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چکیــده | مراکــز خریــد را امــروزه میتــوان بــه عنــوان یکــی از تجهیــزات شــهری
قلمــداد کــرد .تجهیزاتــی کــه مهمتریــن ویژگــی آنهــا «مــکان» بــودن آنهاســت؛ در
برخــی جوامــع کاربــرد تولیــدی و بــرای بعضــی دیگــر کاربــرد مصــرف دارنــد .بــا
رجــوع بــه پیشــینه ایــن مراکــز خریــد میتــوان ریشــه فرهنگــی شــکلگیری آنهــا
را در جریــان مدرنیتــه جســتجو کــرد .جریانــی کــه بخشهــای مختلــف زندگــی
شــهری را بــه صــورت مجــزا شــکل داد .نخســتین مراکــز خریــد در حومــه شــهرها
شــکل گرفتنــد و موجــب جــذب شــهروندان نهتنهــا 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 ســوژههای طراحــی بــرای
معمــاران شــدند .نقــل مــکان شــهروندان ،مقدمـهای 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 مکانیزمهای خاصــی اتفــاق افتــاد و مراکز
خریــد در قلــب شــهرها جــای گرفتند .امــا مراکز خرید با خاســتگاه مدرنیســتی خود
متأثــر از پیشــرفتهای تکنولــوژی و در عیــن حــال بــر محیــط اطــراف خــود اثرگذار
بودنــد .مخــدوش کــردن تجارتهــای محلــی ،از بیــن رفتــن هویتهــای بومــی و
خردهفرهنگهــای مختلــف از انتقاداتــی اســت کــه بــه واســطه ذات مدرنیســتی
بــودن ایــن مراکــز بــر آنهــا وارد اســت .گرچــه امــروزه پیشــرفت و توســعه مراکــز
خریــد را بــه عنــوان رونــدی از جهانــی شــدن در جامعــه بینالمللــی میداننــد؛
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه مراکــز تجــاری ســرآغاز تجارتهــای بینالمللــی در
دنیــا نبودهانــد .بازارهــای شــهرهای بــزرگ ،مســیرهای کاروانهــای بینالمللــی و
تجــارت بــه وســیله فروشــگاههای زنجیــرهای ،از یونــان باســتان و شــهرهای بــزرگ
خاورمیانــه تــا دوران مــدرن ادامــه داشــته اســت .آنچــه امــروزه مراکــز تجــاری را
بــه عنــوان یکــی از تجهیــزات شــهری مطــرح میســازد ابعــاد مختلــف اجتماعــی
و فرهنگــی آن اســت .تبدیــل عرصــه عمومــی خریدوفــروش بــه یــک فضــای بســته
خصوصــی ،ایجــاد بســتر اتفاقــات اجتماعــی و فرهنگــی ،شــکلگیری هنجارهــای
اجتماعــی و تبدیــل شــدن بــه نمــاد مدرنیســم ،وجــوه مختلــف ایــن مراکز به شــمار
میرونــد .بــا ایــن شــرایط بایــد توجــه داشــت کــه مراکــز خریــد نهتنهــا بخشــی از
منظــر شــهری ،بلکــه شــکلدهنده بــه آن هســتند .بــا معمــاری خــاص خــود ،تغییر
هنجارهــای مصــرف و جامعــه و تبدیــل شــدن بــه تجهیزاتــی جدانشــدنی از شــهر.
واژگان کلیدی | مراکز خرید ،تجهیزات شهری ،مدرنیته ،تجارت بینالملل.
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مقدمــه | امــروز مراکــز خرید بــه عنوان تجهیزاتی شــناخته
میشــوند کــه از ارزش شــهر میکاهنــد .آوگ ()Auge,1992
آن را «هیچجــا» مینامــد؛ یعنــی مکانــی بــدون شــخصیت
کــه مــردم بــدون ارتبــاط بــا محیــط اطــراف ،زمانــی خــاص
را بــرای کاری خــاص در آن میگذراننــد .بــرای برخــی افــراد
ایــن اتفــاق هماننــد نشــانهای بــرای جهانیشــدن اســت؛
فراینــدی کــه منظرهــای معنــادار محلــی را نابــود میســازد
تــا منظــری بــدون معنــا و اســتاندارد ایجــاد کنــد .مراکــز
خریــد از تجهیــزات شــهری جدیــد محســوب نمیشــوند؛
آنهــا فرمــی از چنــد مرکــز خردهفروشــی شــهری هســتند
کــه در طــول ســالها در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتهانــد.
بــرای درک بهتــر عملکــرد ،اســتفاده و نمایــش مراکــز
خریــد ،در ابتــدا بایــد ویژگیهــای جدیدتریــن مراکــز
خریــد را از دیــدگاه تاریخــی و جغرافیایــی مکانهــای
تجــاری بررســی کنیــم .دوم ،بایــد بــه نقدهــای مرتبــط بــا
مراکــز خریــد بــ ه عنــوان یــک هماهنگکننــده مســتقیم
بــرای افزایــش کاالیــی شــدن جامعــه بپردازیــم .اگرچــه ،بــا
معکــوس کــردن مــورد آخــر ،تبــادالت بازرگانــی را میتــوان
مبــادالت اجتماعــی در نظــر گرفــت.

