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چکیده 
با  انسان   تعامل  ماحصل  می شناسیم  روستاها  و  شهرها  سکونتگاه ها،  اقتصادی  منظر  عنوان  به  ما  آنچه 
طبیعت و شیوۀ تفکر او نسبت به به کارگیری منابع، داد و ستد و توزیع این منابع در پیکرۀ تاریخی است. 
مناظر اقتصادی در شهرها گاه به صورت اندام های شهری چون بازار نمود می یابند و گاه در قالب فعالیت  
و خرده فعالیت ها متبلور می شوند. با توجه به نقش این شهرها از لحاظ ژئوپولوتیک و منابِع در اختیار، 
از  بودند. پس  دارا  یکدیگر  به  نسبت  را  تشّخص  از  و شهرها درجه ای  اقتصادی شکل می گرفتند  مناظر 
و  ارگانیک  از حالت  در شهرها  را گرفت چرخش سرمایه  گریبان شهرها  تحوالتی که  و  انقالب صنعتی 
مبتنی بر سازوکار ماهوی به فرآیند های یکنواخت و جهانی تبدیل شد. بافت های تاریخی شهرها به تبع 
منسوخ شدن برخی مشاغل و ظهور خیابان های نفوذی و انباشت نامتوازن سرمایه، روند متروک شدن را یکی 
پس از دیگری تجربه کردند. پررنگ شدن وجه سیاسی اقتصاد در شهرها و شکل گیری دولت های رانتی به 
ساخت وساز ها خصوصاً پیرامون بافت های 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 ره یافت 
تاریخی  با پیشینۀ  نیز همچون شهرهای معاصر  از لطف نیست. شهر گرگان  آسیب های اجتماعی خالی 
خود از این قاعده مستثنی نبوده و متأثر از آسیب های اجتماعی چون مفهوم حادواقعیِت بودریار در حال 
طی کردن روند تخریب مناظر اقتصادی است. ظهور حادواقعیت ها، آسیبی در درجۀ اول اجتماعی است 
که با ورود به حوزۀ مصرف و نمایشی و زیبایی شناختی کردن زندگی از اساسی ترین عوامل استحالۀ مناظر 

اقتصادی شهرهای معاصر و همچنین شهر گرگان به حساب می آید. 
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مقدمه
عناصر  بنیادین ترین  و  اساسی ترین  از  اقتصادی   مناسبات 
شکل گیری سکونتگاه های تاریخی تا کالن شهرهای معاصر است. 
به تبع این مناسبات که همواره در طول تاریخ روابط آن در حال 
دگرگونی است، سکونتگاه های بشری دچار دگردیسی شده اند و 
اندام های اصلی شهرها را شکل داده اند. بازار را می توان یکی از 
اصلی ترین اندام های شهری و مظاهر روابط اقتصادی در شهر 
دانست؛ اندامی که محالت حول آن شکل می گیرد و از آن به 
عنوان ستون فقرات شهرها یاد می کنند. شهرهای تاریخی را 
می توان از منظر اقتصادی در حوزه های تولید، توزیع و مصرف 
تبیین کرد؛ هرچند هر شهر متناسب با موقعیت ژئوپلولوتیک و 
منابع در اختیار خود، یکی از این نقش ها را به میزان بیشتری در 
حوزۀ اقتصاد تمدن ها ایفا می کرد. در این راستا برخی از شهرها 
نقش بین  راهی و خدماتی به خود می گرفتند 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 
بهره کشی 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، بهره کشی و ضرورتی که 
آن شهر می بایست به آن پاسخ دهد، باعث شد منظر شهرها 
تشخص بیابند. این تعّین بعدها پس از کشف موتور بخار و به 
تبع آن انقالب صنعتی به طور فزاینده ای رو به افول گذاشت؛ 
چرا که در خالل رقابت اقتصادی، شهرها به تولیدات صنعتی  
گرایش پیدا می کردند. با کاهش رونق کشاورزی و با مهاجرت 
خیل عظیمی از افراد از روستا ها به شهرها، به تراکم شهرها به 
شکلی تصاعدی افزوده شد. تمامی عناصر تشخص زا در منظر 
شهر به سبب یکسانی روش تولیِد مبتنی بر سوخت های فسیلی 
و ادوات تولیدی به نابودی کشیده شد. در این دوره اما، شیوۀ 
تولید نبود که منظر شهرها را دستخوش تغییر می کرد، بلکه 
اصالت بر سرمایه و چرخش آن در شهرها بود. جریان سرمایه 
در مدرنیته ای که شهرها در حال تجربۀ آن بودند بافت شهرها 
را می درید و هرچه بیشتر شریان ها را برای جریان فزایندۀ این 
سرمایه باز می کرد. پس از این دورۀ تاریخی که با زخمی شدن 
بافت های تاریخی شهر همراه بود، با افزایش تولید و اشباع شدن 
بازار، عوامل سرمایه به منظور جلوگیری از رکود سرمایه خود بر 
عنصر »مصرف« دست گذاشتند. پس از دهۀ 1960 تا به امروز 
اساسی ترین عاملی که شهرها از منظر اقتصادی بر آن استوارند 
مقولۀ مصرف است. درحالی که »مصرف« در گذشته اغلب بر 
ابتدایی و اساسی استوار بود و هم زمان رابطه ای  رفع نیاز های 
نزدیک با نیاز های اجتماعی برقرار می کرد، امروزه مصرف، تنها 
عامل بی رقیب در گر د هم آوردن انسان ها در فضای شهری است. 
در نتیجه شهر هایی که هویتشان را از منظر اقتصادی در شیوۀ 

