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 )مگامال(از بازار تا بزرگ بازار

  

  17/11/91  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             16/06/91:  تاریخ دریافت مقاله
  

  )دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران( ایران آهور

    )می، واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسال(کاظم جاجرمی

  )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران(اصغر نظریان 

  )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران( سید رحیم مشیري

  

  چکیده

با گذشت زمان  .در طول تاریخ مراکز تجاري با دگرگونی هاي بسیاري همراه بوده اند

سطح وسیعی از اراضی شهرها به کاربري تجاري اختصاص یافته و نمود کالبدي آن به صورت 

جغرافیاي اقتصادي جدید خرده . اندظاهر شده ... مغازه، بازار، پاساژ، فروشگاه بزرگ، و 

ي فروشی، با توجه به فضاهاي مصرف دوباره پیکربندي شده همچون مگامال و انتقال سرمایه

خرده فروشی هم در درون شهر و هم موقعیت بین المللی، توجه خاصی به پدیده ي دوباره 

رویکرد نظري خرید و مصرف به عنوان شکلی از . سازي و تغییر خرده فروشی نموده است

تفریحی و فراغتی را در جهان سبب  -فراغت ساختارهاي جدیدي از فضاهاي تجاري و خدماتی

تحقیق هاي مختلف نیز نشان داده که مگامال، . ا مگامال می باشدگردیده که یکی از آن ه

و نقش مهمی در صنعت خرده قسمت اصلی چشم انداز تجاري اکثر کشورهاي دنیا بوده 

توصیفی بوده و هدف آن بررسی  -این مقاله از نوع مروري. است فروشی و توریسم پیدا نموده

              .و مصرف به عنوان فراغت بوده است و آشنایی با مگامال، بر اساس نظریه هاي خرید

بازار سنّتی تبریز به پتانسیل هاي کالبدي و عملکردي نتیجه گیري شده که تلفیق مناسب 

ي پتانسیل هاي بازار تبریز نیز گردیده و عنوان یک میراث جهانی در مگامال ها موجبات اشاعه

 - عنوان مراکز و قطب هاي خدماتی، تجاريبه ایجاد مگامال هایی مبتنی بر آن پتانسیل ها 

براي کاستن از بارِ ترافیکی،  و شبکه ي ارتباطی حلقه اي در حریم شهر تبریز تفریحی، فراغتی

  .پیشنهاد گردیده است و مشکالت دیگر شهر به ویژه مرکز آن و حفظ بازاربازار ... اقتصادي، و 
  

  :واژه هاي کلیدي

، خرید و مصرف، فراغت و جغرافیاي خرده فروشی، )لمگاما(بازار سنتی، بزرگ بازار 

  .تفریح

                                                
 نویسنده رابط: ahour85@yahoo.com 
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  مقدمه، مبانی نظري و روش تحقیق

در طول تاریخ، فضاهاي تجاري نیازهاي اقتصادي انسان را از طریق داد و ستد مردم با 

از زمان تمدن هاي اولیه تا کنون، و ) 1388عبداهللا زاده طرف، (یکدیگر تسهیل نموده اند 

مکان هایی که عموم مردم به آن ها دسترسی داشته باشند تجمع نموده تا  فروشندگان در

فضاهاي . )1387تقوایی و شیخ بیگلو، ( اجناس و خدمات خود را در معرض فروش قرار دهند

     خدماتی از دیرباز از ارکان هر مجموعه ي زیستی بوده و در واقع حکم قلب را براي  -تجاري

تا آن جا که عده اي از محققان اساس شهرهاي ) 1384اذري و کاظمی، اب(ها ایفا کرده اند  آن

اولیه را در قلمرو تجاري آن ها جستجو کرده و تا آن جا پیش می روند که تمدن انسان را 

پیدایش شهرها در نتیجه ي «ي اقتصادي در نظریه. ي تجاري انسان می دانندي غریزهزاده

مسیرهاي تجاري به شمار آمده که در بخش بازار این ، شهر کانون برخورد »عامل تجاري

نظریه هاي اقتصادي مبتنی بر این ایده اند که ).  1383شکوئی، (مسیرها به هم می رسند 

شهرها همواره . شهر محصول پیوند تجارت راه دور و کارکردهاي بازارهاي منطقه اي می باشد

ا بدون محصول مازاد اجتماعی امکان تداوم ي تنگاتنگ داشته اند و شهرهبا تولید مازاد رابطه

ي شهري، افزایش ي روستایی به جامعهدر تحول از جامعه). 1384پاتر و ایونز، (حیات ندارند 

که ) 1388نظریان، (تولید در بعضی جوامع ابتدایی موجب افزایش مبادالت تجاري گردید 

و سپس در رشد شهرها در ادامه مازاد اجتماعی در جوامع اولیه به صورت مازاد محصول بوده 

نظریات مختلفی در رابطه با ارتباط بین شهرنشینی . به شکل مازاد ناشی از سرمایه بوده است

ي آن ها تأکید بر رشد شتابان و مازاد اجتماعی به ویژه مازاد صنعتی وجود دارند که در همه

وق هایی را براي شهرنشینی در گرو صنعتی شدن و رشد اقتصادي می باشد که تجارت مش

  ).1389پیروي، (رشد صنعتی فراهم نموده است 

تی و سنّ 1مراکز تجاري اقتصادي و تجاري هر منطقه ايي یکی از شاخص هاي عمده 

این مراکز کانون داد و ستد بوده و که  .)1388سایت فوروم، (دنمدرن آن منطقه می باش

در طول تاریخ ).  1386فرزام شاد، ( ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا را برقرار می سازند

در کشور ایران به طور سنّتی . مراکز تجاري با دگرگونی هاي مختلف و زیادي همراه بوده اند

مرکز شهرها شامل بازار و مناطق اطراف آن می گردد که هسته ي قدیمی و اولیه ي شهر را 

ترین دستاوردهاي تمدن  بازار، یکی از بزرگ). 1388ویکی پدیاي فارسی، (تشکیل می دهد 

 بوده ی برخوردارایران از جایگاه خاصر ي اسالمی، در کشورهاي اسالمی به ویژه در کشودوره

                                                
1- Business Centers, Commerical Centers, Trading Centers   
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قابل رؤیت  آنتی بوده و هنر اسالمی به بهترین شکل در معماري بازار نماد معماري سنّ. است

و عناصر  ی، تفریحعناصر اقتصادي، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتیدر بازار . است

ها و وجود پیوند ناگسستنی میان ویژگی  ارتباطی و حفاظتی و روابط بین عناصر و نقش آن

رجبی، ( ي و عملکردي و ویژگی هاي جغرافیایی اهمیت فراوانی داشته استرهاي معما

به طور کلّی فعالیت هاي اقتصادي بازار به سه گروه عمده ي تولیدي، انبارداري و  .)1386

و خرده  1م شده اند که فعالیت هاي تجاري بازار خود شامل دو گروه عمده فروشیتجاري تقسی

ي خرده فروشی چند هزار سال پیش به وسیله ).1388سعیدنیا، (بوده اند  2فروشی

دستفروشان شروع شد که اجناس خود را در محل هاي داد و ستد اولیه می فروختند 

(Answers Corporation, 2010a). نّتی در راسته هاي بازار، مغازه هاي دو طرف در بازار س

     راسته معموالً خرده فروشان بوده و سراها، تیم ها و تیمچه ها محلّ استقرار عمده فروشان 

   ).1386رجبی، (بوده اند 

 ,Timothyبه نقل از( 3میالدي، جغرافیدان آلمانی والتر کریستالر 1930ي در دهه

اي توصیف سلسله مراتب خرده فروشی شهرها و شهرك ها تئوري مکان مرکزي را بر)،2005

توسعه و نظر داد که اندازه و فاصله از شهرك ها و روستاها یک نتیجه از رفتار مصرفی مردم 

به دنبال کار اولیه ي کریستالر، جغرافیدان ها در تحلیل هاي مکان خرده فروشی و . هستند

ي حرفه ي خرده فروشی داشته است، برنامه ریزي فیزیکی که مفاهیم عملی مهمی برا

به طور طبیعی، الگوهاي حرکت مانند مالکیت ماشین و توسعه ي بزرگراه براي . مجذوب شدند

اغلب  4جغرافیاي خرده فروشی .(Timothy, 2005)جغرافیدانان خرده فروشی جالب بودند 

یاي خدمات، و اوقات در محل اشتراك زیر رشته هاي مرتبط شامل جغرافیاي اقتصادي، جغراف

ي جغرافیاي خرده فروشی به طور مرسوم به عنوان مطالعه. جغرافیاي شهري واقع شده است

ارتباط متقابل مابین الگوهاي فضایی سازمان و مکان خرده فروشی از یک طرف و جغرافیاي 

امروزه تغییرات فضایی در . ي خرده فروشی از طرف دیگر، تعریف می شودرفتار مصرف کننده

ه فروشی، همچون ارتباط مابین سرمایه گذاري خرده فروشی غیر متمرکز و خرده فروشی خرد

جغرافیاي اقتصادي جدید خرده فروشی، با . مرکز شهر سنّتی، مورد توجه قرار گرفته است

ي خرده و انتقال سرمایه 5توجه به فضاهاي مصرف دوباره پیکربندي شده همچون مگامال

                                                
1- Wholesale, Wholesaling  
2- Retail, Retailing 
3 -  Walter Christaler 
4 -  Retail Geography 
5 -  Megamall, Mega Mall 
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هم موقعیت بین المللی، توجه خاصی به پدیده ي دوباره سازي و هم در درون شهر و  فروشی

جغرافیاي خرده فروشی جدید، اخیراً به جغرافیاي فرهنگی . تغییر خرده فروشی نموده است

از یک طرف فرم هاي معاصر مصرف به طور منفی . خرده فروشی بیش تر متوجه شده است

جغرافیاي . ه کردن امکانات دیده شده استدیده شده اند و از طرف دیگر مصرف به عنوان ارائ

