
شماره 40  پاییز 421396

ویژه نــامه

ــد و حجــم  ــت شــهری کارآم ــدم مدیری ــهرها، ع ــریع ش ــد س ــا رش ــده | ب چکی
ــع و  ــای جام ــن طرح ه ــر گرفت ــدون در نظ ــاً ب ــه عموم ــازی هایی ک ساختمان س
ــرد،  ــه شــهرداری ها صــورت می گی ــی ب ــا پرداخــت هزینه های منظــر شــهری و ب
شــهرهای مــا بــه فضاهــای پــر تــوده ای تبدیل شــده اســت کــه تناســب تــوده و 
ــای  ــن فضاه ــن رفت ــی از بی ــده اند. از طرف ــده گرفته ش ــًا نادی ــا کام ــا در آنه فض
عمومــی و مکــث کــه محلــی بــرای تجربه هــای جمعــی و تمریــن اجتماع پذیــری 
ــه  ــهری ب ــد ش ــره و کالب ــر چه ــث تغیی ــود، باع ــکان ب ــه حــس م ــی تجرب و حت
ــن  ــت. ای ــده اس ــی از روح ش ــی و خال ــاً فیزیک ــت و صرف ــدون کیفی ــی ب فضاهای
گســترش بی رویــه کــه مصرف گرایــی و حجــم بــاالی تقاضــا را می طلبــد، باعــث 
ــه  ــی ک ــد؛ فضای ــا ش ــا و مگامال ه ــه ســمت مال ه ــد ب ــز خری ســمت گیری مراک
همــواره محلــی بــرای نقــد پژوهشــگران حــوزه شــهری و منتقدین معمــاری مدرن 
بــوده اســت. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بازخوانــی مجــدد ایــن فضاهــا از منظــری 
ــوان  ــد می ت ــای جدی ــن فضاه ــیل های ای ــه از پتانس ــه چگون ــت. اینک ــن اس نوی
ــدی  ــه جدی ــد در شــکل گیری گون ــا می توانن ــا مال ه ــرد؟ و اینکــه آی اســتفاده ک
از فضاهــای عمومــی نقــش داشــته باشــند؟ اگرچــه نقدهــای واردشــده بــه ایــن 
ــل  ــل بررســی و چالش هــای مطــرح شــده قاب فضاهــا در حوزه هــای مختلــف قاب
ــده  ــای مطرح ش ــارغ از نظریه ه ــد ف ــر می رس ــه نظ ــی ب ــتند، ول ــن هس پرداخت
ــه فضاهــا  ــه حاشــیه کشــانده شــدن این گون ــا ب ــزوم حــذف ی ــاره مال هــا و ل درب
ــا نوعــی دگردیســی در عملکــرد و حتــی مفهــوم  در شــهر، در دهــه اخیــر مــا ب
ــه رو هســتیم. پــس  ــرای نســل جدیــد شهرنشــین ایرانــی روب ــه فضاهــا ب این گون
ــی  ــی و تحلیل ــا روش توصیف ــدی مشــاهدات ب ــی و طبقه بن از بررســی های میدان
روی چهــار مــال بــزرگ تجــاری در تهــران، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ایــن 
فضاهــا عــاوه بــر عملکــرد فضایــی و نقشــی کــه بــرای بــرآورده شــدن نیازهــای 
یــک منطقــه بــر عهــده دارنــد، درواقــع بــا تغییــر معنایــی خــود بــه یــک باشــگاه 
یــا محفــل برخــورد تبدیل شــده و بــه عنــوان یــک آوردگاه اجتماعــی در فضــای 
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مال، نماد امروزین فضای عمومی در تهران؟

 مقدمــه |  فضاهــای عمومــی1 عرصه هــای شــهری هســتند 
کــه بــه شــکل عمومــاً دولتی یــا دولت محلــی و مرکــزی برای 
برگــزاری مناســبات اجتماعــی و جشــن ها و کًا فعالیت هــای 
جمعــی در محیط هــای بــاز در نظــر گرفتــه می شــوند. 
اگرچــه بایــد ایــن فضاهــا بســتری بــرای اســتفاده همه اقشــار 
ســنی فراهــم کننــد و بــه دلیــل اینکــه ایــن فضاهــا بــه عنوان 
ــای  ــتند، در طراحی ه ــهر هس ــی ش ــی اجتماع ــه زندگ صحن
ــاهد از  ــفانه ش ــی متأس ــد، ول ــز اهمیت ان ــیار حائ ــهری بس ش
ــران هســتیم. در  ــی در شــهر ته ــن فضاهای ــن چنی ــن رفت بی
ــاز  ــاز و پول س ــت ساخت وس ــل اهمی ــه دلی ــران ب ــهر ته ش
ــق،  ــهرداری مناط ــه ش ــن بودج ــا تأمی ــوزه ب ــن ح ــودن ای ب
ــا کارکــرد عمومــی از برنامــه شهرســازی  کم کــم فضاهایــی ب
در حــال حذف شــدن یــا نادیده گرفتــه شــدن هســتند. 
ــای  ــرانه های فضاه ــل س ــی حداق ــی و حت ــای عموم فضاه
ــه برج هــا و ســاختمان های مســکونی،  ســبز جــای خــود را ب
اداری و تجــاری داده انــد. بــا کاســته شــدن از ســطح فضــای 
عمومــی و اجتماعــی در شــهر، شــهروندان بــا روش خودشــان 
بــه ســمت شــکل دادن و بهره گیــری از فصاهــای نویــن 
شــهری بــه عنــوان بســتری بــرای بیــان و حضــور اجتماعــی 
ــن دســته از فضاهــا و  ــه تجــاری ای ــا بررســی گون هســتند. ب
اســتقبال مــردم از آنهــا متوجــه بــاز تعریفــی جدیــد از تجربــه 
ــلم  ــه مس ــدیم. آنچ ــا ش ــن مکان ه ــی در ای ــای عموم فضاه
ــده اســت  ــا حضــور مــردم و تعامــات آنهــا زن اســت شــهر ب
و در ایــن بیــن، مــردم بــه فضاهایــی بــرای بــودن نیازمندنــد. 
ــا  ــه فضاه ــی این گون ــه طراح ــی ب ــا کم توجه ــذف ی ــا ح ب
مــردم بــا اســتقبال از مال هــا و حضــور در آنهــا نه تنهــا 
بــرای فعــل خریــد کــردن، بلکــه بــرای مفهومــی از بــودن و 
حضــور داشــتن، بــه ایــن فضاهــا رنــگ و بویــی جدیــد را کاژ 
ــن  ــن پژوهــش اســت. در ای ــی ای ــه موضــوع اصل ــد ک کرده ان
راســتا ایــن پژوهــش بــا انتخــاب چهــار مــال تجــاری در شــهر 
ــه بررســی رخدادهــای  ــوردی، ب ــه م ــوان نمون ــه عن تهــران ب
اجتماعــی و نحــوه تبدیــل ایــن فضاهــا بــه فضاهــای عمومــی 

ــردازد.  ــران می پ ــهر ته در ش

پیشینه پژوهش
در آمریــکا، در ســال های پایانــی دهــه 1920 فروشــگاه های 
زنجیــره ای افزایــش یافتنــد. در دهــه 1930 ایــن فروشــگاه ها 
رونــق گرفتنــد و تبدیــل بــه ســوپرمارکت های بــزرگ دارای 

