدرنیتــه و مدرنیزاســیون را تشــکیل 
ــه  ــود. ب ــل می ش ــه آن تبدی ــته ب ــاد وابس ــه نم ــد و ب می ده
ــان  ــط مخالف ــوع توس ــن موض ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی همی
مــورد انتقــاد قــرار می گیــرد کــه بــه نــام ســنت یــا بــه نــام 
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مصــرف بیــش  ازحــد یــا هــر دو بســیار خصومت آمیــز اســت. 
ــت،  ــی اس ــارت محل ــش تج ــئول کاه ــایرین، مس ــرای  س ب
ــاط  ــرف در ارتب ــج مص ــای رای ــا و روش ه ــا کااله ــب ب اغل
اســت؛ مســئول یــک مصــرف بیــش  ازحــد و انتخابــی اســت. 
ــی  ــه فردگرای ــر ب ــد، منج ــدان می گوین ــت، آن منتق درنهای
بــه ســوی اجتماعــی شــدن انتخابــی از طریــق تکــرار یــک 
ــا می شــود  موقعیــت اختصــاص یافتــه بــه یــک شناســایی ب
ــت  ــک هوی ــامل ی ــد ش ــی می توان ــت ول ــاوت اس ــه متف ک

خــاص و رایــج باشــد. 

جهانی شدن
جهانی شــدن یــک پدیــده  جدیــد نیســت، بلکــه از قــرن 20 
نظریــه پــردازی شــده و موضــوع بحث هــای بســیاری در مورد 
طبیعــت و تاریخچــه آن اســت. اول از همه، باید به یاد داشــته 
کــه اگــر چــه مبــادالت بــازار چندیــن هزارســاله اســت، ایــن 
اصطــالح بــرای اســتفاده از ایــن بین المللــی ســازی بازگشــت 
ــا  ــی زبان ب ــای انگلیس ــدا در دنی ــت. ابت ــال 1961 اس ــه س ب
ــادالت  ــه مب ــاً ب ــود و مخصوص ــر می ش ــدن» ظاه »جهانی ش
ــه  ــه، ترجم ــاره دارد )Levitt, 1983(. در فرانس ــادی اش اقتص
جهانی شــدن بــه وســیله کلمــه »تکویــن» منجــر بــه بحــث 
ــت منجــر  ــورد ماهیــت جهانی شــدن می شــود و درنهای در م
ــا  ــا جهانی شــدن )تجــارت( ی ــه اســتفاده از دو اصطــالح، ی ب
»تمســخر» )بحــث(، یــک اصطــالح کــه در انگلیســی وجــود 

ــز می شــود.  ــدارد نی ن
ــد  ــرای تأکی ــتفاده ب ــورد اس ــالح م ــک اصط ــدن ی جهانی ش
بــر ایــن موضــوع اســت کــه امــروزه مــا در دوره ای زندگــی 
ــع  ــاس مرج ــیاره، مقی ــا س ــان ی ــه در آن، جه ــم ک می کنی
اســت؛ مــا در یــک »قلمــرو جهــان« زندگــی می کنیــم کــه 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــی از آن اس ــا بخش ــور م ــا کش ــه ی منطق
همچنیــن دارای ســابقه تاریخــی بــرای نام گــذاری مبــادالت 
بین المللــی اســت کــه در طــول تاریــخ بیــن چندیــن 
ــی  ــیرهای اصل ــت. مس ــه اس ــکل گرفت ــان ش ــه از جه منطق
ــوارد  ــن م ــه ای از ای ــل مالحظ ــش قاب ــب نمای ــارت اغل تج
اســت : جــاده ابریشــم، انجمــن پیمان هانســیتیک شــهرهای 
بــزرگ تجــاری و ... ایــن ارجــاع بــه شــبکه  مبــادالت تجاری، 
ــج خــود را  ــه تدری ــوان »پیشــگامان« جهانی شــدن ب ــه عن ب
بــا »مدرنیزاســیون«، کــه همــان جهانی شــدن اســت، اظهــار 
خواهــد کــرد. در دهــه  19٨0، اقتصــاددان کنیچــی اوهمایــی 

