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چکیــده | بــا رشــد ســریع شــهرها ،عــدم مدیریــت شــهری کارآمــد و حجــم
ساختمانســازیهایی کــه عمومــاً بــدون در نظــر گرفتــن طرحهــای جامــع و
منظــر شــهری و بــا پرداخــت هزینههایــی بــه شــهرداریها صــورت میگیــرد،
شــهرهای مــا بــه فضاهــای پــر تــودهای تبدیلشــده اســت کــه تناســب تــوده و
فضــا در آنهــا کامــ ً
ا نادیــده گرفتهشــدهاند .از طرفــی از بیــن رفتــن فضاهــای
عمومــی و مکــث کــه محلــی بــرای تجربههــای جمعــی و تمریــن اجتماعپذیــری
و حتــی تجربــه حــس مــکان بــود ،باعــث تغییــر چهــره و کالبــد شــهری بــه
فضاهایــی بــدون کیفیــت و صرفــاً فیزیکــی و خالــی از روح شــده اســت .ایــن
گســترش بیرویــه کــه مصرفگرایــی و حجــم بــاالی تقاضــا را میطلبــد ،باعــث
ســمتگیری مراکــز خریــد بــه ســمت مالهــا و مگامالهــا شــد؛ فضایــی کــه
همــواره محلــی بــرای نقــد پژوهشــگران حــوزه شــهری و منتقدین معمــاری مدرن
بــوده اســت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بازخوانــی مجــدد ایــن فضاهــا از منظــری
نویــن اســت .اینکــه چگونــه از پتانســیلهای ایــن فضاهــای جدیــد میتــوان
اســتفاده کــرد؟ و اینکــه آیــا مالهــا میتواننــد در شــکلگیری گونــه جدیــدی
از فضاهــای عمومــی نقــش داشــته باشــند؟ اگرچــه نقدهــای واردشــده بــه ایــن
فضاهــا در حوزههــای مختلــف قابــل بررســی و چالشهــای مطــرح شــده قابــل
پرداختــن هســتند ،ولــی بــه نظــر میرســد فــارغ از نظریههــای مطرحشــده
دربــاره مالهــا و لــزوم حــذف یــا بــه حاشــیه کشــانده شــدن اینگونــه فضاهــا
در شــهر ،در دهــه اخیــر مــا بــا نوعــی دگردیســی در عملکــرد و حتــی مفهــوم
اینگونــه فضاهــا بــرای نســل جدیــد شهرنشــین ایرانــی روب ـهرو هســتیم .پــس
از بررســیهای میدانــی و طبقهبنــدی مشــاهدات بــا روش توصیفــی و تحلیلــی
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 تبدیلشــده و بــه عنــوان یــک آوردگاه اجتماعــی در فضــای
شــهری تهــران ایفــای نقــش میکننــد.
واژگان کلیدی | مال ،مراکز خرید ،فضاهای عمومی ،عرصه شهری ،تهران.
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مقدمــه | فضاهــای عمومــی 1عرصههــای شــهری هســتند
کــه بــه شــکل عمومـاً دولتی یــا دولت محلــی و مرکــزی برای
برگــزاری مناســبات اجتماعــی و جش ـنها و ک ً
ال فعالیتهــای
جمعــی در محیطهــای بــاز در نظــر گرفتــه میشــوند.
اگرچــه بایــد ایــن فضاهــا بســتری بــرای اســتفاده همه اقشــار
ســنی فراهــم کننــد و بــه دلیــل اینکــه ایــن فضاهــا بــه عنوان
صحنــه زندگــی اجتماعــی شــهر هســتند ،در طراحیهــای
شــهری بســیار حائــز اهمیتانــد ،ولــی متأســفانه شــاهد از
بیــن رفتــن چنیــن فضاهایــی در شــهر تهــران هســتیم .در
شــهر تهــران بــه دلیــل اهمیــت ساختوســاز و پولســاز
بــودن ایــن حــوزه بــا تأمیــن بودجــه شــهرداری مناطــق،
کمکــم فضاهایــی بــا کارکــرد عمومــی از برنامــه شهرســازی
در حــال حذفشــدن یــا نادیدهگرفتــه شــدن هســتند.
فضاهــای عمومــی و حتــی حداقــل ســرانههای فضاهــای
ســبز جــای خــود را بــه برجهــا و ســاختمانهای مســکونی،
اداری و تجــاری دادهانــد .بــا کاســته شــدن از ســطح فضــای
عمومــی و اجتماعــی در شــهر ،شــهروندان بــا روش خودشــان
بــه ســمت شــکلدادن و بهرهگیــری از فصاهــای نویــن
شــهری بــه عنــوان بســتری بــرای بیــان و حضــور اجتماعــی
هســتند .بــا بررســی گونــه تجــاری ایــن دســته از فضاهــا و
اســتقبال مــردم از آنهــا متوجــه بــاز تعریفــی جدیــد از تجربــه
فضاهــای عمومــی در ایــن مکانهــا شــدیم .آنچــه مســلم
اســت شــهر بــا حضــور مــردم و تعامــات آنهــا زنــده اســت
و در ایــن بیــن ،مــردم بــه فضاهایــی بــرای بــودن نیازمندنــد.
بــا حــذف یــا کمتوجهــی بــه طراحــی اینگونــه فضاهــا
مــردم بــا اســتقبال از مالهــا و حضــور در آنهــا نهتنهــا
بــرای فعــل خریــد کــردن ،بلکــه بــرای مفهومــی از بــودن و
حضــور داشــتن ،بــه ایــن فضاهــا رنــگ و بویــی جدیــد را کالژ
کردهانــد کــه موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش اســت .در ایــن
راســتا ایــن پژوهــش بــا انتخــاب چهــار مــال تجــاری در شــهر
تهــران بــه عنــوان نمونــه مــوردی ،بــه بررســی رخدادهــای
اجتماعــی و نحــوه تبدیــل ایــن فضاهــا بــه فضاهــای عمومــی
در شــهر تهــران میپــردازد.

