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چکیده
ن با
آنچه ما به عنوان منظر اقتصادی سکونتگاهها ،شهرها و روستاها میشناسیم ماحصل تعامل انسا 
طبیعت و شیوۀ تفکر او نسبت به بهکارگیری منابع ،داد و ستد و توزیع این منابع در پیکرۀ تاریخی است.
ت
مناظر اقتصادی در شهرها گاه به صورت اندامهای شهری چون بازار نمود مییابند و گاه در قالب فعالی 
منابع در اختیار،
و خرده فعالیتها متبلور میشوند .با توجه به نقش این شهرها از لحاظ ژئوپولوتیک و
ِ
ّ
تشخص را نسبت به یکدیگر دارا بودند .پس از
مناظر اقتصادی شکل میگرفتند و شهرها درجهای از
انقالب صنعتی و تحوالتی که گریبان شهرها را گرفت چرخش سرمایه در شهرها از حالت ارگانیک و
مبتنی بر سازوکار ماهوی به فرآیندهای یکنواخت و جهانی تبدیل شد .بافتهای تاریخی شهرها به تبع
منسوخشدن برخی مشاغل و ظهور خیابانهای نفوذی و انباشت نامتوازن سرمایه ،روند متروکشدن را یکی
پس از دیگری تجربه کردند .پررنگشدن وجه سیاسی اقتصاد در شهرها و شکلگیری دولتهای رانتی به
ساختوسازها خصوصاً پیرامون بافتهای تاریخی دامن زد .عالوه بر این اقتصاد سیاسی در فضاهای شهری
همواره متأثر از امور اجتماعی بوده است ،لذا بررسی مناظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی شهرها از رهیافت
آسیبهای اجتماعی خالی از لطف نیست .شهر گرگان نیز همچون شهرهای معاصر با پیشینۀ تاریخی
ِ
حادواقعیت بودریار در حال
خود از این قاعده مستثنی نبوده و متأثر از آسیبهای اجتماعی چون مفهوم
طیکردن روند تخریب مناظر اقتصادی است .ظهور حادواقعیتها ،آسیبی در درجۀ اول اجتماعی است
که با ورود به حوزۀ مصرف و نمایشی و زیباییشناختیکردن زندگی از اساسیترین عوامل استحالۀ مناظر
اقتصادی شهرهای معاصر و همچنین شهر گرگان به حساب میآید.
واژگان کلیدی
منظر اقتصادی ،حاد واقعیت ،مصرف ،گرگان ،اقتصاد سیاسی.
* اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي «گردشگري منظر بومي گرگان» است که در سال  1398در
پژوهشکدة نظر و به سرپرستي دکتر سيد امير منصوري صورت پذيرفته است.
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مقدمه

مناسبات اقتصادی از اساسیترین و بنیادینترین عناصر
شکلگیری سکونتگاههای تاریخی تا کالنشهرهای معاصر است.
به تبع این مناسبات که همواره در طول تاریخ روابط آن در حال
دگرگونی است ،سکونتگاههای بشری دچار دگردیسی شدهاند و
اندامهای اصلی شهرها را شکل دادهاند .بازار را میتوان یکی از
اصلیترین اندامهای شهری و مظاهر روابط اقتصادی در شهر
دانست؛ اندامی که محالت حول آن شکل میگیرد و از آن به
عنوان ستون فقرات شهرها یاد میکنند .شهرهای تاریخی را
میتوان از منظر اقتصادی در حوزههای تولید ،توزیع و مصرف
تبیین کرد؛ هرچند هر شهر متناسب با موقعیت ژئوپلولوتیک و
منابع در اختیار خود ،یکی از این نقشها را به میزان بیشتری در
حوزۀ اقتصاد تمدنها ایفا میکرد .در این راستا برخی از شهرها
نقش بینراهی و خدماتی به خود میگرفتند و برخی هم در
حوزۀ تولیدی پیشتاز بودند .بر همین اساس شهرها به واسطۀ
نوع ارتباطشان با طبیعت (نوع منابع و یا موقعیت جغرافیایی) و
بهرهکشی از آن به منظور ورود به تعامالت اقتصادی و به سبب
تنوع دسترسی آنها به این منابع ،اشکال متفاوتی به خود گرفتند.
لذا این تنوع در نوع منابع ،دسترسی ،بهرهکشی و ضرورتی که
آن شهر میبایست به آن پاسخ دهد ،باعث شد منظر شهرها
تعین بعدها پس از کشف موتور بخار و به
تشخص بیابند .این ّ
تبع آن انقالب صنعتی به طور فزایندهای رو به افول گذاشت؛
چرا که در خالل رقابت اقتصادی ،شهرها به تولیدات صنعتی
گرایش پیدا میکردند .با کاهش رونق کشاورزی و با مهاجرت
خیل عظیمی از افراد از روستاها به شهرها ،به تراکم شهرها به
شکلی تصاعدی افزوده شد .تمامی عناصر تشخصزا در منظر
شهر به سبب یکسانی روش تولی ِد مبتنی بر سوختهای فسیلی
و ادوات تولیدی به نابودی کشیده شد .در این دوره اما ،شیوۀ
تولید نبود که منظر شهرها را دستخوش تغییر میکرد ،بلکه
اصالت بر سرمایه و چرخش آن در شهرها بود .جریان سرمایه
در مدرنیتهای که شهرها در حال تجربۀ آن بودند بافت شهرها
را میدرید و هرچه بیشتر شریانها را برای جریان فزایندۀ این
سرمایه باز میکرد .پس از این دورۀ تاریخی که با زخمیشدن
بافتهای تاریخی شهر همراه بود ،با افزایش تولید و اشباعشدن
بازار ،عوامل سرمایه به منظور جلوگیری از رکود سرمایه خود بر
عنصر «مصرف» دست گذاشتند .پس از دهۀ  1960تا به امروز
اساسیترین عاملی که شهرها از منظر اقتصادی بر آن استوارند
مقولۀ مصرف است .درحالیکه «مصرف» در گذشته اغلب بر
رفع نیازهای ابتدایی و اساسی استوار بود و همزمان رابطهای
نزدیک با نیازهای اجتماعی برقرار میکرد ،امروزه مصرف ،تنها
عامل بیرقیب در گرد همآوردن انسانها در فضای شهری است.
