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 ؛ بررسی روند تحول مراکز خرید شهری 

 و بازتاب آن در فضای کالبدی خرید و مصرف تغییر ماهوی مفاهیم تاملی بر

 2رمضانعلی شورابی -1منیره حداد حسن آبادی

Mon_hadad@yahoo.com 

 چکیده:

افته از اراضی شهرها به کاربری تجاری اختصاص یاند. با گذشت زمان سطح وسیعی های بسیاری همراه بودهدر طول تاریخ مراکز تجاری با دگرگونی

در گذشته فضاهای تجاری نیازهای اقتصادی انسان را از  اند.فروشگاههای بزرگ و ... ظاهر شده و نمود کالبدی آن به صورت مغازه، بازار، پاساژ و

دن و وقوع انقالب صنعتی، تولید انبوه، مساله جهانی ش که بعدها با مهاجرت و افزایش جمعیت شهری، ستد مردم با یکدیگر تسهیل نمودهطریق دادو

ها و کارکردهای ایجاد مراکز جدید خرید با ویژگی ... مفهوم خرید تغییر ماهوی پیدا کرده که بازتاب این تغییرات درفضای کالبدی شهر بصورت

 گردد.متفاوت از شکل سنتی آن مشاهده می

به  رو کالنشهرها با سرعت بیشت هافضاهای تجاری در شهر این کالبدی بازتابکه  .هلوی آغاز گردیداز عصر پ مراکز جدید خریددر ایران ساخت 

 یافته است.تغییر ماهیت  از لحاظ کارکردیصورت مغازه، بازار، پاساژ، فروشگاه بزرگ و ... ظاهر شده که 

پردازد یبعنوان یکی از فضاهای مصرف مراکز خرید کنونی و مگامال توصیفی بوده و هدف آن بررسی روند تحول بازار به م -مقاله فوق از نوع مروری

پروژه مشهد مال در زمینی به وسعت هشت هکتار  با مشارکت بخش خصوصی و آستان قدس با توجه به این که در مشهد این موضوع  بررسی که

 برگرفته از این تحقیق حاکی از آن است که: نتایجنگارنده ضروری و دارای اهمیت بوده است. در حال احداث می باشد بنظر   رضوی

ای فرهنگی هخرید در ابتدا موضوعی عقالنی بوده، بعدها با اضافه شدن مفهوم فراغتی و تفریحی غیر از مفهوم اقتصادی، توجه به جنبه -

  د.گردنها مصرف میمکان و فضاها نیز در این و به مفهوم دیگر نفس خرید امری تفریحی شده است  جه قرار گرفته استخرید مورد تو

ها ها وهوسای که دارند همه چشممراکز خرید و پاساژهای مدرن در کالنشهرها و مشهد مثل قارچ می رویند و با جذبه و درخشش ویژه -

لذا مروج فرهنگ مصرف گرایی به شکلی سطحی و افراطی  شود.کشانند، و هوس مصرف در همه طبقات یکسان میرا به سوی خود می

 است )مبتنی بر امیال و نه بر اساس نیاز(.

 ، اوقات فراغت، خرید فراغتیخرید، مصرف، مراکز خرید شهری واژگان کلیدی:

 مقدمه:

ضی شهرها به کاربری تجاری اختصاص یافته اند. با گذشت زمان سطح وسیعی از اراهای بسیاری همراه بودهدر طول تاریخ مراکز تجاری با دگرگونی

 اند .و نمود کالبدی آن به صورت مغازه، بازار، پاساژ و فروشگاههای بزرگ و ... ظاهر شده

                                                           
 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران و مدرس دانشگاه. 1

 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشکده شاخص پژوه و شهردار تربت حیدریه .2 
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ء عواقب سو. یابندبه روز هم ویژگی های جدیدی را میروز  ظهور اشکال مدرن بازار در عصر اطالعات که جهان تبدیل به یک دهکده شده است و

نگاشت؛ نادیده اتوان را نمیاحداث این فضاها را پس از یک دوره حیات بازارهای سنتی که مملو از بارگذاری های متنوع فرهنگی و نمادین بوده اند، 

 و ... جوامع مدرن س، افزایش روحیه فردگرایی درپیامدهایی همچون افزایش تجمل گرایی، گرایش به کاالهای لوک

حلقه واسط  ،هادینه شدهن یست که با داشتن ارتباطفهوم سنتی خود نه فقط به عنوان یک مجموعه اقتصادی بلکه به نوعی پاره فرهنگی بوده ابازار به م 

دید در فضاهای جهای مالی و دینی جایگاهی مستحکم داشته است و راه خود را رفته است. اما امروزه با سرعت گرفتن تغییرات و ایجاد بین نهاد

 د.ن تبادالت نوین اقتصادی را نداراازار سنتی توان عرضه اندام در میهای سنتی و برسد ساختاری اقتصادی به نظر میهعرص

در قرن بیستم با افزایش روزافزون جمعیت شهری و اتومبیل  .در ایران ساخت پاساژها و فروشگاههای بزرگ و زنجیره های از عصر پهلوی آغاز گردید

و حومه نشینی، در جهت آسودگی مردم و مشتریان )و کسب سود بیشتر( شرکتهای ساختمانی و تجاری به ایجاد ساختمان های جدید و مراکز خرید 

 (.151، 1931حومه های شهری اقدام نمودند )آهور و همکاران، در 

بسیاری ساخته شده است که در چند سال اخیر تغییر ماهیت تجاری فضاهای خرید و  بعد از انقالب اسالمی پاساژها و مراکز خرید و با گذشت زمان

تفریحی و ایجاد فضاهایی برای اوقات فراغت و تفریح در این گونه فضاها به شکل امروزی در  -فروش و پاساژها از کارکرد صرفا تجاری به تجاری

 (.151)منبع قبلی،  یز رایج گردیده استکشور ایران ن

ایی هشامل فضای مراکز خرده فروشی، هتل ها، رستورانها، تسهیالت تفریحی و جاذبهو  نیز بعنوان یکی از اشکال جدید مراکز خرید مگامال هامال و 

 باشد.های تفریحی میمانند پارک

 13و همچنین سهم الشرکه آستان قدس رضوی به میزان  % 51که با سهم الشربا مشارکت بخش خصوصی  پروژه مشارکتی مشهد مالدر حال حاضر 

 هزار متر مربع در حال احداث می باشد.  555هکتار و زیربنای حدود  8طبقه  و در زمینی به وسعت  29در  %

پارکینگ و  دفاتر اداری  های سینماستاره ، شهربازی سرپوشیده ، هایپرمارکت، سالن 5این مجموعه شامل کاربری هایی شامل مرکز خرید، هتل 

 است و در طراحی آن در سطح استانداردهای بین المللی مانند کشورهای آمریکای شمالی بهره گرفته شده است طبقاتی

(http://mashadgardi.com). 