ــه عنــوان  ــزرگ را ب )Kenichi Ohmae( نقــش شــرکت های ب
ــد  ــن بُع ــد. ای ــخص می کن ــدن مش ــی جهانی ش ــل اصل عام
ــدن در  ــا جهانی ش ــر ب ــور خاص ت ــه ط ــی ب ــادی و مال اقتص
ارتبــاط اســت )Ghorra-Gobin, 2017(. بــه  واســطه  بازســازی 
ــه  ــزرگ ب ــرکت های ب ــن ش ــود، ای ــای خ ــعه مرزه و توس
ــارت  ــازمان تج ــک س ــد از ی ــی بهره من ــرکت های فرامل ش
ایــن  میــان  در  شــده اند.  تبدیــل  آزاد  جدیــد  جهانــی 
ــای گســترده  ــا توزیع ه ــرکت هایی ب ــزرگ، ش ــرکت های ب ش
وجــود دارد کــه بــا ادغام شــدن در یکدیگــر به توســعه طولی 
ــا ادغــام برنامه هــای  ــز ب و عرضــی دســت یافته اند؛ گاهــی نی
مالــی، تولیــد، توزیــع فضــا و کاالهــای تجــاری بــه ایــن مهــم 
شــهروندان،  بــرای  جهانــی«  »شــرکت های  رســیده اند. 
مصرف کننــدگان شــهری و روســتایی قابل مشــاهده ترند، 
ــا و در  ــن شــرکت ها در چشــم انداز آشــنای آنه ــه ای چــرا ک
قلمــروی روزانــه  فعالیــت و خریدشــان حضــور دارد. بنابرایــن 

ــوند.  ــل می ش ــدن تبدی ــارت جهانی ش ــه عب ــا ب آنه
ــاز  ــد آغ ــا مراکــز خری ــی ب ــن حــال، تجــارت بین الملل ــا ای ب
نشــد. بــه هــر حــال، مرکــز خریــد آخریــن نمــاد یــک فضای 

بازرگانــی مشــترک بــرای شــرکت های تجــاری اســت. 

یــادآوری مختصــری از فضاهــای تجــاری آشــنا و 
بین المللــی

همان طــور کــه ژاکلیــن باوئویو-گارنیــر )19٨4( بــه مــا 
یــادآوری می کنــد: تجــارت بــا همــه  اشــکال جامعــه انســانی 
ــه دقــت در ارتبــاط اســت. ایــن نشــان دهنده ویژگی هــای  ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــک می کن ــز کم ــل آن نی ــه تکام ــت و ب آن اس
ــک  ــا ی ــازار ی ــک ب ــه ی ــا، چ ــن ویژگی ه ــر از ای ــال، فرات ح
ســوق، چــه خیابان هــای فروشــگاه کشــورهای شــمال 
ــک  ــا از ی ــت. آنه ــی اس ــل خرده فروش ــک مح ــوب، ی و جن
کشــور بــه کشــور دیگــر و در دوره ای تاریخــی، شــباهت های 

ــد گذاشــت.  ــه اشــتراک خواهن ــادی را ب زی

بازارها و غرفه ها
قــرار  باســتان در مکان هــای مختلــف  از دوران  بازارهــا 
هلــن  مارتیــن  باستان شــناس  یونــان،  در  داشــته اند: 
فورمونــت )Fourmont, 2017( می گویــد در آغــاز قــرن پنجــم 
ــه  ــل از اینک ــی قب ــدان عموم ــرا، می ــالد، آگ ــش از می پی
فضاهــای تجــاری در شــهر افزایــش یابــد بــه محلــی عمومــی 
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ــان  ــوری روم میزب ــن در امپرات ــن انجم ــود. ای ــل می ش تبدی
ایــن تجــار اســت و یــک منطقــه  تجــاری بــه وضوح مشــخص 
ــرون  ــای ق ــا، در اروپ ــد. بعده ــکیل می ده ــهر را تش در ش
ــادی  ــای زی ــیزدهم، بازاره ــم و س ــرن یازده ــطی، از ق وس
ــاطی ها،  ــل بس ــا در داخ ــی از آنه ــد و برخ ــکل می گیرن ش
شــهرهای جدیــد محاصــره شــده اند. در همــان زمــان، 
خیابان هــای تاریخــی بــا مغازه هــا و کارگاه هــا و اولیــن 

ــد.  ــود می آین ــه وج ــروش ب ــت ف ــای ثاب مکان ه
در نقــاط دیگــر دنیــا، ســوق در خاورمیانــه و مغــرب متناظــر 
بــا نمایشــگاه های ســاالنه، بازارهــای هفتگــی روســتایی 
 Elisséeff,( ــاره دارد ــی اش ــهری دائم ــاکنان ش ــی س ــا حت ی
ــه  ــران ب ــهرهای ای ــی آن در ش ــادل فارس ــازار، مع 2018(. ب

ــت  ــت اصال ــروزه عالم ــا و ســوق ها ام ــد. بازاره وجــود می آی
و ســنت اســت. بــا ایــن حــال، بــا گذشــت زمــان، آنهــا بــه 
تدریــج تغییــر می کننــد و بــه تدریــج در تغییــرات جوامعــی 
ــا  ــا ب ــن بازاره ــل می شــوند. بنابرای ــه در آن هســتند تعدی ک
ــات  ــار اصالح ــد دچ ــوالت جدی ــای محص ــزودن مقوله ه اف

