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مال های پایتخت از کی رونق گرفتند و تاثیرشان بر سبک زندگی 
مردم چیست؟ تجاری سازی ابرشهر تهران چه پیامدهایی دارد؟ 

 تهران در محاصره 
غول های تجاری

مال ها از کی به تهران آمدند؟
ظهور مال ها در تهران سابقه زیادی ندارد. تا همین چند سال پیش فروشگاه های زنجیره ای 
ش��هروند و س��وپرمارکت های بزرگ جذاب ترین مکان برای خرید خانواده ها بود تا اینکه  
هایپراستار از راه رسید و سبک و سیاق خرید کردن را به شکل مدرن تری تغییر داد. حاال اما 

در تهران و شهرهای بزرگ مراکزی ظهور کرده اند که به آنها می گویند»مال«. 
مراکز عظیم تجاری که در آنها می توان خرید کرد؛ کتاب خواند و به سینما رفت؛ غذا خورد، 
ورزش کرد و حتی بچه ها را به شهربازی برد. ساخت وساز مال ها در تهران اواخر دهه 80 و 
در دومین دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری و همزمان با فعالیت شورای سوم 
شهر تهران آغاز شد. سرمایه گذاران مال ها عمدتا سازمان ها و نهادهای ثروتمند و همچنین 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هس��تند و همان طور که چند برابر ساخت و سازهای 
عادی بازگشت سود دارند از نظر صدور پروانه تجاری حدودا پنج برابر پروانه های عادی برای 

شهرداری ها درآمد ایجاد می کنند. 
 این روزها این مال ها در گوش��ه و کنار شهر یکی پس از دیگری به بهره برداری می رسند با 
ساختار و شکل و شمایل مشابهی و البته تعداد زیادی از مغاره های خالی. مغازه هایی که نشان 

می دهد تجاری سازی در شهر تهران بدون توجه به نیازها و ظرفیت بازار پیش رفته است. 
بخش عمده مال هایی که امروز در تهران به بهره برداری می رسد یا درحال ساخت است در 
فاصله سال های 85 تا 92 یعنی همان دوره ای که قالیباف بیشترین تعداد پروژه های بزرگ 

عمرانی را در پایتخت اجرا کرد، مجوز و پروانه ساخت دریافت کرده اند.
 از ساخت پردیس های بزرگ سینمایی گرفته تا احداث تونل های جدید و تکمیل شبکه 
بزرگراهی تهران و البته در کنار همه اینها ساخت مترو و سایر فعالیت های جاری و اجرای 
پروژه ها و برنامه های منطقه ای هم ادامه داش��ت. چند س��ال پی��ش و در همان زمانی که 
پروژه های مختلف یکی پس از دیگری در تهران افتتاح می شدند، خیلی ها یک سوال جدی 
داشتند و آن این که شهرداری از محل چه منابعی، این طرح های بزرگ شهری و عمرانی را با 
وجود توقف کمک های دولت احمدی نژاد، پیش می بََرد و به نتیجه می رساند. این سواِل آن 
روزها، حاال جواب سر راستی دارد و همه می دانند اعتبار مورد نیاز برای بسیاری از آن پروژه ها 
و تونل ها و... از محل صدور پروانه های سنگین تجاری سازی که مال ها بخشی از آن هستند، 

تأمین شده است. 
خاستگاه اصلی و در واقع باید گفت زادگاه مال ها، آمریکا است، این مراکز بزرگ تجاری پس 
از جنگ جهانی دوم در آمریکا متولد شدند و در سال های بعد این شیوه فعالیت اقتصادی و 
در واقع شکل مدرن بازارها از آمریکا به سایر کشورها صادر شد و حاال پای آنها به ایران هم 

باز شده است.