تخفیــف شــدند. جنــگ جهانــی دوم دوره رکــود آمریــکا بــود 
و پــس از آن در دهــه 1950 حومه نشــینی رشــد گســترده ای 
کــرد. در ســال 1956 و بــا تأســیس اولیــن مــال سرپوشــیده 
و  ویکتورگروئــن  توســط   )Southland( لنــد  درســاوت 
ایده هــای یوتوپیایــی او، ایــن مــال تبدیــل بــه مــکان 
ــد  ــن رون ــد. ای ــی ش ــی و اجتماع ــای مدن ــع و پاتوق ه تجم
ــز  ــیاری از مراک ــرد و بس ــدا ک ــه پی ــد ادام ــال های بع در س
ــه  ــدند. در ده ــیده ش ــای سرپوش ــه مال ه ــل ب ــد تبدی خری
1970 فرهنــگ مــال2 در پــی افــزودن کاربری هــای جانبــی 
ــا، رواج  ــه آنه ــر- ب ــینما و تئات ــی ها، س ــد اغذیه فروش - مانن
ــای  ــه ج ــاً در هم ــن، 1395(. تقریب ــت )گوی ــیاری یاف بس
ــان قرارومدارهــای خــود را  ــادی از نوجوان ــکا، تعــداد زی آمری
ــروژه  ــتند. در پ ــهر می گذاش ــه ش ــای حوم ــی مال ه در حوال
ــال 1985 انتشــار  ــه ای در س ــب مقال ــه در قال ــی ک تحقیقات
ــا دو  ــک ی ــال ی ــتفاده کنندگان م ــد از اس ــت، 63 درص یاف
بــار در هفتــه بــه آنجــا می آینــد، بیشــتر آنهــا یــک تــا پنــج 
ــه  ــن فضــا می گذراننــد. آنهــا ب ســاعت زمــان خــود را در ای
نــدرت تنهــا بــه مــال می رونــد و معمــوالً بــا دوســتان خــود 
بــه ایــن فضاهــا می رونــد. تنهــا نیمــی از ایــن افــراد اظهــار 
ــه  ــرای آمــدن ب ــد کــردن، هــدف آنهــا ب ــد کــه خری کرده ان
مــال اســت. دالیــل دیگــر، تماشــای دیگــران شــامل جنــس 
مخالــف، بازی هــای کامپیوتــری، دیــدن دوســتان و تماشــای 
مــردم اســت )Anthony, 1985(. در ســال های بعــد و بــا 
ــی  ــزی و مکان یاب ــی، برنامه ری ــبک طراح ــدن س ــوض ش ع
ــی  ــا تغییرات ــن فضاه ــردن ای ــتفاده ک ــوی اس ــا در الگ مال ه

ایجــاد شــد.
ــل  ــواره مح ــا هم ــنتی، بازاره ــور س ــه ط ــران ب ــا در ای ام
ــا ورود  ــد. ب ــی بوده ان ــات اجتماع ــداد اتفاق ــتد و رخ دادوس
ــد  ــای خری ــی فضاه ــوی طراح ــران در الگ ــه ای ــم ب مدرنیس
تغییــرات عمــده ای ایجــاد شــد. تأســیس فروشــگاه های 
فردوســی در 1336 و فروشــگاه های کــوروش در 1349 و 
گســترش آنهــا در شــهر، ســبک جدیــدی از فضاهــای خریــد 
ــور  ــن فضــای نوظه ــع ای ــه طب ــه ب ــد آورد ک ــران پدی در ته
ــوع  ــا وق ــرد. ب ــود ک ــر از خ ــی را متأث ــی تهران ــبک زندگ س
انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی ایــن رونــد ساخت وســاز 
و گســترش موقــوف شــد و پــس  از ایــن ســال ها، ایــن 
ــد. در  ــام دادن ــر ن ــا تغیی ــدند ی ــده ش ــا برچی ــگاه ها ی فروش
دهــه 1370 فروشــگاه های زنجیــره ای جدیــدی ماننــد 
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ــن  ــود ای ــدند. خ ــزی ش ــران پایه ری ــاه در ته ــهروند و رف ش
ــهر  ــه ش ــرا ک ــتند، چ ــت داش ــم موضوعی ــگاه ها  ه فروش
ــود  ــر ب ــال تغیی ــت در ح ــرف و فراغ ــد و مص ــه خری از زاوی
ــاژها و  ــی، 1387(. در طراحــی پاس ــج کاظمــی و رضای )وری
فروشــگاه های زنجیرهــای دهــه هفتــاد، جایــی بــرای زندگــی 
ــای  ــد، فضاه ــاژ3 برمی آی ــام پاس ــه از ن ــور ک ــود. همان ط نب
عبــوری بودنــد. پاســاژها بــرای خریــد طراحــی شــده بودنــد، 
ــن  ــی از ای ــای عموم ــود فضاه ــبب کمب ــه س ــردم ب ــی م ول
فضاهــا بــرای فضــای فراغتشــان نیــز اســتفاده میکردنــد؛ امــا 

ــود. ــا نب ــن فضاه ــی ای فراغــت موضــوع اصل
ــران روی داد.  ــی بزرگــی در ته دهــه 1380 تحــوالت عمران
شــهرداری وقــت، ســازندگان را تشــویق بــه بلندمرتبه ســازی 
و بــرج و مال هــا کــرد. مراکــز خریــد بســیاری در ایــن دهــه 
ــرب،  ــهرک غ ــتان ش ــد گلس ــد )مانن ــاخته ش ــران س در ته
قائــم تجریــش و...(. ایــن فضاهــا تبدیــل بــه پاتــوق جوانــان 
ــد  ــتری یافتن ــور بیش ــا حض ــن فضاه ــان در ای ــدند. زن ش
)همــان( و در مدتــی کوتــاه ایــن فضاهــا تبدیــل بــه مکانــی 
ــا هم سن هایشــان  ــرای پرســه زنی و آشــنایی و معاشــرت ب ب
ــه 80  ــد ده ــز خری ــار روز شــد. مراک ــد و اخب و اطــاع از م
نیــز غالبــاً فضاهــای تجــاری بودنــد کــه یــک یــا دو کاربــری 
خدماتــی ماننــد رســتوران یــا کافــه در آنهــا وجــود داشــت. 
ــردن  ــه ک ــه 90 و اضاف ــا در ده ــاخت مال ه ــروع س ــا ش ب
هرچــه بیشــتر فضاهــای خدماتــی و جانبــی بــه آنهــا ماننــد 
ــدی از  ــوع بســیار جدی فودکــورت، ســینما، شــهربازی و.... ن
ــار  الگــوی تفریــح، خریــد در تهــران پدیــد آمــد کــه ایــن ب
خریــد کــردن تنهــا موضــوع اصلــی ایــن فضاهــا نبــود. ایــن 
فضاهــا هــر روز بــا اســتقبال بیشــتری از ســوی مــردم روبــرو 
ــای  ــوان فضاه ــه عن ــود را ب ــری خ ــا کارب ــن فضاه ــد. ای ش
تجــاری کــه برخــی فضاهــای خدماتــی در کنــار آن شــکل 
می گیــرد از دســت داد و خــود فضاهــای جنبــی موضوعیــت 
ــان  ــوق جوان ــن فضاهــا تنهــا پات ــدا کــرد. حــال دیگــر ای پی
نیســت، اینجــا بــه مقصــد گردشــگری آنهــا بــدل شــده کــه 
ــان  ــات آن، می ــود را در طبق ــل خ ــک روز کام ــد ی می توانن
ــد کــردن دســته جمعی، ســینما رفتــن، تفریــح کــردن  خری

و غــذا خــوردن، ســپری کننــد.