پیشینه پژوهش

در آمریــکا ،در ســالهای پایانــی دهــه  1920فروشــگاههای
زنجیــرهای افزایــش یافتنــد .در دهــه  1930ایــن فروشــگاهها
رونــق گرفتنــد و تبدیــل بــه ســوپرمارکتهای بــزرگ دارای

تخفیــف شــدند .جنــگ جهانــی دوم دوره رکــود آمریــکا بــود
و پــس از آن در دهــه  1950حومهنشــینی رشــد گســتردهای
کــرد .در ســال  1956و بــا تأســیس اولیــن مــال سرپوشــیده
درســاوت لنــد ( )Southlandتوســط ویکتورگروئــن و
ایدههــای یوتوپیایــی او ،ایــن مــال تبدیــل بــه مــکان
تجمــع و پاتوقهــای مدنــی و اجتماعــی شــد .ایــن رونــد
در ســالهای بعــد ادامــه پیــدا کــرد و بســیاری از مراکــز
خریــد تبدیــل بــه مالهــای سرپوشــیده شــدند .در دهــه
 1970فرهنــگ مــال 2در پــی افــزودن کاربریهــای جانبــی
 ماننــد اغذیهفروشــیها ،ســینما و تئاتــر -بــه آنهــا ،رواجبســیاری یافــت (گویــن .)1395 ،تقریبــاً در همــه جــای
آمریــکا ،تعــداد زیــادی از نوجوانــان قرارومدارهــای خــود را
در حوالــی مالهــای حومــه شــهر میگذاشــتند .در پــروژه
تحقیقاتــی کــه در قالــب مقالــهای در ســال  1985انتشــار
یافــت 63 ،درصــد از اســتفادهکنندگان مــال یــک یــا دو
بــار در هفتــه بــه آنجــا میآینــد ،بیشــتر آنهــا یــک تــا پنــج
ســاعت زمــان خــود را در ایــن فضــا میگذراننــد .آنهــا بــه
نــدرت تنهــا بــه مــال میرونــد و معمــوالً بــا دوســتان خــود
بــه ایــن فضاهــا میرونــد .تنهــا نیمــی از ایــن افــراد اظهــار
کردهانــد کــه خریــد کــردن ،هــدف آنهــا بــرای آمــدن بــه
مــال اســت .دالیــل دیگــر ،تماشــای دیگــران شــامل جنــس
مخالــف ،بازیهــای کامپیوتــری ،دیــدن دوســتان و تماشــای
مــردم اســت ( .)Anthony, 1985در ســالهای بعــد و بــا
عــوض شــدن ســبک طراحــی ،برنامهریــزی و مکانیابــی
مالهــا در الگــوی اســتفاده کــردن ایــن فضاهــا تغییراتــی
ایجــاد شــد.
امــا در ایــران بــه طــور ســنتی ،بازارهــا همــواره محــل
دادوســتد و رخــداد اتفاقــات اجتماعــی بودهانــد .بــا ورود
مدرنیســم بــه ایــران در الگــوی طراحــی فضاهــای خریــد
تغییــرات عمــدهای ایجــاد شــد .تأســیس فروشــگاههای
فردوســی در  1336و فروشــگاههای کــوروش در  1349و
گســترش آنهــا در شــهر ،ســبک جدیــدی از فضاهــای خریــد
در تهــران پدیــد آورد کــه بــه طبــع ایــن فضــای نوظهــور
ســبک زندگــی تهرانــی را متأثــر از خــود کــرد .بــا وقــوع
انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی ایــن رونــد ساختوســاز
و گســترش موقــوف شــد و پــساز ایــن ســالها ،ایــن
فروشــگاهها یــا برچیــده شــدند یــا تغییــر نــام دادنــد .در
دهــه  1370فروشــگاههای زنجیــرهای جدیــدی ماننــد
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شــهروند و رفــاه در تهــران پایهریــزی شــدند .خــود ایــن
فروشــگاهها هــم موضوعیــت داشــتند ،چــرا کــه شــهر
از زاویــه خریــد و مصــرف و فراغــت در حــال تغییــر بــود
(وریــج کاظمــی و رضایــی .)1387 ،در طراحــی پاســاژها و
فروشــگاههای زنجیرهــای دهــه هفتــاد ،جایــی بــرای زندگــی
نبــود .همانطــور کــه از نــام پاســاژ 3برمیآیــد ،فضاهــای
عبــوری بودنــد .پاســاژها بــرای خریــد طراحــی شــده بودنــد،
ولــی مــردم بــه ســبب کمبــود فضاهــای عمومــی از ایــن
فضاهــا بــرای فضــای فراغتشــان نیــز اســتفاده میکردنــد؛ امــا
فراغــت موضــوع اصلــی ایــن فضاهــا نبــود.
دهــه  1380تحــوالت عمرانــی بزرگــی در تهــران روی داد.
شــهرداری وقــت ،ســازندگان را تشــویق بــه بلندمرتبهســازی
و بــرج و مالهــا کــرد .مراکــز خریــد بســیاری در ایــن دهــه
در تهــران ســاخته شــد (ماننــد گلســتان شــهرک غــرب،
قائــم تجریــش و .)...ایــن فضاهــا تبدیــل بــه پاتــوق جوانــان
شــدند .زنــان در ایــن فضاهــا حضــور بیشــتری یافتنــد
(همــان) و در مدتــی کوتــاه ایــن فضاهــا تبدیــل بــه مکانــی
بــرای پرســهزنی و آشــنایی و معاشــرت بــا همسنهایشــان
و اطــاع از مــد و اخبــار روز شــد .مراکــز خریــد دهــه 80
نیــز غالبـاً فضاهــای تجــاری بودنــد کــه یــک یــا دو کاربــری
خدماتــی ماننــد رســتوران یــا کافــه در آنهــا وجــود داشــت.
بــا شــروع ســاخت مالهــا در دهــه  90و اضافــه کــردن
هرچــه بیشــتر فضاهــای خدماتــی و جانبــی بــه آنهــا ماننــد
فودکــورت ،ســینما ،شــهربازی و ....نــوع بســیار جدیــدی از
الگــوی تفریــح ،خریــد در تهــران پدیــد آمــد کــه ایــن بــار
خریــد کــردن تنهــا موضــوع اصلــی ایــن فضاهــا نبــود .ایــن
فضاهــا هــر روز بــا اســتقبال بیشــتری از ســوی مــردم روبــرو
شــد .ایــن فضاهــا کاربــری خــود را بــه عنــوان فضاهــای
تجــاری کــه برخــی فضاهــای خدماتــی در کنــار آن شــکل
میگیــرد از دســت داد و خــود فضاهــای جنبــی موضوعیــت
پیــدا کــرد .حــال دیگــر ایــن فضاهــا تنهــا پاتــوق جوانــان
نیســت ،اینجــا بــه مقصــد گردشــگری آنهــا بــدل شــده کــه
میتواننــد یــک روز کامــل خــود را در طبقــات آن ،میــان
خریــد کــردن دســتهجمعی ،ســینما رفتــن ،تفریــح کــردن
و غــذا خــوردن ،ســپری کننــد.