می شــوند. پی درپــی 

فروشگاه های زنجیره ای1
اجــازه دهیــد ســخن خــود را بــا اولیــن فروشــگاه بــه 
ــگاه های  ــان فروش ــم؛ هم ــه دهی ــو( ادام ــدرن« )ن ــام »م ن
زنجیــره اِی قــرن نــوزده کــه بــه ســرعت از همتایــان پیشــگام 
ــا ســاخت  خــود یعنــی فروشــگاه تازه هــا جلــو افتــاد. آنهــا ب
ــرال و  ــا مونت ــورک ی ــدن، نیوی ــس، لن ــه در پاری ــن نمون اولی
ــان  ــف جهــان در پای ــره، در بســیاری از بخش هــای مختل غی
ــره ای  ــگاه های زنجی ــد. فروش ــترش یافتن ــم گس ــرن نوزده ق
بــه خاطــر معماری شــان قابــل توجــه هســتند. مصالــح مــدرن 
ــی  ــوالدی، طراح ــای ف ــی و میله ه ــه های صنعت ــد شیش مانن
داخلــی و تکنیک هــای جدیــد فــروش در آنهــا اســتفاده 
می شــود. فروشــگاه های زنجیــره ای، فعالیــت غیرتجــاری 
ــگاه  ــز بن ــه ج ــری ب ــرت های هن ــگاه ها و کنس ــد نمایش مانن
ــا حــد ممکــن  ــا می کننــد و هــدف همــه ت ــز برپ ــی نی غذای
ــگاه های  ــن فروش ــت. ای ــل اس ــتریان در مح ــتن مش نگه داش
ــه  ــم ب ــز مته ــروز، نی ــروش ام ــز ف ــد مراک ــره ای، مانن زنجی
ــا و  ــذب هزینه ه ــک، ج ــگاه های کوچ ــردن فروش ــد ک ناپدی
 Thus( بلعیــدن« شــهر اســت. در نتیجــه طبــق ســخن ویــل«
ــادری )Madry, 2016: 38(: »از  ــل از م ــه نق Weill, 1891(، ب

آنجــا کــه ایــن فروشــگاه ها هــر روز در حــال رشــد هســتند، 
ــه توســط  ــرا ک ــد داد؛ چ ــت شــهرها را شــکل خواهن درنهای
ــردم و  ــر م ــد و ب ــش می یابن ــر روز افزای ــرمایه  ه ــدرت س ق

ــوند. ــم می ش ــی حاک ــت ایالت دول
ــه  ــان و مطالع ــتر زم ــن بیش ــا در نظرگرفت ــا ب ــن، م بنابرای
ــا،  ــه  زمان ه ــم در هم ــم بگویی ــاری، می توانی ــیرهای تج مس
حرکــت بازرگانــان بــا فــروش کاالهــا در مکان هــای تجــاری 
همــراه بــود بــدون اینکــه مشــابه یکدیگــر باشــند، در عیــن 

ــتند.  ــترک هس ــای مش ــی دارای ویژگی ه ــه همگ ــال ک ح

مرکــز خریــد : منطقــه ای از تبــادالت اجتماعــی و 
ــی و جهانی ــی، محل فرهنگ

ــی اســت کــه در  ــکان و فضای ــی دارای م ــن تجــارت جهان ای
آن مبادلــه اتفــاق می افتــد: مرکــز فــروش یکــی از آنهاســت. 
بــه نظــر می رســد مرکــز فــروش از لحــاظ قلمــرو، بــا توجــه 
بــه ابعــاد و تمرکــز بــر مغازه هــا، ماننــد یــک خیابــان تجــاری 
اســت. در حقیقــت مرکــز فــروش یــک فضــای معنی دار اســت 
کــه معنــای آن در نــگاه دباربیوکــس جغرافــی دان فرانســوی 
ــی،  ــای عین ــی دارای ویژگی ه ــت: مفهوم ــرح اس ــن ش بدی
ــاری  ــای تج ــد و خیابان ه ــز خری ــراردادی. مراک ــی و ق ذهن
دارای ماهیــت عینــی هســتند کــه بــا فیزیــک آنهــا شــناخته 
می شــود. بــا ایــن حــال آنهــا بــدون شــک یــک تجربــه  فردی 
بــه وجــود می آورنــد کــه می تــوان آن را بــا ســایر مشــتریان 
بــه اشــتراک گذاشــت. بنابرایــن ایــن مراکــز خریــد »ذهنــی« 
انــد امــا بــرای تمــام اقشــار حائــز اهمیت انــد. و بــرای افــراد 
ــه  مختلــف چشــمگیر: از رهگــذری کــه خیابان هــا را یــک ب
یــک پشــت ســر می گــذارد و بــا مــردم معاشــرت می کنــد تــا 
مصرف کننــده. ایــن معاشــرت بــا اعمــال مرســومی مشــاهده 
می شــود کــه حــس آشــنایی و شــناخت را تقویــت می کنــد. 
ــروه جــوان  ــک گ ــرای ی ــک انتصــاب ب ــن محــل ی ــب ای اغل
افــراد، بــرای دوســتان تقویــت می کنــد. در تعــدادی از آنهــا، 
ــود:  ــازمان دهی می ش ــی س ــی و فرهنگ ــای اجتماع رویداده
ارائــه  مــد فصــل یــا ارائــه  یــک فعالیــت فرهنگــی محلــی یــا 
نمایشــگاه و اغلــب نیــز بــا لحظــات مهــم جامعــه در ارتبــاط 
ــدوده  ــن مح ــی. بنابرای ــریفات مذهب ــن ها و تش ــت؛ جش اس
مبــادالت از معمولی تریــن و روزمره تریــن آنهــا کــه بــه 
روشــی نســبتاً متعــارف رخ می دهــد تــا اســتثنایی ترین 