فضای عمومی
مــردم  کــه  اســت  مشــترکی  بســتر  عمومــی  فضــای 

فعالیت هــای کارکــردی و مراســمی را کــه پیونددهنــده 
اعضــای جامعــه  را در آن انجــام می دهنــد : چــه ایــن 
فعالیت هــا روزمــره و معمولــی و چــه جشــنواره ای و دوره ای 
باشــند. بــه عبــارت دیگــر فضــای عمومــی صحنــه ای اســت 
ــی اجتماعــی در معــرض  ــش زندگ کــه بــه روی آن نمای
دیــد عمــوم قــرار می گیــرد. فضــای عمومــی، فضایــی اســت 
ــرای  ــرای سیاســت، مذهــب، دادوســتد و ورزش؛ فضایــی ب ب
همزیســتی مســالمت آمیز و برخوردهــای غیــر شــخصی. 
ــی،  ــی جمع ــه زندگ ــن اســت ک ــی ای ــی فضــای عموم ویژگ
فرهنــگ شــهری و مباحــث روزمــره مــا را بیــان کــرده و در 
ضمــن بــر آنهــا نیــز تأثیــر می گــذارد )رفیعیــان و ســیفایی، 

 .)36:1384
ــام  ــا تم ــط ب ــق و مرتب ــي، متعل ــان عموم ــال خیاب ــراي مث ب
مــردم بــه عنــوان یــک کلیــت اســت، بــه رویشــان بــاز اســت، 
ــه  ــت ارائ ــرف دول ــده دارد و از ط ــدود نش ــي مح موجودیت
ــه آن مرتبــط اســت. ایــن مفاهیــم در تعاریــف  می شــود و ب
ــر  ــگاه ک ــد. از ن ــاب یافته ان ــي بازت ــاي عموم ــف فضاه مختل
ــوان »بســتر مشــترکي  ــه عن ــي ب ــکاران فضــاي عموم و هم
کــه مــردم فعالیت هــای کارکــردي و مراســمي را کــه پیونــد 
ــد،  ــام می دهن ــت، در آن انج ــه اس ــاي جامع ــده اعض دهن
ــنواره های  ــه جش ــد و چ ــي باش ــاي معمول ــه روزمره گي ه چ
دوره ای. از دیــد والــرز »فضــاي عمومــي فضایــي اســت کــه 
ــوام،  ــه از اق ــي ک ــا ســهیم هســتیم، مردم ــا غریبه ه در آن ب

ــا نیســتند« )مشــیری، 5:1389(.  ــا همــکار م دوســتان ی
یــان گل فعالیت هــای انســان در فضاهــاي همگانــي را 
ــروري  ــای ض ــد : فعالیت ه ــیم می کن ــته تقس ــه دس ــه س ب
درحالی کــه  گل،  گفتــه  بــه  گزینشــی.  و  اجتماعــی   -
فعالیت هــای  کیفیــت  از  فــارغ  ضــروري،  فعالیت هــای 
اجتماعــي محیــط  فعالیت هــای  و  تفریحــي  گزینشــي- 
ــهر خــوب، می توانــد  ــي رخ می دهــد امــا یــک ش فیزیک
شــرایط مناســبي را بــراي بســیاري از فعالیت هــای ضــروري 
پدیــد آورد. فعالیت هــای گزینشــي، تــا انــدازه زیــادي 
ــه فــرد  ــه ایــن دارنــد کــه محیــط چــه چیــزي ب بســتگي ب
ــزد  ــاس وي را برمی انگی ــار و احس ــه رفت ــد و چگون می بخش

 .)436:1386 )پاکــزاد، 
بــه بــاور یان گل هر چــه مــکان از کیفیت بیشــتری برخوردار 
باشــد، فعالیت هــای گزینشــي بیشــتري در آن روي می دهــد. 
در یــک مــکان خــوب، فعالیت هــای گزینشــي بیشــتري رخ 
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می دهــد، ضمــن اینکــه فعالیت هــای ضــروري نیــز در 
ــهر  ــک ش ــت ی ــد دارد جذابی ــد. او تأکی ــدار می مانن آن پای
ــاي  ــه در فضاه ــي ک ــوه مردم ــه انب ــه ب ــا توج ــوان ب را می ت
ــا  ــود را در آنج ــت خ ــد و وق ــم می آین ــرد ه ــي آن گ همگان
ــه   ــه گفت ــر ب ــوي دیگ ــرد. از س ــایي ک ــد، شناس می گذرانن
گل، فعالیت هــای اجتماعــي، دســتاورد »کیفیــت« و »طــول 
ــرا در  ــه فعالیــت پیشــین هســتند، زی مــدت وقــوع« دو گون
ــد در  ــادي بتوانن ــردم زی ــه م ــد ک ــق می یابن ــي تحق صورت
مکانــي مشــخص، بــا هــم دیــدار کننــد. دربــاره فعالیت هــای 
اجتماعــي، کیفیــت محیــط بیــش از آنکــه انگیــزه  فعالیــت 
ــه،  ــه در این گون ــرا ک ــت؛ چ ــام آن اس ــاز انج ــد، بسترس باش
ــي اســت و از فضــا انتظــار  ــزه اصل حضــور شــهروندان، انگی
مــی رود کــه مقدمــات ایــن حضــور را آمــاده ســازد )همــان 
: 437(. فضــای جمعــی گونــه ای از فضاهــای عمومــی اســت 
کــه بــه دلیــل حضــور پررنــگ انســان کیفیــت بــاالی منظری 
برخــوردار اســت. آنچــه باعــث تبدیــل یــک فضــا بــه منظــر 
می شــود، تعــداد و عمــق رابطه هایــی اســت کــه بیــن فضــا 
و اســتفاده کننده از فضــا وجــود دارد. فضــای جمعــی فضایــی 
اســت عمومــی کــه بــه صــورت شــبانه روزی بــه روی همــه 
باز اســت. به عبارتی قابـــل دســـترس بـــودن بـــرای عمـــوم 
نخســـتین شـاخص فضـای عمومـــی اسـت. فضـای عمومـی 
یـــک آرمان شهر کارکـــردی اســـت که در زندگـــی شـــهری  
مشـــارکت فعـــال دارد. عناصر پایـــه تشــکیل دهنده فضـــای 
عمومـــی »فـرد«هـــا هســـتند و آزادی در امـــکان حضـــور 
هریـــک از آنهـــا و برابری در اســـتفاده از امکانـــات فضاسـت 
کــه رتبـــه موفقیــت یــک فضـــای عمومـــی را رقـــم میزنـــد 
)منصــوری و آتشــین بار، 1393(. فضــای عمومــی مفهومــی 
ــرای  ــا و ب ــه در ســال های 1980، خصوصــاً در اروپ اســت ک
ــان  ــهری آن زم ــی و ش ــای اجتماع ــن از بحران ه ــرون رفت ب
ــی  ــا، انزواطلب ــدن ارزش ه ــا ش ــود از بی معن ــارت ب ــه عب ک
ــاری مطــرح شــد  ــی و خشــونت های رفت ــای اجتماع گروه ه
ــی و توســعه احســاس  ــط اجتماع ــدف آن تســکین رواب و ه
تعلــق بــه یــک مجموعــه مشــترک بــود )منصــوری، 1394(.
مطــرح  عمومــی  فضاهــای  عنــوان  بــه  مال هــا  امــروز 
ــردن  ــد ک ــا خری ــی در آنه ــل اصل ــر فع ــه دیگ ــوند ک می ش
نیســت؛ جــدا از تجربه هــای خریــد کــه تنــوع فراوانــی 
دارد و در مقــاالت جامعه شناســانی چــون عبــاس وریــج 
ــد  ــی قرارگرفته ان ــورد بررس ــاذری م ــف اب ــی و یوس کاظم