تفریح یا مصرف؟
مهم تری��ن ویژگی و تمای��ز مال ها با س��ایر مراکز خری��د مثل بازارهای س��نتی یا 
فروش��گاه های زنجیره اي عالوه ب��ر جذابیت در طراحی مدرن فروش��گاه و فعالیت 
برندها، آمیخت��ن خرید با تفریح اس��ت. درواقع مال  ها هم فضای��ی برای خریدن و 
هم فضایی برای تفریح هس��تند. مخاطبان مال ها هم می توانند افرادی باش��ند که 
می خواهند به س��ینما بروند یا کتاب بخرند و برای اس��تفاده از فضاهای فرهنگی به 
آن جا مراجعه می کنند یا اف��رادی که می خواهند در می��ان مغازه ها و برندهای آن 

پرسه بزنند یا در یکی از رستوران هایش چیزی بخورند. 
ش��اید همین ویژگی است که در بس��یاری از ش��هرهای جهان، »مال ها« یا همان 
»سیتی س��نترها« را وارد زندگی روزمره مردم کرده و با استقبال افراد و گروه های 

مختلف با سبک زندگی متنوع و حتی متفاوت شده است. 
هنوز کس��ی نمی داند شهرداری ها در تهران و دیگر ش��هرهای کشور مجوز ساخت 
چه تعداد مال را صادر کرده اند اما پیگیری های »شهروند« نشان می دهد در تهران 
مجوز س��اخت حدود یکصد مجتمع تجاری صادر ش��ده که تعداد زیادی از آنها به 
صورت مال ساخته می ش��وند. در عین حال فراتر از تهران در سایر شهرهای کشور 
از کالنش��هری مثل اصفهان گرفته تا شهرهای ساحلی ش��مال کشور هم اقدامات 
برای ساخت مال های مش��ابه آغاز ش��ده و تعدادی از این مراکز هم به بهره برداری 

رسیده اند یا پیش فروش آنها آغاز شده است. 
ورود مال ها به ایران، به ویژه در تهران هرچقدر که از س��وی مردم خوش اس��تقبال 
بوده اما در کانون انتقادات رسانه ها قرار گرفته است. صدور پروانه ساخت برای ده ها 
مجموعه تجاری عظی��م در تهران از این منظر مورد انتقاد ق��رار گرفته که پایتخت 
به گفته منتقدان ظرفیت بارگذاری های تجاری بیش��تر را ندارد و شهرداری ها باید 
به ج��ای تقویت مراکز تجاری جدید به فکر توس��عه فضاه��ای عمومی و همچنین 
تقویت کاربری های فرهنگی و اجتماعی و آرام سازی شهر باشند، به  طوري که مردم 
بتوانند در این ش��هر زندگی کنند و تهران ش��هری در خدمت اقتصاد و درآمد زایی 

نباشد، بلکه در خدمت زندگی باشد. 
یکی از آنها »عبدالحس��ین مختاباد«، عضو شورای ش��هر تهران است که می  گوید:  
» کس��ی مخالف توس��عه مراکز تجاری نیس��ت اما س��وال این اس��ت که تهران تا 
چه اندازه به توس��عه فضاهای تجاری نی��از دارد و این اقدامات در ک��دام مناطق و 
با چ��ه اولویت هایی باید انجام ش��ود. تهران به اندازه کافی در معرض ساخت وس��از 
و بهره برداری ه��ای اقتصادی و تجاری بوده، حرف ما این اس��ت که باید به س��مت 
کیفی س��ازی برویم و این کیفی س��ازی با توس��عه مراک��ز تجاری بیش��تر محقق 

نمی شود.« 
توس��عه مال ها در تهران فراتر از تاثیری که بر شهرسازی، سیمای شهری و ترافیک 
تهران دارند از نظر مغایرت با س��بک زندگی ایرانی هم مورد انتقاد قرار گرفته است. 
از نگاه افرادی مثل »محس��ن پیرهادی«، عضو شورای شهر تهران توسعه مال ها در 
تهران فرهنگ زندگی مصرف��ی را جایگزین فرهنگ زندگی ایرانی می کند. به گفته 
او در سبک زندگی ایرانی – اسالمی پرهیز از اسراف و قناعت دو اصل کلیدی است 
که این دو با فرهنگ و آن سبک زندگی که مال ها با خودشان می آورند هیچ نسبتی 
ندارد و حتی با آن در تضاد اس��ت. به گفته او درست است که این مراکز جایی برای 
تفریح هس��تند اما در واقع کارکردهای تفریحی آنها به نوعی مش��وقی برای جذب 
خریداران به این مراکز اس��ت و درواقع کارکردهای تفریح��ی این مراکز در خدمت 

کارکردهای مصرفی آنهاست و این با فرهنگ زندگی ایرانی سازگار نیست.  