ــرد.  ــا را در برمی گی آنه
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ــه  ــر ب ــب منج ــی اغل ــاط اجتماع ــن ارتب ــال، ای ــن ح ــا ای ب
انتقــادات مربــوط بــه ماهیــت خصوصــی ایــن مراکــز 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــت فعالیت ه ــه ماهی ــود ک می ش
ــز  ــن مرک ــد. ای ــر می ده ــا تغیی ــروش« آنه ــا »ف ــود را ب خ
ــی  ــتفاده عموم ــرای اس ــی ب ــای خصوص ــک فض ــد ی خری
اســت و بــر اســاس ماهیــت خصوصــی و تجــاری آن، داشــتن 
کیفیــت مشــابه جامعه پذیــری ماننــد فضــای عمومــی 
شــهری بــرای آن امکان پذیــر نیســت. نکتــه دوم بــر اســاس 
ــود.  ــز خواهــد ب ــن مراک ــر ای ــر و دموکراتیک ت ــت آزادت ماهی
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــال، بســیاری از کارهای ــن ح ــا ای ب
ــی  ــای عموم ــه فض ــت ک ــان دهنده آن اس ــده نش ــه ش ارائ

ــازی  ــر بازس ــد : عنص ــز خری ــری | مرک نتیجه گی
ــات  ــوان از جه ــد را می ت ــز خری ــهری؟ مراک ــر ش منظ
مختلــف، نوعــی ســازه تخریب کننــده منظــر شــهری تلقــی 
ــال  ــه روز در ح ــز روزب ــن مراک ــد ای ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ک
گســترش هســتند. ایــن مراکــز باعــث تغییــر مصــرف نرمــال 
شــده و نوعــی تجربــه جهانی هســتند کــه مشــکالتی را برای 

ــا ایــن حــال، مراکــز  ــد. ب تجارت هــای محلــی ایجــاد کرده ان
خریــد نمی توانــد صرفــاً در یــک منظــر فرهنگــی، اجتماعــی 
ــق  ــه دســت آورد و موف ــود را ب ــگاه خ ــیار جای ــهرِی س و ش
ــا  ــه نه تنه ــد ک ــاد می کن ــی ایج ــج محیط ــه تدری ــد. ب باش

ــتند.   ــر آن هس ــه نمایان گ ــی از آن، بلک جزئ

شــهری خــود جــای آزادی بیــان نیســت؛ حــال ایــن 
ــان.  ــا خیاب ــد ی ــهر باش ــای ش ــد، میدان ه ــارک باش ــا پ فض
ــده،  ــر تهدیدکنن ــد، اگ ــد ش ــل خواه ــر تحم ــار ظریف ت رفت
خطرنــاک و برخــالف اخــالق خــوب جامعــه ای کــه در آن رخ 
ــار  ــر دو، رفت ــن در ه ــد. بنابرای ــر نرس ــه نظ ــز ب ــد نی می ده
هنجــاری و رفتــار اجتماعــی، ســازگار و پذیرفته شــده اســت. 
ــد  ــند هرچن ــدد می باش ــترک متع ــاط مش ــر دو دارای نق ه
کــه یکســان نیســتند. مرکــز تجــاری براســاس ماهیتــش، و 
ــد جایگاهــی باشــد  ــه  اش می توان ــد نوآوران ــه بع ــا رجــوع ب ب
کــه در تحــوالت اجتماعــی در حــال پیشــرفت در آن قابــل 

رؤیت تــر اســت. 
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