خرده فروشی جدید ارتباط مابین فضا و فعالیت خرده فروشی را به عنوان تشکیل دهنده ي 

سرمایه ي خرده فروشی فضا را در روش هاي خاص می سازد، در . دوجانبه و متقابل می بیند

اهمیت . ندي شده استفضایی پیکرب -هاي اجتماعیفرآیندحالی که هنوز خودش به وسیله ي 

به سوي فعالیت خرده فروشی، انتظار یک امتحان خودآگاه را دارد و  1»حالت فضایی«خاص 

تقسیم جغرافیاي خرده فروشی در داخل جریان هاي کاربردي و تئوري اجتماعی بعضی 

امروزه ادبیات روي بین المللی کردن  .(Johnston, 2000)سؤاالت مهم را درخواست می کند 

فروشی متمرکز شده است روي خرده فروشان چند ملیتی و تمایل ها از آمریکاي شمالی  خرده

خرده فروشی، سلف سرویس نوآوري مؤثري . به اروپا و بخش هاي دیگر جهان پدیدار شده اند

  . (Sedlmaier, 2005) به تمایل هاي معاصر در خرده فروشی و خرید است

               میالدي بر  1950تقریباً به دهه ي  2»جامعه شناسی خرید«ریشه هاي تاریخی 

برابر فرض می  4»به خرید رفتن«را با  3»خرید کردن«برخالف نظریه هایی که . می گردد

بین انگیزه ي ) 1384به نقل از اباذري و کاظمی، (میالدي  1972کردند، ادوارد تابر در سال 

دید تا خرید به عنوان شکلی از فراغت به خرید رفتن و خرید کردن تفاوت گذاشت و موجب گر

در میان ) به نقل از همان(و همکاران او  5میالدي بلنگر 1977در سال . در نظر گرفته شود

خرید در مطالعات . را نیز تشخیص دادند 6انواع مختلف مشتري هاي موجود، مشتري تفریحی

شدن مفهوم فراغتی و  کالسیک جامعه شناختی ابتدا موضوعی عقالنی بوده، بعدها با اضافه

. تفریحی جامعه شناسان یک گام به پیش آمده و به جنبه هاي فرهنگی خرید توجه کرده اند

یک فعالیت اقتصادي است، داراي مفهوم  این کهبر اساس نظریه هاي مختلف، خرید عالوه بر 

بوده و  خرید مانند اغلب پدیده هاي مدرن، مبهم و دو پهلو. فراغتی و تفریحی نیز می باشد

در مطالعات فرهنگی دیدگاه هاي متفاوتی نسبت به . هم کار و هم فراغت و تفریح می باشد

                                                
1 -  Spatiality 
2 -  Sociology of  Shopping 
3 -  Shopping 
4   - Buying 
5   - Bellenger  
6 -  Recreational 
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طیف مختلفی از خرید و فروش را  1»جغرافیاي خرده فروشی جدید«دیدگاه . خرید وجود دارد

           مشخّص می نماید که در برگیرنده ي جغرافیاي فروش متفاوتی می باشد، مانند سوپر

اباذري و ( 3و مراکز خرید 2ت ها، دست فروشی هاي کنار خیابان، فروشگاه هاي بزرگمارک

از ) 1384 به نقل از اباذري و کاظمی،(میالدي  1996در سال  4ویرجلی و لو .)1384کاظمی، 

به وجود آمدن اشکال جدید خرید در دهه ي اخیر یاد نموده اند مانند فضاهاي خریدي چون 

موقعیت هاي تفریحی و فراغتی  .ایستگاه راه آهن، فرودگاه و بیمارستانفضاي خرید در مترو، 

فراغتی و . مراکز خرید یکی از موضوعات مورد مطالعه ي مراکز خرید در علوم اجتماعی است

تفریحی شدن آن ها صرفاً به دلیل وجود مواردي چون کافی شاپ، گیم نت، فروشگاه هاي 

نفس خرید نیز در جامعه ي جدید، امري تفریحی شده  نیست، بلکه اساساً... و  5غذاي فوري

در چنین فضاهایی مصرف نقش اساسی ایفا می نماید که صرفاً به کاالها و ابزارها محدود . است

  . )1388کاظمی، (نمی گردد و فضاها نیز در این مکان ها تولید و مصرف می گردند 

از » شاپینگ سنتر«انگلیسی در اکثر کتاب ها و فصلنامه هاي فارسی، براي اصطالح 

و تقوایی و شیخ  1388عبداله زاده طرف، (استفاده شده است » مرکز خرید«اصطالح فارسی 

اصطالح شاپینگ سنتر را به طور خیلی  6»شوراي بین المللی شاپینگ سنتر« ).1387بیگلو، 

نوان وسیع براي منتسب نمودن به هر گروه خرده فروشی و تأسیسات تجاري دیگر که به ع

یک دارایی منفرد با پارکینگ روي سایت، برنامه ریزي شده، توسعه یافته، و مالکیت و مدیریت 

 7نخستین کاربردهاي واژه ي مال. (Jones and Williamson, 2009)شده، به کار می برد 

، نوعی بازي که در انگلستان قرن هفدهم و تا حدي پیش تر در  8»مال -پال«در انگلیسی از 

یا و فرانسه بازي می شد، مشتق می شود و براي واژه ي مال تعاریف مختلفی وجود دارد ایتال

(Easternct, 2009) .نیز نامیده شده   9مال که شاپینگ مال(Answers Corporation, 

2010b)  ،عبارت است از هر شاپینگ سنتر بزرگ با کاربري مختلط که فروشگاه ها، خدمات

ت هیأ .(Easternct, 2009)ح و کارکردهاي دیگر را ترکیب می کند ادارات، رستوران ها، تفری

                                                
1 -  New Retail Geography  
2 -  Department Stores 
3 -  Shopping Centers 
4 -  Wrigley and  Lowe 
5 -  Fast-Food 
6 -  International Council of Shopping Center (ICSC) 
7 -  Mall 
8 -  Pall-Mall 
9 -  Shopping Mall 
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از اصطالح فارسی » شاپینگ مال«ي آبادي براي اصطالح انگلیسی نامه ي فصلتحریریه

  ).1388هیات تحریریه ي فصلنامه ي آبادي، (استفاده نموده است » گردش بازار«

خرده فروشی همچون بیان کرد که موسسات  Timothy, 2005)به نقل از ( 1ساك

شاپینگ مال ها و فروشگاه هاي بزرگ فقط مکان هایی نیستند که کاالها و خدمات در آن ها 

مصرف می شوند، آن ها همچنین مکان هایی هستند که براي ترقی دادن مصرف به طور 

دان ها شروع کرده اند به دي کانستراکت کردن  به طور متناظر جغرافی. فضایی مرتب شده اند

هاي مبهم در ایجاد چشم اندازهاي مصرف؛ نه فقط در باره ي مصرف تولیدات همچنین آیندفر

ي خرید کردن همچنین در ي مصرف کردن مکان ها، فضاها و زمان، نه تنها در نقطهدرباره

با اهداف اجتماعی و هویت هاي اجتماعی؛ مصرف، فضاها را . تولید و توزیع کاالها و خدمات

بحث می کند که  Ibid)به نقل از (ساك . کان ها را تغییر شکل می دهدایجاد می کند و م

مکان هاي ایجاد شده به وسیله ي و براي مصرف انبوه، بنیادي براي ساختن احساس ما از 

مکان و فضا، در تشکیل هویت هاي مصرف کننده به عنوان عناصر مهم . دنیاي مدرن هستند

واسازي کردن اندیشه هایی هستند که فضا ایجاد می محققین در حال شروع به . دیده شده اند

بر اساس تشخیص این عناصر مهم مصرف؛ . کند مصرف را و مصرف ایجاد می کند مکان را

چند رشته ي علمی، مانند جغرافیا، جامعه شناسی، انسان شناسی، علم اقتصاد، علم سیاسی و 

، جنبه ي فکري یگانه ي خود را شناسی، به عنوان موضوع مورد مطالعه ي مهم و ارزنده روان

   .(Timothy, 2005)در ناحیه ي تحقیق مصرف آوردند 

خرید یک فرم فراغتی است و بعضی از محققین توجه کرده اند که خریداران در شاپینگ 

 1990سنترها معموالً بیش تر شبیه جستجو کنندگان فراغت هستند و در اوایل دهه ي 

و مصرف به  (Özsoy, 2010)تبدیل به یک صنعت شده  میالدي سرگرمی و تفریح به سرعت

به نقل () میالدي 1993( 2به عقیده ي بوکوك. (Timothy, 2005)عنوان فراغت تعریف شد 

این دگرگونی، تغییر از مدرنیته به پست مدرنیته را مشخص کرد به این  Timothy, 2005)از 

از این رو . ه مصرف و فراغت را دربرداشتعلت که یک انتقال پارادایم اجتماعی از تولید و کار ب

در جوامع سرمایه داري پست مدرن، فراغت ماهیت زندگی است و کار به عنوان مفهومی براي 

ي مصرف انبوه بنابراین، نوع فراغت امروز به وسیله. دست یافتن به فراغت انجام می شود

مسافرت، ورزش ها،  تعریف شده است و بیش تر مخصوصاً مصرف اجناس و خدمات هم چون

                                                
1 -  Sack 
2 -  Bocock 
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این انتقال به پست مدرنیته و ظهور نوع فراغت، موضوعات عمده ي مربوط به . هنرها و سینما

به نقل () میالدي 1987و 1998( 1کار میلر. (Timothy, 2005)مصرف و هویت را تولید کرد 

اد و ي افراهمیت مصرف انبوه را به عنوان چارچوب تجربی قابل توجه به وسیله Ibid)از 

کار مهم اخیر روي مصرف و هویت؛ دید سنتیِ مصرف به عنوان یک . جوامع نشان می دهد

عمل ساده و آسان از خرید کردن را، رد می کند و در عوض ادعا می کند به این که مصرف 

در . اجتماعی است براي تشخیص هویت مردم با تولیدات در راه هاي پیچیده فرآیندیک 

د به عنوان فعالیتی پرزحمت دیده شده بود، فعالیتی که باید عهده دار سراسر تاریخ اخیر خری

امروزه خرید یکی از مهم ترین فعالیت هاي فراغت متعارف  ولی مفهومی از زندگی و بقا باشد

مالحظه  Ibid)به نقل از () میالدي 1989( 2در مطالعه ي جنسن. (Ibid)در جهان شده است 

میالدي؛ خرید فعالیت فراغتی برجسته اي  1980تهاي دهه ي شده است که در انگلستان از ان

خرید به عنوان فراغت رجوع می کند به . شده و در تعادل با گذراندن یک روز در ساحل است