 یجغرافیای جدید خرده فروش مصرف دوباره پیکربندی شده در خرید و و آشنایی با فضاهایروند تغییرات هدف این مقاله بررسی 

 باشد.می

 :مفهوم خرید و تغییر آن در گذر زمان

ها، یمتبندی، مقایسه، بررسی قبعد وسیعتری شامل دستهخرید سنتی به خرید یک کاالی خاص از فروشنده اشاره دارد، در حالی که خرید مدرن در 

ود، شها، نگاه کردن، گشت زدن و مالقات با دیگران است. در نتیجه خرید مدرن همیشه تهیه کردن یک کاالی جدید محسوب نمیانتخاب سبک

د، مانند تمایل به مالقات دیگران، ورزش و گذران بلکه اهداف آن شامل برآورده کردن نیازهایی می شود که با بدست آوردن کاال ارتباطی ندارن

  ترین بخش تجربه خرید مدرن، جستجوی چیزهای نو، جالب و خالقانه است.اوقات فراغت با دوستان و خویشاوندان. و طبق نظر هیرشمن مهم
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رین نیازها، خرید یکی از مهمتامروزه  کند ورد میاین دیدگاه را  که تحقیقات جدید، .باشده عنوان یک عمل ساده و مستقیم میاه سنتی به خرید بنگ

از مفاهیم گذشته فاصله گرفته و پیشرفته های بسیاری در آن ایجاد  کهتفریحات و سرگرمی های شهروندان هر شهر و کشوری محسوب می شود، 

 که از دالیل عمده این تغییر، داشتن وقت آزاد بیشتر بدلیل صنعتی شدن و ماشینی شدن کارها و باال رفتن سطح درآمد و ... دانست. شده است.

ر ظامروز، خرید یکی از اصلی ترین عناصر زندگی مدرن می باشد و مراکز خرید و فضاهای آن بعنوان یکی از اصلی ترین مکانهای عمومی شهر در ن

 د. گرفته شو

ید رفتن و ی به خرمیالدی بین انگیره 1312 میالدی بر می گردد. ادوارد تابر در سال 1355تقریبا به دهه ی « جامعه شناسی خرید»ریشه های تاریخی 

او در  میالدی بلنگر و همکاران 1311خرید کردن تفاوت گذاشت و موجب گردید تا خرید به عنوان شکلی از فراعت در نظر گرفته شود. در سال 

 (.151، 1939مدیری و اسدیان، ) نددتشخیص دا ری های موجود، مشتری تفریحی را نیزمیان انواع مختلف مشت

 :رت کهبدین صوماهیت خرید  بطور کلی تغییربنابراین در حال حاضر، حتی خریدکاالهای روزمره تبدیل به یک رویداد فرهنگی شده است.

رید و افزایش اوقات فراغت و ارتقاء تجهیزات و استانداردهای مراکز خ ذران زندگی نه فعالیتی برای گ تخرید بیش از پیش یک فعالیت فراغتی اس 

 زو تغییر سبک زندگی، تمای گردد( در ایجاد هویت مردم) که در ذیل بدان اشاره میمصرف نماید. همچنین خرید و مردم را تشویق به خرید می

د با یطبقاتی و ... تاثیر گذار است. خرید بعنوان یک فعالیت عینی و اجتماعی جای خود را به یک فعالیت فردی و ذهنی واگذار نموده و تجربه خر

های ل و انگیزهاشوند. مالک مصرف و انتخاب کاال مبتنی بر فایده مندی و رفع نیازهای اساسی نبوده و اشکامیال، آرزوها و رویاها ساخته و پرداخته می

کننده که باید نیازهای خانوادگی و شخصی را برآورده کند نخواهد بود و ممکن گوناگونی از خرید وجود دارد. لذا در اینصورت خرید عملی خسته

 است تفریح وسرگرمی محسوب شده که رضایت و لذت را در پی خواهد داشت. 

 د.گردسی میبرر وتغییرات مترتب برآنطور مبسوط مفهوم مصرف  در ذیل به، یه مصرف طرح شدهخرید همواره در سابا توجه به اینکه با این حال، 

 :و تحول آن مفهوم مصرف

 ( مصرف به معنای:1331به عقیده کاستلز )

است؛ به  هم ابزارفرایند اجتماعی تخصیص کاال به وسیله مردم یا همان طبقات اجتماعی است... از منظر طبقات اجتماعی، مصرف هم نوعی بیان و »

ید تعیین بط تولعبارت دیگر، یک عملکرد اجتماعی است که با درون مایه )ایدئولوژیکی( خاص و روابط توزیع و همچنین تضادهایی که با روا

 . (25، 1932بایگی، )قلیچ و خطیبی «یابدشود، عینیت میمی

هات مجذوب خود اری جتباط تنگاتنگی دارد؛ موضوعی که مفسران را از بسیتاریخ تاثیر مصرف بر زندگی شهری با تاریخ پیدایش مرکز خرید ار

 کرده است.

 (.11به طور مداوم ساخته شده اند )منبع قبلی: و در حقیقت به گفته بتسکی پاساژها اولین کاخ های مصرف هستند که

نابراین خرید و به طور کلی تر فرهنگ مصرف کننده بود؛ ب ( به این مسئله توجه می کند که توسعه شهری عاملی کلیدی در پیدایش مراکز1389چنی )

ف قباال رفتن هزینه اجاره ، اثر مهمی بر توسعه فروشگاه های بزرگ داشت به دلیل اینکه چنین حوزه ای فرصت هایی برای خرده فروشی زیر یک س

ه قدرت های بازار و به خصوص تقاضاهای سیستم تولید انبو)در یک مکان( امری اقتصادی و مقرون به صرفه بود. مرکز خرید پاسخی به تقاضاهای 

 (.12)منبع قبلی: بود که نیازمند  شیوه منطقی تر برای فروش بود
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ی بین افراد و مصرف بعد از جنگ جهانی دوم به یک موضوع جامعه شناختی تبدیل شده است؛ چرا که نظر است که رابطه ن( بر ای1335دانیل میلر )

( نیز معتقد است که تحلیل زندگی در جامعه معاصر، متضمن  نوعی 2551« )جرمی ون گرپ»مصرف به بخش اساسی زندگی افراد تبدیل شده است، 

 که باید در یک مسیر مرتبط با مصرف تحلیل شود.  نگاه به زندگی به عنوان مجموعه ای از مسائلی است

نیز هنگامی که درباره پدیده ی شهرنشینی و فضای فرهنگی مرتبط با آن بحث می کرد به طور ضمنی به این مفهوم اشاره کرد. از نظر « جورج زیمل»

ن شهرها به شیوه ای از زندگی روی می آورد که با زیمل، انسان شهری برای بازسازی هویت از دست رفته خویش و برای فرار از گمنامی در کال

 .(11، 1981)ربانی و رستگار،  مدگرایی و مصرف همراه است

ی مارکهای اامروزه تقریبا در تمام جوامع جهان می توان انسانهای فقیری را شناسایی کرد که زیر بار قرضهای سنگین می روند تا با خرید کاالهای دار

 .(132، 1982زاد، )نیک کنند معروف، نوعی هویت پیدا

در حالی نیز  رهنگیفدهد. فرایند جهانی شدن یابی را نیز تحت تاثیر قرار میهای هویتلذا اقتصادی شدن فرهنگ و فرهنگ مصرفی، الگوها و روش

 . (51، 1988)بقایی و همکاران،  کندهویت و انفکاک اجتماعی تبدیل می ، مصرف را به منبع اصلیرا تخریب می کند که همه مرزهای فرهنگی

مصرف امروزه به یکی از اساسی ترین مفاهیم برای درک جامعه ی مدرن بدل شده و از زوایای بندی نمود که توان بدینصورت جمعبطور کلی می

یشمندان قرن قتصادی بود، اما اندمختلف مورد بحث صاحب نظران قرار گرفته است. اگر جه تلقی اولیه از مصرف، فعالیتی برای رفع نیاز یا عملی ا