جدیدتریــن مراکــز خریــد  :همــان مکانــی کــه
بایــد باشــد.

جهانیســازی همــراه بــا تکثیــر تجهیــزات شــهری اســت
 :مرکــز خریــد یکــی از آنهاســت .بــرای چنــد دهــه ،بــه
خصــوص در دنیــای غــرب ،مراکــز خریــد منطقــهای
بــه دو شــکل ســازماندهی میشــدند  :فروشــگاههای
زنجیــرهای و فروشــگاههای غذایــی بــزرگ .آنهــا بــرای
جــذب مشــتری ،بــه محیــط اطرافشــان اهمیــت زیــادی
میدادنــد و بــا رســیدگی بــه محوطــه اطــراف ،مرکــز خریــد
تبدیــل بــه مکانــی مناســب میشــد؛ ماننــد خیابانهایــی
کــه دارای نیمکــت ،پــارک و فــواره هســتند .در دیگــری
منظرهــای ســمبلیک ایجــاد میشــد .اینهــا ویژگیهایــی
مصنوعــی هســتند کــه هویــت مــردم را تحــت تأثیــر
قــرار نمیدهنــد .امــروزه مراکــز خریــد فراینــد ســاختاری
طوالنــی را طــی میکننــد؛ بهگونــهای کــه خریــد کــردن
همــراه بــا لــذت اســت .در ســالهای اخیــر ایــن مفهــوم
ســرلوحه کار طراحــان و ترویجدهنــدگان قــرار گرفتــه
بــود .نســل جدیــدی از مراکــز خریــد ایجــاد شــد کــه در

آن ،هــم خردهفروشــی و هــم مراکــز تفریحــی وجــود دارد.
بــرای مثــال ،یــک فــرد در مرکــز خریــد هــم میتوانــد بــه
یــک بوتیــک بــرود ،هــم بــه ســینما و هــم بــا خانــواده یــا
دوســتانش بولینــگ بــازی کنــد.
مهمتریــن ویژگیهــای جدیدتریــن مراکــز خریــد مــکان
اســت .یعنــی مکانــی بــرای مصــرف کــردن و مکانــی
بــرای مصــرف شــدن .خیلــی از بازدیدکننــدگان مراکــز
خریــد ،عکسهــا و ویدئوهــای خودشــان را از داخــل یــا
خــارج ایــن مراکــز در وبســایتها قــرار میدهنــد .در
زیــر ایــن پســتها ،در مــورد مراکــز خریــد ،طراحیهــا،
فروشــگاههای مــد ،تمهــای فصلــی یــا رویدادهــای دیگــر
بحــث میشــود .برخــی مراکــز خریــد مکانــی مناســب
بــرای گردشــگران هســتند ،امــا برخــی دیگــر خــود جزئــی از
انجمنهــای گردشــگری بــه شــمار میرونــد .بــدون شــک،
مراکــز خریــد هماننــد زیارتگاههــای مصرفــی اســت.
هــدف مراکــز خریــد در یــک جامعــه تولیــدی ایــن اســت
کــه مکانــی بــرای نمایــش و فــروش اجنــاس ایجــاد شــود،
امــا در جامعــه مصرفــی مکانــی بــرای تفریــح و ســرگرمی بــه
شــمار مـیرود .بدیــن ترتیــب ،مراکــز خریــد جدیــد فضایــی
عمومــی هســتند و رابطــه جدیــدی بین مــکان و فضــا ایجاد
کردهانــد .ایــن مراکــز خریــد بــا وجــود برندهــا ،پنجرههــا،
مبلمانهــا ،ویژگیهــای جــذاب و فعالیتهــا ،صحنــه یــا
صحنههایــی را بــرای مصرفکننــدگان یــا بازدیدکننــدگان
خلــق میکننــد .امــا ایــن عالئــم میتواننــد معنــادار هــم
باشــند و هویتــی را نشــاندهنــد .در عصــر خردهفروشــی،
حتــی در برخــی فروشــگاهها ،روشهــای جدیــدی بــرای
مصــرف وجــود دارد؛ هماننــد کافــه کتابهــا.
مباحــث مدرنیــزه میتوانــد از یــک ســو احتمــال لــذت
بــردن از مدرنیــزه را فراهــم آورد و از ســوی دیگــر رهایــی
از ســنت را ارائــه میدهــد .بــا پیشــرفت مراکــز خریــد
میبینیــم مدرنیــزه شــدن در مرکــز فرهنــگ ایــن مراکــز
قــرار گرفتــه اســت.

مراکــز خریــد و نــام تجــاری فرهنگــی -فضایــی
مدرنیتــه

مرکــز خریــد یکــی از تجهیزاتــی اســت کــه در حومههــای
شــهرهای ایــاالت متحــده بــه وجــود آمــده اســت.
میدانهــای خریــد بــرای اولیــن بــار در  1916در لیــک
پاییز 1396
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فارســت ایلــی نویــز در حومــه شــهر شــیکاگو ایجــاد شــد.
در ایــن میدانهــا ردیفــی از مراکــز خریــد در جلــوی یــک
پارکینــگ ایجــاد شــده بــود .میــدان خریــد توســط یــک
فــرد ایجــاد شــده بــود و در آن مجموعـهای از مراکــز خریــد
در حومــه شــهر ایجــاد میشــد کــه بــا ماشــین بــهراحتــی
قابــل دسترســی بودنــد.