خرید فراغتی و پیوند . این که عمل خرید خودش نیز به عنوان یک مشغولیت تفریحی است

بعضی از مشاهده کنندگان،  ا کهنژادهاي مختلف سرگرمی فراهم کرده است آن چه ر

بودجه نشان داده که آمریکایی ها خارج از  -تحلیل هاي زمان.  می نامند 3»شاپرتینمنت«

               خانه و محل کار، وقت خود را در شاپینگ سنترها و مال ها بیش تر از هر جاي دیگر 

  . (Ibid)گذرانده اند 

یک شکل  5اغتیجخرید فر  Ibid)به نقل از () میالدي 1991(و همکاران 4به نظر بلوچ

 از مصرف پر تفریح و تجربی است که تجارب لذت بخشی را براي خاطر خود اشخاص تولید 

، شاپینگ مال ها به Özsoy, 2010)به نقل از  () میالدي 1994(به نظر آن ها. می کند

اي فعالیت هاي دیگر ي خریداران؛ به عنوان یک مکان، نه تنها براي خرید بلکه بروسیله

 ,Timothy)به نقل از () میالدي 1991( 6جکسون. همچون سرگرمی و تفریح، دیده شده اند

ي ارائه کردن یک گونه شناسی سه قسمتی از وابستگی و ارتباط این فکر را به وسیله 2005

  ). 1شکل(مابین خرید و فراغت پیش می برد 

  

                                                
1 -  Miller 
2 - Jansen 
3 -  Shoppertainment 
4 -  Bloch 
5 -  Leisure  Shopping 
6 - Jackson 
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  (Timothy, 2005, P.25)وقوع  پیوند بین خرید، فراغت، و محل  - 1شکل

  

ي شاپینگ میالدي نیز نشان داد در حالی که توسعه 2009در  1نتایج تحقیق میِراُهل

ي اشباع رسیده اند در آسیا به سرعت در حال سنترها در ایاالت متحده و اروپا به درجه

  . (Meyer-Ohle, 2009) پیشرفت کردن هستند

تمایل به ایجاد شاپینگ مال ها و مگامال ها در هر یک از تحقیق هاي فوق به نوعی 

جهان و اهمیت دادن به تفریح و فراغت و نیز خرید به عنوان فراغت و حمایت مردم از آن ها و 

تأثیر آن ها روي زندگی شهري را نشان داده اند و شاپینگ مال به عنوان سایت و محل مصرف 

در ایران . ا به خود جلب نموده استمعاصر توجه محققین مختلف در فرهنگ هاي متفاوت ر

رساله ها و پایان نامه ها، مقاالت و کتاب هاي مختلفی در مورد بازارهاي سنّتی موجود می 

باشند و با توجه به این که در مورد مگامال ها در کشور ما به آن صورت کتاب و مقاله اي 

مطالب زیادي وجود ندارد  موجود نمی باشد و در سایت هاي اینترنتی فارسی هم در این مورد

ها و مقاالت مختلفی وجود دارد در همین راستا ولی در مورد مگامال ها به زبان انگلیسی کتاب

در این مقاله ضمن اشاره اي بسیار کوتاه به تاریخچه ي مراکز تجاري، به بررسی مگامال 

به مطالعه پرداخته شده که زمان و دوره ي مشخصی در نظر گرفته نشده و به طور کلی 

 ي شیوه به اطالعات آوري جمعتوصیفی بوده و  -این مقاله از نوع مروري .پرداخته شده است

هدف آن بررسی و آشنایی با یکی از فضاهاي مصرف  گرفته که انجام اسنادي و اي کتابخانه

دوباره پیکربندي شده در جغرافیاي جدید خرده فروشی در جهان بوده است و با توجه به این 

                                                
1 -  Meyer-Ohle  
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نیز در  2»بزرگ بازار اکباتان« یا 1»بزرگ بازار تهران«، )در شهرك اکباتان(ه در غرب تهرانک

به . حال احداث می باشد به نظر نگارندگان این بررسی ضروري و داراي اهمیت بوده است

و با توجه به این » مگامال«دلیل وجود نداشتن اصطالحی رسمی براي معادلِ فارسیِ اصطالح 

» بزرگ بازار«از اصطالح فارسی ) 1387شرکت نگین مالزي، الف(مگامال تهران که در سایت 

براي » بزرگ بازار«براي مگامال استفاده گردیده در این پژوهش نیز از اصطالح فارسی 

   .استفاده شده است» مگامال»اصطالح انگلیسی 

  

  تاریخچه اي بسیار کوتاه در مورد مراکز تجاري 

رید و فروش تولیدات مازاد بر مصرف روستاییان در یک محل، معاوضه و مبادله و یا خ

). 1386رجبی، (ي کاال را ایجاد نمود بدون برنامه ي از پیش تعیین گردیده، بازار مبادله

سلطان زاده، (ي تاریخی بازارها حداقل به چند هزار سال قبل از میالد می رسد پیشینه

ي بزرگ در بل تصور نبوده و بازار سرپوشیدهو از طرفی شهر اسالمی بدون بازار قا) 1380

تقوایی و شیخ بیگلو، (نمونه هاي جالبی از آن ها هستند ... تبریز، اصفهان، تهران، استانبول و 

در ایران بازارها مهم ترین محور ارتباطی و فضاي شهري بوده و در گذشته به طور ). 1387

تباطی که از یک دروازه شروع و تا مرکز شهر معمول در امتداد مهم ترین راه ها و محورهاي ار

و شکل گیري عناصر بازار و روند ) 1380سلطان زاده، (ادامه می یافت، شکل می گرفتند 

توسعه ي آن معموال بستگی به کارکرد اصلی شهر و رشد جمعیت و رشد اقتصادي آن داشته 

تاریخ، عالوه بر فعالیت  بازار سنّتی، به طور کلی و تقریبا در طول). 1388نظریان، (است 

اقتصادي، فعالیت هاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، سیاسی، خدماتی و تفریحی نیز 

شروع عمل اتصال فضاي مصرف کننده و در غرب نیز ) 1387تقوایی، شیخ بیگلو، (داشته است 

ایه به جنبه هاي فضاهاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی تا قرن هجدهم میالدي پ

ي فضاهاي مصرف کننده به عنوان فضاهاي عمومی، ریزي شده بود که در خصوص عرضه

این  3توسط تجارت خرده فروشی، اَشکال نخستین خرده فروشی مانند بازارها و گذرگاه ها

در اواخر قرن هجده و اوایل  .(Henderson-Smith, 2002)می دادند  راهبرد تجاري را نشان 

تقوایی و شیخ (یج بیش تر شهرهاي بزرگ شروع به احداث پاساژ نمودند قرن نوزده، به تدر

و در بسیاري از کشورها پیشرفت صنعت، تولید انبوه و توجه به مصرف موجب ) 1387بیگلو، 

                                                
1 -  Tehran  Mega  Mall 
2 -  Ekbatan  Mega  Mall 
3 -  Bazaars and Arcades 
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ي زیادي از مردم ساخت فروشگاه هاي بزرگ گردید که هدف از ایجاد آن ها، انجام امور عده

فروشگاه هاي بزرگ با امکانات اقتصادي و ). 1388ده طرف، عبداهللا زا(در زمانی کوتاه بود 

سازمان عظیم خود وضع خرده فروشی را تغییر داده و تسهیالت و راحتی هاي بیش تري براي 

و در ایران نیز ساخت پاساژها و  )1387تقوایی و شیخ بیگلو، (مصرف کنندگان ایجاد نمودند 

در قرن بیستم با ). 1386رجبی، (ي آغاز گردید فروشگاه هاي بزرگ و زنجیره اي از عصر پهلو

افزایش روزافزون جمعیت شهري و اتومبیل و حومه نشینی، در جهت آسودگی مردم و 

شرکت هاي ساختمانی و تجاري به ایجاد ساختمان هاي ] و کسب سود بیش تر[مشتریان 

   ).1388عبداهللا زاده طرف، (جدید و مراکز خرید در حومه هاي شهري اقدام نمودند 

یک شاپینگ سنتر از یک خیابان خرده فروشی یا دیگر محل هاي داد و ستد فرق 

قابل توجه ترین مثال اولیه . (Sloane, 2003)داشت براي آن که کامالً برنامه ریزي شده بود 

، 2در کانزاس سیتی 1معموالً کانتري کلوب پالزا» شاپینگ سنتر حومه ي شهري«و اولین 

 Floyd)  میالدي در آمریکا افتتاح شد  1922گرفته می شود که در سال ، در نظر 3میسوري

and Allen, 2002)  و به طور بی اندازه اي موفق بود و به سرعت رشد کرد که موفقیت این

توسعه ي شاپینگ سنتر ). 2شکل((Sloane, 2003) شاپینگ سنتر هنوز هم وجود دارد 

فق بودن آن ها را ثابت کرد و توسعه ي آن باعث ي شهري در آمریکا، به مقدار زیاد موحومه

میالدي تا به امروز گردید  1920هاي متفاوت شاپینگ سنترها از سال رشد فرم

(Henderson-Smith, 2002).  

  
  ایاالت متحده شاپینگ سنتر کانتري کلوب پالزا در کانزاس سیتی، میسوري  -2شکل

(Söllner, 2009, P.4)  

                                                
1 -  Country Club Plaza 
2 -  Kansas  City 
3 - Missouri 
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خرده فروشی  عد، در کشورهاي توسعه یافته ساختار تجارتاز جنگ جهانی دوم به ب

و شاپینگ مال آن چنان در ) 1387تقوایی و شیخ بیگلو، (انقالبی حقیقی را تجربه نمود 

با این وجود، این شکل خاص . زندگی معاصر فراگیر شده است که بدیهی پنداشته می شود

پنجاه سال قبل تنها در آمریکا . ي نسبتاً کوتاهی داشته استفضاي خرده فروشی تاریخچه

 2000در مقایسه، تا سال . شاپینگ مال ها به ندرت در چشم انداز خرده فروشی پراکنده بودند

الگوهاي . شد 40،000میالدي تعداد شاپینگ مال ها در ایاالت متحده آمریکا بیش تر از 

ها افزایش یافته است  همچنین تنوع شاپینگ مال. مشابهی در کانادا و استرالیا مشهود است