ها ویتهبیستم، بیش از همه بر شکل فرهنگی مصرف تاکید کرده و مصرف فرهنگی را مهم ترین مولفه ی جامعه مدرن دانسته اند. مصرف فرهنگی ، 

یاسی )طبقه( یا پیوندهای سموجب می شود تا فرد به جای اینکه از طریق روابط اقتصادی « فرهنگ مصرفی») سبک زندگی ما را شکل می دهدو 

؛ نیازها و  .(132، 1982زاد، )نیک هویت یابد« شیوه زندگی»)ملیت( هویت پیدا کند، با خوردن، نوشیدن، نحوه گذران اوقات فراغت یا به عبارتی، 

جه در نتی ا و تمایزات اجتماعی است.ات هتمایالت ما را سامان می دهد؛ مواد الزم برای تولید تخیالت و رویاها فراهم می کند؛ نشان دهنده ی تف

در نتیجه مفهوم مصرف شامل تمامی انواع فعالیتهای اجتماعی است که می توانند برای  بجای توجه به نیازها، بر پایه امیال بنا شدند.مصرف مدرن 

فعالیتهایی که ممکن است مردم برای امرار معاش انجام دهند. یعنی مصرف بر پایه نیازهای اجتماعی و  در کنار ویژگیها و هویت مردم به کار روند

 .مورد توجه است )نه طبیعی و زیستی(فرهنگی 

ی از دها به محل تجارت شمار زیاها و راستهگیری آنها به سوی فرهنگ مصرفی باعث شده تا خیابانی شهرهای بزرگ ایران و جهتتغییر چهرهو 

ها و مراکز خرید در شهرها را که ناشی از استقبال افراد می باشد گونه فروشگاهتفریحی شده و رشد قارچ -فروشگاههای لباس و مجتمع های تجاری

 . (15، 1981)ربانی و رستگار،  بدنبال دارد

 روند تحول مراکز خرید شهری )از بازار تا مگامال(

گردد، یف یکی ارائه مو قیمتی که از طر گردندن بوسیله پول با هم روبرو میاال وخرید آشنده جهت مبادله کت که خریدار و فروسمحلی ای بازار

 . (25، 1981)آقاجانی،  شودتوسط دیگری پرداخت می

اله با عنوان و مفهوم کامال برای اولین بار این مس 1351ولی پس از آن در سال  .شروع گردید 1355جغرافیای بازار ابتدا به شکل محدود ونارسا از سال 

 (.25)منبع قبلی: ای به وسیله ویلیام اپلبوم مطرح شد و تا اندازه ای حدود و ثغور آن معلوم گشتتازه

 است ) فرهنگوی دارای دکان باشد، آمده ز دو سدر فرهنگ آنندراج بازار بمعنی محل خرید و فروش کاال و خدمات و یا کوچه سرپوشیده که ا

 (.159، 1959معین، 
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ای در شهرهای ایران داشته است. همچنین جدای از مرکز خرید در گذشته شامل دو عنوان بازار و بازارچه بوده است که دارای قدمت و سابقه دیرینه

ه است و کردفرهنگی بازار است، ایفا می -ه از نقشهای اجتماعیتجارت محل معاشرت، مسایل سیاسی و مراودات را نیز ک یک مرکز داد و ستدد و

ها ) محل استقرار هر یک از اصناف(؛ داالن )بخشی از راسته ها(، رستهاصلی(، چارسوق )محل تقاطع راستهرهای بععناصری چون راسته ها )مدارای 

و  رکه عالوه بر یک صنف خاص کاالهای دیگر نیز در آن وجود داشت( ، سرا یا خان )تجارتخانه و محل تحویل جنس(، خانباز یا کانبار )محل انبا

شاغل(، قیصریه یا قیصرا ) محل کار صنعتگران ظریف کار همچون کار بر روی اجناس برای آماده سازی آن(، تیم و تیمچه ) مرکز چند تجارتخانه م

در  اند وو مردم برای خرید و فروش کاالهای اصلی به بازار بزرگ می رفتهبوده است زرگران و گوهریان( ودکان ) واحد فروش و عرضه خدمات( 

ت کرده اسازهای یک محله و خریدهای روزانه را برطرف میکنار آن بازارچه و دکانهای خرید، ساکنین یک محل را تشکیل می داده است که نی

 (.25)منبع قبلی: 

 یدر ایران بازار با کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و مذهبی یکی از نشانه های محوری در ساختار تمدن است. مکان بسیاری از فعالیتها

و خرده فروشی، بازار خیابانی، صرافی، واردات و صادرات،  مده فروشیت. کسب و کارهای مختلف ععمومی و قلب تپنده شهرها بازار بوده اس

 . (Khorrami Rouz,2014,1876) فعالیتهای مذهبی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی تماماً در بازار وجود داشته است

 

 
 پردازیم: کارشناسان و متخصصان نظرات متفاوتی در مورد بازار دارند که در زیر به برخی از آنها می

Krotis Bachت قاارویدادها و اتف باشد.های مذهبی میت، حل مشکالت سیاسی و تشکیل جنبش: بازار در کشورهای اسالمی و شرقی مکان تجار

 (Ibid ).دننگذارند دانش خودشان را و اخبار جدید را از بازار دریافت می کد. بعالوه شهروندان به اشتراک میاصلی در شهر در بازار اتفاق می افت

George Klark  ترین مرکز تجارت است که به دست بشر ساخته شده است. امروزه کشورها ساخت مراکز نویسد: بازار بزرگترین و کاربردیمی

ماعی و ست ؛ آن یک سیستم مناسب برای فعالیتهای اجتار مرکز تولید و توزیع فعالیتهااند. در اصطالح کلی، بازادهخرید و مراکز تجاری را توسعه د

 (Ibid ).کندنقش مهمی را ساختار شهری ایفا میاقتصادی است و 

می نویسد: بازار جمعی از امکانات عمومی مانند: حمام، مسجد، مدرسه، تکیه، سقاخانه، و زورخانه برای تشکیل   Kamran Adlدر تعریف او از بازار، 

 کامل و یکنواخت برای میزیانی فعالیتهای مختلف اجتماعی، مذهبی و سیاسی مردم است.و ایجاد یک بافت 

 ربازارها معموال در دروازهای شهر ساخته می شد و در بخشهای مرکزی توسعه می یافت. بنابراین، آنها بعنوان یکی از راههای اصلی دسترسی د

 شهرهای قدیمی عمل می کردند.

 طبقات اجتماعی را از طریق ارائه طیف گسترده ای از محصوالت با کیفیت های متنوع تامین می کرد.های تمام بازار خواسته
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وهی رمراکز خرید ) همچنین مال ها و میدانهای خرید( نسخه قرن بیستم بازارها و فرزندان صنعتی شدن و معماری مدرن هستند. مراکز خرید شامل گ

می باشد. این مراکز همچنین خدماتی چون رستوران، پارکینک، تفریح و آرایشگاه و ... را نیز ارائه می از مغازه ها در فضای مسقف یا غیر مسقف 

 محله و بسیار عوامل دیگر مراکز خرید دارد.  ،دهند. تنوع این خدمات بستگی به اندازه،  منطقه

بازارهایی  ،بخش متمایز از بخش های سکونتگاهی شکل گرفتدر شهرهای بزرگ به تدریج برخی از مراکز تجاری در عرصه ای متمایز از بطور کلی 

 که به صورت خطی و در امتداد مهمترین مسیرهای سکونتگاه توسعه یافتند.