در نتیجه شهرهایی که هویتشان را از منظر اقتصادی در شیوۀ

تولید ،خدمات ،توزیع و غیره جستجو میکردند ،اکنون همگی
در بند آسیبهای مصرف کاالهای یکسان در فضای شهری
هستند .الزم به ذکر است که شهروندان نیز فرآیند هویتشان را
در کاالهای مصرفی جستجو میکنند.
شهر گرگان ،مرکز استان گلستان نیز همچون تمامی شهرهای
معاصر ،از این روند تاریخی در حوزۀ اقتصادی مصون نمانده است.
بافت تاریخی این شهر که یکی از باارزشترین بافتهای تاریخی
ایران به حساب میآید از یکسو تجربۀ روند تاریخی مذکور
به بافتی متروک بدل شده است.و از سوی دیگر در پی ایجاد
خیابانهای نفوذی در دورۀ مدرنیسم ،فضاهای تجاری مبتنی بر
مصرفِ صرف استقرار یافتهاند و سبب تضعیف روزافزون بافت و
بازار شدهاند .ساختوساز بیحساب ،معادالت اقتصادی شهر را
به هم زده تا جایی که این ساختوساز راه خود را به روستاهای
اطراف نیز گشوده است .مدیریت شهری در این میان نه تنها
در ممانعت از این فرآیند ضعیف عمل کرده بلکه در مواردی
چون مناقشه برسر تبدیل یکی از کهنترین محلههای گرگان
به خیابان خوراک و طرد دستفروشان و تخریب منظر اقتصادی
فعلی عاملیت دارد.
نگارندگان در این نوشتار سعی دارند مفهومی که «ژان بودریار»
آن را «وانموده یا حادواقعیت» مینامد را به عنوان الگوی واحد
در امری اجتماعی مطرح کنند که مسبب وضعیت کنونی منظر
اقتصادی شهرهای معاصر جهان به خصوص ایران است.
روش تحقیق

در این نوشتار ،نگارندگان تالش کردهاند آسیبهای اقتصادی و
اجتماعی در شهر گرگان ،که ابتدا توسط مشاهده و گردآوری
دادههای میدانی یافت شدهاند را از رهیافت الگویی واحد تبیین
چیستی «منظر اقتصادی» مورد
کنند .بدینمنظور ،در ابتدا
ِ
بحث قرار گرفته است ،سپس تعاریفی به مثابۀ مدخلی برای
بیان مفهوم «حادواقعیت» ،پیرامون اقتصاد سیاسی ،ارتباط شهر،
اقتصاد و سرمایه که به صورت پژوهش کتابخانهای آورده شده
است؛ بیان میشود ،و نهایتاً آسیبهایی که پیشتر بیان شد به
مدد این مفهوم به شکل تحلیلی در قسمت «بحث» مورد ارزیابی
قرار خواهد گرفت.
منظر اقتصادی

پس آن
صفات نسبی که گاه به منظور کشف مفهوم «منظر» در ِ
بهکار میبریم هرچند ممکن است ما را از این پدیدۀ یکپارچه دور
کند اما ماهیت «علم» در روششناسی منظر ایجاب میکند که
وجوه وصفی آن همواره طی یک مکاشفۀ نقادانه مورد بازشناسی
قرار گیرد .این فرآیند نقادانه به ما کمک میکند که بازشناسی
مظاه ِر جهانبینی و فاهمۀ تاریخی یک تمدن در بستر طبیعی
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و مصنوع ،پیرامون اثرات متقابل انسان و غیر انسان و ادراک
انسان از پدیدههای مادی حاصله ،را تبیین کنیم (ون دن بریک،
برونز ،توبی و بل .)15 ،1398 ،پیش از این مطالعات گستردهای
در رابطه با وجوه وصفی منظر صورت گرفته ،لیکن «منظر
اقتصادی» کمتر مورد بحث و بررسی بوده است.
به طور کلی ،در دو سطح ما تالش میکنیم تا منظر را در یک
ترکیب وصفی (چون منظر آیینی ،منظر اقتصادی ،منظر میراثی
و  )....مورد بررسی قرار دهیم:
حدت عناصر سازندۀ منظر (آیین ،اقتصاد
 .1زمانی که شدت و ّ
و )....به قدری حاوی تأثیرات کالن باشد که خود ،شروع به تولید
مناظری با واژگان و مفاهیمی نو کند .مفاهیمی چون محله ،مرکز
شهر ،پایینشهر و باال شهر و  ...از این قسماند.