، شاپینگ 1تا کاهش، به طوري که امروزه دیدن مگامال ها، مال هاي منطقه اي تفریحی

، 3، به جاي فقط دیدن مال هاي منطقه اي و همسایگی...، و 2سنترهاي با کاربري مختلط

همچنین ورود طراحی مال و تکنیک هاي تجارت در فرم هاي دیگرِ فضا، مشهود . ممکن است

            و انواع دیگر فضاهاي شهري، چون فرودگاه ها، راه آهن و ایستگاه هاي اتوبوس،  است

فضاهاي  4مال شدنگالري هاي هنري و موزه ها به عنوان شاپینگ مال توسعه می یابند و  

دیگر و جهانی شدن فضاي خرده فروشی بیانگر آن است که مهم نیست فرد از نظر بین المللی 

امروزه مدل هایی که ادعا می کنند مشتري ها  .(Henderson-Smith, 2002) کجاست

همیشه مایل نیستند به شاپینگ مالی که نزدیک ترین به آن ها است بروند، اما مبناي 

ترجیحات آن ها روي جذابیت مال و احتیاجات خود آن ها است بیش ترین موضوعات بحث 

بازار را به دست آورده است، تا میزانی شاپینگ مال سلطه ي . (Koçak, 2010)شده هستند 

شاپینگ سنترهاي «که حتّی کشورهایی که از لحاظ سنّتی به جاي فروشگاه هاي بزرگ یا 

از محل هاي خرید و فروش و فروشگاه هاي کوچک پشتیبانی می کردند، مانند  »بسیار بزرگ

. بزرگ هستند چین، کره و مالزي، در حال توسعه دادن شاپینگ مال هاي کامالً مسقّف

در استرالیا، روزانه دو میلیون . همچنین میزان حضور در شاپینگ مال ها افزایش یافته است

نفر از یک شاپینگ مال دیدن می کنند که میزان حضور مشابهی را می توان در شاپینگ 

ي این حقایق، استدالل شده که شاپینگ مال معاصر، به واسطه. سنترهاي آمریکا و اروپا یافت

     بر »شاپینگ مال«تأثیر . قسمت اصلی چشم انداز تجاري اکثر کشورهاي دنیا می باشد

ي معاصر به سلطه ي اقتصادي آن محدود نمی شود، بلکه حضور آن بر حوزه هاي دیگر جامعه

                                                
1 -  Leisure-Based Regional malls 
2 - Mixed-Use Shopping Centers 
3 -  Regional and Neighbourhood Malls 
4 - Malling 
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شاپینگ مال، قسمتی از فرهنگ معاصر شده است و در فیلم ها، . جامعه نیز تأثیر گذاشته است

یزیونی، کتاب ها، بازي هاي ویدئویی، آهنگ ها و تبلیغات نشان داده می شود سریال هاي تلو

   و توسط شوراهاي شهر، به عنوان جاذبه هاي توریستی، ارتقا می یابد و توسط بسیاري از 

.  (Henderson-Smith, 2002)بخش هاي جامعه به عنوان مکان اجتماعی استفاده می شود

ت بخشی از سبک زندگی افراد درآمده و نقش مهمی در صنعت امروزه، مراکز تجاري به صور

شاپینگ سنتر تکامل یافته تا ویژگی و ) 1388یحیی پورجاللی، (خرده فروشی پیدا نموده اند 

امروزه صنعتی سازي  . (Henderson-Smith, 2002)اصلی زندگی اجتماعی شهري باشد

 ,Rimmer and Dick)ی شود با معنی و مفهوم شاپینگ مال هاي بزرگ ترسیم م 1مصرف

میالدي سه روند کامال مجزّا در خرده فروشی تفریحی  1990و  1970بین سال هاي  .(2009

اولی توسعه ي مجدد انبارها و کارخانه هاي ویران مرکز شهر و کنار . در جهان توسعه یافت

خیابان هاي «و توسعه ي  2»مراکز خرده فروشی فستیوال و کاالي تخصصی«بندرگاه به عنوان 

روند . اي که معموالً به نواحی مهم تاریخی متّصل هستند، بود 3»خرده فروشی یک منظوره

مال هاي «در  4»امکانات تفریحی و سرگرمی و فراغت«دوم افزایش تأکید بر شامل کردن 

ي نوع مگامال می مربوط به توسعهبوده و سو 1980ي در اواخر دهه 5»منطقه اي و مرکز شهر

ي آمریکا از اواخر قرن بیستم میالدي ایاالت متحده و (Henderson-Smith, 2002)بود 

  . (Coleman, 2006) را نشان داده است 6»رنسانس خرید«

در ایران نیز با گذشت زمان سطح وسیعی از اراضی شهرها به کاربري تجاري اختصاص 

که برخی ظاهر شده ... بزرگ، و  یافته و نمود کالبدي آن به صورت مغازه، بازار، پاساژ، فروشگاه

مانند بازار سنتی با کارکردهاي مختلف و نیز کارکرد تفریحی یادگار گذشته بوده و برخی در 

میالدي  1990بعد از انقالب اسالمی و تقریباً از حدود سال  .سال هاي اخیر احداث گردیده اند

هاي سنتی و پاساژها و و عالوه بر بازار )1388کاظمی، (پاساژهاي بسیاري ساخته شده 

       فروشگاه هاي بزرگ و زنجیره اي، امروزه شاهد مراکز خرید مختلفی نیز می باشیم که در

سال هاي اخیر احداث گردیده اند و برخی نیز در حال برنامه ریزي و احداث براي زمان حال و 

فروش و پاساژها  تغییر ماهیت تجاري فضاهاي خرید وکه در چند سال اخیر  آینده می باشند

                                                
1 -  Industrialization of Consumption 
2 -  Specialty, Festival-Retailing Centers 
3 -  Themed Retail Streets 
4 -  Leisure and Entertainment Facilities 
5 -  Regional and Inner City Malls 
6 - Shopping  Renaissance 
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تفریحی و ایجاد فضاهایی براي اوقات فراغت و تفریح در این  - از کارکرد صرفاً تجاري به تجاري

سایت سیویل بوك، (گونه فضاها به شکل امروزي در کشور ایران نیز رایج گردیده است 

1389.(  

  

  د مگامالتولبراي پس زمینه اي 

نوان یکی از موفق ترین و مردم پسندترین ، نوع خاص مال، به ع 1دپارتمان استور مال

فرم طرح هاي مال در تاریخ شاپینگ سنترها بوده و از زمان ظهور آن، جنبه هایی از آن در 

 توسعه ي دپارتمان استور مال. شکل هاي دیگرشاپینگ مال همچون مگامال تقلید شده است

الي فضاهاي مصرف میالدي از بسیاري از مشخصات طراحی و عرضه ي کا 1970در دهه ي 

به خصوص شیوه هایی که سازندگان . استفاده کرد) و اوایل قرن بیستم(کننده ي قرن نوزدهم 

را مجدداً معرفی کردند و استفاده از  2)موضوعی(دپارتمان استور مال ها محیط یک منظوره

در طراحی دپارتمان استور مال ها  4و در سال هاي بعد فضاي آتریوم 3نورگیرهاي سقفی

میالدي ایجاد و  1980مگامال ها از اوایل دهه ي . (Henderson-Smith, 2002)امتحان شد 

و با تولد مگامال ها بود که تفریح و فراغت بار دیگر به  (Coleman, 2006)توسعه یافتند

. خرده فروشی، در تالش سنجیده براي جذب دالرهاي توریست ها به شاپینگ مال، متصل شد

دپارتمان استور مال بررسی می شوند و با  5)پیوندي(ن فرم هاي مختلطمگامال ها به عنوا

 6هایی همه ي ویژگی هاي موفق دپارتمان استور مال را به ویژگی هاي پارك یک منظورهشیوه

وست «اولین مگامال جهان . (Henderson-Smith, 2002)متصل می کنند  7و پارك شادي

میالدي افتتاح شد و مدتی  1981-1985باشد که در در آلبرتاي کانادا می  8»ادمونتون مال

طراحان و سازندگان  .(Answers Corporation, 2010c)طوالنی بزرگترین مال دنیا بود 

میالدي  1980را در اوایل دهه ي » مگامال«اصطالح » وست ادمونتون مال«شاپینگ مال 

هاي در مقیاس مشابه و اختراع کردند و از آن زمان تا کنون سازندگان دیگرشاپینگ مال 

این . خاذ کرده اندي بازاریابی اتا به عنوان وسیلهعرضه شده، این عنوان خود اطالق شده ر

                                                
1 -  Department Store Mall 
2 -  Themed Environment 
3 - Skylights  
4 -  Atrium Space 
5 -  Hybrid Forms 
6 -  Theme Park 
7 -  Amusement  Park 
8 -  West Edmonton Mall (WEM) 
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براي مثال، به عنوان واژه ي کلیدي در بسیاري از . عنوان در جاهاي دیگر هم رواج یافته است

شاپینگ مال  خاص یکی و بازاریابی روي این فرمموتورهاي جستجو براي یافتن اطالعات آکادم

همچنین در ادبیات آکادمیکی براي متمایز کردن آن ها از فرم هاي دیگر، . استفاده می شود

اما عنوان مگامال در ادبیات صنعت براي تعریف مگامال به عنوان مقوله اي . استفاده می شود

ي مراکز همجزا از دیگر فرم هاي شاپینگ سنترها استفاده نمی شود، بلکه مگامال ها در مقول

هایی از )پیوند(مگامال ها به صورت ترکیب. طبقه بندي و تعریف می شوند 1فرا منطقه اي

مگامال ها از شاپینگ مال هاي منطقه اي وسیع، . دپارتمان استور مال تعریف می شوند

متفاوت هستند زیرا فقط جمعیت منطقه اي را مورد هدف قرار نمی دهند بلکه به خصوص 

تن راهبرد تجاري که بر نقش شان در بازار توریسم منطقه تأکید دارد براي جذب و داش

وارد کردن . طراحی می شوند و علت آن این است که اکثر مگامال ها حداقل یک هتل دارند

و سرگرمی و شادي در فضاي مگامال عالوه بر ایجاد واقعیت ) موضوعی(پارك هاي یک منظوره

. تجربه خرید را به تجربه توریستی تبدیل کرده است شبیه سازي شده در فضاي خرده فروشی،

سازندگان . مشخصه ي مهم مگامال ها این است که خودشان را این گونه تعریف می کنند

مگامال ها نوع شاپینگ مالِ شان را از دیگر فرم هاي شاپینگ مال ها، با تأکید بر اندازه و 

نوع . خاذ عنوان مگامال، متمایز می سازندا اتیق استفاده از مبالغه و بمقیاس بسیار بزرگ از طر

میالدي با تکمیل فاز دوم  1983مگامال، نخست روي چشم انداز خرده فروشی در سال 

  . (Henderson-Smith, 2002)در آلبرتاي کانادا ظاهر شد » وست ادمونتون مال«

نتون ست ادموو«میالدي در مورد مگامال هایی چون  1995در  2تحقیقات فین و اردم

که شاپینگ سنتر خیلی بزرگ را با پارك ، 5، مینسوتا4در بلومینگتون 3»مال آو آمریکا«و » مال