)بــرای نمونــه ن. ک. بــه وریــج کاظمــی و ابــاذری، 1384(، 
افعــال اجتماعــی دیگــری نیــز متعاقــب اســتفاده از فضاهــای 
ــی  ــه زن ــت وگذار و پرس ــد. گش ــوع می پیوندن ــه وق ــا ب مال ه
در خیابان هــای )راهروهــای( مال هــا الزامــاً بــه فعــل خریــد 
ــی  ــود نوع ــز خ ــد نی ــه خری ــد ک ــود. هرچن ــی نمی ش منته
ــه طــور  ــد، و ب مناســبات اجتماعــی اســت. عرصه هــای خری
اخــص مال هــا کــه موضــوع ایــن مقالــه اســت، ماننــد دیگــر 
ــی  ــرات فرهنگ ــاد تغیی ــی، در ایج ــوزه عموم ــای ح عرصه ه
ــوان  ــه عن ــا ب ــت؛ مال ه ــهیم اس ــه س ــی جامع و بازاندیش
عرصه هــای جدیــد خریــد، عرصــه ای فعــال در زندگــی 
روزمــره اســت، کــه در ایجــاد تغییــر، دگرگونــی و بازآفرینــی 
اشــکال متکثــر فرهنگــی پیش قــدم اســت. )همــان(. امــا در 
ایــن میــان تضــادی میــان ذهنیــت مــردم در کاربــری ایــن 
ــعی در  ــه س ــانی ک ــزان و کس ــان و برنامه ری ــا، طراح فضاه

ــد، وجــود دارد.  ــرل فضــا دارن کنت
آنچــه در تعاریــف فضــای عمومــی عیــان اســت، ارتبــاط آن با 
فضاهــای آزاد و نســبتی اســت کــه مــکان بــا پیرامــون خــود 
ــی را  ــای عموم ــت فضاه ــی آنچــه کیفی ــد. ول ــرار می کن برق
ــط  ــراری رواب ــردم و برق ــواره حضــور م ــد، هم شــکل می ده
ــط  ــن رواب ــران ای ــاً در ای ــه عموم ــت ک ــی اس آزاد اجتماع
ــن  ــا ای ــت. مال ه ــده اس ــدی ش ــدود و حوزه بن ــیار مح بس
ــه  ــد .اگرچ ــود مکیده ان ــل خ ــه داخ ــی را ب ــای عموم فضاه
ــذاب  ــهری ج ــوزه ش ــا در ح ــی در مال ه ــات اجتماع تعام
ــی  ــای شــهری4 و قرارهای ــی پاتوق ه ــد، ول ــر تأثیرگذارن کمت
ــوند5 در  ــته می ش ــا گذاش ــون مال ه ــای پیرام ــه در فضاه ک
ــای  ــی فعالیت ه ــت. از طرف ــذار اس ــهرها تأثیرگ ــی ش پویای
ــه  ــد. ازآنجاک ــاق می افت ــر اتف ــا بهت ــن فضاه گزینشــی در ای
ــره وری  ــکان به ــتند و ام ــیده هس ــی سرپوش ــا فضاهای مال ه
ــد  ــت، می توانن ــر اس ــف امکان پذی ــول مختل ــا در فص از آنه
ــت  ــند. امنی ــتفاده باش ــورد اس ــف م ــای مختل در موقعیت ه
روانــی و فیزیکــی در مال هــا چــه از طــرف نیــروی انتظامــی6 
ــراد و فروشــندگان در ســاعات  ــه خاطــر حضــور اف و چــه ب

مختلــف فراهــم اســت.

حوزه عمومی7
حــوزه عمومــی کــه عرصــه عمومــی و گســتره همگانــی هــم 
ــت  ــی انسان هاس ــی جمع ــی در زندگ ــده ،مکان ــده ش نامی
کــه بــا تحقــق آن، افــراد جامعــه می تواننــد بــا یکدیگــر بــه 
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ســخن آینــد و بــا مفاهمــه بــه امــر عمومــی توجــه کننــد و 
آن را مــورد بحــث و گفتگــو قــرار دهنــد. در حــوزه عمومــی 
ــر  ــا، ام ــا و اجباره ــی آزاد، دور از تحمیل ه ــراد در وضعیت اف
عمومــی را مــورد بحــث و نظریــات یکدیگــر را مــورد ارزیابــی 
ــک  ــه ی ــیدن ب ــکان رس ــیله، ام ــد و بدین وس ــرار می دهن ق
ــن  ــانند. ای ــر می رس ــه حداکث ــی را ب ــی واقع ــق جمع تواف
ــای  ــر نیروه ــه مبتنی ب ــق، ازآنجاک ــه و تواف ــو، مفاهم گفتگ
هدایت کننــده ای چــون قــدرت و پــول و تبلیغــات نیســتند، 
ــول را  ــت های معم ــا برداش ــاوت ب ــر« و متف ــتی دیگ »سیاس
ــم  ــی و ه ــم گشــاینده حــوزه عموم ــد. انســان، ه می آفرینن
ــم  ــه و ه ــی از عرص ــم بخش ــه، ه ــن عرص ــی ای ــر اصل گوه
متأثــر از آن اســت. از نظریه پــردازان معــروف حــوزه عمومــی 
می تــوان بــه هانــا آرنــت )Hannah Arendt( و یورگــن 
هابرمــاس  کــرد.  اشــاره   )Jürgen Habermas( هابرمــاس 
ــه  ــد ک ــد می آی ــی پدی ــی زمان ــد اســت، عرصــه عموم معتق
ــان  ــای عمومی ش ــاره نیازه ــی درب ــورت گروه ــه ص ــراد ب اف
ــم در  ــی ه ــوزه عموم ــش ح ــاور وی، نق ــه ب ــند. ب بیندیش
ــی ای  ــدرت سیاس ــازی ق ــم در مشروع س ــردن و ه کنترل ک
کــه توســط ســازمان دولــت اعمــال می شــود، متجلــی 
ــه عرصــه ای  اســت. او تعبیــر حــوزه عمومــی را در اطــاق ب
اجتماعــی بــه کار می بــرد کــه در آن افــراد از طریــق مفاهمه، 
ارتبــاط و اســتدالل مبتنی بــر تعقــل، موضع گیری هــا و 
جهت گیری هــای هنجــاری ای اتخــاذ می کننــد کــه بــر 
ــده و  ــی آگاهی دهن ــت، تأثیرات ــدرت دول ــال ق ــد اعم فراین
عقانی ســاز باقــی می گذارنــد. هابرمــاس معتقــد اســت 
شــهروندان و افــراد خصوصــی زمانــی بــه منزلــه عمــوم عمــل 
ــه مســائل  ــدون اجبــار و اضطــرار بتواننــد ب می کننــد کــه ب
مــورد عاقــه مــردم یــا منافــع و مصالــح عمومــی بپردازنــد؛ 
ــای  ــه تضمین ه ــت ک ــر اس ــی امکان پذی ــر زمان ــن ام و ای
ــد  ــم باش ــان فراه ــاع آن ــدن و اجتم ــم آم ــرای گرده الزم ب
ــکار  ــه اف ــد و آزادان ــر بپیوندن ــه یکدیگ ــد ب ــه بتوان و آزادان
خــود را بیــان و تبلیــغ نماینــد. یورگــن هابرمــاس از عرصــه 
ــاد  ــه عنــوان حلقــه مفقــوده در جامعــه مــدرن ی عمومــی ب
ــی و  ــه مدن ــان جامع ــطه ای می ــد واس ــه می توان ــد ک می کن
حکومــت باشــد و دولــت را از اقتــدار و نســخه پیچی مــدرن 
بــازدارد8. در ســال های اخیــر در ایــران و در تهــران بــه 
ــاد و  ــای هفت ــن دهه ه ــه متولدی ــر نســل ها ب ــا تغیی ــژه ب وی
هشــتاد و گســترش بهره گیــری از شــبکه های اجتماعــی در 