نسل اول

بعــد از جنــگ جهانــی اول ،حومههــای شــهر بــ ه عنــوان
مکانــی بــرای اســکان ســربازان در نظــر گرفتــه شــد .بــه
آنهــا گفتــه شــد کــه بــه مکانــی آرامتــر و امنتــر بــرای
زندگــی نیــاز دارنــد .امــا ایــن ایــده بعــد از جنــگ جهانــی
دوم پیگیــری نشــد و خانههــای یکطبقــه و همچنیــن
کارخانههــای اتومبیلســازی در اطــراف شــهر ســاخته
شــد .ایــن دو عامــل همــراه بــا رشــد ابــزار و فنــاوری نظیــر
جادههــا ،سیســتمهای بــرق ،هزینــه اثربخــش و تهویــه
هــوا باعــث گســترش حومههــای شــهر شــد و بــه دنبــال
آن ،مراکــز خریــد بــه وجــود آمــد .خیلــی زود محیــط کار
و زندگــی از هــم جــدا شــد و بدیــن ترتیــب مراکــز خریــد
در کنــار بزرگراههــا ایجــاد شــد .در نتیجــه نــوع جدیــدی از
زندگــی و منظــر شــهری ایجــاد شــد .نقطــه اوج شــکلگیری
حومــه شــهر در دهــه  1980بــود کــه طــی آن از هــر ســه
خانــواده آمریکایــی ،دو خانــواده بــه حومههــای شــهر
نقــل مــکان کردنــد .اولیــن نســل از مراکــز خریــد در کنــار
بزرگراههــا و آزادراههــا شــکل گرفــت و بدیــن ترتیــب فضــای
خالــی میــان خانــه و محیطهــای کاری پــر شــد .امــروزه نیــز
در برخــی از نقــاط جهــان بــا چنیــن صحنههایــی روبــرو
هســتیم .گســترش شــهر همــراه بــا بازگشــایی مراکــز خریــد
جدیــد اســت ،امــا ایــن ســازههای جدیــد ،منظــر و معمــاری
متفاوتــی ایجــاد کــرده اســت.

نسل دوم

در  1956اولیــن مرکــز خریــد بســته و دارای تهویــه هــوا
در «ادینــا» نزدیــک مینیاپولیــس مینــه ســوتا بــا نــام مرکــز
خریــد «ســاوثدال» ســاخته شــد .تهویــه هــوا نســل جدیــدی
از مراکــز خریــد را ایجــاد کــرده بــود .در محیــط بســته،
معمــاران و طراحــان میتواننــد منظــری متفــاوت طراحــی
کننــد کــه ترکیبــی از فنــاوری بــا محیــط اطــراف خواهــد
24
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بــود .مراکــز خریــد هماننــد ســالن تئاتــری هســتند کــه
نمایشــنامهها در فروشــگاههای آن اجــرا میشــود .ایــن
مراکــز بــه دلیــل بســته بــودن فضــا ،شــامل قوانیــن محیــط
خصوصــی میشــدند .محیطهــای داخلــی بــا عالئــم و
نشــانههایی تزئینشــده بــود .در مجمــوع مدرنیتــه در
نشــانه و نشــانگر نیســت .مــردم میداننــد ایــن عالئــم
واقعــی نیســتند؛ واقعیــت ،حضــور در فضــا و شــناخت آن بــه
عنــوان جهــان مصــرف و مدرنیتــه اســت.
در فرانســه ،مراکــز خریــد از آغــاز کار بــه دو صــورت
بودنــد  :اطــراف یــک فروشــگاه زنجیــرهای و اطــراف
هایپرمارکتهــای فرانســوی کــه فروشــگاههای غذایــی
بزرگــی بودنــد و انــواع مختلــف اجنــاس معمــول را در خــود
جــای میدادنــد .در  ،1969در حومههــای شــهر پاریــس
و ونیــز ،اولیــن مراکــز خریــد منطق ـهای شــکل گرفــت کــه
هماننــد مــوج دوم فروشــگاههای خریــد
آمریــکای شــمالی بودنــد .هــر دو ،چیــزی بیشــتر از خریــد
کاال را شــامل میشــدند .مرکــز خریــد مــدرن نیــز در کل
شــامل  50مغــازه میشــد و روی پشــت بــام دو طبقــه آن
نیــز یــک اســتخر شــنا و یــک زمیــن اســکی روبــاز طراحــی
شــده بــود .در پاریــس ،مرکــز خریــد  150مغــازه ،یــک
فروشــگاه زنجیــرهای و یــک ســینما را شــامل میشــد.
هایپرمارکتهــا در حومــه شــهر یکــی از شــهرهای شــمالی
فرانســه یعنــی «لیــل» و در اطــراف یــک فروشــگاه غذایــی
بــزرگ افتتــاح شــده بــود .اولیــن نســل از گالریهــای
کوچــک تجــاری نیــز در کنــار ایــن هایپرمارکتهــای
غذایــی قــرار داشــت .امــروزه ،ایــن گالریهــا بزرگتــر
شــده ،امــا همچنــان همــان شــرایط را دارنــد.