ته بود و فدر دوره پهلوی اول از یک سو به دلیل توسعه استفاده از خیابان و مسیرهای مستقیم کالسکه رو که از اواخر دوره قاجار موردتوجه قرار گر 

یری شرایط ود و هم چنین به دلیل شکل گبسوی دیگر به سبب استفاده از اتومبیل برای حرکت در شهر که در دوره پهلوی به تدریج رو به فزونی  از

جدید اجتماعی و تامین امنیت جمعیت و شهری به گونه ای که بافت شهری ارگانیک کهن مورد نیاز نبود، شکل بافت جدید شهر دگرگون و در 

 موارد از تقسیم بندی شطرنجی شکل استفاده شد.بیشتر 

در . ودب یکی از پیامدهای تغییر ساختار شهر، شکل گیری خیابانهایی برای تردد وسایل نقلیه موتوری  بوود که در دو سوی آن پیاده روها شکل گرفته

اخته شد و روها سماری دکان در دو سوی خیابان و پیادهخیابان هایی که از جنبه تردد و تراکم جمعیت ساکن و عابران در وضع متناسبی بودند، ش

دنه بکمبود فضا برای توسعه کاربری های تجاری وجود نداشت، اما به تدریج در برخی از خیابانهایی که از رونق تجاری خوبی برخوردار شدند ودر 

 ای روزافزون در حال افزایش بود، پاساژ ساخته شد. ضا به گونهواقع در کنار خیابان چندان جایی برای توسعه دکان ها وجود نداشت، یا رونق و تقا

توان تا حدودی با چگونگی ساخت کارونسرای شهری در کنار راسته بازار مشابه دانست، اما به تدریج ها را میگیری پاساژها در کنار خیابانشگل

کار اختصاص یافتند. که ماهیت کارکردی آنها با پاساژهای نخستین  تر به دفاترا بوجود آمد که برخی از آنها بیشهای جدیدی از پاساژهصورت

دیگری  عمتفاوت است. افزون بر این به پیروی از فروشگاههای بزرگ گاه زنجیره ای در امریکا و اروپا در ایران شکل گرفت.  و در دهه های اخیر نو

خدماتی، برخی از فضاها  فعالیت های مربوط به گذران فراغت یا فضاهای از مجتمع ها و مراکز تجاری شکل گرفته که افزون بر دفاتر اداری و 

 فرهنگی نیز در آنها پدید آمده است. 

 بنابراین امروزه مراکز خرید بعنوان یک فرم اوقات فراغت برای انسان مدرن در نظر گرفته می شود. 

 تفریحی و فراغتی با نام مگامال در جهان ایجاد شد.  –با فراغتی شدن خرید ومصرف و تکامل مال ها ساختار جدیدی از فضاهای تجاری  و خدماتی 

ر دهه د که وجود تسهیالت حمل ونقل پیشرفته در شهرها بزرگ زمینه احداث این مراکز را فراهم نموده است که اولین نمونه از این مراکز در امریکا

ساخته شده و به شکل بازار سرباز که در هر طرف آن فر وشگاهی بزرگ وجود داشت. اما این بازارها در شکل امروزی بصورت  1315تا  1355

 و شامل فضاهای مراکز خرده فروشی، هتل ها، رستوران (22، 1981) آقاجانی،  اندین ساختمان بزرگ دیگر بوجود آمدهسرپوشیده و از اتصال چند

 .(151، 1939)مدیری و اسدیان،  های تفریحی می باشدهایی مانند پارکتفریحی و جاذبهها، تسهیالت 

رن افراد کنندگان ایجاد شد و هندسه متاثر از معماری مدرید مطابق با اصول معماری پیشرفته، فضاهای فراغتی برای مصرفبا شکل گرفتن مراکز خ

اهای هاست. در گذشته فضکشاند. اصل خرید و مصرف اصلی بنیادین و غایت الغایات همه این مدرن سازیبیشتری با به سوی این مراکز خرید 

رده است، ک تجاری تسهیل گر نیازهای اقتصادی انسان از طریق داد و ستد بود و از ارکان هر مجموعه زیستی بود و در واقع حکم قلب را برای آنها ایفا

 زاده غریزه تجاری انسان می دانند.از این روست که تمدن انسان را 

، ارتباط زنیدر حال حاضر مراکز خرید مکانی برای بروز هر آنچه نادیده گرفته شده است، میل به متفاوت زیستن، میل به زندگی مدرن، پرسه

ی افزایش یافته، و با جذبه و درخشش ویژهمراکز خرید و پاساژهای مدرن در کالنشهرها روز به روز امی بینیم اجتماعی، مد، تفریح و ... همانطور که 
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کشانند، بی انکه قادر باشند زمینه تعمیم رفاه و تعمیم آسایش طبقه مرفه را به سایر طبقات داشته ها را به سوی خود میکه دارند همه چشم ها و هوس

 باشند. 

 

ی د مجتمع های تجاراواردی که نظر را به خود جلب می کند تعدیکی از م همچون سایر شهرها و باالخص کالنشهرها شهر مشهدکالنابانهای در خی

 این نوع عملکرد به جای اینکه سرمایه را به سمت بخش های تولید هدایت کند به سمت مشاغل توزیعی هدایت می کندلذا  در تمام نقاط شهر است.

مشاغل کاذب تولید می شود که به اندازه ای که مورد نیاز است سوددهی و از آنجایی که تعداد مشاغل از نیاز بازار فزونی می یابد در واقع به نوعی 

ف رجامعه کنونی را جامعه مصرفی نامیده اند. با این حال افزایش امکانات مصرفی، منجر به رفاه، آسایش و آرامش بیشتر نشده است. امروزه مص ندارد.

ارزش  ی خود را بهو نشان دادن موقعیت اجتماعی است، زیرا ارزش های تولید جاراهی برای نشان دادن تمایز و تشخص اجتماعی و نیز کسب منزلت 

 نابراین، با حاکم شدن تفکر فردگرایانه، جستجوی لذت، آسایش و تفریح از اولویت های مردم معاصر است.باند. های مصرفی داده

 شودیتر، تضمین کننده سعادت دانسته مرید و مصرف کاالهای بیشامروزه هویت و سرگرمی مردم به مصرف و خرید پیوند خورده است و در نتیجه خ 

 . (153، 1981جاه، )رفعت

 جدول زیر درک روشنی را از تفاوت بین بازار و مراکز خرید امروزی می رساند.

 مراکز خرید بازار

فضاهایی دارای قسمتهای کوچک هستند که آنها کارکرد بیشتر از  تلفی از نظر فرم و عملکرد دارد.بازار فضای مخ

 تجاری دارند. 

 اند. مغازه ها کوچکتر شده فروشگاهها بزرگتر بودند.

مغازه ها در رشته های مشابه و یکسان از نظر کسب و کار در یک راسته 

 خاص واقع شده بودند. 

پراکندگی مجموعه کسب و کارهای مربوط به هم و کسب و کارهای 

بی ارتباط با هم از بین رفته است و معموالً مغازه ها با رشته های مختلف 

 کسب و کار در کنار  یکدیگر واقع شده اند. 

بازارهای گرچه شلوغ، فضایی با امنیت باال برای عبور و مرور و 

 خریداران ارائه می کند. 

 اقد مسائل امنینی و  نظم بازار ها هستند.آنها ف

آنها بطور سلسله مراتب اولویت بندی براساس حرفه  راهروها یا ورودی 

 هایی برای دسترسی به هر یک از راسته ها داشتند. 