ــران بســتر  ــای ته ــا و کافه ه ــود،  مال ه ــات خ ــم ماق تنظی
ــی  ــد. حرکت های ــوری بوده ان ــی نوظه ــای اجتماع حرکت ه
ــی بــا ســاختارهای موجــود کامــًا متناقــض و  ــه گاه ک
ــا  ــن فضاه ــل از ای ــن نس ــع ای ــد9. درواق ــون بوده ان ناهمگ
ــا نســل  ــای متناســب ب ــرای گفتمان ه ــی ب ــوان مکان ــه عن ب
خــود اســتفاده می کننــد. عرصــه عمومــی در مفهومــی 
ــر  ــه ب ــی گســترده ک ــوان مفهوم ــه عن ــد ب ــیع تر می توان وس
شــکل گیری جامعــه ای دموکراتیــک تأثیرگــذارد، مــورد 
ــی  ــای انتظام ــی نیروه ــه گاه ــرد. اگرچ ــرار می گی ــه ق توج
و حکومتــی بــا ایــن جریانــات همســو نیســتند10 ولــی 
ــور  ــال حض ــه دنب ــا ب ــلی از م ــان نس ــه همچن ــم ک می بینی
ــق  ــه تزری ــه جامع ــو را ب ــی ن ــا مفاهیم ــن فضاه خــود در ای

می کننــد.

چــرا بــه نظــر می رســد مال هــا در حــال 
دگردیســی بــه فضاهــای جمعــی هســتند؟

ــکان  ــی مال ــی و رفتارشناس ــات جامعه شناس ــار مطالع در کن
ــار  ــد، اخب ــز خری ــوزه مراک ــا در ح ــتفاده کنندگان فض و اس
روزنامه هــا،  در  شــده  منتشــر  و  پراکنــده  حــوادث  و 
ــوع  ــه وق ــی از ب ــایت ها حاک ــی و وب س ــبکه های اجتماع ش
پیوســتن افعالــی جمعــی و انتخــاب ایــن فضاهــا بــه عنــوان 
ــه  ــی اســت. در ادام ــات اجتماع ــداد اتفاق ــرای روی ــی ب مکان
ــه بررســی چهــار مرکــز تجــاری کــوروش، ارگ تجریــش،  ب
پاالدیــوم و روشــا می پردازیــم. ایــن مراکــز تجــاری براســاس 
ــا روی داده،  ــه در آنه ــی ک ــودن و اتفاقات ــاز ب ــزان خبرس می

ند. نتخاب شــده ا ا

مرکز خرید کوروش
ــراه  ــیه بزرگ ــران در حاش ــرب ته ــد در غ ــز خری ــن مرک ای
ــا داشــتن فضــای  ــوروش ب ــع اســت. ک ــتاری واق شــهید س
و  تجــاری وســیع، چندیــن ســالن ســینما، رســتوران 
فودکورت هــای متنــوع از زمــان تأســیس و بهره بــرداری 
بــه عنــوان مقصــدی بــرای خریــد و تفریــح تهرانی هــای بــه 
خصــوص ســاکنین غــرب تهــران مطــرح اســت. امــا بعــد از 
ــن  ــی در ای ــرار اینترنت ــک ق ــرداد 1395 ی ــر روز 18 خ ظه
ــا  ــد. روزنامه ه ــاز ش ــی خبرس ــه موضوع ــل ب ــکان تبدی م
)بــرای مثــال ن. ک. بــه روزنامــه همشــهری 1395/03/24( 
ــه  ــال ن.ک. ب ــرای مث ــی )ب ــری اینترنت ــای خب و پایگاه ه
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مال، نماد امروزین فضای عمومی در تهران؟

ــر  ــن خب ــاره ای ــاک 1395/03/23( درب ــری تابن ــگاه خب پای
آمــوزان  دانــش  »گردهمایــی  همچــون  تیترهایــی  بــا 
در غــرب تهــران«، »شــما چقــدر دهــه هشــتادی ها را 
فتــح  را  کــوروش  هشــتادی ها  »دهــه  می شناســید؟«، 
ــه  ــای ده ــدای پ ــرام« و »ص ــل تلگ ــدای نس ــد«، »ص کردن
ــرار اینترنتــی از ســوی  ــن یــک ق هشــتادی ها« نوشــتند. ای
متولدیــن دهــه هشــتاد در شــبکه های اجتماعــی بــوده کــه 
ــن  ــراری را در ای ــان ق ــات تابستانی ش ــروع تعطی ــرای ش ب
مــکان برنامه ریــزی می کننــد. ایــن تجمــع بــه بســتن 
مجتمــع تجــاری، واکنــش پلیــس و پراکنــده کــردن دانــش 
آمــوزان انجامیــد. ایــن خبــر در رســانه های متعــددی 

ــد. ــس ش منعک
درواقــع انتخــاب ایــن مــکان از ســوی عــده ای بــرای رخــداد 
یــک تجمــع یــا گردهمایــی دو موضــوع را بــه ذهــن متبــادر 

می کنــد :
1. بــرای نســل جدیــد کــه غالبــاً متولدیــن دهــه 80 
هســتند، فضاهــای جدیــدی ماننــد مراکــز خریــد و مال هــا 

تنهــا جایــی بــرای وقــوع فعــل خریــد نیســت، بلکــه فضــای 
عمومــی اســت کــه از طــرف آنهــا بــه عنــوان فضــای جمعــی 
انتخــاب می شــود. اگــر در گذشــته فضاهایــی ماننــد پــارک، 
رســتوران و... چنیــن کارکــردی داشــتند، امــروز محــل وقــوع 

ــت. ــی در مال هاس ــال اجتماع افع
2. در میــان انتخاب کننــدگان ایــن فضــا )بــرای مثــال 
دانش آمــوزان در ایــن مــورد( و ســاکنین فضــا )مغــازه داران، 
ــدام در درک  ــن فضــا( نزاعــی م نیروهــای حراســت و مالکی
کاربــری فضــا وجــود دارد. بــه بیانــی دیگــر در نحوه اســتفاده 
آنهــا از فضــا مناقشــه وجــود دارد. حتــی در عمومــی بــودن 