فضای عمومی
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فعالیتهــای کارکــردی و مراســمی را کــه پیونددهنــده
اعضــای جامعــه را در آن انجــام میدهنــد  :چــه ایــن
فعالیتهــا روزمــره و معمولــی و چــه جشــنوارهای و دورهای
باشــند .بــه عبــارت دیگــر فضــای عمومــی صحن ـهای اســت
کــه بــه روی آن نمایــش زندگــی اجتماعــی در معــرض
دیــد عمــوم قــرار میگیــرد .فضــای عمومــی ،فضایــی اســت
بــرای سیاســت ،مذهــب ،دادوســتد و ورزش؛ فضایــی بــرای
همزیســتی مســالمتآمیز و برخوردهــای غیــر شــخصی.
ویژگــی فضــای عمومــی ایــن اســت کــه زندگــی جمعــی،
فرهنــگ شــهری و مباحــث روزمــره مــا را بیــان کــرده و در
ضمــن بــر آنهــا نیــز تأثیــر میگــذارد (رفیعیــان و ســیفایی،
.)36:1384
بــراي مثــال خيابــان عمومــي ،متعلــق و مرتبــط بــا تمــام
مــردم بــه عنــوان يــك كليــت اســت ،بــه رويشــان بــاز اســت،
موجوديتــي محــدود نشــده دارد و از طــرف دولــت ارائــه
میشــود و بــه آن مرتبــط اســت .ايــن مفاهيــم در تعاريــف
مختلــف فضاهــاي عمومــي بازتــاب یافتهانــد .از نــگاه كــر
و همــکاران فضــاي عمومــي بــه عنــوان «بســتر مشــتركي
كــه مــردم فعالیتهــای كاركــردي و مراســمي را كــه پیونــد
دهنــده اعضــاي جامعــه اســت ،در آن انجــام میدهنــد،
چــه روزمرهگيهــاي معمولــي باشــد و چــه جشــنوارههای
دورهای .از ديــد والــرز «فضــاي عمومــي فضايــي اســت كــه
در آن بــا غریبههــا ســهيم هســتيم ،مردمــي كــه از اقــوام،
دوســتان يــا همــكار مــا نيســتند» (مشــیری.)5:1389 ،
يــان گل فعالیتهــای انســان در فضاهــاي همگانــي را
بــه ســه دســته تقســيم میکنــد  :فعالیتهــای ضــروري
 اجتماعــی و گزینشــی .بــه گفتــه گل ،درحالیکــهفعالیتهــای ضــروري ،فــارغ از كيفيــت فعالیتهــای
گزينشــي -تفريحــي و فعالیتهــای اجتماعــي محيــط
فيزيكــي رخ میدهــد امــا يــك شــهر خــوب ،میتوانــد
شــرايط مناســبي را بــراي بســياري از فعالیتهــای ضــروري
پديــد آورد .فعالیتهــای گزينشــي ،تــا انــدازه زيــادي
بســتگي بــه ايــن دارنــد كــه محيــط چــه چيــزي بــه فــرد
میبخشــد و چگونــه رفتــار و احســاس وي را برمیانگیــزد
(پاكــزاد.)436:1386 ،
بــه بــاور یان گل هر چــه مــكان از کیفیت بیشــتری برخوردار
باشــد ،فعالیتهــای گزينشــي بيشــتري در آن روي میدهــد.
در يــك مــكان خــوب ،فعالیتهــای گزينشــي بيشــتري رخ
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میدهــد ،ضمــن اينكــه فعالیتهــای ضــروري نيــز در
آن پايــدار میماننــد .او تأكيــد دارد جذابيــت يــك شــهر
را میتــوان بــا توجــه بــه انبــوه مردمــي كــه در فضاهــاي
همگانــي آن گــرد هــم میآینــد و وقــت خــود را در آنجــا
میگذراننــد ،شناســايي كــرد .از ســوي ديگــر بــه گفتــ ه
گل ،فعالیتهــای اجتماعــي ،دســتاورد «كيفيــت» و «طــول
مــدت وقــوع» دو گونــه فعاليــت پيشــين هســتند ،زيــرا در
صورتــي تحقــق مییابنــد كــه مــردم زيــادي بتواننــد در
مكانــي مشــخص ،بــا هــم ديــدار كننــد .دربــاره فعالیتهــای
اجتماعــي ،كيفيــت محيــط بيــش از آنكــه انگیــزه فعاليــت
باشــد ،بسترســاز انجــام آن اســت؛ چــرا كــه در اینگونــه،
حضــور شــهروندان ،انگيــزه اصلــي اســت و از فضــا انتظــار
م ـیرود كــه مقدمــات ايــن حضــور را آمــاده ســازد (همــان
 .)437 :فضــای جمعــی گونـهای از فضاهــای عمومــی اســت
کــه بــه دلیــل حضــور پررنــگ انســان کیفیــت بــاالی منظری
برخــوردار اســت .آنچــه باعــث تبدیــل یــک فضــا بــه منظــر
میشــود ،تعــداد و عمــق رابطههایــی اســت کــه بیــن فضــا
و اســتفادهکننده از فضــا وجــود دارد .فضــای جمعــی فضایــی
اســت عمومــی کــه بــه صــورت شــبانهروزی بــه روی همــه
باز اســت .به عبارتی قابـــل دســـترس بـــودن بـــرای عمـــوم
نخســـتین شـاخص فضـای عمومـــی اسـت .فضـای عمومـی
یـــک آرمانشهر کارکـــردی اســـت که در زندگـــی شـــهری
مشـــارکت فعـــال دارد .عناصر پایـــه تشــکیلدهنده 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 آتشــینبار .)1393 ،فضــای عمومــی مفهومــی
اســت کــه در ســالهای  ،1980خصوصــاً در اروپــا و بــرای
بــرون رفتــن از بحرانهــای اجتماعــی و شــهری آن زمــان
کــه عبــارت بــود از بیمعنــا شــدن ارزشهــا ،انزواطلبــی
گروههــای اجتماعــی و خشــونتهای رفتــاری مطــرح شــد
و هــدف آن تســکین روابــط اجتماعــی و توســعه احســاس
تعلــق بــه یــک مجموعــه مشــترک بــود (منصــوری.)1394 ،
امــروز مالهــا بــه عنــوان فضاهــای عمومــی مطــرح
میشــوند کــه دیگــر فعــل اصلــی در آنهــا خریــد کــردن
نیســت؛ جــدا از تجربههــای خریــد کــه تنــوع فراوانــی
دارد و در مقــاالت جامعهشناســانی چــون عبــاس وریــج
کاظمــی و یوســف ابــاذری مــورد بررســی قرارگرفتهانــد