 هیچ راهرو یی  پیش از دسترسی به مراکز خرید وجود ندارد.
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 ایصل در ناحیهمجموعه مغازه های  متساختار بازار بعنوان مرکزی از 

 خاص از شهر بود 

 آنها در مناطق مختلف شهر واقع شده اند. 

 آنها فاقد قابلیت تعامالت اجتماعی هستند.  بازارها  دارای قابلیت ارتباطات اجتماعی بود. 

 آنها هیچ نقش سیاسی ندارند.  بازارها نقش چشمگیری در زندگی سیاسی مردم داشت.

 آنها می توانستند در مرکز شهر، حومه شهر و ... واقع شوند. واقع می شدند.بازارها در مرکز شهر 

آنها معماری مشابه در شرایط آب و هوایی متفاوت از شهرهای مختلف  معماری بازارها کامال مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه بود. 

 دارند. 

 بسته به منطقه، اگر بازار مسقف بود، سوراخهایی در سقف برای

 روشنایی و تهویه فضا وجود داشت. 

اگر آنها مسقف هستند، آنها از روشهای غیر طبیعی برای روشنایی و 

 تهویه بکار می برند.

ساختار آنها معموال یک طبقه )طبقه همکف( و حداکثر دو طبقه در 

 بعضی فضاها بودند. 

 هیچ محدودیتی برای تعداد طبقات وجود ندارد.

با خاک تغلیظ شده و گاهی سنگ فرش ساخته  مصالح بازارها معموال

 می شد. 

 کفپوش آنها معموال از سنگ ساخته شده است.

آنها در مجاورت عناصر مهمی شهر مانند مسجد، مدرسه و نهادهای 

 دولتی بودند.

 هیچ اولویتی برای انتخاب محل ساخت آنها وجود ندارد. 

)راسته برای جدایی فضایی بر اساس ارزش، قیمت و جذب کاال 

 کاالهای کم اهمیت تر و قیصریه برای کاالهای گران(.

 هیچ جداسازی فیزیکی بین رشته های مختلف حرفه ای وجود ندارد. 

 

 

 مطالعات انجام شده در زمینه مراکز خرید:

 ذیل به برخی مطالعات و موضوعات مورد توجه در آنها اشاره می گردد:در زمینه مراکز خرید مطالعات مختلفی انجام گرفته است، که در 

 مطالعات سال محقق

 1381 دیمایک پرس

توصیف  را برای« ولتاریاییخرید پر»تحقیقی درمراکز خرید استرالیا انجام داده است. پرس دی، اصطالح 

برد. این جوانان پولی ندارند که هزینه کنند اما زمان زیادی در اختیار دارند  های جوانان بیکار بکارفعالیت

 که در مراکز خرید صرف کنند.

 2551 مونا ابازا

شان می ن» مراکز خرید، فرهنگ مصرف و باز شکل گیری فضای عمومی در مصر» در تحقیقی با عنوان 

است. در این مطالعه نشان داده شده است دهد که مراکز خرید فضای جدیدی برای تعامل اجتماعی شده 

 موقعیتی که ابازا از آن با عنوان ه مراکز خرید به مکانی عمومی برای همه طبقات بدل شده است،ک

 د می کند.یا« دموکراتیزه شدن فضای عمومی»

دانیل میلر و همکاران 

 او
1338 

ای هنیست بلکه از مهم ترین مولفهمیلر و همکارانش ادعا می کنند که خرید صرفاً بازتولید هویت ها 

 هاست.برساختن هویت

 1312 ادوارد تابر
بین انگیزه خرید رفتن و خرید کردن تفاوت گذاشت و موجب گردید تا خرید به عنوان شکلی از فراغت 

 در نظر گرفته شود.

 (Khorrami Rouz,2014,1877) مآخذ:
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 دادند. های موجود، مشتری تفریحی را تشخیصدر میان انواع مختلف مشتری 1311 بلنگر و همکاران

 1383 جنسن
میالدی، خرید فعالیتهای فراغتی برجسته شده و در 1385مطالعه وی نشان داد در انگلستان از انتهای دهه 

 تعادل با گذران یک روز در ساحل است.

 1331 بلوچ و همکاران
خرید فراغتی یک شکل از مصرف پر تفریح و تجربی است که تجارت لذت بخشی را برای خاطره خود 

 کند.اشخاص تولید می

 2553 میراهل
اند اما هی اشباع رسیدنشان داد که در حالی که توسعه شاپینگ سنترها در ایاالت متحده در اروپا به درجه

 در آسیا به سرعت در حال پیشرفت کردن هستند.

 1335 دانیل میلر
ا شناختی تبدیل شده است، چرارابطه بین افراد و مصرف بعد از جنگ جهانی دوم به یک موضوع جامعه 

 که مصرف به بخش اساسی زندگی افراد تبدیل شده است.

 2551 جرمی ون گرپ
تحلیل زندگی در جامعه معاصر، متضمن نوعی نگاه به زندگی به عنوان مجموعه ای از مسائلی است که 

 باید در یک مسیر مرتبط با مصرف تحلیل شود.

 - جورج زیمل
ی اازی هویت از دست رفته خویش و برای فرار از گمنانی در کالنشهرها به شیوهانسان شهری برای بازس

 آورد که با مدگرایی و مصرف همراه است.از زندگی روی می

 1322 ماکس وبر 
یوه زندگی ی اقتصادی نیست، بلکه شدر کتاب اقتصاد و جامعه مبنای قشربندی و تمایز اجتماعی تنها طبقه

 آید.رفته نیز معیار قشربندی اجتماعی بحساب میو الگوی مصرف به کار 

 ( و ...1931)آهور و همکاران، (، 1939(، )مدیری و اسدیان، 1981)ربانی و رستگار، (، 1989)کاظمی و اباذری، مآخذ:  

فهوم خرید و طور کلی به تغییر مرائه شده در قسمت قبلی بوده و به بندی ارید بیش از پیش گویای جمعبررسی مطالعات انجام شده در باب مراکز خ

 اند.های رفتن به مراکز خرید و بعضاً نتایج حاصل از این تغییر پرداختهتحوالت مراکز خرید از گذشته تا به امروز، انگیزه

 گونه شناسی خریداران:

 در مطالعات و قلمداد کرد. همان طور که ان تنها وسیله کسب معاش به حساب آورد، بلکه این امر را باید یک هدف ثانویهوتخرید را دیگر نمی

درصد از سفرهای خرید، اقصادی است. به دلیل  25دهد، هدف اولیه انگلستان نشان میدر « باکون» تحقیقات اشاره شده در فوق و همچنین تحقیق

حال حاضر، خرید بیشتر یک  ماهیت تفریحی مصرف؛ خرید کردن چیزی بیشتر از خرید کاالهای حاضر در مکان های خاص است؛ چرا که در

کند، خرید اکنون تنها یک تجربه است که مادیت خود را از دست داده و به نیز مطرح می« هیمفری»رویداد فرهنگی و اجتماعی است. همان طور که 

ه امری لذت رفع معیشت، ب از امری خسته کننده ودر جهت یک رویداد فرهنگی تبدیل شده است. با گذر زمان و تغییر و تحوالت مختلف خرید نیز

 . (255، 1981آبادی، )حسین بخش مبدل شده است؛ به طوری که می توان بعضی از عناصر فراغتی را در آن یافت

اکنون خرید به عنوان یکی از رایح ترین محرک ها برای سفرهای گردشگری درون مرزی و حتی برون مرزی تبدیل شده است و خرید و گردشگری 

 رابطه تنگاتنگی با هم پیدا کرده اند، زیرا تجربه خرید لذت بخش )تفریحی( می تواند انگیزه مهمی برای سفر باشد. 