ترکیب می کنند، نقش مهم مگامال ها را در تولید توریسم شهري ) موضوعی(یک منظوره

موضوعات بیش از حد در مگامال ها، همراه با . (Finn and Erdem, 1995)نشان داد 

تریوم بسیار بزرگ براي آوردن حس افزایش یافته اي از فضاي عمومی و گنجاندن فضاهاي آ

فروش زیاد این مراکز، منتهی الیه رابطه با پیوستار تکنیک هاي موضوعی در طراحی انواع 

مگامال به . (Henderson-Smith, 2002)گوناگون دپارتمان استور مال ها را نشان می دهد 

ده گفته می شود که سه یا چهار بار بزرگ تر از یک یک شاپینگ سنتر خیلی بزرگ سر پوشی

                                                
1 -  Super-Regional Centers   
2 -  Finn & Erdem 
3 - Mall of America (MOA) 
4 - Bloomington 
5 - Minnesota 
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مرکز خرید منطقه اي معمولی است و شامل فضاي مراکز خرده فروشی، هتل ها، رستوران ها، 

 Calgary Real Estate(تسهیالت تفریحی و جاذبه هایی مانند پارك هاي تفریحی می باشد 

Board, 2010.( ه ي آسان بار و خروج راحت کاال از در اکثر مگامال ها مزایایی مانند تخلی

  فروشگاه؛ وجود چندین طبقه و امکان حداکثر استفاده از فضا؛ امکان مقایسه ي کاالها و 

قیمت ها براي مشتري به دلیل رقابت در داخل فروشگاه؛ ایمنی باال در برابر آتش سوزي و 

ي و هواي ایده آل؛ وجود زلزله؛ نبود راهبندان در اطراف فروشگاه؛ وجود سیستم تهویه ي قو

بهترین حالت بهداشتی؛ ناچیز بودن امکان تماس بدنی افراد با یکدیگر؛ وجود پارکینگ کافی 

براي مغازه داران و مشتریان؛ امکانات رفاهی، تفریحی، سرگرمی و فراغت و محل استراحت 

جلب مشتري؛ ي باال براي براي خریداران؛ خدمات رسانی آسان در صورت بروز سانحه؛ جاذبه

  ). 1386معافی، (به چشم می خورد ...  تنوع کاال؛ و 

مگامال ها، مال ها و مراکز فرامنطقه اي هستند که شامل امکانات سرگرمی و پارك هاي 

و غالباً هتل هایی  1بوده و معموالً خیابان هاي یک منظوره )پارك هاي موضوعی(یک منظوره

مگامال ها مناظر فضایی هستند . نددارند که زیر یک سقف در خود جاي می ده

(Henderson-Smith, 2002)  و دیدن مناظر جالب یا یک پارك یک منظوره یک فعالیت

خرید «مگامال ها انواع جدیدي از  .(Melbourne School of Design, 2010)فراغتی است 

و  می کنند را فراهم می کنند و مرزهاي مابین فعالیت تفریحی و دشوار را مح 2»سبک زندگی

(Timothy, 2005) . مگامال ها اصول معماري و تکنیک هاي عرضه ي کاالي قرن نوزدهم را

براي جذب و حفظ مشتري به کار می گیرند و تأکید خاص بر کاربرد مدل پارك یک منظوره 

  . (Henderson-Smith, 2002) است

کند که  استدالل می Henderson-Smith, 2002) به نقل از ( 3مایکل سورکین

، فستیوال ها، 4سیرك ها: پیشینیان پارك هاي یک منظوره ي معاصر به ترتیب عبارت اند از

شبیه سازي چشم .  6جهانی، نمایشگاه هاي جهانی و باغ شهر ابنزر هووارد 5بازارهاي مکاره

. ي خاطرات و ارزش ها از زمان ها و مکان هاي دیگر استاندازهاي گوناگون زنده کننده

ه از پارك هاي یک منظوره در فضاي خرده فروشی نه فقط گفتار معماري مصرف را استفاد

                                                
1 -  Themed Streets 
2 -  Lifestyle Shopping 
3 -  Michael  Sorkin 
4 -  Circus 
5 -  Fairgrounds 
6 -  Ebenezer Howard’s Garden City 
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ه چارچوب هاي فلسفی خاصی را تقویت می کند، بلکه چون معماري پارك هاي یک منظور

              مثالً، طراحی و ساختار . م می کند، هم چنین بعد جدیدي را به آن گفتار می آوردمجس

رانسه نه فقط مسائل معماري و چشم اندازي آن دوره را آشکار می کند، باغ هاي قرن هفدهم ف

فرهنگی و اجتماعی پیچیده اي  بلکه هم چنین نشان می دهد که چگونه باغ فضاي نمادین

در پارك هاي شادي و تفریحی و پارك هاي . (Henderson-Smith, 2002)ر می شود تصو

به ي هیجانی، بسیار مهم است یک منظوره نقش معماري در تولید کردن یک تجر

(Dahmen- Ingenhoven, 2004) . میالدي و  2000و  1983در دوره ي بین سال هاي

پس از آن مگامال هایی در سراسر دنیا ایجاد و توسعه یافته اند که  هر یک از آن ها براي 

هدف دوگانه ي مکان توریستی و شاپینگ مال طراحی و ساخته شده و هر یک روي مقیاس 

را ) جریبی 110(هکتاري 44.52مکان » وست ادمونتون مال«مثالً . بزرگی توسعه یافته است

این مال غول پیکر . است) پنج میلیون فوت مربع(متر مربع 464،666اشغال می کند و بالغ بر 

 ,Henderson-Smith)ساله توسعه یافت  15دوره ي  کیلومتر طول در سه فاز طی 1.6با 

  . (Orwell, 2010)میالدي بزرگ ترین شاپینگ مال دنیا بود  2004ا ت 1986و از  (2002

دپارتمان استور اصلی،  11فروشگاه خرده فروشی با  800وست ادمونتون مال بیش از 

رستوران، یک استخر موج، یک پارك شادي و تفریحی، یک استادیوم پاتیناژ،  150بیش از 

، امکانات آکواریوم 2، نمایش دولفین1سانتا ماریاچهار زیر دریایی با ارزش، بدل واقعیِ کشتی 

اتاقه با اتاق هاي موضوعی،  360جهانی، باغ پرندگان، آثار هنري و مصنوعات اصلی، یک هتل 

و دو خیابان یک  4، یک سالن بینگو3سینما، یک کازینو - تئاتر 19یک زمین گلف، 

. خودرو دارد 20،000گ براي ورودي و امکانات پارکین 58این مال . دارد 5)موضوعی(منظوره

ي تبلیغات سیرك و بازار مکاره ي اواخر قرن نوزدهم و اوایل ي مگامال ها به همان شیوههمه

قرن بیستم در ارائه کردن فرصت و شانسی براي مردم جهت دیدن چیزي منحصر به فرد 

تنها «و  6»دنیابزرگ ترین مال «مثالً، وست ادمونتون مال خودش را به عنوان . کنندتبلیغ می

             به خود » مال آو آمریکا«به همین منوال . تبلیغ می کند 7»ي کامل دنیاشهر سرپوشیده

                                                
1 - Santa Maria Ship 
2 - Dolphin Show 
3 -  Casino 
4 - Bingo Hall 
5 -  Two Themed Streets 
6 -  The World’s Largest Mall 
7 - The World’s Only Fully Self-Contained Indoor City 
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را دارد  1»ناتس کمپ اسنوپی«می بالد که بزرگ ترین پارك تفریحی سرپوشیده ي آمریکا، 

(Henderson-Smith, 2002) .»چهارده فروشگاه، سینماي  500بیش تر از » مال آو آمریکا

رستوران، کالس هاي دبیرستان و کالج، بانک و کلیساي کوچک براي ازدواج  50پرده، بیش از 

در حال » مال آو امریکا«برنامه ریزي ها و طرح هایی براي حتی بزرگ تر ساختن . دارد... و 

انجام می باشند و وقتی توسعه کامل شد مردم به جذبه ي توریستی شماره یک در ایاالت 

مال آو «دقیقه در هر فروشگاه در  10اگر یک خریدار . دسترسی خواهند داشت متحده

وقت بگذارد سه و نیم روز وقت خواهد برد که شخص به سراسر مگامال برود » آمریکا

(Mitchell, 2008) )3شکل .(  

  

  
  

  »مال آو امریکا«و » وست ادمونتون مال«عکس هایی از مگامال هاي   - 3شکل 

(Lamb, Hair and MCDaniel, 2008, P380 and Answers Corporation, 2009)  نساج، (و

1387( 

مقیاس و شامل کردن چیزهاي منحصر به فرد جزء الینفک توسعه، تجارت و تمایزِ نوع مگامال 

. ر هستندؤثاست، اما این ها تنها عواملی نیستند که بر شهرت این نوعِ خاص از شاپینگ مال م

                                                
1 -  Knott’s Camp Snoopy 
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ي تفریحی در اواخر یکی از مشهورترین فرم هاي فضاي مصرف کننده دلیل این که مگامال ها

             اي وشاپینگ سنترهاي منطقه«قرن بیستم هستند، فقط این نیست که بزرگ تر از 

ع تري را که گزینه هاي خرید و تفریح متنو می باشند و نه به این دلیل است 1»فرا منطقه اي

سه عامل بر موفقیت و شهرت نوع مگامال . رائه می کنندبه مردم نسبت به همتاهاي شان ا

عامل اول به این واقعیت می پردازد که نوع مگامال، با موفقیت، محیط هاي  .مؤثّر هستند

کودکیِ گمشده و تفریح «شبیه سازي شده اي را وارد فضاي خرده فروشی کرد که از دلتنگیِ 

ا ایجاد کردند که نیاز به کنترل خرج کردن بهره برداري نمودند و بنابراین فضایی ر 2»سالم

دومی با اندازه، مقیاس و منحصر به فرد بودن این محیط هاي شبیه سازي . فراموش می شود

در اینجا . و گذرگاه هاي تفریحی، رابطه دارد) موضوعی(شده، چون پارك هاي یک منظوره

سازندگان، با موفقیت،   مقیاس و منحصر به فرد بودن امکانات تفریحی صرفاً مهم است اگر

سومین عامل مؤثّر بر . مناظرِ فضایی را که به طور مؤثّر وارد نگاه توریست می شوند خلق کنند

رابطه دارد که سازندگان و توسعه  3»نهاد خدمات عمومی«موفقیت و شهرت مگامال با نقش 

وست «مال هاي مگا. دهندگان مال ها براي بهبود تصویر فضاي مصرف کننده اتّخاذ می کنند

ي ، سخنوري و علم بدیعِ از نظر تاریخی خوب اعمال شده»مال آو آمریکا«و » ادمونتون مال