(بــرای نمونــه ن .ک .بــه وریــج کاظمــی و ابــاذری،)1384 ،
افعــال اجتماعــی دیگــری نیــز متعاقــب اســتفاده از فضاهــای
مالهــا بــه وقــوع میپیوندنــد .گشــتوگذار و پرســه زنــی
در خیابانهــای (راهروهــای) مالهــا الزام ـاً بــه فعــل خریــد
منتهــی نمیشــود .هرچنــد کــه خریــد نیــز خــود نوعــی
مناســبات اجتماعــی اســت .عرصههــای خریــد ،و بــه طــور
اخــص مالهــا کــه موضــوع ایــن مقالــه اســت ،ماننــد دیگــر
عرصههــای حــوزه عمومــی ،در ایجــاد تغییــرات فرهنگــی
و بازاندیشــی جامعــه ســهیم اســت؛ مالهــا بــه عنــوان
عرصههــای جدیــد خریــد ،عرصــهای فعــال در زندگــی
روزمــره اســت ،کــه در ایجــاد تغییــر ،دگرگونــی و بازآفرینــی
اشــکال متکثــر فرهنگــی پیشقــدم اســت( .همــان) .امــا در
ایــن میــان تضــادی میــان ذهنیــت مــردم در کاربــری ایــن
فضاهــا ،طراحــان و برنامهریــزان و کســانی کــه ســعی در
کنتــرل فضــا دارنــد ،وجــود دارد.
آنچــه در تعاریــف فضــای عمومــی عیــان اســت ،ارتبــاط آن با
فضاهــای آزاد و نســبتی اســت کــه مــکان بــا پیرامــون خــود
برقــرار میکنــد .ولــی آنچــه کیفیــت فضاهــای عمومــی را
شــکل میدهــد ،همــواره حضــور مــردم و برقــراری روابــط
آزاد اجتماعــی اســت کــه عمومــاً در ایــران ایــن روابــط
بســیار محــدود و حوزهبنــدی شــده اســت .مالهــا ایــن
فضاهــای عمومــی را بــه داخــل خــود مکیدهانــد .اگرچــه
تعامــات اجتماعــی در مالهــا در حــوزه شــهری جــذاب
کمتــر تأثیرگذارنــد ،ولــی پاتوقهــای شــهری 4و قرارهایــی
کــه در فضاهــای پیرامــون مالهــا گذاشــته میشــوند 5در
پویایــی شــهرها تأثیرگــذار اســت .از طرفــی فعالیتهــای
گزینشــی در ایــن فضاهــا بهتــر اتفــاق میافتــد .ازآنجاکــه
مالهــا فضاهایــی سرپوشــیده هســتند و امــکان بهــرهوری
از آنهــا در فصــول مختلــف امکانپذیــر اســت ،میتواننــد
در موقعیتهــای مختلــف مــورد اســتفاده باشــند .امنیــت
6
روانــی و فیزیکــی در مالهــا چــه از طــرف نیــروی انتظامــی
و چــه بــه خاطــر حضــور افــراد و فروشــندگان در ســاعات
مختلــف فراهــم اســت.