موج سوم  :بازگشت به مرکز شهر

مراکــز خریــد بــه تدریــج بــه مناطــق مرکــزی شــهر رفتنــد.
ایــن حرکــت بــا درخواســت عاملیــن دولتــی انجــام شــد.
موفقیــت مراکــز خریــد حاشــیه شــهرها بــه همــراه تغییــرات
اقتصــادی ،مشــکالت شــهری و حملونقــل باعــث ایجــاد
مشــکالت تجــاری درون شــهر شــد .بــرای بهبــود شــرایط
ایــن مراکــز ،عاملیــن دولتــی از سیاســت بازســازی شــهری
اســتفاده کردنــد و از ترویجدهنــدگان مراکــز خرید خواســتند
تــا در بازســازی شــهرها حضــور یابنــد .در آمریــکای شــمالی،
اولیــن مراکــز خریــد درونشــهری در  1976بــا نــام فســتیوال
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خریــد در بوســتون و «مرکــز ایتــون» ( )Eaton Centerدر
مونترئــال احــداث شــد .در فرانســه نیــز اولیــن مرکــز خریــد
شــهری در  1975در لیــون بــا نــام «  »Part-Dieuاحــداث
شــد.
بدیــن ترتیــب مرکــز خریــد یکــی از تجهیــزات شــهری و
تجــاری اســت کــه در حومــه یــا مرکــز شــهر دیــده میشــود
و میتــوان آنهــا را در هــر نــوع فضایــی یافــت.
در عیــن حالکــه ایــن مراکــز خریــد جدیــد روزبــهروز در
ســطح جهــان گســترش مییابنــد ،امــا در حــال از دســت
دادن عملکــرد خــود هســتند .چنانچــه محیطهــای خاصــی
ماننــد مراکــز بــازی ،رســتورانها و ســینماها در مرکــز ایــن
مجموعههــا قرارگرفتهانــد .رقابــت میــان مراکــز خریــد و
در عیــن حــال کاهــش حضــور آنهــا در کشــورهای غربــی
باعــث شــده اســت طراحــان بــه دنبــال ایجــاد فعالیتهــای
ســرگرمکننده و ورزشــی در آنهــا باشــند .زمینهــای بــازی
کوچکــی بــرای کــودکان و گاهــی بــرای بزرگســاالن و
کل خانــواده تــدارک دیــده میشــود .تســهیالت ورزشــی
خصوصــی نیــز در ایــن مراکــز قرارگرفتهانــد و درنهایــت،
بیشــتر مراکــز خریــد جدیــد در آســیا ،ماننــد کــره جنوبــی
یــا در غــرب ،مراکــزی چندعملکــردی هســتند.
بــه نظــر میرســد ایــن مراکــز خریــد در حــال مدرنیــزه و
جهانیشــدن هســتند و کار خردهفروشــیهای محلــی را
بــا مشــکل روبــرو کردهانــد .اکنــون زمــان آن رســیده نحــوه
و دلیــل ارتبــاط آنهــا را مشــخص ســازیم.

مدرنیتــه :یــک ارزش در ارتبــاط با مدرنیزاســیون
و جهانیشــدن

مدرنیتــه کــه ریشــه در اروپــای دوران رنســانس دارد و بــا
«قــراردادی اجتماعــی» تأییــد میشــود« ،پیشــرفت» را
ارزش اصلــی و عامــل تحقــق در حیطــه اجتماعــی ،سیاســی
و اقتصــادی میدانــد .از لحــاظ ایدئولوژیــک ،مدرنیتــه
در روح و گفتمــان ،خــود را در مخالفــت بــا ایــن عقیــده
اثبــات میکنــد کــه« :روح مدرنیتــه یــک روح آزاد ،رهــا و
توانمندســاز اســت» (.)Citot, 2005
بــا مدرنیتــه اســت کــه فردیــت انســان تعریــف میشــود و
بــه دنبــال آن شــناخت ایــن فردیــت و قــدرت ابــراز آن در
ابعــاد مختلــف در جامعــه نیــز تبییــن میشــود .از دهــه
 1950مدرنیتــه شــامل مقول ـهای اســت بــه نــام مصــرف و