 .2در سطحی خردتر هم میتوانیم هر منظری را از رهیافت
وجوه وصفی آن ،هرچند با تأثیرات پنهان و کم اما مهم مورد
مداقه قرار دهیم.
به عنوان مثال ،پدیدۀ آلودگی شهر تهران را میتوان از خالل منظر
ی است ناکارآمدی مدیریت
اقتصادی مورد بررسی قرار داد .بدیه 
شهری به میزان قابل توجهی یک پای این استحاله منظر شهری
است ،اما مسئله ،همواره ناکارآمدی نیست؛ تصمیمسازیهای
وابسته به شهردای به مثابۀ یک بنگاه [به اصطالح] اقتصادی
(چون فروش تراکم و ط رحهای ترافیکی و گزینشی) و سوداگری
افراد خاص در قالب جذب منافع رانتی (چون ممانعت از تولید
موتورهای هیبریدی یا مافیای خودرو و )...هم بیتأثیر نیستند.
اقداماتی مبتنی بر چرخش سرمایه گاه چنان منظر ،به خصوص
منظرشهری را دچار دگرگونی میکنند که بررسی منظر از خالل
روابط اقتصادی میتواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد.
مثال باال اما ،بیشتر وابسته به منافع پولی است تا مفهوم وسیعتر
و البته کارآمدتر اقتصاد« .اقتصاد» متکی بر روابط تولیدی،
توزیعی ،مصرف و خدمات شکل میگیرد .کالنشهرهای امروزی
نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما نوع نگاه مردم و نهاد قدرت
به روابط اقتصادی است که منظر شهر را دگرگون میکند .سیر
تاریخی شهرها گویای این است که مفاهیمی چون اقتصاد و
امنیت هرچند به عنوان عنصر اساسی و آغازین یکجانشینی
است ،اما در فرآیندی تاریخی مفاهیمی چون اقتصاد صرفاً به
بهانههایی مبدل میشوند تا ورای حیات مادی« ،حیات ذهنی»
اصالت یابد .به عنوان مثال «بازار» به عنوان یکی از اندامهای
اصلی شهرهای سنتی در «حیات ذهنی شهروندان» مشارکت
میکند ،مشاغل و پیشهها در شهر مستقر مییابند و در راستای
تداوم یک حیات معقول به عالم عینی ورود میکنند و موجب
ی میشوند .در سطحی کالنتر روابط
تشخص مناطق شهر 
اقتصادی ارزش زمین را دستخوش تغییر میکند و مفاهیمی
چون «باالشهر» و «پایینشهر» پدید میآید.

تالش ما بر این است عالوه بر مداقه در سازوکارهای تولید منظر
و مبتنی بر روابط اقتصادی در سیر تاریخی« ،نوع نگاه تمدن
شهری به اقتصاد» را واکاوی کنیم .گاه روابط اقتصادی چنان
منبعث از حیات ذهنی مردم است که به یک «منظر مردمی»
مبدل میشود و گاه چون دوران معاصر و در کالنشهرهای
امروزی چون تهران ،متکی بر چرخش سرمایه و روابط پولی در
دستان عدهای خاص است بیشتر به منظر پولی مینماید تا منظر
اقتصادی.
اقتصاد سیاسی و فضای شهری
عامل بازار
در اقتصاد سرمايهدارى ،در امر توسعه اقتصادى ،تنها
ِ
تعيينكننده نیست ،بلكه نيروهاى اجتماعى – سياسى خارج
از بازار نيز در اين امر دخالت دارند .در جهت شناخت اين
نيروها ،الزم است اقتصاد سياسى سرمايهدارى ،گردش سرمايه
و ايدئولوژى نظام حكومتى به روشنى بررسى شود .با اين طرز
تفكر ،جغرافياى كشورها ،نواحى شهرها و روستاها ،حاصل كاركرد
اقتصاد سياسى هستند و مكان و فضا را نيز اقتصاد سياسى توليد
میكند .از اينرو در نظر برخى از جغرافيدانان ،مطالعۀ اقتصاد
سياسى بايد در كانون تحليلهاى جغرافيايى قرار گيرد .اقتصاد
سياسى كيفيت توزيع جغرافيايى سرمايه ،درآمد ،خدمات،
سهم بخش دولتى و بخش خصوصى در برنامههاى اقتصادى
و تخصيص منابع به صورت نابرابر ميان شهر و روستا را بررسى
میكند (احمدیپور و لشگری .)17 ،1391،موضوع اقتصاد
سياسى عبارت است از بررسى جريانات اجتماعى و نهادهایى
كه از طريق آنها ،گروههاى معينى از طبقات متنفذ اقتصادی-
سياسى ،تخصيص منابع توليدى كمياب را در جهت منافع خود
مهار میكنند.
اهمیت اقتصاد سیاسی در شهر زمانی که پای آن به زمینهای
شهری باز میشود دوچندان خواهد بود« .دیوید هاروی» متفکر
انگلیسی در طرح اوليهاش ،نقش زمين در تحوالت اقتصاد شهر
را بيش از پيش مورد توجه قرار داده و كوشش کرده با نوعي
تحليل ماركسيستي نقش ويژهاي براي اين عامل در اقتصاد
سياسي شهر ترسيم شود .هاروي معتقد بود كه هرچند زمين
نيز كااليي همانند ساير كاالهاي سرمايهداري است؛ ليكن داراي
خصوصياتي است كه در ساير كاالها يافت نميشود و بر اقتصاد
شهري نيز بسيار تأثيرگذار است .اين تفاوتها عبارت است از.1 :
هرچند زمين كاالي قابل خريد و فروش است اما از لحاظ فضايي
ثابت بوده و نميتوان آن را جابجا كرد .2 .زمين كاالي ضروري
است كه همة انسانها براي سكونت به آن نياز دارند؛ ضمن اينكه
توساز مدت زيادي دوام
نسبتاً جاودانه است؛ زيرا پس از ساخ 
ميآورد .بنابراين هاروي معتقد است كه زمين در فرايند اقتصاد
سياسي شهر تأثير زيادي دارد (همان).