حوزه عمومی

7

حــوزه عمومــی کــه عرصــه عمومــی و گســتره همگانــی هــم
نامیــده شــده ،مکانــی در زندگــی جمعــی انسانهاســت
کــه بــا تحقــق آن ،افــراد جامعــه میتواننــد 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
افــراد در وضعیتــی آزاد ،دور از تحمیلهــا و اجبارهــا ،امــر
عمومــی را مــورد بحــث و نظریــات یکدیگــر را مــورد ارزیابــی
قــرار میدهنــد و بدینوســیله ،امــکان رســیدن بــه یــک
توافــق جمعــی واقعــی را بــه حداکثــر میرســانند .ایــن
گفتگــو ،مفاهمــه و توافــق ،ازآنجاکــه مبتنیبــر نیروهــای
هدایتکننــدهای چــون قــدرت و پــول و تبلیغــات نیســتند،
«سیاســتی دیگــر» و متفــاوت بــا برداشــتهای معمــول را
میآفریننــد .انســان ،هــم گشــاینده حــوزه عمومــی و هــم
گوهــر اصلــی ایــن عرصــه ،هــم بخشــی از عرصــه و هــم
متأثــر از آن اســت .از نظریهپــردازان معــروف حــوزه عمومــی
میتــوان بــه هانــا آرنــت ( )Hannah Arendtو یورگــن
هابرمــاس ( )Jürgen Habermasاشــاره کــرد .هابرمــاس
معتقــد اســت ،عرصــه عمومــی زمانــی پدیــد میآیــد کــه
افــراد بــه صــورت گروهــی دربــاره نیازهــای عمومیشــان
بیندیشــند .بــه بــاور وی ،نقــش حــوزه عمومــی هــم در
کنترلکــردن و هــم در مشروعســازی قــدرت سیاســیای
کــه توســط ســازمان دولــت اعمــال میشــود ،متجلــی
اســت .او تعبیــر حــوزه عمومــی را در اطــاق بــه عرص ـهای
اجتماعــی بــه کار میبــرد کــه در آن افــراد از طریــق مفاهمه،
ارتبــاط و اســتدالل مبتنیبــر تعقــل ،موضعگیریهــا و
جهتگیریهــای هنجــاریای اتخــاذ میکننــد کــه بــر
فراینــد اعمــال قــدرت دولــت ،تأثیراتــی آگاهیدهنــده و
عقالنیســاز باقــی میگذارنــد .هابرمــاس معتقــد اســت
شــهروندان و افــراد خصوصــی زمانــی بــه منزلــه عمــوم عمــل
میکننــد کــه بــدون اجبــار و اضطــرار بتواننــد بــه مســائل
مــورد عالقــه مــردم یــا منافــع و مصالــح عمومــی بپردازنــد؛
و ایــن امــر زمانــی امکانپذیــر اســت کــه تضمینهــای
الزم بــرای گردهــم آمــدن و اجتمــاع آنــان فراهــم باشــد
و آزادانــه بتوانــد بــه یکدیگــر بپیوندنــد و آزادانــه افــکار
خــود را بیــان و تبلیــغ نماینــد .یورگــن هابرمــاس از عرصــه
عمومــی بــه عنــوان حلقــه مفقــوده در جامعــه مــدرن یــاد
میکنــد کــه میتوانــد واســطهای میــان جامعــه مدنــی و
حکومــت باشــد و دولــت را از اقتــدار و نســخهپیچی مــدرن
بــازدارد .8در ســالهای اخیــر در ایــران و در تهــران بــه
ویــژه بــا تغییــر نســلها بــه متولدیــن دهههــای هفتــاد و
هشــتاد و گســترش بهرهگیــری از شــبکههای اجتماعــی در
46
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تنظیــم مالقــات خــود ،مالهــا و کافههــای تهــران بســتر
حرکتهــای اجتماعــی نوظهــوری بودهانــد .حرکتهایــی
کــه گاهــی بــا ســاختارهای موجــود کامــ ً
ا متناقــض و
ناهمگــون بودهانــد .9درواقــع ایــن نســل از ایــن فضاهــا
بــه عنــوان مکانــی بــرای گفتمانهــای متناســب بــا نســل
خــود اســتفاده میکننــد .عرصــه عمومــی در مفهومــی
وســیعتر میتوانــد بــه عنــوان مفهومــی گســترده کــه بــر
شــکلگیری جامعــهای دموکراتیــک تأثیرگــذارد ،مــورد
توجــه قــرار میگیــرد .اگرچــه گاهــی نیروهــای انتظامــی
و حکومتــی بــا ایــن جریانــات همســو نیســتند 10ولــی
میبینیــم کــه همچنــان نســلی از مــا بــه دنبــال حضــور
خــود در ایــن فضاهــا مفاهیمــی نــو را بــه جامعــه تزریــق
میکننــد.

چــرا بــه نظــر میرســد مالهــا در حــال
دگردیســی بــه فضاهــای جمعــی هســتند؟

در کنــار مطالعــات جامعهشناســی و رفتارشناســی مالــکان
و اســتفادهکنندگان فضــا در حــوزه مراکــز خریــد ،اخبــار
و حــوادث پراکنــده و منتشــر شــده در روزنامههــا،
شــبکههای اجتماعــی و وبســایتها حاکــی از بــه وقــوع
پیوســتن افعالــی جمعــی و انتخــاب ایــن فضاهــا بــه عنــوان
مکانــی بــرای رویــداد اتفاقــات اجتماعــی اســت .در ادامــه
بــه بررســی چهــار مرکــز تجــاری کــوروش ،ارگ تجریــش،
پاالدیــوم و روشــا میپردازیــم .ایــن مراکــز تجــاری براســاس
میــزان خبرســاز بــودن و اتفاقاتــی کــه در آنهــا روی داده،
انتخا بشــد هاند.

مرکز خرید کوروش

ایــن مرکــز خریــد در غــرب تهــران در حاشــیه بزرگــراه
شــهید ســتاری واقــع اســت .کــوروش بــا داشــتن فضــای
تجــاری وســیع ،چندیــن ســالن ســینما ،رســتوران و
فودکورتهــای متنــوع از زمــان تأســیس و بهرهبــرداری
بــه عنــوان مقصــدی بــرای خریــد و تفریــح تهرانیهــای بــه
خصــوص ســاکنین غــرب تهــران مطــرح اســت .امــا بعــد از
ظهــر روز  18خــرداد  1395یــک قــرار اینترنتــی در ایــن
مــکان تبدیــل بــه موضوعــی خبرســاز شــد .روزنامههــا
(بــرای مثــال ن .ک .بــه روزنامــه همشــهری )1395/03/24
و پایگاههــای خبــری اینترنتــی (بــرای مثــال ن.ک .بــه

مال ،نماد امروزین فضای عمومی در تهران؟

پایــگاه خبــری تابنــاک  )1395/03/23دربــاره ایــن خبــر
بــا تیترهایــی همچــون «گردهمایــی دانــش آمــوزان
در غــرب تهــران»« ،شــما چقــدر دهــه هشــتادیها را
میشناســید؟»« ،دهــه هشــتادیها کــوروش را فتــح
کردنــد»« ،صــدای نســل تلگــرام» و «صــدای پــای دهــه
هشــتادیها» نوشــتند .ایــن یــک قــرار اینترنتــی از ســوی
متولدیــن دهــه هشــتاد در شــبکههای اجتماعــی بــوده کــه
بــرای شــروع تعطیــات تابستانیشــان قــراری را در ایــن
مــکان برنامهریــزی میکننــد .ایــن تجمــع بــه بســتن
مجتمــع تجــاری ،واکنــش پلیــس و پراکنــده کــردن دانــش
آمــوزان انجامیــد .ایــن خبــر در رســانههای متعــددی
منعکــس شــد.
درواقــع انتخــاب ایــن مــکان از ســوی عــدهای بــرای رخــداد
یــک تجمــع یــا گردهمایــی دو موضــوع را بــه ذهــن متبــادر
میکنــد :
 .1بــرای نســل جدیــد کــه غالبــاً متولدیــن دهــه 80
هســتند ،فضاهــای جدیــدی ماننــد مراکــز خریــد و مالهــا