تولید، خدمات، توزیع و غیره جستجو می کردند، اکنون همگی 
فضای شهری  در  یکسان  کاالهای  مصرف  آسیب های  بند  در 
هستند. الزم به ذکر است که شهروندان نیز فرآیند هویتشان را 

در کاالهای مصرفی جستجو می کنند.
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 باارزش ترین بافت های تاریخی 
تاریخی مذکور  از یک سو تجربۀ روند  به حساب می آید  ایران 
به بافتی متروک بدل شده است.و از سوی دیگر در پی ایجاد 
خیابان های نفوذی در دورۀ مدرنیسم، فضاهای تجاری مبتنی بر 
مصرِف صرف استقرار یافته اند و سبب تضعیف روزافزون بافت و 
بازار شده اند. ساخت وساز بی حساب، معادالت اقتصادی شهر را 
به هم زده تا جایی که این ساخت وساز 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 کهن ترین محله های 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« می نامد 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 کرده اند آسیب های اقتصادی و 
اجتماعی در شهر گرگان، که ابتدا توسط مشاهده و گردآوری 
داده های میدانی یافت شده اند را از ره یافت الگویی واحد تبیین 
مورد  اقتصادی«  »منظر  چیستِی  ابتدا  در  بدین منظور،  کنند. 
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 کتابخانه ای آورده شده 
است؛ بیان می شود، و نهایتاً آسیب هایی که پیش تر بیان شد به 
مدد این مفهوم به شکل تحلیلی در قسمت »بحث« مورد ارزیابی 

قرار خواهد گرفت.

منظر اقتصادی
صفات نسبی که گاه به منظور کشف مفهوم »منظر« در پِس آن 
به کار می بریم هرچند ممکن است ما را از این پدیدۀ یکپارچه دور 
کند اما ماهیت »علم« در روش شناسی منظر ایجاب می کند که 
وجوه وصفی آن همواره طی یک مکاشفۀ نقادانه مورد باز شناسی 
قرار گیرد. این فرآیند نقادانه به ما کمک می کند که بازشناسی 
مظاهِر جهان بینی 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 پدیده های مادی حاصله، را تبیین کنیم )ون دن بریک، 
برونز، توبی و بل، 1398، 15(. پیش از این مطالعات گسترده ای 
»منظر  لیکن  گرفته،  صورت  منظر  وصفی  وجوه  با  رابطه  در 