فضــا نیــز جــای شــک اســت.
میــان  روابــط  رصــد  نیــز  و  خبــر  ایــن  از  آنچــه 
ــل اســتنباط  ــدگان قاب اســتفاده کنندگان فضــا توســط نگارن
اســت، نداشــتن تعریــف درســتی از گونــه فضایــی ایــن مــال 
اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن ســردرگمی در اســتفاده 
ــده و دور از  ــای پیش بینی نش ــاق رفتاره ــده و اتف ــا ش از فض

ــر1(. ــت )تصوی ــده اس ــار ش انتظ

تصویر1: مجتمع تجاری کوروش در غرب تهران.
                               www.iransublet.com : مأخذ



شماره 40  پاییز 481396

ویژه نــامه

مرکز خرید ارگ 
مرکــز تجــاری ارگ در منطقــه تجریــش واقــع شــده اســت. 
ــی،  ــوای ییاق ــود آب وه ــطه وج ــه واس ــواره ب ــش هم تجری
ــه ای  ــازار، منطق ــح و ب ــزاده صال ــب، امام ــی غال ــت طبیع باف
تفریحی-گردشــگری محســوب می شــده اســت. پــس از 
ــم و تندیــس در دهــه 70 و 80  احــداث مراکــز تجــاری قائ
ــزوده  ــه اف ــگری-تجاری منطق ــری گردش ــر کارب ــی ب شمس
ــدف  ــا ه ــاری ارگ ب ــز تج ــی مرک ــه 90 شمس ــد. در ده ش
احــداث مرکــز خریــدی چندمنظــوره و تفریحی-تجــاری در 
ابتــدای خیابــان ســعدآباد، بنــا شــد. قابــل ذکــر اســت ارگ 
در ابتــدا بــرای کاربــری دیگــری درنظــر گرفتــه شــده بــود و 
گودبــرداری و ســتون گــذاری کاربــری آن بــه مرکــز تجــاری 
تغییــر یافــت. درواقــع معمــار ارگ از اواســط عملیــات 

ساخت وســاز وارد پــروژه می شــود. 
 علیرضــا شــرافتی معمــار ارگ می گویــد : »مهم تریــن مقولــه 
 )Public Space( ــر فضــای شــهری در طراحــی ارگ تأکیــد ب
شــدن آن بــود. ارگ، مالــی بــود کــه مــردم بتواننــد نــه صرفــاً 
بــرای خریــد بلکــه بــرای گــذران وقــت بــه آنجــا برونــد. مثــًا 

ــی  ــا آیین ــه تفریحــی ی ــوی محوطــه  آن، کنســرت، برنام جل
برگــزار شــود و مــردم گاهــی فقــط بــرای آن برنامــه بــه مــال 
برونــد. پــس ســعی کردیــم جنبــه فضایــی مــال را پررنگ تــر 
کنیــم. بنابرایــن روی محوطــه و ارتباطــش بــا تجریــش کــه 
جــای خیلــی شــلوغی بــود فکــر کردیــم و در نهایــت ســعی 
شــد تــا در فضــای مقابــل ارگ ســطحی بــرای تجمــع مــردم 
ــوب  ــی خ ــا خیل ــن فض ــای اول ای ــد.... روزه ــود بیای ــه وج ب
ــه  ــرای افتتاحی ــا گفــت ب ــا حــدی کــه کارفرم جــواب داد، ت
می خواهــد مراســم بزرگ تریــن ســلفی دنیــا را برگــزار 

کنــد« )شــرافتی، 1395(؛ )تصویــر2(. 
ــان در  ــلفی جه ــس س ــن عک ــه بزرگ تری ــوت ب ــر دع خب
ــاری ارگ  ــع تج ــایت مجتم ــی و وب س ــبکه های اجتماع ش
پخــش شــد، ولــی یــک روز مانــده بــه برگــزاری مراســم در 
تاریــخ 7 اســفند 1393 خبــر لغو مراســم از طریق وب ســایت 
مجتمــع تجــاری پخــش شــد. بعــد از ایــن اتفــاق محوطــه 
جلــو ارگ بســته شــد و امــروز اجــازه اســتفاده از ایــن فضــا را 

ــان(. ــد )هم ــردم نمی دهن ــه م ب
خبــر دیگــر از انتخــاب ایــن مــکان توســط گروهــی از 

تصویر2 : فضای ورودی مجتمع ارگ به صورت ســطحی برای تجمع مردم 
طراحی شده که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود.
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مال، نماد امروزین فضای عمومی در تهران؟

ــای  ــی در فض ــدرن گروه ــص م ــرای رق ــرای اج ــان ب جوان
ــل  ــات قاب ــی ارگ از تمــام طبق ــوم میان ــی اســت . آتری میان
ــرو  ــردم روب ــاد م ــتقبال زی ــا اس ــه ب ــن برنام ــت. ای ــد اس دی
ــه  ــایت ها ب ــی س ــم در برخ ــن مراس ــی از ای ــد. ویدئوهای ش
ــاپ و  ــروه پ ــر ســوم اجــرای گ اشــتراک گذاشــته شــد. خب
خواننــده ای جــوان اســت. ایــن برنامــه نیــز در فضــای میانــی 
ایــن مجتمــع تجــاری برگــزار و بــا اســتقبال چشــمگیری از 

ــرو شــد. ــردم روب م
خبرهــای آورده شــده همگــی حاکــی از انتخــاب ایــن فضــا 
توســط گروهــی خــاص )بــه لحــاظ ســنی( بــرای رویــدادی 
فرهنگــی اســت. درواقــع فضــای میانــی مجتمــع تجــاری یــا 
محوطــه جلــوی آن بــه عنــوان فضایــی بــرای یــک حرکــت 

جمعــی انتخــاب شــده اســت. 
بــا توجــه بــه خبرهــای آورده شــده در بــاال چنــد نکتــه قابــل 

ــتنباط است : اس
1. اختــاف دیــدگاه در کاربــری و تعریــف فضــا میــان 
طراحــان و اســتفاده کنندگان، بــا متولیــان، ذی نفعــان و 
ــر  ــز منج ــروژه نی ــن پ ــا در ای ــده فض ــای کنترل کنن نیروه
ــی در  ــو فضای ــک س ــه شــده اســت؛ از ی ــاری دوگان ــه رفت ب
ــداد  ــز رخ ــی و نی ــی عموم ــرای فضای ــود ب ــتور کار خ دس
افعالــی جمعــی طراحــی و برنامه ریــزی می شــود و از ســوی 
ــا  ــر ب ــای کنترل گ ــرداری توســط نیروه ــگام بهره ب دیگــر هن
ــرش  ــدم پذی ــی از ع ــاق حاک ــن اتف ــود. ای ــه می ش آن مقابل
فضاهــای تجــاری بــه عنــوان فضایــی عمومــی اســت و میــل 
ــه آن در  ــه کنتــرل حداکثــری فضــا و جهــت دادن ب آنهــا ب
راســتای افعــال از پیــش تعیین شــده ماننــد خریــد کــردن، 
رفتــن بــه ســینما و غــذا خــوردن اســت؛ حــال آنکــه ارگ از 
ــا هــدف دیگــری برنامه ریــزی و طراحــی  ابتــدای طراحــی ب
شــده بــود. ایــن اختــاف دیدگاه هــا نســبت بــه فضــا منجــر 