تنهــا جایــی بــرای وقــوع فعــل خریــد نیســت ،بلکــه فضــای
عمومــی اســت کــه از طــرف آنهــا بــه عنــوان فضــای جمعــی
انتخــاب میشــود .اگــر در گذشــته فضاهایــی ماننــد پــارک،
رســتوران و ...چنیــن کارکــردی داشــتند ،امــروز محــل وقــوع
افعــال اجتماعــی در مالهاســت.
 .2در میــان انتخابکننــدگان ایــن فضــا (بــرای مثــال
دانشآمــوزان در ایــن مــورد) و ســاکنین فضــا (مغــازهداران،
نیروهــای حراســت و مالکیــن فضــا) نزاعــی مــدام در درک
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.
آنچــه از ایــن خبــر و نیــز رصــد روابــط میــان
اســتفادهکنندگان فضــا توســط نگارنــدگان قابــل اســتنباط
اســت ،نداشــتن تعریــف درســتی از گونــه فضایــی ایــن مــال
اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن ســردرگمی در اســتفاده
از فضــا شــده و اتفــاق رفتارهــای پیشبینینشــده و دور از
انتظــار شــده اســت (تصویــر.)1

تصویر :1مجتمع تجاری کوروش در غرب تهران.
مأخذ www.iransublet.com :
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مرکز خرید ارگ

مرکــز تجــاری ارگ در منطقــه تجریــش واقــع شــده اســت.
تجریــش همــواره بــه واســطه وجــود آبوهــوای ییالقــی،
بافــت طبیعــی غالــب ،امامــزاده صالــح و بــازار ،منطقــهای
تفریحی-گردشــگری محســوب میشــده اســت .پــس از
احــداث مراکــز تجــاری قائــم و تندیــس در دهــه  70و 80
شمســی بــر کاربــری گردشــگری-تجاری منطقــه افــزوده
شــد .در دهــه  90شمســی مرکــز تجــاری ارگ بــا هــدف
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
ساختوســاز وارد پــروژه میشــود.
علیرضــا شــرافتی معمــار ارگ میگویــد « :مهمتریــن مقولــه
در طراحــی ارگ تأکیــد بــر فضــای شــهری ()Public Space
شــدن آن بــود .ارگ ،مالــی بــود کــه مــردم بتواننــد نــه صرفـاً
بــرای خریــد بلکــه بــرای گــذران وقــت بــه آنجــا برونــد .مثـ ً
ا

جلــوی محوطــ ه آن ،کنســرت ،برنامــه تفریحــی یــا آیینــی
برگــزار شــود و مــردم گاهــی فقــط بــرای آن برنامــه بــه مــال
برونــد .پــس ســعی کردیــم جنبــه فضایــی مــال را پررنگتــر
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
بــه وجــود بیایــد ....روزهــای اول ایــن فضــا خیلــی خــوب
جــواب داد ،تــا حــدی کــه کارفرمــا گفــت بــرای افتتاحیــه
میخواهــد مراســم بزرگتریــن ســلفی دنیــا را برگــزار
کنــد» (شــرافتی)1395 ،؛ (تصویــر.)2
خبــر دعــوت بــه بزرگتریــن عکــس ســلفی جهــان در
شــبکههای اجتماعــی و وبســایت مجتمــع تجــاری ارگ
پخــش شــد ،ولــی یــک روز مانــده بــه برگــزاری مراســم در
تاریــخ  7اســفند  1393خبــر لغو مراســم از طریق وبســایت
مجتمــع تجــاری پخــش شــد .بعــد از ایــن اتفــاق محوطــه
جلــو ارگ بســته شــد و امــروز اجــازه اســتفاده از ایــن فضــا را
بــه مــردم نمیدهنــد (همــان).
خبــر دیگــر از انتخــاب ایــن مــکان توســط گروهــی از

تصویر : 2فضای ورودی مجتمع ارگ به صورت ســطحی برای تجمع مردم
طراحی شده که در حال حاضر از آن استفاده نمیشود.
مأخذ www.archdaily.com :
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جوانــان بــرای اجــرای رقــص مــدرن گروهــی در فضــای
میانــی اســت  .آتریــوم میانــی ارگ از تمــام طبقــات قابــل
دیــد اســت .ایــن برنامــه بــا اســتقبال زیــاد مــردم روبــرو
شــد .ویدئوهایــی از ایــن مراســم در برخــی ســایتها بــه
اشــتراک گذاشــته شــد .خبــر ســوم اجــرای گــروه پــاپ و
خواننــدهای جــوان اســت .ایــن برنامــه نیــز در فضــای میانــی
ایــن مجتمــع تجــاری برگــزار و بــا اســتقبال چشــمگیری از
مــردم روبــرو شــد.
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
اســتنباط است :
 .1اختــاف دیــدگاه در کاربــری و تعریــف فضــا میــان
طراحــان و اســتفادهکنندگان ،بــا متولیــان ،ذینفعــان و
نیروهــای کنترلکننــده فضــا در ایــن پــروژه نیــز منجــر
بــه رفتــاری دوگانــه شــده اســت؛ از یــک ســو فضایــی در
دســتور کار خــود بــرای فضایــی عمومــی و نیــز رخــداد
افعالــی جمعــی طراحــی و برنامهریــزی میشــود و از ســوی
دیگــر هنــگام بهرهبــرداری توســط نیروهــای کنترلگــر بــا
آن مقابلــه میشــود .ایــن اتفــاق حاکــی از عــدم پذیــرش
فضاهــای تجــاری بــه عنــوان فضایــی عمومــی اســت و میــل
آنهــا بــه کنتــرل حداکثــری فضــا و جهــت دادن بــه آن در
راســتای افعــال از پیــش تعیینشــده ماننــد خریــد کــردن،
رفتــن بــه ســینما و غــذا خــوردن اســت؛ حــال آنکــه ارگ از
ابتــدای طراحــی بــا هــدف دیگــری برنامهریــزی و طراحــی
شــده بــود .ایــن اختــاف دیدگاههــا نســبت بــه فضــا منجــر
بــه برخوردهــای قهرآمیــز و امنیتــی شــده اســت.
 .2فضــای مشــاع ارگ از دیــدگاه مــردم فضایــی عمومــی
اســت کــه ماننــد یــک آمفیتئاتــر بــا قابلیــت دیــده شــدن
از تمامــی طبقــات میتوانــد عرصـهای بــرای نمایــش باشــد.
در اینجــا ،اینکــه ایــن فضــا بــرای نمایــش از ســوی جوانــان
انتخــاب میشــود نیــز قابــل توجــه اســت.
 .3بــرآوردن آســایش نســبی در کنتــرل گرمــا و ســرمای
فضــا و نیــز تهویــه متبــوع و نــور مناســب از دیگــر عوامــل
اســتقبال گســترده مــردم در اســتفاده از ایــن فضــا اســت.