4 - از همین جا بخر!
در مقابل کس��انی که معتقدند مراکز خرید مدرن مثل مال ها زندگی تجمالتی را افزایش 
می دهد، افراد دیگری هس��تند که می گویند راه اندازی چنین مراکزی در تهران می تواند 
بخشی از سفرهای خارجی که به انگیزه خرید انجام می ش��ود را کاهش دهد.  کافی است 
که یک بار در روزهای شلوغ  سال به کشورهایی مثل دوبی و ترکیه سفر کنید تا ببینید که 
ایرانی ها چه مشتریان فوق العاده ای برای مغازه ها و فودکورت های مال ها و سیتی سنترها 

هستند. 
به گفته »کیان احم��دی«، راهنمای گردش��گری و لیدر تورهای ترکیه، ب��رای خیلی از 
ایرانی هایی که به استانبول می روند، خرید انگیزه خوبی است. او می گوید: » بخش عمده ای 
از عالقه ایرانی در سفرهای خارجی شان به کشورهای همسایه خرید از برندها و شرکت در 

حراجی های آخر فصل آنهاست، البته این تنها دلیل سفر نیست اما دلیل مهمی است.« 
مدیران ش��هری هم که از مدافعان یا مشوقان توسعه مال ها در تهران هستند در بخشی از 
دفاعیاتشان چنین استداللی دارند. چندی پیش »علیرضا جاوید«، معاون اسبق شهرسازی 
و معماری شهرداری تهران که حاال مشاور قالیباف است، در برنامه تلویزیونی ثریا در دفاع 
از توسعه مراکز تجاری عظیم همین استدالل را مطرح کرد و گفت که چرا جوانان ما برای 
استفاده از این مراکز تجاری و تفریحی آن قدر در مضیقه اند که فکر می کنند حتما باید به 
خارج از کشور سفر کنند؟ و این که چرا تهران نباید مراکز خرید مدرن و جذابی مثل استانبول 
یا دوبی با همان استانداردها داشته باشد؟« این که تهران و دیگر شهرهای کشور هم باید در 
ساخت مراکز مدرن تفریحی هم پای دیگر کشورهای جهان حرکت کنند، موضوعی است 
که خیلی از مش��تریان و مخاطبان مال های تهران هم به آن اعتقاد دارند. نیلوفر که همراه 
همسر و فرزندش برای خرید به یکی از مراکز خریدهای شمال تهران آمده، می گوید:  »وقتی 
من خرید می کنم همسرم، پس��رم را به شهربازی می برد این واقعا فرصتی فوق العاده برای 
خانواده هایی است که ناگزیرند با بچه هایشان به خرید بیایند. ما تقریبا از زمانی که این مال ها 

افتتاح شده بخش عمده خریدها را به دلیل همین امتیازی که دارند از آنها انجام می دهیم.«
از نگاه افرادی مثل »علی«، همسر »نیلوفر« هم این انتخاب بهتری است که آنها می توانند از 
یک جا همه خریدهایشان را انجام دهند و در ترافیک تهران مجبور نیستند از این سوی شهر 
به آن سو بروند.  از سوی دیگر آن طور که »مهدی«، یکی دیگر از شهروندان تهرانی می گوید 
اگرچه مال ها در تهران با الگوبرداری از نمونه های خارجی ساخته شده اند اما کیفیت آنها را 
ندارند، نه به لحاظ چگونگی س��اخت نه به لحاظ نحوه ارایه خدمات. او می گوید:  »تفاوت 
مال ها در ایران با نمونه مشابه خارجی تفاوت در نحوه ارایه خدمات آنهاست. من به همین 
دلیل می گویم این مال ها کپی ضعیف ش��ده، نمونه های اصلی هستند. همه مراکز اوایل 
راه اندازی خوبند و همه چیز در آنها کیفی است، اما چند سال بعد کامال ضد مشتری می  شوند 
و کیفیت شان را از دس��ت می دهند. در مورد خرید هم تجربه نشان داده که خرید از مراکز 
بزرگ موجب می شود که ما هزینه زیادی صرف خریدن چیزهایی کنیم که نیاز واقعی به 
آنها نداریم به همین دلیل هم الگوی خرید کردنمان برای محصوالت روزمره در خانواده را به 
سمت خرید از مغازه های محلی تغییر داده ایم.« به گفته »زهرا«، یکی از شهروندان تهرانی 
که در یکی از فودکورت های مال ها درحال غذا خوردن است، فضای عمومی که مال ها برای 
 دور هم بودن فراهم کرده هم خوب اس��ت و هم بد: » به نظرم مال ها فضای جدیدی برای