بعدهــا تعریــف تــازهای بــه خــود گرفــت کــه از ایــن قــرار
اســت :فعالیــت اقتصــادی در راســتای تأمیــن نیازهــای
اساســی و غیــر اساســی .مرکــز خریــد بــه موقعیــت نمادیــن
ایــن تغییــر در اقتصــاد و تجــارت جزئــی تبدیــل شــد .از
آنجــا کــه مرکــز خریــد محصــوالت نــو و متنــوع را ارائــه
میدهــد ،مصرفکننــده میتوانــد بیشــتر از هــر جــای
دیگــر ،فروشــگاهها و محصوالتــی را مطابــق بــا فردیــت او
کــه همزمــان بــا هویــت (هــای) اجتماعــی و فرهنگــی نیــز
رخ میدهــد انتخــاب کنــد .بــه عــاوه ،مرکــز خریــد بــه
عنــوان یــک فضــا میبایســت از نشــانهها و فعالیتهــای
جــذاب برخــوردار باشــد تــا مصــرف و تکــرار آن را بــه ارمغان
بیــاورد .درواقــع ،مرکــز خریــد بــه عنــوان یــک صحنــه
چیــده میشــود؛ صحن ـهای کــه دارای عناصــر صحنهســازی
و زمینهســازی ســت و بــه تعامــل مصرفکننــده بــا فضــا
میانجامــد .ایــن فضــا فضایــی اســت مجهــز بــه مصــرف
قاعدهمنــد در چارچوبــی مفــرح و خــاق.

مدرنیزاسیون

ارزشهــای مدرنیتــه ،در قلــب مدرنیزاســیون بــوده و عبارت
از تبدیــل مــواد خــام و مصالــح از طریــق یــک شــیوه صنعتی
تولیــد کاال اســت .ایــن ســخن از یــک نظــر یعنــی تحقــق
عینــی مدرنیزاســیون از طریــق مادیــت و آن هم شــامل هنر،
معمــاری و فــن میشــود .ایــن مراکــز خریــد ایــن مــوارد را
بــا هــم ترکیــب میکننــد  :پیشــرفت تکنولوژیکــی را بــا هــم
کامــل میکنــد و بــه نوعــی آن را در خدمــت همــه قــرار
میدهــد ،چــرا کــه مرکــز خریــد یــک منطقــه خصوصــی
اســت ،امــا بــه روی عمــوم بــاز اســت .بنابرایــن بهــره بــردن
از ایــن مزایــا و منحــرف بــودن در اواســط مدرنیتــه دعــوت
میشــود :مــا قبــ ً
ا تهویــه مطبــوع را ذکــر کردهایــم،
اجــازه دهیــد پلهبرقــی را نیــز اضافــه کنیــم .مرکــز خریــد
بــهواســطه دو پیشــرفت ،بــه مکانــی راحــت و آســان بــرای
اســتفاده تبدیــل میشــود .عــاوه بــر مــواد مــورد اســتفاده،
شیشــه ،آلومینیــوم ،کــه بــا آن محیــط مرتــب و شــفاف
ســاخته میشــود و بــه نفــع درک مدرنیتــه اســت.
مرکــز خریــد بــا اجــزای مدرنیتــه و مدرنیزاســیون را تشــکیل
میدهــد و بــه نمــاد وابســته بــه آن تبدیــل میشــود .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه ایــن موضــوع توســط مخالفــان
مــورد انتقــاد قــرار میگیــرد کــه بــه نــام ســنت یــا بــه نــام
پاییز 1396
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مصــرف بیــشازحــد یــا هــر دو بســیار خصومتآمیــز اســت.
بــرای ســایرین ،مســئول کاهــش تجــارت محلــی اســت،
اغلــب بــا کاالهــا و روشهــای رایــج مصــرف در ارتبــاط
اســت؛ مســئول یــک مصــرف بیــشازحــد و انتخابــی اســت.
درنهایــت ،آن منتقــدان میگوینــد ،منجــر بــه فردگرایــی
بــه ســوی اجتماعــی شــدن انتخابــی از طریــق تکــرار یــک
موقعیــت اختصــاص یافتــه بــه یــک شناســایی بــا میشــود
کــه متفــاوت اســت ولــی میتوانــد شــامل یــك هویــت
خــاص و رایــج باشــد.