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هاروي در نوشتههاي بعدي خود اقتصاد سياسي را در سه مرحله
تشريح مينمايد .مرحلۀ اول شامل توليد صنعتي كاالها است
كه باعث رشد وگسترش شهرنشيني ميشود .در اين مرحله،
سود بيشتر سرمايهگذار از طريق افزايش ساعات كاري روزانه
نيروي كار تأمين ميشود .اين در حالي است كه چرخة توليد
به مرحلهاي خواهد رسيد كه ديگر براي كاالهاي توليدشده
تقاضا وجود نخواهد داشت و دو اتفاق زير به وقوع ميپيوندد:
 .1توليد بيش از حد كاال و اشباع بازار و  .2كاهش ميزان سود.
پس از اين مرحله ،چرخة دوم اقتصاد سياسي آغاز میشود كه
شهر را بيش از پيش تحت تأثير قرار ميدهد .در اين مرحله
سرمايه در ساختار فيزيكي توليد به كار گرفته ميشود و
عنوان محيط انسانساخت براي توليد را به خود ميگيرد .اين
ساختار فيزيكي شامل واحدهاي مسكوني ،بزرگراهها ،خيابانها،
تأسيسات عمومي و بهخصوص تأسيسات شهري است كه كالبد
شهر را دگرگون میکند .براي انتقال از مرحلۀ اول به دوم كمك
نهادهاي دولتي حتمي است؛ چرا كه آنها نياز به گرفتن ماليات از
طبقه سرمايهدار را دارند و بنابراين جهت كسب ماليات بيشتر به
سودآوري سرمايهدارها كمك ميكنند و تسهيالتي را در اختيار
آنها ميگذارند.
ظهور خیابانهای نفوذی (آتشینبار ،)55،1394،مصداقی از
مرحلۀ دوم در فضای شهری است .به تدريج اين مرحله نيز
به اتمام رسيده و وارد چرخة سوم گردش سرمايه ميشويم.
در سومين مرحله ،سرمايهگذاري در علم و تكنولوژي صورت
ميگيرد تا با بهكارگيري شرايط علمي در جهت توليد ،تحولي در
كاهش هزينهها به وجود آيد .از جمله سياستهايي كه در اين
مرحله اتخاذ ميشود انتقال توليد كاالهاي صنعتي بيارزشتر به
ديگر مناطق جغرافيايي است كه صاحب نيروي انساني ارزانتر
و فاقد انسجام است .اين مرحله در نظريۀ تقسيم كار بينالمللي
قابل تبيين خواهد بود .بنابراين مدل هاروي از اقتصاد شهري نظام
سرمايهداري به صورت شهري است كه تحت تأثير راهحلهاي
موقت بحرانهاي سرمايهداري قرار ميگيرد .در حقيقت هاروي
بر اين اعتقاد بود كه «ماركس» در تحليلهاي خود فقط به
مسئلۀ توليد كاالي صنعتي و روابط بين بورژوا و پرولتاريا توجه
کرده و از عامل مهم زمين در اقتصاد شهري غافل مانده است.
به اعتقاد او مكتب سرمايهداري از بستر اقتصاد شهر جهت
حل بحرانهاي خود استفاده ميكند و به نظر او ظهور اقتصاد
سياسي نئوماركسيستي نيز در همين زمينه قابل تبيين است.
بنابراين شيوة توليد سرمايهدارى به ناچار داراى توسعۀ نامتوازن
شهرى است .زيرا هميشه فرصتهايى براى افزايش انباشت از
طريق استثمار بازارهاى جديد ،نيروى كار جديد ،فناورى جديد
و خطوط تجارى پرمزيت وجود خواهد داشت .اين همان بُعد
جغرافيايى انباشت سرمايه است كه هاروى آن را «تنگناى

فضايى» مینامد و غالباً در فضاى شهرى واقع میشود .به عالوه
اين بُعد جغرافيايى براى تكامل بيشتر جامعة سرمايهدارى جنبة
اساسى دارد و اليهها را چنان تنظيم میكند كه فرايند توليد،
مصرف و تبادل هماهنگ شوند و پرواضح است كه فضاى اين
تنظيمات در شهر اتفاق میافتد (احمدیپور و لشگری،1391،
.)18
تقليل تدريجي موانع تصنعي براي حركت سرمايه و كاالها ،نظير
تعرفهها ،كنترل مبادلهاي يا حتي ،زمان انتظار در مرزها نيز در
اين تحوالت نقشى مهم بازي ميكرد .اين بازشدن بيشتر جريان
سرمايه ،همۀ دولتها را زير فشار قرار داد تا به كيفيت فضاي
تجاري خود به عنوان شرطي مهم براي موفقيت در تجارت
بپردازند .از آنجا كه صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به
طور روزافزوني ميزان نئوليبرالسازي را به عنوان مقياسي براي
فضا تجاري خوب مقرر كرده بودند ،فشار بر روي همۀ دولت براي
اتخاذ اصالحات نئوليبرالي بيشتر شد و اين مسئله بر اقتصاد
سياسي شهرها به خصوص در جهان سوم كام ً
ال تأثيرگذار بود.