 دور هم بودن دوس��تان و خانواده ها ایجاد کرده اند، این فضا آزادی بیش��تری برای انتخاب 
به آدم ها می دهد اما به طورکلی من همچنان فکر می کنم با شکل قدیمی تر دور هم جمع 
شدن ها در خانه و فضاهای خانوادگی خوشحال ترم.« از نگاه »محمد«، که در یکی از مراکز 
خرید غرب تهران درحال خرید است،» همه چیز باید به روز شود و آدم های امروز نمی توانند 
از بازارهای س��نتی خرید کنند و در زمان امروز با استانداردهای گذشته زندگی کنند.« به 
اعتقاد آدم هایی مثل »محمد« در هر جامعه ای عده ای هستند که در برابر تغییر مقاومت 
می کنند. یکی از آنها، یعنی همان کسانی که در برابر تغییراتی از این دست مقاومت دارند، 
»رسول« اس��ت که او را در یکی از مال های غرب تهران می بینیم. او می گوید: »از نظر من 
این مراکز خرید جدید با سبک زندگی ما ایرانی ها سازگار نیست. ما بازارهایمان را داشتیم 
و زندگی برای ما در دور مصرف و خریدن و بیشتر خریدن تعریف نمی شد، این مراکز خرید 
بزرگ نماد زندگی ایرانی نیست، حتی نماد زندگی اروپایی هم نیست مشخصا نماد زندگی 
آمریکایی است و احساس من به شخصه فارغ از سمت و سوی مسائل سیاسی این است که 
فرهنِگ زندگی ام  در شهری مثل تهران دارد از دست می رود و من و خانواده ام شبیه خودمان 
نیستیم و داریم تغییر می کنیم.« واقعیت این اس��ت که مراکز خرید جدید در تهران برای 
خیلی از مشتریانشان هم جاذبه دارند و هم دافعه. درواقع تکلیف مردم هنوز روشن نیست که 
با این مراکز عظیم تجاری چه باید بکنند هم جذابیت هایش آنها را می کشاند و هم سیمای 
غول پیکر مال ها که صورت ش��هرها را می خراشد، آنها را می  ترساند. با همه اینها دست کم 
حاال مال های جوان و تازه به بهره برداری رسیده برای مردم جذاب است و اغلب آنها ترجیح 
می دهند، بیایند و خریدکنند و دور هم خوش بگذرانند. در چنین ش��رایطی است که این 
مراکز جدید در بیشتر روزها هم شلوغ و پر رفت و آمدند مخصوصا در تعطیالت پایانی هفته؛ 
شاید همین رضایتمندی مشتریان است که موجب شده، دس��ت اندرکاران ساخت وساز 
مال ها در تهران به دفاع از مال ها بپردازند و بگویند که این مراکز جدا از مرکز خرید بودنشان 
در زندگی روزمره مردم کارکردهای اجتماعی هم دارند. اما در مقابل به گفته کارشناسانی 
مثل س��ادات نیا، الزاما همه این کارکردهای اجتماعی ممکن است مثبت نباشد و از سوی 
دیگر به گفته او این استدالل درستی نیست که توسعه شهری براساس سالیق روزمره مردم 
پیش برود، اگرچه توجه به نیازهای مردم مهم است اما سیاستگذاری ها و برنامه های توسعه 
شهری باید مبتنی بر اس��تانداردها تدوین و راهبری شود نه سلیقه ها؛ چراکه ممکن است 
سلیقه امروز مردم را نسل های بعدی نپسندند اما کاری که بر مبنای اصول انجام شده باشد در 