جهانیشدن

جهانیشــدن یــک پدیــد ه جدیــد نیســت ،بلکــه از قــرن 20
نظریــه پــردازی شــده و موضــوع بحثهــای بســیاری در مورد
طبیعــت و تاریخچــه آن اســت .اول از همه ،باید به یاد داشــته
کــه اگــر چــه مبــادالت بــازار چندیــن هزارســاله اســت ،ایــن
اصطــاح بــرای اســتفاده از ایــن بینالمللــی ســازی بازگشــت
بــه ســال  1961اســت .ابتــدا در دنیــای انگلیســیزبان بــا
«جهانیشــدن« ظاهــر میشــود و مخصوصــاً بــه مبــادالت
اقتصــادی اشــاره دارد ( .)Levitt, 1983در فرانســه ،ترجمــه
جهانیشــدن بــه وســیله کلمــه «تکویــن« منجــر بــه بحــث
در مــورد ماهیــت جهانیشــدن میشــود و درنهایــت منجــر
بــه اســتفاده از دو اصطــاح ،یــا جهانیشــدن (تجــارت) یــا
«تمســخر« (بحــث) ،یــک اصطــاح کــه در انگلیســی وجــود
نــدارد نیــز میشــود.
جهانیشــدن یــک اصطــاح مــورد اســتفاده بــرای تأکیــد
بــر ایــن موضــوع اســت کــه امــروزه مــا در دورهای زندگــی
میکنیــم کــه در آن ،جهــان یــا ســیاره ،مقیــاس مرجــع
اســت؛ مــا در یــک «قلمــرو جهــان» زندگــی میکنیــم کــه
منطقــه یــا کشــور مــا بخشــی از آن اســت .ایــن موضــوع
همچنیــن دارای ســابقه تاریخــی بــرای نامگــذاری مبــادالت
بینالمللــی اســت کــه در طــول تاریــخ بیــن چندیــن
منطقــه از جهــان شــکل گرفتــه اســت .مســیرهای اصلــی
تجــارت اغلــب نمایــش قابــل مالحظــهای از ایــن مــوارد
اســت  :جــاده ابریشــم ،انجمــن پیمانهانســیتیک شــهرهای
بــزرگ تجــاری و  ...ایــن ارجــاع بــه شــبکه مبــادالت تجاری،
بــه عنــوان «پیشــگامان» جهانیشــدن بــه تدريــج خــود را
بــا «مدرنیزاســیون» ،کــه همــان جهانیشــدن اســت ،اظهــار
خواهــد کــرد .در دهـه  ،1980اقتصــاددان کنیچــی اوهمایــی
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( )Kenichi Ohmaeنقــش شــرکتهای بــزرگ را بــه عنــوان
عامــل اصلــی جهانیشــدن مشــخص میکنــد .ایــن بُعــد
اقتصــادی و مالــی بــه طــور خاصتــر بــا جهانیشــدن در
ارتبــاط اســت ( .)Ghorra-Gobin, 2017بـ ه واســط ه بازســازی
و توســعه مرزهــای خــود ،ایــن شــرکتهای بــزرگ بــه
شــرکتهای فراملــی بهرهمنــد از یــک ســازمان تجــارت
جهانــی جدیــد آزاد تبدیــل شــدهاند .در میــان ایــن
شــرکتهای بــزرگ ،شــرکتهایی بــا توزیعهــای گســترده
وجــود دارد کــه بــا ادغام شــدن در یکدیگــر به توســعه طولی
و عرضــی دس ـتیافتهاند؛ گاهــی نیــز بــا ادغــام برنامههــای
مالــی ،تولیــد ،توزیــع فضــا و کاالهــای تجــاری بــه ایــن مهــم
رســیدهاند« .شــرکتهای جهانــی» بــرای شــهروندان،
مصرفکننــدگان شــهری و روســتایی قابلمشــاهدهترند،
چــرا کــه ایــن شــرکتها در چشــمانداز آشــنای آنهــا و در
قلمــروی روزانـه فعالیــت و خریدشــان حضــور دارد .بنابرایــن
آنهــا بــه عبــارت جهانیشــدن تبدیــل میشــوند.
بــا ایــن حــال ،تجــارت بینالمللــی بــا مراکــز خریــد آغــاز
نشــد .بــه هــر حــال ،مرکــز خریــد آخریــن نمــاد یــک فضای
بازرگانــی مشــترک بــرای شــرکتهای تجــاری اســت.

یــادآوری مختصــری از فضاهــای تجــاری آشــنا و
بینالمللــی

همانطــور کــه ژاکلیــن باوئویو-گارنیــر ( )1984بــه مــا
یــادآوری میکنــد :تجــارت بــا همـ ه اشــکال جامعــه انســانی
بــه دقــت در ارتبــاط اســت .ایــن نشــاندهنده ویژگیهــای
آن اســت و بــه تکامــل آن نیــز کمــک میکنــد .بــا ایــن
حــال ،فراتــر از ایــن ویژگیهــا ،چــه یــک بــازار یــا یــک
ســوق ،چــه خیابانهــای فروشــگاه کشــورهای شــمال
و جنــوب ،یــک محــل خردهفروشــی اســت .آنهــا از یــک
کشــور بــه کشــور دیگــر و در دورهای تاریخــی ،شــباهتهای
زیــادی را بــه اشــتراک خواهنــد گذاشــت.

بازارها و غرفهها

بازارهــا از دوران باســتان در مکانهــای مختلــف قــرار
داشــتهاند :در یونــان ،باستانشــناس مارتیــن هلــن
فورمونــت ( )Fourmont, 2017میگویــد در آغــاز قــرن پنجــم
پیــش از میــاد ،آگــرا ،میــدان عمومــی قبــل از اینکــه
فضاهــای تجــاری در شــهر افزایــش یابــد بــه محلــی عمومــی
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تبدیــل میشــود .ایــن انجمــن در امپراتــوری روم میزبــان
ایــن تجــار اســت و یــک منطقـه تجــاری بــه وضوح مشــخص
در شــهر را تشــکیل میدهــد .بعدهــا ،در اروپــای قــرون
وســطی ،از قــرن یازدهــم و ســیزدهم ،بازارهــای زیــادی
شــکل میگیرنــد و برخــی از آنهــا در داخــل بســاطیها،
شــهرهای جدیــد محاصــره شــدهاند .در همــان زمــان،
خیابانهــای تاریخــی بــا مغازههــا و کارگاههــا و اولیــن
مکانهــای ثابــت فــروش بــه وجــود میآینــد.
در نقــاط دیگــر دنیــا ،ســوق در خاورمیانــه و مغــرب متناظــر
بــا نمایشــگاههای ســاالنه ،بازارهــای هفتگــی روســتایی
یــا حتــی ســاکنان شــهری دائمــی اشــاره دارد (Elisséeff,
 .)2018بــازار ،معــادل فارســی آن در شــهرهای ایــران بــه
وجــود میآیــد .بازارهــا و ســوقها امــروزه عالمــت اصالــت
و ســنت اســت .بــا ایــن حــال ،بــا گذشــت زمــان ،آنهــا بــه
تدریــج تغییــر میکننــد و بــه تدریــج در تغییــرات جوامعــی
کــه در آن هســتند تعدیــل میشــوند .بنابرایــن بازارهــا بــا
افــزودن مقولههــای محصــوالت جدیــد دچــار اصالحــات
پیدرپــی میشــوند.