در يك كالم ،اين منابع مالياتدهندگان نيست تا دولت را در
چگونگي خرجكردن آن ملزم به پاسخگويي كند ،بلکه این فرایند
سبب ميشود كه كل نظام اقتصادي ،اجتماعي و سياسي به
ميزان چگونگي تخصيص هزينههاي دولت وابسته شود .اين
مسئله سبب افزايش سريع شبكه بوروكراتيك دولت هم از لحاظ
درآمد و هم از لحاظ تعداد كاركنان ميشود و به همين ترتيب
تأثير مستقيم و مهم بر تحوالت طبقات شهري و بالطبع اقتصاد
شهري دارد .زيرا اين شيوة توزيع درآمد جايگاه مطلوب خود را در
فضاى شهرى میبيند (ميرترابى )119،1387 ،و سبب میشود
كه دولتهاى رانتى به طور فزایندهای خودمختار و مستقل
شوند .اين دولت میتواند از اين درآمدها براى ايجاد رضايت و
تعقيب اهدافى كه الزاماً بهترين اهداف جامعه نيستند ،استفاده
كند .همچنین در تقابل شديد با دولتهايي قرار میگيرد كه
«لوچيانى» آنها را دولتهاى مولد مینامد و درآمدشان اساساً از
محل مالياتگيرى از فعاليتهاى اقتصادى داخلى تأمين میشود
(احمدیپور و لشگری.)19 ،1391،
وانموده و حادواقعیت

ن بار توسط ژان
حادواقعیت ( )Hyperrealityبرای نخستی 
بودریار ،متفکر فرانسوی معاصر مطرح شد .اهمیت این مفهوم در
منظر اقتصادی آنجاست که به مدد آن میتوان نامتوازنبودن
کنشهای شهری در مقولههای اقتصادی را در آسیبی اجتماعی
جست .بخش عمدهای از کار بودریار به صورتبندی و
تئوریزهکردن این میپردازد که برسر ایدۀ «واقعیت» چه آمده
است .ممکن است ما واقعیت را امری عام و فراگیر و بدیهی بدانیم
که محتمل نیست جوامع دیگر با صورتی دیگر از آن مواجه شوند.
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اما بودریار اذعان دارد داللتگریِ پدیدهها و اشیاء را نمیتوان
منفرد از پدیدهها و اشیای دیگر فهمید .بلکه هر شیء یا پدیدهای
در شبکه و نظامی از اشیاء و پدیدههای دیگر معنا پیدا میکند.
پدیدهای که تحت علم «نشانهشناسی» مورد مداقه و بررسی قرار
میگیرد.
در نشانهشناسی کالسیک سوسوری ،نشانه سه وجه دارد :دال،
مدلول و مرجع .دال خود کلمه است ،مدلول مفهومی است که از
کلمه مراد میشود و مرجع آن چیزی است که بیرون از اندیشه
قرار دارد و به واسطۀ آن ارتباط بین دال و مدلول برقرار میشود
( .)Smith, 2010در این صورتبندی مناقشهای همیشگی
بازنمایی ما از پدیدهها است یا موجودیتی
پابرجاست« :واقعیت»
ِ
است خارج از نشانهها؟ میدانیم با پیشرفت علم بسیاری از
واقعیتهای سابق استحاله یافتهاند یا انکار شدهاند .یکی از تزهای
اصلی بودریار این است که از نیمۀ دوم قرن بیستم شاهد بازگشت
به وضعیتی هستیم که ام ِر واقعی به چالش کشیده یا وانهاده
میشود .اما این شرایط از میان رفتن مرجع را به بار نمیآورد،
بلکه نشانهای که پروردۀ رسانۀ تودهای و صنعت سرگرمی است،
پایهای از ناواقعیت برای خود پدید میآورد .او معتقد است که:
«در حادواقعیت نشانههای واقعیت (دالها) ،واقعیت (مدلول) را
مغلوب خود کردهاند و جایگزینش شدهاند» (بودریار،1374 ،
.)100
بودریار انسان زمانۀ ما را در آستانۀ تحول و ورود به دنیایی
دیگر تصور میکند؛ دنیایی که به تعبیر او دنیای وانمودهها
و حادواقعیتها است .حادواقعیت ،بیانگر وضعیتی است که
«واقعیت» به عنوان مقولهای منفک از نشانهها ،در سیطره و
چنبرۀ رسانهها و بازنماییهای عص ِر حاضر از میان رفته و به
گامی
شکل القاشدۀ دیگری استحاله یافته است .او در مقالۀ «پیش ِ
وانمودهها» میگوید در سلطۀ بیامان تصاویر و بازنماییها ،امر
ِ
حقیقت مرجع دیگر
واقعی تماماً رخت از میان بربسته است و
وجود ندارد .در چنین وضعیتی است که نشانهشناسی به کمک
ِ
درک فرآیند تولید معنا میآید .معنا دیگر مفهومی مرجع نیست
که در ظرف دالها انتقال یابد؛ بلکه مفهومی است که سراسر در
نظام نشانهها تولید و بازتولید میشود« .وانموده» به این ترتیب
نشانهای بدون مرجع است که هرگز با ام ِر واقع قابل تعویض
نیست ،بلکه صرفاً با خودش قابل تعویض است (تاجیک،1389 ،
.)57
بودریار برای نشانهها چهار مرحله یا وضعیت قائل است .در مرحلۀ
اول نشانه بازتابِ واقعیتی پایه است .در مرحلۀ دوم واقعیتهای
پایه را تحریف میکند (مرحلۀ ایدئولوژی و آگاهی کاذب) .در
مرحلۀ سوم بر غیابِ واقعیتهای پایه سرپوش و نقاب میگذارد.