همه زمان ها قابل دفاع است. 
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جایی برای پولدارها
در بس��یاری از کش��ورهای جهان، مال ها مرکز گردهمایی و فعالیت برندها هستند 
و خرید از برندها ب��ه معنای واقعی  اش ب��رای اکثریت افراد جامعه ممکن نیس��ت. 
مشتریان برندها طبقه باال و متوسط رو به  باالی جامعه هستند و هرکسی نمی تواند 
مثال یک کت ماس��یمودوتی داش��ته باش��د یا عطر روبرتو کاوالی به خودش بزند یا 
ساعت پِِتک دستش کند. حاال نه این برندهای خیلی لوکس و گران قیمت، اکثریت 
جامعه نمی توانند از همین برندهای دم دس��تی تری مثل بالنو، اچ  اند ام و کوتون که 
میانگین قیم��ت پایین تری دارند هم خرید کنند و این می ش��ود که خرید کردن از 
مغازه های لوکِس مال ها محدود به طبقه خاصی از جامعه می ش��ود که مردم به آنها 

می گویند: »پولدارها«. 
به اعتقاد کس��انی که منتقد گس��ترش مال ها در کشور هس��تند این مراکز تجاری 
 جدی��د اخت��الف طبقات��ی را در جامعه تش��دید می کن��د و میل ب��ه تجمالت را

 افزایش می دهد. »سعید س��ادات نیا«، کارشناس ش��هری یکی از همین منتقدان 
است که می گوید: »کس��ی مخالفتی با توس��عه مراکز تفریحی ندارد اما نسبت آنها 
مهم است این که مابه ازای توسعه مراکز تجاری چقدر به مراکز فرهنگی اضافه شده 
است. در همین سال هایی که این همه پاساژ در تهران ساخته شده، چقدر کتابخانه 

یا مراکز فرهنگی مشابه آن ساخته شده است؟«

3

پاساژهای قدیمی در اغما
ظهور مراکز خرید مدرن و بزرگ در ته��ران حاال دیگر تاثیرش را بر فعالیت مغازه ها 
و مرکز خریدهای کوچکتر گذاشته است. پاس��اژها و مراکز خریدی که زمانی برای 
خودشان بروبیایی داش��تند مثل میدان محس��نی، بازار صفویه، سرخه بازار ونک و 
مانند آنها حاال دیگر مش��تریان زیادی ندارند. در س��اعات مختلف روز و همین طور 
روزهای مختلف هفته اگر گذرتان به میدان محس��نی و ب��ازار صفویه بیفتد متوجه 

می شوید که این بازارها دیگر آن بازارهای سابق نیستند. 
»مهدی« یکی از مغازه داران قدیمی میدان محس��نی اس��ت که می گوید: »خیلی 
وقت اس��ت که این جا رونق س��ابق را ندارد. عوامل زیادی دس��ت به دست هم داده 
هم مراکز خرید جدید موثر بودند هم این که ش��کل خرید کردن مردم تغییر کرده، 
مس��ائلی مثل نبود جای پارک در این محدوده هم موثر اس��ت به هرحال این مراکز 
خرید جدی��د همه پارکینگ و ده ها امکانات رفاهی دیگر دارند، مش��تری هم جذب 
آنها می ش��ود.« در میدان محس��نی خیلی از مغازه داران قدیمی مغازه هایش��ان را 
اجاره داده اند یا این که بس��ته نگاه داش��ته اند و به یکی از همین مراکز خرید جدید 
منتقل شده اند. همین طور است وضع س��رخه بازار و بازار صفویه. در بازار صفویه که 
روبه روی پارک ملت است، خیلی از کسبه معتقدند این بازار تحت تأثیر اجرای طرح 
بی .آر. تی از رونق افتاده اما کس��به دیگری هم هستند مثل »علیرضا« که می گوید: 
»بازارهای قدیمی برای مش��تریان مراکز جدید جذابیتی ندارد و ما هم اگر مشتری 
داریم یا عبوری اس��ت یا تعدادی از مشتریان قدیمی اند که هنوز گاهی به این جا سر 