متمرکز  1355د که خریداران را بر اساس انگیزه ها و فعالیتشان دسته بندی کرد. گونه شناسی او که به زنان خانه دار دهه استون از اولین صاحبنظرانی بو

 .(91، 1981)کاظمی و اباذری، بود. شامل چهار نوع مصرف کننده ) اقتصادی، شخصی، قومی و بی عالقه( می شد

ارائه دادند که شامل خریداران وفادار، راحت طلب، وسواسی و کسانی که آگاهانه چانه  استفنسون و ویلت بعدها گونه شناسی چهاربخشی مشابه

 زنند، است. می
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جامعه مختلف چند نوع از خریداران را شناسایی کردند. خریداران غیر فعال،  11لسروهیوگ در تحقیق خود در مورد خرید و سبک زندگی در 

گرا، خریداران موقتی )انتقالی(، خریداران راحت ران سنتی، خریداران وفادار فرعی، خریداران قیمتگرا، خریداخریداران فعال، خریداران خدمات

 بندی نشده.طلب، خریداران خالق، خریداران طبقه

ندگان نفین و دیگران بر اساس تحقیقی در مرکز خرید وست ادمونتون، پنج گوه از خریداران را ) خردار معمولی، خریدارا چند منظوره، مصرف ک

 فراغتی، مصرف کنندگان اجتماعی، خریدار ترکیبی( را شناسایی کردند.

تفاده از های مختلفی مانند خریدهای فراوان، اسدر گونه شناسی بالچ و دیگران، اولین دسته، مشتاقان مرکز خرید هستند، افرادی که درگیر فعالیت

را و دسته سوم از استفاده کنندگان مراکز خرید، رفتار بیش از حدشان نسبت به گذران خدمات و فعالیتهای دیگر هستند. دسته دوم خریداران سنت گ

بت سوقت در مراکز خرید است. دسته آخر حداقل گراها هستند که به واسطه حضور نسبتاً کم آنها در فعالیت های مربوط به مراکز خرید به آنها ن

 داده شده است.

 سی که بر اساس مکان خرده فروشی و انواع خرید کاال تنظیم نمود. ماجانن چندین گونه شناسی دیگر را برر

 ردد.گبه شرح ذیل ارائه می طبقه بندی خریداران به پنج دستهمطالعات انجام گرفته جمعبندی نگارنده در خصوص بررسی  عنایت به با

و بقا است. خرید خاصی را در ذهن دارند، خرید به عنوان  خرید فعالیتی پرزحمت  است فعالیتی که عهده دار مفهومی از زندگی: : خریدار سنتی1

ریزی هو از انواع خریدهای برنام قیمت و در دسترس بودن است ، انتخاب م می شود ) شاخصیک نیاز اجتناب ناپذیر، زمان بر، پرزحمت و هدفمند انجا

 (.باشدشده می

 9امهبرن) از انواع خریدهای بیزیادی در اختیار دارند که در مراکز خرید صرف کنندپولی ندارند که هزینه کنند اما زمان : خریدار پرسه زن : 2 

 مانند جوانان و اقشار پایین دست .باشد(می

ال مدرن بیش از اینکه مبتنی بر نیاز باشد، بر اساس امیاغت تعریف شده است. مصرف امروزه مصرف نیز به عنوان فر: : خریدار مدگرا و مصرف گرا9

وض استدالل می عاین رو هسته اصلی مصرف بیشتر اجتماعی و فرهنگی دارد تا اقتصادی. دیدگاه سنتی نسبت به خرید را رد می کند و در  است. از

 ندی اجتماعی است که از طریق آن، مردم با روش های پیچیده به خود هویت می بخشند ) هویت طبقاتی(کند که مصرف فرای

ا، ایجاد هی برای همه طبقات، بازشناسی هویتمرویی از کنش اجتماعی، تعامل و تجربه است. فضا برای تعامل اجتماعخرید قل: : خریدار تجربه گرا1 

تجارب لذت بخش و ... است. برخوردار از آزادی انتخاب که امکان ابراز وجود و ارائه خدمات به دیگران برای تحقق خویش و کسب احترام 

 لبانه را فراهم می کند. اجتماعی در قالب فعالیتهای داوط

                                                           
اقع این نوع از خرید باشد. در وشود از جنبه های مهم رفتار مصرف کنندگان میای گفته میخرید برنامه ریزی نشده، خرید با تصمیم آنی، خرید تفننی و از دید روانشناسانه تکانه .3 

و پایداری به  ن هدف، قویک تمایل و اشتیاق برای خرید است. این اشتیاق یک احساس ناگهانی و شدید بوده و اغلب وسوسه انگیز است. این نوع از خرید میل فوری، بدوتجربه ی

 خرید کاال می باشد. 

س نیاز در مشتریان در زمان مواجهه با محصول یا تبلیغات ارائه شده برای آن، های موجود و عرضه شده توسط بازاریان برای تحریک  مشتریان به خرید بی برنامه، خلق احسامحرک

برنامه توسط بازاریان با عرضه محصوالت وسوسه انگیز و مکمل کاالهای اصلی، ظواهر فیزیکی و موقعیتی فروشگاه، مطلوب بودن عوامل ریک مشتری به بروز رفتار خرید بیتح

 باشد. محیطی از قبیل نور کافی و ... می
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داف تفریحی و سرگرمی است.) بیشتر در پی شادی و تفریح حاصل از خرید هستند. هدف از عازم شدن به مراکز خرید، اه: : خریدار فراغتی5 

 مجهز بودن و چند منظوره بودن و متنوع بودن مرکز خرید است(. ، انتخاب شاخص

  منظور را بطور همزمان دارد.از خرید چندین : : خریدار چند منظوره1  

ای به رفتن به مراکز خرید ندراند. و در نظر این افراد، مراکز خرید به دلیل وقت گیر و شلوغ بودن یک دردسر محسوب عالقه :: خریدار منفعل1 

و جزء  نندکفعالیتهای دیگر نمی ها، خوردن و شود و فرایند خرید را با بیشترین سرعت ممکن انجام می دهد و وقتی صرف تماشا کردن مغازهمی

 . باشدریزی شده میخریدهای برنامه

را و ...( گزن، مدگرا، تجربههای مختلف خریدار )پرسهدر گونه های مهم در کنار سایر عوامل با توجه به اینکه فراغت بعنوان یکی از عوامل و انگیزه

بعبارتی بهتر خرید برای فراغت )تشریح مفهوم فراغت و ارتباط فیمابین خرید با فراغت( موضوع مهمی باشد، لذا ارائه عنوان خرید فراغتی و مدنظر می

 است که با توجه به پیوند مستحکم آن با موضوع جذب توریسم و گردشگر ضروری دانسته شد که ذیالً بدان پرداخته شده است.

 :یا خرید برای فراغت خرید فراغتی

زاد می باشد که هر فردی به میل خود از آن استفاده می نماید. استفاده بهینه از ایام ن استراحت، آسایش، آرامش و زمان آااوقات فراغت به معنای زم

 (.12، 1935)جهاد دانشگاهی مشهد،  فراغت نقش بسزایی در بهداشت روانی افراد جامعه خواهدداشت

 د:دارهای مختلف اشاره تعاریف فراغت از دیدگاه ارائهبه اختصار به تعاریف زیر 

 

 دهخدا
در فرهنگ لغت دهخدا فراغت به معنای آسایش و استراحت، ضد گرفتاری از کار و مشغله، فراغت داشتن و فراموش 

 کردن آمده است.