مرحلۀ چهارم در ادامۀ مرحلۀ سوم و همین دنیای معاصر ماست.
دنیایی که نشانه حامل هیچ چیز نیست و هیچ ارتباطی با واقعیت

پایه ندارد .نشانه دیگر وانمودۀ نابِ خود است و این مترادف است
با ورود به دنیای حادواقعیتها ( .)Lane, 2000نتیجۀ امر در
زوال امر سیاسی و اجتماعی است .در اطراف
چنین وضعیتی ِ
بشر امروزین ،شواهد بسیار زیادی از مصرف و فراوانی به چشم
میخورد و مرفهان بیش از آنکه در محیط اطراف خود با دیگر
انسانها سروکار داشته باشند با اشیاء در ارتباطند .اشیائی که
در نظام شبکهای نشانهها و به واسطۀ رسانهای همهگیر معنی
میگیرند .از این پس مراودات روزمره دیگر چندان با همنوعان
صورت نمیگیرد:
«از امور پیچیدۀ منزل همراه با دهها خدمتکار تکنولوژیک آن
گرفته تا اموال منقول شهری و کلیۀ وسایل ارتباطی و فعالیتهای
حرفهای ،و نیز از نمایش ستایش دائمی از اشیاء در آگهیهای
تجاری و صدها پیامی که به طور روزمره از رسانههای گروهی به
ما میرسد .فراوانی ابزارآالتی که بهگونهای مبهم وسوسهانگیزند و
انسانها را در رویایشان هم راحت نمیگذارند» (بودریار،1389 ،
.)28
این انتزاع و بیگانگی با سایر آدمها خود سبب این بوده است که
مفاهیم محیط و فضا بیشتر مورد توجه قرار گیرند .به بیانی دیگر
فاصلهگرفتن ما از دیگر انسانها باعث میشود محیط و اشیاء
رنگ دیگری بگیرند و خود را در دام اشیای توهمانگیزی بیابیم
که مدام یک چیز را برای ما تکرار میکنند :فاصلهگرفتن مجازی
از دیگران (فروزنده.)25-27 ،1397 ،
به زعم او حادواقعیت قص ِد از میانبردن ابژه را دارد و ماحصل
آن انتزاعیکردن هرچه بیشتر دنیای معاصر است .حادواقعیت
پروردۀ سومین مرحلۀ بازنمایی است .جایی که بر نبود واقعیت
پایه سرپوش میگذارند .وانموده بر نبو ِد «حقیقت» سرپوش
میگذارد و خود از این طریق «حقیقی» میشود.
مصرف ،حادواقعیت و نمایشیشدن زندگی شهری

اگرچه تلقی اولیه از «مصرف» ،فعالیتی برای رفع نیاز یا عملی
اقتصادی است ،اما اندیشمندان قرن بیستم ،بیش از همه بر شکل
فرهنگی مصرف تأکید کرده ،و مصرف فرهنگی را مهمترین مؤلفه
جامعۀ مدرن دانستهاند .مصرف فرهنگی فعالیتی اجتماعی و
کرداری روزمره است .به واسطۀ همین کردارها است که مصرف
فرهنگی مینامیم .مصرف فرهنگی ،سبک زندگی روزمره ما را
شکل میدهد ،نیازها و تمایالت ما را سامان میدهد ،مواد الزم
تخیالت و رؤیاهای ما را فراهم میکند ،نشاندهندۀ
برای تولید ّ
تفاوتها و تمایزات اجتماعی است و در نهایت ،نمایانگر تولیدات
ثانویۀ ما در بهکارگیری ابزارهای موجود است (کاظمی،1396 ،
 .)41جوهرۀ استدالل بودریار در مقولۀ مصرف و اقتصاد سیاسی
در شهرها این است که دالهای ارزش اقتصادی (یعنی واحدهای
پولی) کام ً
ال از هر رابطه ضروری و ارزش کاربری مدلول مجزا
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شدهاند لذا آنچه ایجاد میشود یک توهم زیباییشناختی از
واقعیت است که مصرف معرف ابزاری برای بیان بازنماییهای
رویاگونه میشود .بودریار معتقد است وسایل ارتباط جمعی نقش
مهمی در این قبیل بازنماییها دارد و این مصرف بخشی از جنبه
ظاهری است که در آن این توهم استمرار پیدا میکند .بودریار
این وضعیت را چیزی جز محمل رمزگانهایی برای تفسیر و
ظاهری گذرا نمیبیند .او جهان پسامدرن را پیکرهای میخواند
که بیشتر به یک کپی فاقد اصل شباهت دارد .در این شرایط،
شبیهسازیای رخ میدهد که حتی گاه واقعیتر از واقعی تجربه
میشود (جین.)109-103 ،1397 ،
نظریهپردازانی که خواهان بحث درباره تغییر رویکرد از
شرایط مدرن به شرایط پستمدرنیته هستند معتقدند نوعی
فاصلهگرفتن از مصرفگرایی جمعی در حال رخ دادن است .این
امر نشان میدهد زیباییشناختیشدن زندگی روزمره باعث نوع
جدیدی از قبیلهگرایی میشود که در آن عضویت از طریق اسباب
و امکانات در اختیار (لباسها ،سلیقه ،موسیقی ،مد و غیره) و نیز
یک ساختارمندی لحظهای در جوامع بومی مشخص میشود.