فروشگاههای زنجیرهای

1

اجــازه دهیــد ســخن خــود را بــا اولیــن فروشــگاه بــه
نــام «مــدرن» (نــو) ادامــه دهیــم؛ همــان فروشــگاههای
زنجیــرهایِ قــرن نــوزده کــه بــه ســرعت از همتایــان پیشــگام
خــود یعنــی فروشــگاه تازههــا جلــو افتــاد .آنهــا بــا ســاخت
اولیــن نمونــه در پاریــس ،لنــدن ،نیویــورک یــا مونتــرال و
غیــره ،در بســیاری از بخشهــای مختلــف جهــان در پایــان
قــرن نوزدهــم گســترش یافتنــد .فروشــگاههای زنجیــرهای
بــه خاطــر معماریشــان قابــل توجــه هســتند .مصالــح مــدرن
ماننــد شیشــههای صنعتــی و میلههــای فــوالدی ،طراحــی
داخلــی و تکنیکهــای جدیــد فــروش در آنهــا اســتفاده
میشــود .فروشــگاههای زنجیــرهای ،فعالیــت غیرتجــاری
ماننــد نمایشــگاهها و کنســرتهای هنــری بــه جــز بنــگاه
غذایــی نیــز برپــا میکننــد و هــدف همــه تــا حــد ممکــن
نگهداشــتن مشــتریان در محــل اســت .ایــن فروشــگاههای
زنجیــرهای ،ماننــد مراکــز فــروش امــروز ،نیــز متهــم بــه
ناپدیــد کــردن فروشــگاههای کوچــک ،جــذب هزینههــا و
«بلعیــدن» شــهر اســت .در نتیجــه طبــق ســخن ویــل (Thus
 ،)Weill, 1891بــه نقــل از مــادری (« :)Madry, 2016: 38از

آنجــا کــه ایــن فروشــگاهها هــر روز در حــال رشــد هســتند،
درنهایــت شــهرها را شــکل خواهنــد داد؛ چــرا کــه توســط
قــدرت ســرمای ه هــر روز افزایــش مییابنــد و بــر مــردم و
دولــت ایالتــی حاکــم میشــوند.
بنابرایــن ،مــا بــا در نظرگرفتــن بیشــتر زمــان و مطالعــه
مســیرهای تجــاری ،میتوانیــم بگوییــم در همــه زمانهــا،
حرکــت بازرگانــان بــا فــروش کاالهــا در مکانهــای تجــاری
همــراه بــود بــدون اینکــه مشــابه یکدیگــر باشــند ،در عیــن
حــال کــه همگــی دارای ویژگیهــای مشــترک هســتند.