می زنند، اما واقعیت این است که این بازار مثل گذشته ها رونق ندارند.«
به گفته او رفتن به جایی مثل پالنتاریوم پول س��نگینی می خواهد و اگر او و س��ایر 
همکارانش نرفته اند به این دلیل بوده که این س��رمایه را نداش��ته اند. از دریچه نگاه 
علیرضا و بسیاری دیگر از همکارانش، آینده کار در بازار مد و پوشاک ایران در همین 
مال ها و سیتی  س��نترهای جدید است و آنها هم اگر بخواهند در این حرفه کار کنند 
و موفق باشند، باید سرمایه ای جور کنند و به پالنتاریوم یا الماس یا  هایپرمال بروند. 
آینده تهران و ش��هرهای بزرگ با وجود مراکز عظیم تجاری چند منظوره البته برای 
خیلی از ساکنان این شهر خوشایند نیس��ت، همان هایی که خودشان مشتری این 
مراکز جدید هس��تند و وقتی پای ح��رف و تحلیل به میان می آید با گس��ترش آنها 
مخالفت می کنند، ش��اید این مخالفت از آن روست که بسیاری از آنها فکر می کنند 

که با تولد هر مال جدیدی، بخشی از آرامش شهر، بلعیده می شود.
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شیده اللمی|  تهرانی ها و ساکنان بعضی کالنشهرهای کشور مثل اصفهان و مشهد چند سالی است که مال ها 
را شناخته اند. ساختمان های عظیم تجاری که در آنها همه چیز پیدا می شود. جایی برای گردهمایی برندهای 
معروف، مغازه های لوکس و در کنار آنها سالن سینما، شهربازی، کارواش و البته مجموعه رستوران هایی که به 
آن می گویند فود کورت. مال ها که تعداد آنها به سرعت رو به افزایش است نه فقط از نظر اقتصادی و تاثیرشان 
بر سیمای شهر که از نظر اجتماعی هم بر سبک زندگی و عادات روزمره ساکنان شهرهای بزرگ تأثیر گذاشته 
است و البته روند این تاثیرگذاری در آینده با فعال ش�دن تعداد بیشتری از این مال ها بیشتر هم می شود. با 
روند رو به گسترش ساخت و بهره برداری از مجتمع های عظیم تجاری در شهری مثل تهران، در آینده نزدیک 
این تاثیرات به مراتب بیش�تر هم خواهد بود. به گفته کارشناسان توسعه مال ها در شهرهای بزرگ فضاهای 
عمومی را تقویت کرده و ایرانی ها را که عمدتا اوقات فراغت را هم در خانه هایشان می گذرانند از خانه ها بیرون 
کشیده است. از سوی دیگر اما منتقدان می گویند شهری با این تراکم باال که این روزها چند برابر سه دهه پیش 
ساختمان و جمعیت دارد دیگر توان پذیرش این همه تجاری سازی را ندارد و با این دست فرمان اگر پیش برود 
دیگر جایی برای زندگی نمی ماند. فارغ از این حرف ها روند ساخت وس�از مال در تهران و دیگر ش�هرها رو به 
افزایش است. شهرداری ها هم از این تجاری سازی های بزرگ که برای آنها بسیار هم پر درآمد است، حمایت 
می کنند و این گونه است که هر روز بر جمعیت مال ها افزوده می شود. سوال این است که مال ها و مراکز عظیم 
تجاری که ساخت بس�یاری از آنها اکنون به پایان رسیده و در آس�تانه بهره برداری اند دقیقا بر چه بخشی از 
رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی ما تاثیرگذاشته اند؟ این تاثیرات خوب است یا این که جزو پیامدهای منفی 
محسوب می شود؟ با روند رو به گسترش تجاری سازی در تهران، چه آینده ای در انتظار این کالنشهر که نه، باید 

گفت ابرشهر است؟ 
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