 پرداختن از فراغ، آسایش و استراحت، فراغت داشتن به معنای آسوده بودن و آرامش داشتن است. معین 

 اسالوسن
خوشنودی ل ه هستند و به دلیناوقات فراغت خود به فعالیتهایی می پردازد که به طور معمول اختیاری وداوطلباانسان در 

 .دو لذتی که به دنبال دارن

 جورج باتلر

 تفریحات سالمی که افراد در اوقات فراغت خود انجام می دهد، موجب انبساط روانی، رشد و توسعه شخصیت،

 جتماعی و احساس مسئولیت می شود و سالمت جسمانی، اخالقی و اقتصادی شخصممانعت از جنایت، مشارکت ا

 را فراهم می سازد. در اثر این گونه گذران اوقات فراغت، منافع فردی، گروهی و اجتماعی تامین می شود. 

 پارکر

یا  اد بر زمان کارتعریف نسبتاً کاملی از ماهیت اوقات فراغت ارائه می دهد، اوقات فراغت زمانی است که فرد ماز

اده واقع می دی مورد استفوظایف دیگرش دارد و این زمان برای استراحت، تفریح، موفقیت و پیشرفت اجتماعی یا فر

ها فرد آزادست استراحت کند، به دانش و اطالعات خود بیفزاید، مهارت های خود را ارتقا نسرگرمی که در آشود یا 

خود را در زندگی اجتماعی و در عرصه های حرفه ای، خانوادگی و اجتماعی بخشد و یا میزان مشارکت داوطلبانه 

 افزایش دهد.

 ماکس کاپالن
هایی از وظایف اجتماعی، نوعی ادراک روانی، آزادی و نوعی فعالیت فرهنگی است و خاطره ای دلپذیر، نوعی ر

 باالخره سرشتی از نوع بازی دارد.
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 نومیر
االت عاطفی و عادات اغت را شامل ذائقه های اجتماعی، حفراغت، عوامل فردی فراز صاحب نظران برجسته اوقات 

 .می دانند

 سوییل اسمیت
ای را که در زمینه فراغت از سوی متفکران اجتماعی اظهار شده به سه دیدگاه نظری )نظریه اجتماعی او نظریه های ویژه

 می کند. شدن، نظریه نقش و پایگاه و نظریه خرده فرهنگ خاص( تقسیم 

 

 

الذکر از فراغت به معنای نوعی اختیار و آزادی جهت استفاده از زمان مازاد بر زمان کار یا دیگر وظایفش بمنظور استراحت، با توجه به تعاریف فوق

آسایش و ... با هدف موفقیت، پیشرفت، سرگرمی، تعامالت اجتماعی و ... در راستای ارتقاء کیفی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و  تفریح،

 روانی می باشد. 

 .رندب، لذت میکه از خرید به عنوان فعالیتی برای گذران اوقات فراغت مصرف کنندگانی نامیدتوان را میخریداران فراغتی براین مبنا 

ای صد آنها، به خرید به عنوان وسیلهدر 91 که مشخص گردید با استناد به تحقیق جکسون در یک نظرسنجی کشوری از بزرگ ساالن امریکایی، لذا

های که در میان انواع مختلف مشتریبلنگر و همکاران او  توسط میالدی 1311در سال تحقیق انجام شده و همچنین نگرند.  گذران فراغت می برای

درصد از آمریکایی ها حداقل یک بار  15به این نتیجه رسید که  1335مطالعه دیگری در اواسط دهه  موجود، مشتری تفریحی را نیز تشخیص دادند.

گری، کان دیمدر ماه به مراکز خرید می روند و بررسی زمان اختصاص یافته به این کار نشان داد که امریکایی ها بعد از محل کار یا خانه، بیش از هر 

، دریافت که تقریبا همه زنانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند، از 1311در تحقیق خود در سال نیز تری  گذرانند.وقت خود رادر مراکز خرید می

ان نظرسنجی نیمی از زندر بررسی دیگری، بیش از و خرید لذت می برند و تقریبا یک چهارم از آنها تنها به قصد لذت بردن به مراکز خرید می روند. 

 شده، خرید ویترینی یا تماشا را به عنوان فعالیت مورد پسندشان در مراکز خرید برشمرده بودند. 

ها ها، تجربه خرید ارتباط کمی با خرید واقعی کاالتوان نتیجه گرفت که از نظر آنبر اساس نظریات مختلف ارائه شده و موجود در این خصوص می

ی( راغتخریداران فاین خریداران )به طور  کلی، ا بیشتر به سرگرمی، اجتماعی بودن و فراغت در کارهای روزانه گرایش داشتند. دارد. در عوض، آنه

تمایل دارند که بدون برنامه قبلی خرید کنند و بیشتر وقت خود را صرف گشت و  و دهندمحل اقامت تا محل خرید اهمیت می کمتر به میزان فاصله

 افراد تمایل دارند وقت شان را صرف کاری کنند که از آن لذت می برنداین دلیل این کار این است که و با دیگران کنند.  پی ودرپی گذار و خرید

 . و آن کار خرید است

 گیرد.یقرار مها و امکانات و تسهیالت اضافه (، بیشتر تحت تاثیر محیط مغازهفراغتی)خریداران این رفتارهای خاص توان اضافه نمود که می

رکت در مردم بیشتر به خاطر ش هستند که« خرید -سرگرمی«شکال پدیده مراکز خرید وست ادمونتون و مراکز خرید آمریکا دارای گسترده ترین ا

 .(52، 1931)آهور و همکاران،  یک یا چند فعالیت فراغتی به این مراکز خرید می روند تا به خاطر خریدن چیزی

حسوب برای سفرهای برون مرزی م هاترین محرکیکی از رایجو اند. یسم به طور ذاتی با یکدیگر مرتبطخرید و تور است کهثابت شده همچنین 

  شود.ها انجام میترین فعالیتی است که توسط توریستشود و تقریبا اصلی می

شهر در جذب زائر و گردشگران در شهر تی فریحی و سیاحبندی ارائه شده از جاذبه ها و فضاهای تاولویتجهت ملموس نمودن موضوع به لذا به 

توسط جهاددانشگاهی  ساله در عرصه اقتصاد زائر و زیارت 5طرح مطالعات سند راهبردی وتدوین برنامه مشهد با توجه به مطالعات انجام شده در 

 گردد.اشاره می 1935مشهد در سال 

 (113، 1981لکی، ( و )عبدالم1935جهاددانشگاهی مشهد، )مآخذ: 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ستندکه همراکز خرید مهمترین مکانهایی  بیانگر این است که مشهد در جذب زائران و گردشگرانی شهر های عمدهبهعملکرد جاذبا عنوان جدول زیر 

  .(12، 1935)قاسمی،  برخوردارندکالنشهر مشهد و گردشگران  راز استقبال گسترده ی زوا

 هادرصد بازدیدکنندگان از جاذبه جاذبه

 5881 بازار رضا

 21 پارک کوهسنگی

 1189 الماس شرق

 1182 مرکزی بازار

 1581 پارک ملت

 1189 زیارتگاههای اطراف مشهد

 11 بازار امین

 1983 کوهستان پارک شادی

 189 زیست خاور

 183 های آستان قدسموزه

 181 آرامگاه فردوسی

 588 پروما

 5 آرامگاه نادری

 283 پارک آبی و استخر

 581 سینما

 