مرکــز خریــد  :منطقـهای از تبــادالت اجتماعــی و
فرهنگــی ،محلــی و جهانی

ایــن تجــارت جهانــی دارای مــکان و فضایــی اســت کــه در
آن مبادلــه اتفــاق میافتــد :مرکــز فــروش یکــی از آنهاســت.
بــه نظــر میرســد مرکــز فــروش از لحــاظ قلمــرو ،بــا توجــه
بــه ابعــاد و تمرکــز بــر مغازههــا ،ماننــد یــک خیابــان تجــاری
اســت .در حقیقــت مرکــز فــروش یــک فضــای معنیدار اســت
کــه معنــای آن در نــگاه دباربیوکــس جغراف ـیدان فرانســوی
بدیــن شــرح اســت :مفهومــی دارای ویژگیهــای عینــی،
ذهنــی و قــراردادی .مراکــز خریــد و خیابانهــای تجــاری
دارای ماهیــت عینــی هســتند کــه بــا فیزیــک آنهــا شــناخته
میشــود .بــا ایــن حــال آنهــا بــدون شــک یــک تجربـ ه فردی
بــه وجــود میآورنــد کــه میتــوان آن را بــا ســایر مشــتریان
بــه اشــتراک گذاشــت .بنابرایــن ایــن مراکــز خریــد «ذهنــی»
انــد امــا بــرای تمــام اقشــار حائــز اهمیتانــد .و بــرای افــراد
مختلــف چشــمگیر :از رهگــذری کــه خیابانهــا را یــک بــه
یــک پشــت ســر میگــذارد و بــا مــردم معاشــرت میکنــد تــا
مصرفکننــده .ایــن معاشــرت بــا اعمــال مرســومی مشــاهده
میشــود کــه حــس آشــنایی و شــناخت را تقویــت میکنــد.
اغلــب ایــن محــل یــک انتصــاب بــرای یــک گــروه جــوان
افــراد ،بــرای دوســتان تقویــت میکنــد .در تعــدادی از آنهــا،
رویدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی ســازماندهی میشــود:
ارائـ ه مــد فصــل یــا ارائـ ه یــک فعالیــت فرهنگــی محلــی یــا
نمایشــگاه و اغلــب نیــز بــا لحظــات مهــم جامعــه در ارتبــاط
اســت؛ جشــنها و تشــریفات مذهبــی .بنابرایــن محــدوده
مبــادالت از معمولیتریــن و روزمرهتریــن آنهــا کــه بــه
روشــی نســبتاً متعــارف رخ میدهــد تــا اســتثناییترین
آنهــا را در برمیگیــرد.
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بــا ایــن حــال ،ایــن ارتبــاط اجتماعــی اغلــب منجــر بــه
انتقــادات مربــوط بــه ماهیــت خصوصــی ایــن مراکــز
میشــود کــه ماهیــت فعالیتهــای اجتماعــی و فرهنگــی
خــود را بــا «فــروش» آنهــا تغییــر میدهــد .ایــن مرکــز
خریــد یــک فضــای خصوصــی بــرای اســتفاده عمومــی
اســت و بــر اســاس ماهیــت خصوصــی و تجــاری آن ،داشــتن
کیفیــت مشــابه جامعهپذیــری ماننــد فضــای عمومــی
شــهری بــرای آن امکانپذیــر نیســت .نکتــه دوم بــر اســاس
ماهیــت آزادتــر و دموکراتیکتــر ایــن مراکــز خواهــد بــود.
بــا ایــن حــال ،بســیاری از کارهایــی کــه در حــال حاضــر
ارائــه شــده نشــاندهنده آن اســت کــه فضــای عمومــی

شــهری خــود جــای آزادی بیــان نیســت؛ حــال ایــن
فضــا پــارک باشــد ،میدانهــای شــهر باشــد یــا خیابــان.
رفتــار ظریفتــر تحمــل خواهــد شــد ،اگــر تهدیدکننــده،
خطرنــاک و برخــاف اخــاق خــوب جامعـهای کــه در آن رخ
میدهــد نیــز بــه نظــر نرســد .بنابرایــن در هــر دو ،رفتــار
هنجــاری و رفتــار اجتماعــی ،ســازگار و پذیرفتهشــده اســت.
هــر دو دارای نقــاط مشــترک متعــدد میباشــند هرچنــد
کــه یکســان نیســتند .مرکــز تجــاری براســاس ماهیتــش ،و
بــا رجــوع بــه بعــد نوآورانــهاش میتوانــد جایگاهــی باشــد
کــه در تحــوالت اجتماعــی در حــال پیشــرفت در آن قابــل
رؤیتتــر اســت.

نتیجهگیــری | مرکــز خریــد  :عنصــر بازســازی
منظــر شــهری؟ مراکــز خریــد را میتــوان از جهــات

تجارتهــای محلــی ایجــاد کردهانــد .بــا ایــن حــال ،مراکــز
خریــد نمیتوانــد صرفـاً در یــک منظــر فرهنگــی ،اجتماعــی
و شــهریِ ســیار جایــگاه خــود را بــه دســت آورد و موفــق
باشــد .بــه تدریــج محیطــی ایجــاد میکنــد کــه نهتنهــا
جزئــی از آن ،بلکــه نمایانگــر آن هســتند.

مختلــف ،نوعــی ســازه تخریبکننــده منظــر شــهری تلقــی
کــرد .بــه نظــر میرســد ایــن مراکــز روزبــهروز در حــال
گســترش هســتند .ایــن مراکــز باعــث تغییــر مصــرف نرمــال
شــده و نوعــی تجربــه جهانی هســتند کــه مشــکالتی را برای

28

شماره  40پاییز 1396

 سازنده یا تخریبکننده؟ | ناتالی لومقشان:مراکز خرید در منظر شهر

پینوشت
Department stores .1

فهرست منابع
• Auge, M. (1992). Non-lieux: introduction à une anthropologie de la
surmodernité. Paris: Le Seuil,
• Citot, V. (2005). Le processus historique de la Modernité et la possibilité
de la liberté (universalisme et individualisme). Philosophoire, 2(25):
35-76.
• Elisséeff, N. (2018). «SOUK», Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 10 janvier. Available from : http://www.universalis-edu.com/
encyclopedie/souk/ (accessed 25 May 2017).
• Fourmont, M.H. (2017) «AGORA». Encyclopædia Universalis [en

29

40 شماره

1396 پاییز

ligne], consulté le 11 décembre. Available from URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/agora/
• Ghorra-Gobin, C. (2017). Mondialisation et globalisation. notion à la
une de Géoconfluences, décembre. urbaine. L’Année du Maghreb [En
ligne], 12 | 2015, mis en ligne le 04.
• Madry, P. (2016). Ville et commerce à l’épreuve de la déterritorialisation.
Géographie. Université de Bretagne occidentale - Brest, 2016. Français.
<NNT : 2016BRES0104>.