این امر در اصل به معنای ابداع دوباره حیات شهری است که در
آن جای فرمهای مدرن جامعهپذیری و جمعگرایی را فرمهای
رقابتی و فردگرایانه مصرف بازار گرفتهاند.
در نتیجه فضاهای مصرف خیابانهای شهری ویژه عابران پیاده و
چه مراکز خرید برونشهری مبدل به اماکنی برای اشکال جدید
فعالیت جمعی شدند که در آن افراد میتوانند موجودیت خود را
از طریق مصرف مورد تأکید دوباره قرار دهند در حالیکه گفته
میشود این امر به ایجاد حس جمعی تعلق منتهی میشود که
البته مبتنی بر طبقه خویشاوندی نیست بلکه متکی به مصرف
است.
آسیبی که در پی این فرآیند ایجاد میشود خارجشدن گروههای
ی است« .زیگمونت باومن» این
فاقد سرمایه فرهنگی و اقتصاد 
تمایز را دستمایۀ کار خود قرار میدهد و میان افراد اغواشده و
سرکوبشده در فرهنگ مصرفی تمایز میگذارد .باومن معتقد
است نوع جدیدی از مفهوم آزادی در حال شکلگیری است که
مصرفکننده با انتخابهایی که برای مصرف خود دارد بیشتر از
افراد فاقد سرمایه این مفهوم را به شکلی مخدوش تجربه میکند.
به بیان دیگر جامعه مصرفی از کسانی که برخوردار از منابع
هستند محافظت میکند (همان.)110 ،
بحث
همانطور که گفته شد در پی تحوالت اقتصاد سیاسی به عقیدۀ
«دیوید هاروی» و متفکران بسیار دیگر فضای شهرها دچار
دگردیسی شدند .شهر گرگان نیز همچون شهرهای تاریخی
دیگر که این روند را تجربه کردهاند در فرآیند این تجربه دچار

آسیبهای جدی شده است .پیش از اینکه به مدد مبانی نظری به
بررسی فضای شهری گرگان بپردازیم الزم است آسیبهایی که
ضمن مشاهدات نگارندگان طی پژوهش میدانی در شهرگرگان و
روستاهای اطراف یافته شد ،بیان شود:
 .1بافت تاریخی شهر گرگان عالوه بر اینکه حاوی مشخصههای
بافتهای دیگر تاریخی است؛ سازمان فضایی آن واجد نوع
خاصی از واشدگاههایی است که ترکیبی از یک عنصر آیینی
(تکیهها و حسینیهها) و کاربریهای تجاری و مسکونی است.
خوانش این واشدگاهها بر ما عیان میسازد که این فضاها
در گذشته به مثابۀ فضاهای جمعی میان-بافتی ایفای نقش
میکرده است .برخالف اینکه تعدد این فضاها نشان از نقش
اساسی این فضاها در زندگی اجتماعی بوده در حال حاضر
همانند باقی فضاهای دیگر بافت متروکه شده است.
 .2مراکز خرید و مگامالهایی که از منظر تناسب اقتصادی،
سبک معماری ،اندازۀ بلوک و محصوالت هیچ سنخیتی با
بافت ندارند در حال ظاهرشدن هستند.
 .3محورهایی از بافت تاریخی که توسط سازمان میراث
فرهنگی مرمتشده صرفاً وجه زیباییشناختی و نمایشی به
خود گرفتهاند .این محورها همچنان پس از این مداخالت
کارایی الزم را ندارند.
 .4نهاد شهرداری شهر گرگان درصدد است محلۀ پاسرو را
از دستفروشانی که در آنجا استقرار دارند به منظور تأسیس
خیابان خوراک ،به اصطالح پاکسازی کند.
با مداقه در عوامل ذکرشده میتوان این آسیبها را با کاربست
مفهوم «حاواقعیت» بودریار مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
پیشتر گفته شد که سلطۀ نشانهها ،تصاویر و بازنمودها در
دنیای معاصر به گونهای است که امر واقعی در اساس محو
ِ
«حقیقت» مرجع و علل عینی ،دیگر وجود ندارند.
شده ،و
بنابراین در نزد بودریار ،وانموده ،نشانهای بدون مرجع است
که هیچگاه با امر واقع قابل تعویض نیست ،بلکه صرفاً با
روشی
خودش قابل تعویض است؛ و شبیهسازی یعنی ابعاد
ِ
وانمودهها یا نوعی بازنمایی غیرارجاعی و بدون مرجع.