سازنده و طراح را اثبات می کنند که هدف آن پاك کردن تصویر شاپینگ مال و مالکانِ آن از 

اتصال . به تصویر جامعه ي خوش قلب است 4»مصرف گرایی حریصانه«تصویر مرتبط با 

به عناصر » پارك هاي شادي و تفریحی«و » پارك هاي یک منظوره«دي عناصر موفقِ راهبر

موفقِ دپارتمان استور مال، مگامال ها را به عنوان اماکن توریستی مطرح نمود که ورود این 

ي امکانات تفریحی به حوزه ي خرده فروشی همزیستانه است، زیرا آن ها تکنیک هاي عرضه

نخستینِ فضاي مصرف کننده استفاده می شد تکمیل می کنند و بهبود کاال را که در اَشکال 

را ایفا می کنند و  5»آینه هاي الیتناهی«پارك هاي یک منظوره ي معاصر نقش . می دهند

تصاویر خویشتن جمعی را نشان می دهند که انسان را قادر می سازند جایگاهش را در جهان 

شبیه سازي چشم اندازهاي گوناگون، . (Henderson-Smith, 2002)بازانگاري کند /بازسازي

زنده کننده ي خاطرات و ارزش ها از زمان ها و مکان هاي دیگر است که ارزش هاي شخصی 

» ناتس کمپ اسنوپی«. (Baudrillard, 1983)و اجتماعی گوناگون فردي را معتبر می سازند 

                                                
1 -  Super Regional and Regional Shopping Centers 
2 - Lost Youth and Innocent Fun 
3 -  Public Service Institution 
4 -  Greedy Consumerism  
5 -  Mirrors of Infinity 
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را براي بازدید کننده زنده می مجموعه اي از خاطرات و ارزش ها » مال آو آمریکا«در مگامال 

خاطراتی را براي کسانی زنده » مال آو آمریکا«  1»ناحیه ي یک منظوره ي«عنوان این . نماید

در . می کند که فرصت داشتند در اردوهاي مدرسه در هنگام تعطیالت مدرسه شرکت کنند

باال رفتن از این اردوها، مهارت هاي زندگی از طریق یک سري از آزمایشات استقامت چون 

هم چنین عنصرِ تفریح . صخره ها، تعیین موقعیت و دیگر تکنیک هاي بقا توسعه می یافت

. به این عنوان با معرفی شخصیت هاي کارتونی وارد می شود  2»لذّت بی گناه بودن«کودکی، 

با شامل کردن یک چرخ فلک و جنبه هاي دیگر این » کمپ اسنوپی«این لذّت در تمام 

حس تفریح سالم، جرم مصرف چشمگیر را کاهش می دهد و . مجدداً تکرار می شودنمایشگاه 

سازندگان با قرار دادن راهبردي این فضاهاي تفریحی کنار فضاهاي خرده فروشی از آن سود 

سازندگان مگامال ها پارك هاي یک منظوره را به همان شیوه اي عرضه می کنند که . می برند

تفاوت عمده این است که . پارتمان استورها را عرضه کردندشاپینگ سنترهاي اولیه د

سازندگان مگامال ها مزایاي اثرات روانشناختی را که مشوق خرج کردن بسیار است، تشخیص 

ي مقیاس غول پیکر مگامال ها فضایی را فراهم می سازد که جلوه هاي زنده کننده. می دهند

بسیار بزرگ آن ها فضایی را فراهم می کند که به خاطرات را به حداکثر می رساند و اندازه ي 

ي کافی بزرگ است تا خیابان ها، دهکده ها یا دیگر چشم اندازهاي شهريِ شبیه سازي اندازه

             استفاده از آتریوم هاي بسیار بزرگ . شده را در فضاي سرپوشیده ي مگامال قرار دهد

سازندگان در اینجا، . ین جلوه ها را آسان می کندایجاد ا یادآور فضاهاي تفریحی قرن نوزدهم

مگامال ها از تکنیک هایی استفاده کرده اند که به تکنیک هاي استفاده شده در پارك هاي 

  .(Henderson-Smith, 2002)یک منظوره و دهکده هاي تاریخی شبیه می باشد 

ر طراحی گنجانده اند خیابان هاي یک منظوره را د» مال آو آمریکا«و » وست ادمونتون مال«

 فرآیندنمونه ي خوبی از این » وست ادمونتون مال«که خیابان بوربون نیواورلئان در مگامال 

شبیه سازي خیابان بوربون در وست ادمونتون مال، به شهرِ نشان داده شده در  .)4شکل(است 

         ل بازتولید ي خیابان نیست که در وست ادمونتون مافقط منظرهفرم فستیوال اشاره دارد و 

می شود بلکه سازندگان، این تصویرسازي را با قرار دادن همان امکانات تفریحی موجود در 

           خیابان که براي توریست هایی که از نیواورلئان دیدن می کنند موجود است، کامل و گسترش 

مجازي است که به بازدید ي توریستی واقعیِ هدف این استراتژي تجاري، ایجاد تجربه. داده اند

                                                
1 - Themed Area 
2 -  The Pleasure of Innocence 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  164                  20فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

کننده اجازه می دهد بهترین هاي نیواورلئان را ببیند، احساس کند، لمس کند، بو کند، بچشد 

              در اینجا است که رابطه ي جالبی بین .و گوش دهد، بدون این که واقعاً به آن جا برود

در اینجا، بازدیدکنندگان . ي خرید و تجربه ي توریست در فضاي مگامال آشکار می شودتجربه

دنیا که در شاپینگ مال ) موضوعی(يتجربه ي بودن را در بزرگ ترین پارك یک منظوره

در . پس در این معنا، مگامال ها مناظر فضایی هستند. سرپوشیده اي قرار دارد، دارا هستند

ی موضوعات ایجاد شاپینگ مال هایی با اندازه هاي بسیار بزرگ، ایجاد اماکن توریستی یعن

منحصر به فردي که نه فقط براي خرید بلکه هم چنین براي نگاه توریست طراحی می شوند 

  . (Ibid)الزم است

  

  
  در کانادا» وست ادمونتون مال«شبیه سازي خیابان بوربون در مگامالِ   -4شکل

(Henderson- Smith, 2002, P125)  

  

. (Ibid) ی موفق استفاده شده استاز دو تکنیک براي ایجاد و پایداري اماکن توریست

و دوم انجام فعالیت هاي ... اول، دیدن چیز منحصر به فرد و کامالً متمایز، مانند برج ایفل و 

در برابر پس زمینه ي دیداري ... آشنا در محیطی غیر عادي، یعنی خرید، شنا، خوردن و 

عنوان مناظر فضایی عمل هر یک از مگامال ها در سراسر دنیا، به . (Urry, 1990)متمایز 

نموده و پس زمینه ي دیداري متمایزي را فراهم می سازند که موجب می شود هم فضاي 

اندازه و منحصر به فرد بودن . مصرف کننده و هم عمل مصرف غیرعادي و شگفت آور شود

امکانات تفریحی و خرده فروشی، جزء مهمی از استراتژي هاي تبلیغاتی و تجاري مگامالِ 
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کند است و نقش مهمی را در جذب مشتري از سراسر دنیا ایفا می» ادمونتون مال وست«

(Henderson-Smith, 2002) .  

مگامال ها، استراتژي هاي تجاريِ دیگري نیز در طراحی  براي حفظ موفقیت مستمر

عالوه بر ایجاد واقعیت شبیه سازي شده در فضاي خرده فروشی، . مگامال ها گنجانده شده اند

و سرگرمی و شادي در فضاي مگامال سه کارکرد ) موضوعی(د کردن پارك هاي یک منظورهوار

اول این که، این فضاهاي تفریحی به عنوان مکانیسم هاي تجارت جهت جذب مصرف . دارد

کنندگان بالقوه از ناحیه ي جغرافیایی وسیع، جهت ایجاد وفاداري مصرف کننده و جذب 

اعت بلکه براي چند روز و با امیدواري براي یک هفته مصرف کننده نه فقط براي چند س

مثالً با . این استراتژي به مقدار زیاد روي همه ي سطوح موفق بوده است. استفاده می شوند

اش دارد،  1نفر جمعیت در ناحیه ي مادر شهري 800،000از  کم تراین که شهر ادمونتون 

دید کننده دارد که این رقم محسوس میلیون باز 20ساالنه » وست ادمونتون مال«مگامال 

مراجعین، از همه ي قسمت هاي . است و دو برابر تعداد بازدید کنندگان از دیزنی لند است

میانگین مدت دیدار یک توریست از وست ادمونتون . کانادا، آمریکا و خارج از آن می باشند

          ان، تا حد امکان، از اما، در حالی که مگامال ها به جذب بازدیدکنندگ. مال سه روز است

آن ها به جذب دالر توریست  2ي جغرافیایی وسیعی عالقه دارند، استراتژي هاي بازاریابیِناحیه

وست . خرید محلّی و منطقه اي است)حمایت(هدف استراتژي هاي بازاریابی، . محدود نیست

می از ساکنان شمال غرب ادمونتون مال بازدیدکنندگان را از شهر ادمونتون و نیز قسمت اعظ

ادمونتون را به سوي خود می کشاند که این نشان می دهد، مکان تجمع مهمی براي این شهر 

وست ادمونتون مال نسبت به مال هاي منطقه اي دیگرِ ادمونتون، بیش تر . و نیز حومه است

ح ارتباط به عنوان مکان اجتماعی استفاده می شود و دالیل اصلی دیدار با سرگرمی و تفری

دارد، تا فقط خرید، و مراجعین تشویق می شوند تا بعد از بسته شدن مغازه ها و فروشگاه ها 

  . (Ibid)در مگامال بمانند 

دوم این که، با قرار دادن دقیق و راهبردي امکانات سرگرمی در فضاي مصرف کننده به 

کننده هستند، ترافیک عنوان مکان هایی که مصرف کنندگانِ بالقوه هم توریست و هم مصرف 

در اینجا امکانات سرگرمی به عنوان استراتژي . در سراسر فضاي مصرف کننده تولید می شود

تجاري استفاده می شوند، به همان شیوه اي که دپارتمان استورها در نوع دپارتمان استور مال 

نجیره اي نیز هم چنین مگامال ها از دپارتمان استورها و فروشگاه هاي ز. استفاده می شدند