بــه زعــم آنهــا اینجــا فضایــی اســت کــه امنیتــی نســبی،
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
آزادی را نــدارد .ایــن کنتــرل تنهــا توســط نیــروی انســانی
در حراســت نیســت ،دوربینهــای مداربســته و حکمهــای
فضایــی در اســتفاده از فضــا نیــز دیگــر نیروهــای کنترلگــر
فضــا بــه شــمار میآینــد.

مرکز خرید پاالدیوم

پاالدیــوم در منطقــه زعفرانیــه ،یکــی از مناطــق اعیاننشــین
تهــران قــرار دارد .از حکمهــای فضایــی کــه متعاقــب
مکانیابــی و نیــز اســتفاده قشــر مرفــه در پاالدیــم وجــود
آمــده (وریــج کاظمــی و رضایــی )1387 ،تــا جلوگیــری از
ورود افــراد نوجــوان بــدون خانــواده بــه آن همگــی بــه نوعــی
جداییگزینــی اســت کــه در ایــن مــکان اعمــال شــده اســت؛
جداییگزینــی کــه نهتنهــا اقشــار جامعــه را بــه لحــاظ طبقــه
اقتصــادی و اجتماعــی شــامل شــده ،بلکــه بــه لحــاظ ســنی
نیــز محدودیتهایــی را اعمــال کــرده اســت (تصویــر .)3
فضــای فودکــورت ایــن مجتمــع تجــاری بــا داشــتن
صفحــات نمایــش بــزرگ ،گاه مکانــی اســت بــرای تماشــای
دســتهجمعی برنام ـهای تلویزیونــی ماننــد تماشــای فوتبــال.
درواقــع فضــای رســتوران کاربــری خــود را از دســت
میدهــد و بــه مکانــی بــرای انجــام یــک فعــل جمعــی کــه
تماشــای فوتبــال و تشــویق تیــم مــورد عالقــه طرفدارشــان
اســت بــدل میشــود.
از ســوی دیگــر در خبرهــا بــه اخبــاری برمیخوریــم
کــه اجــرای موســیقی فولکلــور و ســنتی اجــرا شــده در
فضــای مرکــزی ایــن مرکــز تجــاری علیرغــم انتظــار بــا
اســتقبال تعــداد محــدودی از مــردم روبــرو میشــود .ایــن
خبــر در تضــاد بــا اخبــار مشــابه در مــورد مجتمــع تجــاری
ارگ اســت کــه اجــرای رقــص مــدرن جوانــان یــا اجــرای
موســیقی پــاپ خواننــدهای جــوان مــورد اســتقبال زیــاد
مــردم واقــع میشــود .توجــه بــه انتخــاب برنامــه بــا توجــه
بــه مخاطــب اســتقبالکننده از آن ،چــه بــه لحــاظ ســنی
و چــه بــه لحــاظ ســلیقه فرهنگــی کــه برخاســته از نــوع
فضــای زمینــه اســت ،موضوعــی اســت کــه در اینجــا مــورد
بیتوجهــی قــرار گرفتــه اســت.
پاییز 1396
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تصویر : 3آتریوم مرکزی مرکز خرید پاالدیوم ،تهران.
مأخذ www.erasmusu.com :

بــا نظــری بــر اتفاقــات و اخبــار مجتمــع تجــاری پاالدیــوم
میتــوان چنــد نکتــه اســتنباط کــرد :
 .1جلوگیــری از ورود افــراد بــه طــور آزادانــه و فــارغ از ســن،
جنــس و طبقــه اجتماعــی ،نقــض عمومــی بــودن فضاســت.
فضاهــای عمومــی همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد،
عرصــهای آزاد بــرای مراجعیــن و اســتفادهکنندگان فضــا
اســت .در اینجــا جداییگزینــی ،کنترلــی بــا هــدف تعییــن
شــده از ســوی مدیــران و ذینفعــان مجتمــع در راســتای
ســودآوری بیشــتر و حفــظ مرتبــه طبقاتــی آن اســت.
 .2در اینجــا نیــز بــرآوردن امکانــات آســایش نســبی در فضــا،
مراجعیــن فضــا را بــرای شــرکت در اتفاقــی جمعــی ماننــد
تماشــای فوتبــال ترغیــب کــرده اســت .چنانکــه فضــای
رســتوران یــا فودکــورت کــه فضایــی بــا پــان آزاد در
مجموعــه اســت ،بــه عرصـهای بــرای رخــداد فعلــی جمعــی
در زمانهــای خاصــی تبدیــل میشــود .اگرچــه ایــن فضاهــا
بــه لحــاظ بســته بــودن و کنتــرل و امنیــت ایــن امــکان را به
اســتفادهکنندگان نمیدهنــد کــه آنطــور کــه مــد نظرشــان
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اســت عمــل کننــد؛ بــرای مثــال هنــگام گل زدن تیــم موافق
بلنــد فریــاد بزننــد و ابــراز خوشــحالی کننــد .بــه بیانــی فعــل
جمعــی آنهــا نیــز تحــت نظــارت و کنتــرل و نظــم دهــی
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
دپارتمــان اســتور گفتــه میشــود .ایــن مجتمــع تجــاری
نیــز شــامل پارکینــگ طبقاتــی و چندطبقــه تجــاری اســت
کــه برندهــای مختلــف ایرانــی و خارجــی در فضاهــای
تفکیکنشــده بــه فعالیــت میپردازنــد .فضــای فودکــورت
و رســتوران نیــز در طبقــه آخــر از دیگــر فضاهــای ایــن
مجتمــع اســت (تصویــر .)4
افتتاحیــه و فشــن شــوی یــک برنــد آمریکایــی بــا
مجوزهــای صــادر شــده در تاریــخ  9تیــر  1395بــرای

مال ،نماد امروزین فضای عمومی در تهران؟

تصویر : 4مرکز خرید روشــا مرکز چندطبقه تجاری است که برندهای مختلف
ایرانی و خارجی در فضاهای تفکیکنشده به فعالیت میپردازند.
مأخذ www.facebook.com :