ــه برخوردهــای قهرآمیــز و امنیتــی شــده اســت. ب
ــی  ــی عموم ــردم فضای ــدگاه م ــاع ارگ از دی ــای مش 2. فض
اســت کــه ماننــد یــک آمفی تئاتــر بــا قابلیــت دیــده شــدن 
از تمامــی طبقــات می توانــد عرصــه ای بــرای نمایــش باشــد. 
در اینجــا، اینکــه ایــن فضــا بــرای نمایــش از ســوی جوانــان 

ــل توجــه اســت.  ــز قاب انتخــاب می شــود نی
ــرمای  ــا و س ــرل گرم ــبی در کنت ــایش نس ــرآوردن آس 3. ب
ــور مناســب از دیگــر عوامــل  فضــا و نیــز تهویــه متبــوع و ن
ــن فضــا اســت.  ــردم در اســتفاده از ای اســتقبال گســترده م

ــی نســبی،  ــه امنیت ــی اســت ک ــا فضای ــا اینج ــم آنه ــه زع ب
نســبت بــه آنچــه در شــهر و فضاهــای عمومــی شــهر دارنــد، 
برقــرار اســت. فضــای عمومــی کــه آســایش نســبتاً مطلوبــی 
در آن برقــرار اســت و مــورد کنتــرل اســت و معنــای واقعــی 
ــدارد. ایــن کنتــرل تنهــا توســط نیــروی انســانی  آزادی را ن
ــای  ــته و حکم ه ــای مداربس ــت، دوربین ه ــت نیس در حراس
فضایــی در اســتفاده از فضــا نیــز دیگــر نیروهــای کنترل گــر 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــا ب فض

مرکز خرید پاالدیوم
پاالدیــوم در منطقــه زعفرانیــه، یکــی از مناطــق اعیان نشــین 
از حکم هــای فضایــی کــه متعاقــب  قــرار دارد.  تهــران 
ــود  ــم وج ــه در پاالدی ــر مرف ــتفاده قش ــز اس ــی و نی مکان یاب
ــری از  ــا جلوگی ــی، 1387( ت ــی و رضای ــج کاظم ــده )وری آم
ورود افــراد نوجــوان بــدون خانــواده بــه آن همگــی بــه نوعــی 
جدایی گزینــی اســت کــه در ایــن مــکان اعمــال شــده اســت؛ 
جدایی گزینــی کــه نه تنهــا اقشــار جامعــه را بــه لحــاظ طبقــه 
اقتصــادی و اجتماعــی شــامل شــده، بلکــه بــه لحــاظ ســنی 

ــر 3(. ــت )تصوی ــرده اس ــال ک ــی را اعم ــز محدودیت های نی
فضــای فودکــورت ایــن مجتمــع تجــاری بــا داشــتن 
صفحــات نمایــش بــزرگ، گاه مکانــی اســت بــرای تماشــای 
دســته جمعی برنامــه ای تلویزیونــی ماننــد تماشــای فوتبــال. 
از دســت  درواقــع فضــای رســتوران کاربــری خــود را 
می دهــد و بــه مکانــی بــرای انجــام یــک فعــل جمعــی کــه 
تماشــای فوتبــال و تشــویق تیــم مــورد عاقــه طرفدارشــان 

ــود. ــدل می ش ــت ب اس
برمی خوریــم  اخبــاری  بــه  از ســوی دیگــر در خبرهــا 
ــده در  ــرا ش ــنتی اج ــور و س ــیقی فولکل ــرای موس ــه اج ک
ــا  ــار ب ــم انتظ ــاری علی رغ ــز تج ــن مرک ــزی ای ــای مرک فض
ــن  ــرو می شــود. ای ــردم روب ــداد محــدودی از م اســتقبال تع
خبــر در تضــاد بــا اخبــار مشــابه در مــورد مجتمــع تجــاری 
ــا اجــرای  ــان ی ــدرن جوان ــص م ــه اجــرای رق ارگ اســت ک
ــاد  ــتقبال زی ــورد اس ــوان م ــده ای ج ــاپ خوانن ــیقی پ موس
مــردم واقــع می شــود. توجــه بــه انتخــاب برنامــه بــا توجــه 
ــنی  ــاظ س ــه لح ــه ب ــتقبال کننده از آن، چ ــه مخاطــب اس ب
ــوع  ــته از ن ــه برخاس ــی ک ــلیقه فرهنگ ــاظ س ــه لح ــه ب و چ
فضــای زمینــه اســت، موضوعــی اســت کــه در اینجــا مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق بی توجه
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ــوم  ــار مجتمــع تجــاری پاالدی ــات و اخب ــر اتفاق ــا نظــری ب ب
ــرد : ــتنباط ک ــه اس ــد نکت ــوان چن می ت

1. جلوگیــری از ورود افــراد بــه طــور آزادانــه و فــارغ از ســن، 
جنــس و طبقــه اجتماعــی، نقــض عمومــی بــودن فضاســت. 
ــد،  ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک ــی همان ط ــای عموم فضاه
ــا  ــتفاده کنندگان فض ــن و اس ــرای مراجعی ــه ای آزاد ب عرص
ــا هــدف تعییــن  ــی ب اســت. در اینجــا جدایی گزینــی، کنترل
ــتای  ــع در راس ــان مجتم ــران و ذی نفع ــوی مدی ــده از س ش

ســودآوری بیشــتر و حفــظ مرتبــه طبقاتــی آن اســت.
2. در اینجــا نیــز بــرآوردن امکانــات آســایش نســبی در فضــا، 
ــرای شــرکت در اتفاقــی جمعــی ماننــد  مراجعیــن فضــا را ب
ــای  ــه فض ــت. چنان ک ــرده اس ــب ک ــال ترغی ــای فوتب تماش
رســتوران یــا فودکــورت کــه فضایــی بــا پــان آزاد در 
مجموعــه اســت، بــه عرصــه ای بــرای رخــداد فعلــی جمعــی 
در زمان هــای خاصــی تبدیــل می شــود. اگرچــه ایــن فضاهــا 
بــه لحــاظ بســته بــودن و کنتــرل و امنیــت ایــن امــکان را به 
اســتفاده کنندگان نمی دهنــد کــه آن طــور کــه مــد نظرشــان 

اســت عمــل کننــد؛ بــرای مثــال هنــگام گل زدن تیــم موافق 
بلنــد فریــاد بزننــد و ابــراز خوشــحالی کننــد. بــه بیانــی فعــل 
ــی  ــم ده ــرل و نظ ــارت و کنت ــت نظ ــز تح ــا نی ــی آنه جمع

حداکثــری اســت.