                                                
1 -  Metropolitan Area 
2 -  Marketing  Strategies 
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شامل کردن . تی کم ترافیک استفاده می کنندجریان ترافیک به نواحی از نظر سنبراي راندن 

پارك هاي یک منظوره و سرگرمی و شادي در فضاي مگامال، یک بعد اضافی را به استراتژيِ 

همان گونه که بازرگانان قرن نوزدهم امکانات . میالدي می آورد 1970تجاريِ دهه ي 

ي خرید را از تجربه ي مبتنی بر می را به داخل فضاي مصرف کننده آوردند تا تجربهسرگر

سودمندي و کار به تجربه ي مبتنی بر فراغت و تفریح تغییر دهند، مگامال ها مانند همتاهاي 

  .(Ibid)قرن نوزدهم شان تجربه خرید را به تجربه توریستی تبدیل کرده اند 

ره و سرگرمی و شادي در فضاي خرده فروشی؛ با کارکرد سوم پارك هاي یک منظو

نقش مگامال ها به عنوان مراکز اجتماعی رابطه دارد که امکاناتی را، براي همه ي اعضاي 

سازندگان و مدیران مگامال ها، پایگاه . خانواده ها فراهم می سازند تا تک تک اعضاي خانواده

فضاي «و بر راهبرد مال به عنوان  بازارشان را خانواده در نظر می گیرند تا یک مشتري

، تقویت »ت بی گناه بودنلذ«با این تصور عنصر تفریح کودکی، . تأکید می کنند 1»خانوادگی

نه فقط خاطرات کودکی والدین هنگام تجربه ي شان از پارك هاي یک منظوره به . می شود

. اده اتفاق می افتدذهن می آید؛ بلکه هم چنین تجربه ي کودکیِ واقعی، در طول دیدار خانو

مگامال ها برنامه ها و خدمات آموزشی را نیز براي بازدیدکنندگان فراهم می سازند، مثالً  

نقش آموزشی یک باغ وحش را می پذیرد و تورهاي »  وست ادمونتون مال«پارك آبی در 

ه آموزشی و بسته هاي اطالعاتی را جهت استفاده در کالس درس براي مناطق مدرسه اي رو ب

  .(Ibid)رشد این منطقه فراهم می سازد 

وست «مانند  2»مگا مولتی مال«سال گذشته چندین مگامال یا  25در طی حدود 

مال هاي دیگري نیز امروزه مطابق مدل . توسعه یافته اند» مال آو آمریکا«و » ادمونتون مال

اس بزرگ تر که این دو توسعه یافته اند، اگر چه برخی در مقیاس کوچک تر و برخی در مقی

ي این نوع جدید شاپینگ سنتر در کنار اندازه ي مطلق آن ها، منحصر به فرد ترین خصیصه

بسیاري از مشاهده کنندگان آن را . است خرید سرگرمی فراهم شده در کنار و پهلو به پهلوي

یک بنابراین به جاي بودن واقعاً یک شاپینگ مال با . می نامند 3»یک تجربه ي آسودگی کلی«

تنوع از فروشگاه ها و رستوران ها، این مگامولتی مال هاي جدید به تثبیت موقعیت خودشان 

در مواردي، . در بازار جهانی به عنوان مقاصد روز تعطیل و بیکاري کامل شروع کرده اند

می رسند و اغلب بدون  »مال آو آمریکا«و » وست ادمونتون مال«تورهایی از ژاپن یا اروپا به 

                                                
1 -  Family Space 
2 -  Mega  Multi  Mall 
3 -  A Total Vacation Experience 
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ك کردن مگامال، یک هفته یا آخر هفته را در مگامال می گذرانند و بعد به کشورهاي هیچ تر

مال آو «و » وست ادمونتون مال«. (Timothy and Teye, 2009)خودشان بر می گردند 

هستند » شاپرتینمنت«در زمره ي وسیع ترین شکل هاي ذکر شده ي پدیده ي » آمریکا

(Timothy, 2005). میالدي  2008است که در سال   1ا، مال دبی اماراتاز دیگر مگامال ه

افتتاح شده و یک مال با کاربري اراضی مختلط است و مگامال هاي مشابهی براي امارات 

تا . (Timothy and Teye, 2009)متحده ي عربی، روسیه، هند و چین برنامه ریزي شده اند 

احداث و یا برنامه ریزي براي  کنون در جهان مگامال هاي مختلفی احداث شده و یا در حال

شاپینگ مال  10تا از  9میالدي حدود  2008در اواخر سال احداث در آینده می باشند که 

  .(Söllner, 2009)بزرگ جهان، در آسیا قرار داشتند 

رفاهی اکباتان در غرب تهران در قلب شهرك اکباتان  -مجتمع فرهنگیدر کشور ایران 

 که باشد احداث میدر حال )هجري شمسی 1387دود سال ح(میالدي 2008از حدود سال 

پروژه در زمینی به این . عنوان بزرگترین مجتمع در حال احداث پایتخت شناخته شده استه ب

ساخته می شود و حاصل سرمایه گذاري مشترك دو  )هکتار 19(متر مربع 190،000 مساحت

رهنگی، ورزشی، تفریحی، رفاهی، به منظور ایجاد فضایی فکه  می باشدکشور ایران و مالزي 

           هشت ساختمان مجزا احداث حدود مجتمع  ایندر  .خدماتی و اقامتی طراحی شده است

 و این می باشد متر مربع 300،000کل ساختمان هاي در دست احداث مساحت می گردد که 

جانمایی  به گونه ايمجتمع  )هکتاري 14(متر مربعی 140،000ساختمان ها میان بوستان 

هارمونی مناسبی  ،شده اند که در کنار خدمات فرهنگی، هنري و اجتماعی که ارائه می دهند

مجتمع در بخش جنوبی قرار این ترین ساختمان  مهم. داشته باشندرا با بوستان اکباتان 

، این باشداحداث می در حال عنوان فاز اول پروژه همزمان با بوستان اکباتان ه گرفته که ب

مان که شامل کاربري هاي متنوع فرهنگی، ورزشی، خدماتی و تجاري است به نام ساخت

در پنج طبقه روي  »بزرگ بازار«ساختمان . گذاري شده است نام »بزرگ بازار«یا  »مگامال«

 ،زمین این ساختمان زیرِ ي سه طبقه که دباشمی  در حال احداثزمین  زمین و سه طبقه زیرِ

 به تنهایی »بزرگ بازار«ساختمان  . اتومبیل است 2500 حدود پارکینگی وسیع با گنجایش

مساحت دارد و شامل فروشگاه هاي تجاري، فروشگاه شهروند در  متر مربع 150،000حدود 

شهربازي با شش سالن مجزّا، سه طبقه، امکانات ورزشی و بدن سازي، مجتمع سینمایی 

» بزرگ بازار«از خصوصیات ویژه ي  که) 1387شرکت نگین مالزي، الف( است ...و  سرپوشیده
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به فضاهاي  آناز زیربناي  درصد 15اختصاص تنها می توان به ورودي هاي آن از چهار سو، 

، هاي عمومی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی به فعالیت ي آنفضاهاي بقیه  اختصاص تجاري و

شرکت نگین (اشاره نمود  ... و  طبقه بندي موضوعی کاال و خدمات براي سهولت در خرید

  ). 5شکل) (1387مالزي، ب 

  

  
رفاهیِ شهرك  -در حال احداث تهران در مجتمع فرهنگی) مگامال(عکسی از بزرگ بازار  -5شکل

 (Google, 2011) اکباتان

  

  بحث و نتیجه گیري 

تحقیق هاي مختلف به نوعی تمایل به ایجاد شاپینگ مال ها و مگامال ها در جهان و 

و فراغت و حمایت مردم از آن ها و تأثیر آن ها روي زندگی شهري را  اهمیت دادن به تفریح

نشان داده اند و استدالل شده که شاپینگ مال معاصر، قسمت اصلی چشم انداز تجاري اکثر 

تأثیر . است و نقش مهمی در صنعت خرده فروشی پیدا نمودهکشورهاي دنیا می باشد 

تصادي آن محدود نمی شود، بلکه حضور آن بر شاپینگ مال بر جامعه ي معاصر به سلطه ي اق

شاپینگ مال، قسمتی از فرهنگ معاصر شده و . حوزه هاي دیگر جامعه نیز تأثیر گذاشته است

در فیلم ها، سریال هاي تلویزیونی، کتاب ها، بازي هاي ویدئویی، آهنگ ها و تبلیغات نشان 

توریستی، ارتقا می یابد و تکامل داده می شود و توسط شوراهاي شهر، به عنوان جاذبه هاي 

و امروزه صنعتی سازي مصرف با معنی و  یافته تا ویژگی اصلی زندگی اجتماعی شهري باشد

ي شاپینگ سنترها در در حالی که توسعه .مفهوم شاپینگ مال هاي بزرگ ترسیم می شود

پیشرفت کردن ایاالت متحده و اروپا به درجه ي اشباع رسیده اند در آسیا به سرعت در حال 

هستند و در حال حاضر، شاپینگ سنتر در آسیا به ویژه آسیاي جنوب شرقی یکی از رو به 
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یک گرایش ) دگرگونی خرده فروشی آسیایی( 1مالینگ آسیا .رشدترین پدیده ها می باشد

آشکار در دهه هاي اخیر بوده و صنعتی سازي مصرف  فرصتی را براي مالینگ آسیا فراهم 

ازارها، خیابان هاي خرید و شاپینگ سنترهاي کوچک هنوز وجود داشته ولی ب. نموده است

مصرف، سرگرمی و تفریحِ طبقه ي متوسط و ممتاز حاال روي این مجموعه هاي جدید تمرکز 

مالینگ آسیا یک جنبه ي مهم از تکامل سبک هاي زندگی شهري مدرن، با یک . یافته اند

           یک . ر این مکان هاي جمعی، بوده استفرهنگ جوان مشخص در حال پدیدار شدن د

ي ي تاریخی مشخص می کند که این تمایل اخیر، بعضی شباهت ها با امر غیرمنتظرهجنبه

نتیجه، اتصال صنعتی شدن و . دپارتمان استورها در شهرهاي آسیایی مستعمراتی اخیر دارد

  .جهانی شدن است فرآیندمصرف و پیوند آن ها به سوي 

یاي خرده فروشی در محل اشتراك زیر رشته هاي مرتبط شامل جغرافیاي جغراف

جغرافیاي خرده فروشی «اقتصادي، جغرافیاي خدمات، و جغرافیاي شهري واقع شده و دیدگاه 

            طیف مختلفی از خرید و فروش را که در برگیرنده ي جغرافیاي فروش متفاوتی »  جدید

، دست فروشی هاي کنار خیابان، فروشگاه هاي بزرگ و مراکز می باشد، مانند سوپرمارکت ها