برگــزاری برنامهریــزی میشــود .ایــن مراســم در روز
موعــود بــا دخالــت پلیــس در پراکنــده کــردن مــردم و لغــو
مراســم ،منتفــی اعــام میشــود .ایــن مــکان نیــز توســط
گروهــی خــاص از جامعــه بــرای برگــزاری اتفاقــی جمعــی
انتخــاب شــد و علیرغــم مجوزهــای الزم ،بــه دلیــل برخــی
مســائل نامنطبــق بــا ســاختار ذهنــی بــرای اســتفاده از
یــک فضــای تجــاری بــا دخالــت نیــروی امنیتــی (پلیــس)

تعطیــل میشــود .ایــن خبــر در پایگاههــای خبــری
اینترنتــی بســیاری بازتــاب داشــت (بــرای مثــال ن.ک .بــه
.)www.sedayiran.com
از خبــر منتشــر شــده دربــاره روشــا ایــن نکتــه نیــز قابــل
ذکــر اســت کــه تفــاوت دیــدگاه نســبت بــه فضــا در میــان
اســتفادهکنندگان ،ســاکنان و نیروهــای حراســت و کنتــرل
در تعریــف فضــا باعــث بــروز برخوردهــای قهرآمیــز شــده
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اســت .آنچــه عالوهبــر تأمیــن آســایش نســبی در ایــن مجتــع
تجــاری بــرای رویــداد فعلــی جمعــی تأثیرگــذار اســت،
ســاختار پــان آزاد آن اســت کــه امــکان ایجــاد فضایــی
ســیال و چنــد عملکــردی را میدهــد .برگزارکننــدگان

نمایــش لبــاس ســعی در اســتفاده از ایــن امــکان داشــتند
کــه بــا توجــه بــه تفــاوت تعریــف فضایــی میــان آنهــا و
نیروهــای حراســت و کنترلگــر ،منجــر بــه لغــو شــدن
برنامــه شــد.

جمعبنــدی | تجربــه فضایــی کــه در مالهــا اتفــاق
میافتــد بــرای نســلی از جوانــان مــا آنچنــان مــورد
اقبــال اســت کــه ســایر فضاهــای شــهری کمتــر اینچنیــن
مقبولیتــی یافتهانــد .درواقــع مالهــا در تهــران معنــای
جدیــدی را تجربــه کردهانــد کــه ناشــی از ارزش و معنایــی
اســت کــه بــه عنــوان محــل تفریــح نســل جدیــد بــه آن
تزریــق کردهانــد؛ ایــن معنــا قابــل خوانــدن بــرای ســایر
نســلها هــم شــده اســت.
عرصههــای عمومــی فضاهــای بــاز شــهری هســتند کــه
بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری و کیفیــت طراحــی
و مقبولیــت ســایرین بیشــترین تأثیــر را در تعامــات
اجتماعــی و ایجــاد حــس مــکان در یــک شــهربازی
میکننــد .در شهرســازی مــدرن و خصوصــاً در تهــران
و شــهرهای بــزرگ ایــران ،متأســفانه بــا رشــد ســریع
ســاختمانها ایــن فضاهــا بــه حداقلهایــی کاهــش پیــدا
کردهانــد ،تــا آنجــا کــه محبوبیــت ســابق خــود را از دســت
دادهانــد .ازآنجاکــه شــهر بــا حضــور مــردم زنــده اســت و
مــردم همــواره بــه برقــراری روابــط اجتماعــی نیازمندنــد،
مــا بــا نوعــی دگردیســی درخواســتههای مــردم و
خصوصــاً جوانــان در تهــران مواجــه شــدیم و آن ،حضــور
در فضاهــای بســته مالهــا بــود .ایــن رونــد بــا گســترش

شــبکههای اجتماعــی ،روبــه رشــد اســت .فضاهــای
مجــازی بــا برقــراری ارتباطــات مجــازی دنیــای جدیــدی
را رقــم زده اســت کــه علیرغــم مقابلــه خانوادههــا و
حتــی نیروهــای انتظامــی همچنــان مــورد اســتفاده نســل
جدیــد قــرار میگیرنــد .ایــن افــراد کــه حــوزه تعامــات
اجتماعــی بــرای آنــان محــدود بــه بــودن در فضایــی
اســت کــه صرفــاً همساالنشــان از آن اســتفاده میکننــد
و برنامههایــی را در آن رقــم میزننــد تجربــه جدیــدی از
فضاهــای عمومــی در شــهر را ایجــاد کردهانــد کــه بــرای
ســایرین هــم مقبــول و دلپذیــر اســت .مالهــا کــه نمــادی
از مصرفگرایــی و یکــی از تنشهــای شــهرهای مــدرن
بــود ،در تهــران بــا نماهــای جــذاب و مردمپســند خــود،
پذیــرای افــرادی شــدهاند کــه نــه فقــط بــرای خریــد بلکــه
بــرای تعامــات اجتماعــی و رقــم زدن تجربــه جدیــدی در
راهروهــای آن بــه هــم تنــه میزننــد .ایــن طــرز اســتفاده
و برنامهریــزی فضایــی کــه توســط افــراد رقــم خــورده
اســت ،یــک رویــداد اجتماعــی اســت کــه معنــای جدیــد را
بــه فضــای مالهــا الحــاق کــرده اســت .فــارغ از درســتی
و نادرســتی ایــن پدیــده بــه نظــر میرســد میتــوان از
ایــن مکانهــا بــا معنــای جدیدشــان در رشــد تعامــات
اجتماعــی در آینــده اســتفاده کــرد.
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پینوشت
public space .1
Mall culture .2
Passage .3

 .4دعوت به بزرگترین عکس سلفی دنیا در سال  93در مرکز تجاری ارگ (شرافتی.)1395 ،
 .5قرار دانشآموزان در مرکز خرید کوروش در سال .1395
 .6گاهی کنترل حداکثری آنها ،دلیل بر هم زدن امنیت روانی مالها است.
public sphere .7
 .4برداشت از مقاله Soules, 2008
 .9قرار ایجاد رقص و موسیقی پاپ در مرکز تجاری ارگ نمونهای از این اتفاق است.
 .10قرار اینترنتی از سوی متولدین دهه هشتاد در شبکههای اجتماعی ،برای شروع تعطیالت تابستانیشان در مرکز خرید کوروش باعث واکنش نیروهای انتظامی
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