اقتصادی« کمتر مورد بحث و بررسی بوده است. 
به طور کلی، در دو سطح ما تالش می کنیم تا منظر را در یک 
ترکیب وصفی )چون منظر آیینی، منظر اقتصادی، منظر میراثی 

و ....( مورد بررسی قرار دهیم:
1. زمانی که شدت و حّدت عناصر سازندۀ منظر )آیین، اقتصاد 
و....( به قدری حاوی تأثیرات کالن باشد که خود، شروع به تولید 
مناظری با واژگان و مفاهیمی نو کند. مفاهیمی چون محله، مرکز 

شهر، پایین شهر و باال شهر و  ... از این قسم اند.
2. در سطحی خردتر هم می توانیم 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 می توان از خالل منظر 
اقتصادی مورد بررسی قرار داد. بدیهی  است ناکارآمدی مدیریت 
شهری به میزان قابل توجهی یک پای این استحاله منظر شهری 
است، اما مسئله، همواره ناکارآمدی نیست؛ تصمیم سازی های 
وابسته به شهردای به مثابۀ یک بنگاه ]به اصطالح[ اقتصادی 
)چون فروش تراکم و طر ح های ترافیکی و گزینشی( و سوداگری 
افراد خاص در قالب جذب منافع رانتی )چون ممانعت از تولید 
موتور های هیبریدی یا مافیای خودرو و...( هم بی تأثیر نیستند. 
اقداماتی مبتنی بر چرخش سرمایه گاه چنان منظر، به خصوص 
منظر شهری را دچار دگرگونی می کنند که بررسی منظر از خالل 

روابط اقتصادی می تواند در بسیاری از موارد راه گشا باشد.
مثال باال اما، بیشتر وابسته به منافع پولی است تا مفهوم وسیع تر 
تولیدی،  روابط  بر  متکی  »اقتصاد«  اقتصاد.  کارآمدتر  البته  و 
توزیعی، مصرف و خدمات شکل می گیرد. کالن شهرهای امروزی 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما نوع نگاه مردم و نهاد قدرت 
به روابط اقتصادی است که منظر شهر را دگرگون می کند. سیر 
تاریخی شهر ها گویای این است که مفاهیمی چون اقتصاد و 
امنیت هرچند به عنوان عنصر اساسی و آغازین یک جانشینی 
است، اما در فرآیندی تاریخی مفاهیمی چون اقتصاد صرفاً به 
بهانه هایی مبدل می شوند تا ورای حیات مادی، »حیات ذهنی« 
اصالت یابد. به عنوان مثال »بازار« به عنوان یکی از اندام های 
اصلی شهر های سنتی در »حیات ذهنی شهروندان« مشارکت 
می کند، مشاغل و پیشه ها در شهر مستقر می یابند و در راستای 
تداوم یک حیات معقول به عالم عینی ورود می کنند و موجب 
روابط  کالن تر  سطحی  در  می شوند.  شهری   مناطق  تشخص 
اقتصادی ارزش زمین را دست خوش تغییر می کند و مفاهیمی 

چون »باالشهر« و »پایین شهر« پدید می آید.

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« 
در کالن شهرهای  و  معاصر  دوران  گاه چون  و  می شود  مبدل 
امروزی چون تهران، متکی بر چرخش سرمایه و روابط پولی در 
دستان عده ای خاص است بیشتر به منظر پولی می نماید تا منظر 

اقتصادی.