جغرافیاي اقتصادي جدید خرده فروشی، با توجه به به عبارتی  .خرید را مشخّص می نماید

فضاهاي مصرف دوباره پیکربندي شده همچون مگامال و انتقال سرمایه ي خرده فروشی  هم 

ی به پدیده ي دوباره سازي و تغییر خرده در درون شهر و هم موقعیت بین المللی، توجه خاص

   .فروشی نموده است

در سراسر تاریخ اخیر خرید به عنوان فعالیتی پرزحمت دیده شده بود، فعالیتی که باید 

عهده دار مفهومی از زندگی و بقا باشد ولی امروزه خرید یکی از مهم ترین فعالیت هاي فراغت 

 1991جکسون در . وان فراغت تعریف شده استمتعارف در جهان شده و  مصرف نیز به عن

به وسیله ي ارائه کردن یک گونه شناسی از وابستگی و  Timothy, 2005)به نقل از (میالدي 

ارتباط مابین خرید، فراغت و محل وقوع مطرح نمود که مگامال محلی براي خرید به عنوان 

کلی از فراغت ساختارهاي در نتیجه، رویکرد نظري خرید و مصرف به عنوان ش. فراغت است

تفریحی و فراغتی را در جهان سبب گردیده که یکی از  -جدیدي از فضاي تجاري و خدماتی

در  که میالدي ایجاد و توسعه یافتند 1980ي مگامال ها از اوایل دهه. آن ها مگامال می باشد

شود و ي توریست آشکار می ي جالبی بین تجربه ي خرید و تجربهفضاي مگامال رابطه

ي بودن را در بزرگ ترین پارك یک منظوره ي دنیا که در شاپینگ مال بازدیدکنندگان تجربه
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همان . پس در این معنا، مگامال ها مناظر فضایی هستند. سرپوشیده اي قرار دارد، دارا هستند

گونه که بازرگانان قرن نوزدهم امکانات سرگرمی را به داخل فضاي مصرف کننده آوردند تا 

ي خرید را از تجربه ي مبتنی بر سودمندي و کار به تجربه ي مبتنی بر فراغت و تفریح ربهتج

تغییر دهند، مگامال ها مانند همتاهاي قرن نوزدهم شان و نیز تجربه خرید را به تجربه 

تی در کنار سایر شه در کارکرد تفریحی بازارهاي سنتوریستی تبدیل کرده اند که این تغییر، ری

   . ي آن داشته استکارکردها

به این که در مورد مگامال ها به آن صورت مطلب فارسی موجود نمی باشد ولی  با توجه

با توجه به این  در مورد مگامال ها به زبان انگلیسی کتاب ها و مقاالت مختلفی وجود دارد و

مین در ه ، مگامال تهران نیز در حال احداث می باشد)در شهرك اکباتان(که در غرب تهران

که هدف مقاله بررسی و آشنایی با یکی راستا در این مقاله به بررسی کلی مگامال پرداخته شد 

از فضاهاي مصرف دوباره پیکربندي شده در جغرافیاي جدید خرده فروشی در جهان بر اساس 

  . فراغت بوده است نظریه هاي خرید و مصرف به عنوان

           تمایل به ایجاد شاپینگ در مورد  تحقیقات انجام شده در کشورهاي مختلف جهان

            اهمیت دادن به تفریح و فراغت نشان داده که اگر چه و مال ها و مگامال ها در جهان 

ي شاپینگ مال یک بخش از یک تمایل جهانی به نظر می رسد ولی جریان هاي توسعه

 ,Erkip)ده از مال وجود دارند فرهنگی براي ایجاد کردن الگوهاي محلی در استفا - اجتماعی

با توجه به این که در کشور ایران و به تبع آن در شهر تبریز نیز با گذشت زمان سطح  . (2005

وسیعی از اراضی به کاربري تجاري اختصاص یافته و نمود کالبدي آن به صورت مغازه، بازار، 

تی یادگار گذشته بوده و برخی که برخی مانند بازار سنّظاهر شده ... پاساژ، فروشگاه بزرگ، و 

و احداث براي زمان و برخی نیز در حال برنامه ریزي  در سال هاي اخیر احداث گردیده اند

تغییر ماهیت تجاري فضاهاي خرید و فروش از کارکرد صرفاً تجاري حال و آینده می باشند و 

ن گونه فضاها به شکل تفریحی و ایجاد فضاهایی براي اوقات فراغت و تفریح در ای -به تجاري

با و  امروزي و به تقلید از غرب که در چند سال اخیر در کشور ایران نیز رایج گردیده است

اهمیت زیاد تفریح و فراغت و نیز توجه به تحقیقات انجام شده در کشورهاي مختلف جهان و 

آن، تبدیل  نظریه هایی مانند نظریه هاي خرید و مصرف به عنوان فراغت و مگامال محلی براي

و با ي خرید به تجربه ي توریستی توسط مگامال و تجربه ي یک آسودگی کلی در آن، تجربه

توجه به مدل هایی که امروزه بیش ترین موضوعات بحث شده هستند و مطرح می کنند که 

مشتري ها همیشه مایل نیستند به شاپینگ مالی که نزدیک ترین به آن ها است بروند و بر 
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تأکید می کنند، در این مقاله مرکز و ترجیحات و تمایالت مردم در انتخاب آن  جذابیت یک

  :به شرح زیر ارائه می گردند هاییپیشنهاد

چون انسان ها همیشه به دنبال محل هایی براي تفریح و سرگرمی و گذراندن اوقات 

ایجاد می شوند  فراغت خود بوده اند و مگامال ها نیز بیش تر به عنوان مراکز تفریحی و فراعتی

و با توجه به این که خرید، خود نیز جزء فعالیت هاي فراغتی و تفریحی به حساب می آید 

ي سوم میالدي و با وجود شاپینگ مال هاي مجازي مختلف نیز نمی توان از حتّی در هزاره

ایجاد  ایجاد مگامال ها جلوگیري کرد و با توجه به قرارگیري بازار سنّتی در مرکز شهر تبریز و

تفریحی و یا برنامه ریزي براي ایجاد آن ها در آینده در نقاط گوناگون  -مراکز تجاري و تجاري

و  شهر تبریز که این خود بر بارِ ترافیکی و مشکالت دیگر این شهر به ویژه مرکز آن  می افزاید

بارِ (از بارِ آنبا توجه به این که، یکی از راهکارهاي حفظ و نگهداري بازار سنّتی تبریز کاستن 

ایجاد سه مگامال، در محدوده ي سه ورودي اصلی شهر می باشد ...) اقتصادي، ترافیکی، و 

به تبریز، مبتنی بر پتانسیل هاي کالبدي و عملکردي قابل تلفیق بازار تاریخی و سنّتی تبریز 

           و ایجاد شبکه ي ارتباطی تفریحی، فراغتی - عنوان مراکز و قطب هاي خدماتی، تجاري

پیشنهاد می گردند تا هم به حفظ  اي، به عنوان کمربندي سوم شهر، در حریم شهر تبریزحلقه

ي پتانسیل هاي آن کمک نموده و هم بعضی از معضالت و مشکالت موجود از بازار و اشاعه

جمله رشد بی رویه ي شهر و حاشیه نشینی، ترافیک و آلودگی هوا در درون شهر و به ویژه در 

مرکز آن را کاهش داد که تأثیر آن، هم در درون شهر و هم در منطقه ي تحت نفوذ شهر قابل 

اي  همحدودبه  و تاریخی تبریز بازار سنتیکه با ایجاد این مگامال ها، رؤیت خواهد بود 

نموده و با ویژگی ها و خدمات رسانی  ،ها و گردشگراننیز به طور ویژه به توریست تر وکوچک

هاي خوب خود و به عنوان میراث جهانی براي تمام انسان هاي کره ي زمین، قطب پتانسیل 

ي آن به نسل هاي گردشگري شهر تبریز گردیده و حفاظت و نگهداري از آن و تحویل شایسته

نتایج تحقیق از شهروندان و بازاریان شهر تبریز نیز که به صورت . آینده نیز امکان پذیرتر گردد

ي موافقت و رضایت اکثریت شهروندان و گارنده تهیه گردیده نشان دهندهي دکتراي نرساله

           ي ارتباطی بازاریان تبریز از الگوي پیشنهادي نگارنده و ایجاد سه مگامال فوق و شبکه

  .حلقه اي و تبدیل بازار سنّتی تبریز به عنوان قطب گردشگري شهر می باشد

به » مرکز خرید«فارسی براي شاپینگ سنتر، اصطالح در بعضی منابع با توجه به این که 

) شاپینگ مال(و براي مال )1387و تقوایی و شیخ بیگلو،  1388عبداله زاده طرف، (کار رفته 

و با  )1388ي آبادي، ي فصلنامهت تحریریههیأ(استفاده شده است » گردش بازار«اصطالح 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  172                  20فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

گرفتن تعاریف استاندارد بین المللی و تعریف در ایران و در تبریز بدون در نظر  این کهتوجه به 

در اکثر موارد، حتی براي بعضی » مرکز خرید«و » شاپینگ سنتر«آن در ایران، از اصطالحات 

مغازه ها، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و پاساژها استفاده می شود که در تعریف و گروه 

یشنهاد می گردد تا توسط شاپینگ سنتر و مرکز خرید نیستند، بنابراین الزم است و پ

متخصصین در این زمینه، اصطالحات استاندارد فارسی براي انواع مراکز تجاري و مراکز 

تفریحی، فراغتی در ایران تعیین گردیده و پس از تصویب در سازمان هاي  -تجاري، خدماتی

 لین و شهروندان رساندهومرتبط به صورت بخشنامه اي به اطالع تمامی متخصصین، مسئو

شود تا در منابع و نامگذاري این مراکز در ایران، فقط از اصطالحات مصوب شده استفاده گردد 

الن و سایر افراد از به کار بردن هر وو به این ترتیب بعضی از متخصصان، دانشجویان، مسئو

اصطالحی، غیر از اصطالحات مصوب خودداري نمایند و استفاده ي صحیح از این اصطالحات 

تفریحی، فراغتی نیز در سطح شهر تبریز  - اري مراکز تجاري و مراکز تجاري، خدماتیدر نامگذ

و نیز کشور رعایت گردیده و نظارت و کنترل شوند تا در این زمینه در کشور هماهنگی و نظم 

  . الزم ایجاد گردد
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