 

ر این شهر د و بازاردر شهر مشهد سراسر استان و گاهی کل شرق کشور را تحت تاثیر خود دارد تر اشاره شد بازارها و مراکز خرید پیشنظور که هما

د بزرگ شامل مراکز خریز خرید متفاوت، معموال کاین مرا. که متفاوت از سایر شهرهای استان است رکز استان بودن و کالنشهر بودن آنبه دلیل م

و بهادنه ای برای تماشای  و عوامل جذابی برای گذران اوقات فراغترفاه شهروندان  د، که دارای مزایایی جهت خرید وهستنو چند منظوره تجاری 

 د.مغازه ها به وجود آور

رید در تمرکز مراکز خبازارها و مراکز خرید عمده در شهر مشهد در نقشه زیر نشان داده شده است. براساس نقشه می توان نتیجه گرفت که در ذیل 

 (.222، 1935ین منطقه می باشد )جهاددانشگاهی مشهد، مشهد در اطراف حرم و خیابانهای منتهی به آن است دلیل آن اقامت گسترده زائران در ا

(12، 1935مآخذ: )قاسمی،   
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 .بی و زیارتی شهر را متاثر نموده و خواهد نمودکم هویت مذهبیش از پیش این مراکز تجاری در تصویرسازی از شهر اثر گذار و کم توسعهلذا 

 ها:یافته

کنندگان بی حد و حصر، انسان مدرن با و مصرف کنندآوری و برآورده میمعمراکز خرید اماکنی هستند که همه نیازهای ما را در زیر یک سقف ج

ماری عتنوع و عرضه کاالهای گوناگون در مراکز خرید ارضا می شوند، مراکز خرید جایی هستند که معجزه مدرنیته در آن اتفاق می افتد، جایی که م

 کند. خلق فضای نو از خود عرض می

همترین علل م یستم بازارها و فرزندان صنعتی شدن و معماری مدرن هستندنسخه قرن بمراکز خرید جدید های صورت گرفته با توجه به بررسی

م، دتغییر و تحول خرید و مراکز خرید منتج شده از انقالب صنعتی، تولید و عرضه انبوه کاال، ترویح فرهنگ مصرف گرایی و تغییر سبک زندگی مر

ه این تغییر و تحول ک باشد.نتیجتاً تغییر در سیستم حمل و نقل شهری و ... میفرایند جهانی شدن، ورود صنعت اتومبیل و تغییر فضای کالبدی شهر و 

 گردد:بوجود آمده در مراکز خرید و مفهوم خرید و مصرف نتایجی را بهمراه داشته که ذیالً به برخی از آنها اشاره می

ته موثر بوده و تصویری تجاری از شهرها ساخ تصویرسازی از شهرها و بخصوص کالنشهرهاگسترش بیش از پیش مراکز خرید امروزی در  -

  کند.و تصاویر قومیتی، مذهبی، زیارتی و .... را متاثر می

اس امیال ن بیش از اینکه مبتنی بر نیاز باشد بر اسردای مباشد، لذا مصرف تودهسطحی و افراطی می مروج فرهنگ مصرف گرایی به شکلی -

 .جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد تا اقتصادیاست. از این رو هسته اصلی مصرف بیش تر 

ت شهری، قدرت خرید مردم و حتی ر نظر گرفتن فرهنگ، توزیع امکانابدون د ، کهعدم مدیریت صحیح در ایجاد واداره این مکان ها -

 امکانات رفاهی و ... شکل گرفته اند.

 شهرداری مشهد SDIمآخذ: استخراج شده از سایت 
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که موجب گسترش این مراکز بدون درنظر  م تولید(کاهش هزینه های تولید در اثر افزایش حجموضوع صرفه جویی ناشی از مقیاس ) -

 باشد.گرفتن سایر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ... می

 گردد.که به وفور مشاهده می مراکز خرید مشکل پارکینگ -

 زنی )مرکزی برای خنثی کردن تمایالت اعتراضی و عصیانی است(.سرگرم شدن در مراکز خرید و تقویت پرسه -

وع محصول اند نی متوسط به باالی شهری مستقر شدههاکه در محله، زیرا مراکز خرید کنندزندگی را مرزبندی می هایید سبکمراکز خر  -

ما در مشهد اساساً برای طبقات مرفه طراحی شده است زیرا وارائه شده با متوسط درآمد ساکنان آن تناسب دارد )برای مثال مرکز خرید پر

ی شود با توان مالی ساکنان آن منطبق است. بنابراین ساختارهای متناسب با ایجاد تمایز در مشهد وجود قیمت کاالهایی که در آنجا عرضه م

 دارد، این تمایز و تفاوت فرهنگی و منزلتی است(.

 د.حامی نیرومند سرمایه داری بدل گردیده ش بعنوانکه ثمره اش پیشرفت اقتصادی ن پاساژ، به گردشی هدفمندقدم زدن و پرسه زدن درو -

شود، مراکز خرید جدید مکانی است که سنت در آن قطع شود که در آن جا سنت بازتولید میحوزه ای فرض  به مفهوم سنتی، اگر بازار -

 و به چالش کشیده می شود.

 و ... -

 نتیجه گیری  

اهمیت دادن به تفریح و فراغت و حمایت مردم از آن ها و تاثیر آن ها روی  ،و مگامال ها در جهان هامالتحقیق های مختلف به نوعی تمایل به ایجاد 

 معاصر، قسمت اصلی چشم انداز تجاری اکثر کشورهای دنیا می باشد و نقش مهمی این مراکز خریدزندگی شهری را نشان داده اند واستدالل شده که 

رعت سدر آسیا به ت متحده و اروپا از این مراکز خرید، در حال حاضر این مراکز و با توجه به اشباع ایاالاست. در صنعت خرده فروشی ییدا نموده 

 باشدشرقی یکی از رو به رشدترین این پدیده میو به ویژه آسیای جنوب در حال پیشرفت کردن هستند 

امروزه خرید یکی  ولی .می از زندگی و بقا باشددار مفهوه شده بود، فعالیتی که باید عهدهفعالیتی پرزحمت دید ندر سراسر تاریخ اخیر خرید به عنوا

 از مهمترین فعالیتهای فراغت متعارف در جهان شده و مصرف نیز به عنوان فراغت تعریف شده است . 

 اهیتشهرها از مکنند که متفاوت از خرید کاال است و به واسطه آن، ای تولید مینگیاجتماعی و فرهامکان های ها(ها و مگامالاین مراکز جدید )مال

که نه تنها  ،است« پول تسلط و هژمونی»شدن شهرها به وجود آمده ، کنند. اتفاقی که در نتیجه مصرفی کوچ می« مصرفی»های به هویت« تولیدی»

بلکه توزیع فضاهای شهری را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در گذشته مسجد شهر محور و کانون فضاهای شهری بودند و سایر فضاها  معماری شهر

ه واجاین مناسبات با تغییرات اساسی م های تجاریو مگامال هامالاما امروز با آمدن  یافتند،میها داشتند، هویت اساس نوع تعاملی که با این مکان بر

 رواج مراکز خرید در شهرها باعث ساخت تصویری تجاری از این مکان ها شده است.  و شده است.
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