مرکز خرید و دپارتمان استور روشا
ایــن مرکــز خریــد در منطقــه یــک تهــران و ابتــدای 
خیابــان لواســانی واقــع شــده اســت. روشــا از محــدود مراکز 
تجــاری اســت بــا ســاختار فضاهــای آزاد دارد کــه بــه آنهــا 
ــاری  ــع تج ــن مجتم ــود. ای ــه می ش ــتور گفت ــان اس دپارتم
نیــز شــامل پارکینــگ طبقاتــی و چندطبقــه تجــاری اســت 
کــه برندهــای مختلــف ایرانــی و خارجــی در فضاهــای 
ــورت  ــای فودک ــد. فض ــت می پردازن ــه فعالی ــده ب تفکیک نش
ــن  ــای ای ــر فضاه ــر از دیگ ــه آخ ــز در طبق ــتوران نی و رس

ــر 4(. ــت )تصوی ــع اس مجتم
بــا  آمریکایــی  برنــد  یــک  شــوی  فشــن  و  افتتاحیــه 
ــرای  ــر 1395 ب ــخ 9 تی ــده در تاری ــادر ش ــای ص مجوزه

تصویر3 : آتریوم مرکزی مرکز خرید پاالدیوم، تهران. 
                               www.erasmusu.com : مأخذ
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روز  در  مراســم  ایــن  می شــود.  برنامه ریــزی  برگــزاری 
موعــود بــا دخالــت پلیــس در پراکنــده کــردن مــردم و لغــو 
ــز توســط  ــن مــکان نی مراســم، منتفــی اعــام می شــود. ای
گروهــی خــاص از جامعــه بــرای برگــزاری اتفاقــی جمعــی 
انتخــاب شــد و علی رغــم مجوزهــای الزم، بــه دلیــل برخــی 
ــتفاده از  ــرای اس ــی ب ــاختار ذهن ــا س ــق ب ــائل نامنطب مس
یــک فضــای تجــاری بــا دخالــت نیــروی امنیتــی )پلیــس( 

خبــری  پایگاه هــای  در  خبــر  ایــن  می شــود.  تعطیــل 
اینترنتــی بســیاری بازتــاب داشــت )بــرای مثــال ن.ک. بــه 

.)www.sedayiran.com

ــل  ــز قاب ــن نکتــه نی ــاره روشــا ای از خبــر منتشــر شــده درب
ذکــر اســت کــه تفــاوت دیــدگاه نســبت بــه فضــا در میــان 
ــرل  ــای حراســت و کنت اســتفاده کنندگان، ســاکنان و نیروه
ــده  ــز ش ــای قهرآمی ــروز برخورده ــث ب ــا باع ــف فض در تعری

تصویر4 : مرکز خرید روشــا مرکز چندطبقه تجاری است که برندهای مختلف 
ایرانی و خارجی در فضاهای تفکیک نشده به فعالیت می پردازند.

                               www.facebook.com : مأخذ
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ویژه نــامه

جمع بنــدی | تجربــه فضایــی کــه در مال هــا اتفــاق 
می افتــد بــرای نســلی از جوانــان مــا آن چنــان مــورد 
اقبــال اســت کــه ســایر فضاهــای شــهری کمتــر این چنیــن 
ــای  ــران معن ــا در ته ــع مال ه ــد. درواق ــی یافته ان مقبولیت
جدیــدی را تجربــه کرده انــد کــه ناشــی از ارزش و معنایــی 
ــه آن  ــد ب ــح نســل جدی ــوان محــل تفری ــه عن اســت کــه ب
ــایر  ــرای س ــدن ب ــل خوان ــا قاب ــن معن ــد؛ ای ــق کرده ان تزری

ــت. ــده اس ــم ش ــل ها ه نس
ــه  ــتند ک ــهری هس ــاز ش ــای ب ــی فضاه ــای عموم عرصه ه
ــی  ــت طراح ــری و کیفی ــت قرارگی ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
تعامــات  را در  تأثیــر  بیشــترین  و مقبولیــت ســایرین 
یــک شــهربازی  در  مــکان  ایجــاد حــس  و  اجتماعــی 
می کننــد. در شهرســازی مــدرن و خصوصــاً در تهــران 
و شــهرهای بــزرگ ایــران، متأســفانه بــا رشــد ســریع 
ــدا  ــش پی ــی کاه ــه حداقل های ــا ب ــن فضاه ــاختمان ها ای س
کرده انــد، تــا آنجــا کــه محبوبیــت ســابق خــود را از دســت 
ــده اســت و  ــردم زن ــا حضــور م ــه شــهر ب ــد. ازآنجاک داده ان
ــد،  ــط اجتماعــی نیازمندن ــراری رواب ــه برق مــردم همــواره ب
و  مــردم  درخواســته های  دگردیســی  نوعــی  بــا  مــا 
ــور  ــدیم و آن، حض ــه ش ــران مواج ــان در ته ــاً جوان خصوص
ــا گســترش  ــد ب ــن رون ــود. ای ــا ب ــای بســته مال ه در فضاه

فضاهــای  اســت.  رشــد  روبــه  اجتماعــی،  شــبکه های 
ــدی  ــای جدی ــراری ارتباطــات مجــازی دنی ــا برق مجــازی ب
را رقــم زده اســت کــه علی رغــم مقابلــه خانواده هــا و 
حتــی نیروهــای انتظامــی همچنــان مــورد اســتفاده نســل 
ــات  ــوزه تعام ــه ح ــراد ک ــن اف ــد. ای ــرار می گیرن ــد ق جدی
اجتماعــی بــرای آنــان محــدود بــه بــودن در فضایــی 
ــد  ــتفاده می کنن ــان از آن اس ــاً همساالنش ــه صرف ــت ک اس
ــدی از  ــه جدی ــد تجرب ــم می زنن ــی را در آن رق و برنامه های
ــرای  ــه ب ــد ک ــاد کرده ان ــهر را ایج ــی در ش ــای عموم فضاه
ســایرین هــم مقبــول و دلپذیــر اســت. مال هــا کــه نمــادی 
از مصرف گرایــی و یکــی از تنش هــای شــهرهای مــدرن 
ــود،  ــند خ ــذاب و مردم پس ــای ج ــا نماه ــران ب ــود، در ته ب
پذیــرای افــرادی شــده اند کــه نــه فقــط بــرای خریــد بلکــه 
بــرای تعامــات اجتماعــی و رقــم زدن تجربــه جدیــدی در 
ــه هــم تنــه می زننــد. ایــن طــرز اســتفاده  راهروهــای آن ب
ــورده  ــم خ ــراد رق ــط اف ــه توس ــی ک ــزی فضای و برنامه ری
اســت، یــک رویــداد اجتماعــی اســت کــه معنــای جدیــد را 
ــارغ از درســتی  ــرده اســت. ف ــا الحــاق ک ــه فضــای مال ه ب
ــوان از  ــد می ت ــر می رس ــه نظ ــده ب ــن پدی ــتی ای و نادرس
ــات  ــد تعام ــان در رش ــای جدیدش ــا معن ــا ب ــن مکان ه ای

ــرد. ــتفاده ک ــده اس ــی در آین اجتماع

اســت. آنچــه عاوه بــر تأمیــن آســایش نســبی در ایــن مجتــع 
ــت،  ــذار اس ــی تأثیرگ ــی جمع ــداد فعل ــرای روی ــاری ب تج
ــی  ــاد فضای ــکان ایج ــه ام ــت ک ــان آزاد آن اس ــاختار پ س
ســیال و چنــد عملکــردی را می دهــد. برگزارکننــدگان 

ــکان داشــتند  ــن ام ــاس ســعی در اســتفاده از ای ــش لب نمای
ــا و  ــان آنه ــی می ــف فضای ــاوت تعری ــه تف ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــدن  ــو ش ــه لغ ــر ب ــر، منج ــت و کنترل گ ــای حراس نیروه

ــه شــد. برنام
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