مطابق با نظرات باومن و بودریار ،مورد  1و  ،2دو جریانی
هستند که به شکلی پنهان یکدیگر را تقویت میکنند .درواقع
با «زیباییشناختی» شدن زندگی روزمره که عامل سرمایه
و سیطرۀ رسانه آن را به ارمغان آوردهاند« ،قبیلهگرایی»
نوینی توسعه مییابد که افراد سعی دارند هویت خویش
را در کاالهای نوین جستجو کنند؛ کاال ،به عنوان واقعیتی
نوین جای ارجاعات حقیقی و دال مینشیند و افراد را اغوا
میکند .بدیهی است عامل سرمایه همزمان زمینهای بافت
تاریخی که از نظر استراتژیک ،توجیه اقتصادی باالیی دارد
را به کار میگیرد تا این توهمی که اثر تبعی مازاد سرمایه
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است را در قالب بستهبندیهای نوین به افراد اغواشده تحمیل
کند .این روند از دو منظر به متروکشدن بافتهای تاریخی
میانجامد .اول غالبشدن این مراکز خرید بر فضاهای جمعی
و مصرفیکردن فضا و دوم همانطور که باومن معتقد بود،
سرکوبشدن ساکنین بافت تاریخی به دلیل عدم توانایی در
شرکت در این چرخش رویاگونۀ سرمایه.
حادواقعیت در موارد  3و  ،4اما اینبار مدیریت شهری را
مسخ میکند .در مورد  ،3سازمان میراث فرهنگی در
جهت زیباییشناختیشدن زندگی روزمره دست به مرمت
کارتپستالی بافت تاریخی در غیاب احیای همهجانبه
میزند و در مورد  ،4شهرداری تالش دارد ّ
تشخصی که در
منظر اقتصادی محله پاسرو به لطف استقرار دستفروشان
ایجاد شده را با بدلنمودن آن به خیابان خوراکی که در
النشهرهای بزرگ به عاریت گرفته شده از
واقع از روی ک 
میان بردارد .درحالیکه تبدیل این محله به خیابان خوراک،
جز طرد مصرفکنندگان دهک پایین جامعه ،حذف تنوع
قشری و کاربری و منظر مردمی ایجاد شده ،هیچ عایدۀ
دیگری دستگیر شهر نخواهد داشت .هرچند ،این نخستین
بار نیست که این رویکرد به شکست منجر میشود .ایجاد
پیادهراه خوراک در شهرهایی چون گرگان ،روگرفتی از
پروژههایی است چون «سی تیر» و «17شهریور» که خود
پروژههایی شکست خوردهاند .پیادهراه «سی تیر» نیز فارغ از
مشکالت کارکردی ،هم در مرحلۀ برنامهریزی و هم در اجرا،
مردم را به حاشیه رانده است (خیرالدین ،بیان و شکوهی
بیدهندی.)57،1398 ،
نکتۀ اساسی اینجا است که تمامی موارد گفته شده هیچیک
در رسانههای فراگی ِر تصویرمحور بازتابی نخواهد داشت.
تنها چیزی که به نمایش گذارده میشود انبوهی از تصاویر
کارتپستالی است و همانطورکه بودریار اذعان داشت ابتدا
بر تمامی ناکارآمدی این نشانهها سرپوش میگذارد و در
مرحلهای فراتر ،خود جای «امر واقع» مینشیند.

استحاله در تجربۀ زیستۀ آدمیان ،ام ِر سیاسی و اجتماعی
هم از گزند این وانمودههای منتزع دور نمیمانند و فضاهای
جمعی شهری فاقد کارکردشان میشوند .دیگر خیابان و
محمل پرکسیسهای فضایی و کنشگری
فضای شهری
ِ
اجتماعی نخواهد بود .بلکه بدل به صحنۀ انباشتگی و وفور
کاالهایی میشوند که در ویترین مغازهها در نوری خیرهکننده
غوطهورند.
این تأثیر و تأثر دوگانه ،فضایی را پدید آورده است که امر
اجتماعی در آن زائلشده و امر سیاسی پایان یافته است.
شهروند گذرنده دنیای خودش را در فضایی که در آن تجربۀ
زیسته دارد پیجویی نمیکند؛ بلکه دنیای او دنیایی است که
رسانهها به محضرش آوردهاند .در چنین وضعیتی است که در
خلق فضاهای شهری اولویتبخشی به تجربۀ زیسته اهمیت
دارد .خیابان یا فضای شهری جایی است که میتواند ،بر اثر
مدلول امر واقع
تعامل مستقیم کنشگران در بستری موضعی،
ِ
باشد.
همانطورکه گفته شد ،آسیبشناسی منظر اقتصادی ،صرفاً
به بررسی شیوۀ چرخش و انباشت سرمایه نیست؛ گاه آسیبی
اجتماعی است که منظر شهرها را دگرگون میکند .همانطور
در رابطه با مورد پژوهش مصداق داشت .چهار آسیب در
منظر شهری و مدیریت آن در گرگان نه منتج از خود مقولۀ
سرمایه ،که ماحصل یک آسیب اجتماعی و استحالۀ نگاه
جامعه به مقولۀ اقتصاد است و برای حل آن ،ضروری است تا
این آسیب برطرف شود .به نظر میرسد تنها راه ممکن جهت
حل این آسیب و به منظور کاهش فاصلۀ جامعه با امر واقع،
ایجاد بستری است که به کمک راهبردی خالقانه ،مجددا ً
شهروندان در فضای شهری گردهم بیاورد .فضاهای جمعی،
جامعه را از سیطرۀ نشانههای رسانهای میرهاند ،به عالوه
تصادم شناختی افراد در فاصلۀ کم و به شکلی ملموس ،سبب
میشود معنای مشترکی از برونداد این رخداد حاصل شود و
امر واقع ،آبشخور این معنا را فراهم آورد.
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