اقتصاد سیاسی و فضای شهری
در اقتصاد سرمایه داری، در امر توسعه اقتصادی، تنها عامِل بازار 
تعیین کننده نیست، بلکه نیروهای اجتماعی – سیاسی خارج 
این  شناخت  جهت  در  دارند.  دخالت  امر  این  در  نیز  بازار  از 
نیروها، الزم است اقتصاد سیاسی سرمایه داری، گردش سرمایه 
و ایدئولوژی نظام حکومتی به روشنی بررسی شود. با این طرز 
تفکر، جغرافیای کشورها، نواحی شهرها و روستاها، حاصل کارکرد 
اقتصاد سیاسی هستند و مکان و فضا را نیز اقتصاد سیاسی تولید 
می کند. از این رو در نظر برخی از جغرافي دانان، مطالعۀ اقتصاد 
سیاسی باید در کانون تحلیل های جغرافیایی قرار گیرد. اقتصاد 
خدمات،  درآمد،  سرمایه،  جغرافیایی  توزیع  کیفیت  سیاسی 
سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در برنامه های اقتصادی 
و تخصیص منابع به صورت نابرابر میان شهر و روستا را بررسی 
اقتصاد  موضوع   .)17 لشگری،1391،  و  )احمدی پور  می کند 
سیاسی عبارت است از بررسی جریانات اجتماعی و نهادهایی 
که از طریق آنها، گروه های معینی از طبقات متنفذ اقتصادی-
سیاسی، تخصیص منابع تولیدی کمیاب را در جهت منافع خود 

مهار می کنند.
اهمیت اقتصاد سیاسی در شهر زمانی که پای آن به زمین های 
شهری باز می شود دوچندان خواهد بود. »دیوید هاروی« متفکر 
انگلیسی در طرح اولیه اش، نقش زمین در تحوالت اقتصاد شهر 
را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و کوشش کرده با نوعي 
اقتصاد  در  عامل  این  براي  ویژه اي  نقش  مارکسیستي  تحلیل 
سیاسي شهر ترسیم شود. هاروي معتقد بود که هرچند زمین 
نیز کاالیي همانند سایر کاالهاي سرمایه داري است؛ لیکن داراي 
خصوصیاتي است که در سایر کاالها یافت نمي شود و بر اقتصاد 
شهري نیز بسیار تأثیرگذار است. این تفاوت ها عبارت است از: 1. 
هرچند زمین کاالي قابل خرید و فروش است اما از لحاظ فضایي 
ثابت بوده و نمي توان آن را جابجا کرد. 2. زمین کاالي ضروري 
است که همۀ انسان ها براي سکونت به آن نیاز دارند؛ ضمن اینکه 
نسبتاً جاودانه است؛ زیرا پس از ساخت و ساز مدت زیادي دوام 
مي آورد. بنابراین هاروي معتقد است که زمین در فرایند اقتصاد 

سیاسي شهر تأثیر زیادي دارد )همان(.
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هاروي در نوشته هاي بعدي خود اقتصاد سیاسي را در سه مرحله 
تشریح مي نماید. مرحلۀ اول شامل تولید صنعتي کاالها است 
که باعث رشد وگسترش شهرنشیني مي شود. در این مرحله، 
سود بیشتر سرمایه گذار از طریق افزایش ساعات کاري روزانه 
نیروي کار تأمین مي شود. این در حالي است که چرخۀ تولید 
تولیدشده  کاالهاي  براي  دیگر  که  رسید  خواهد  مرحله اي  به 
تقاضا وجود نخواهد داشت و دو اتفاق زیر به وقوع مي پیوندد: 
1. تولید بیش از حد کاال و اشباع بازار و 2. کاهش میزان سود. 
پس از این مرحله، چرخۀ دوم اقتصاد سیاسي آغاز می شود که 
شهر را بیش از پیش تحت تأثیر قرار مي دهد. در این مرحله 
و  مي شود  گرفته  کار  به  تولید  فیزیکي  ساختار  در  سرمایه 
عنوان محیط انسان ساخت براي تولید را به خود مي گیرد. این 
ساختار فیزیکي شامل واحدهاي مسکوني، بزرگراه ها، خیابان ها، 
تأسیسات عمومي و به خصوص تأسیسات شهري است که کالبد 
شهر را دگرگون می کند. براي انتقال از مرحلۀ اول به دوم کمک 
نهادهاي دولتي حتمي است؛ چرا که آنها نیاز به گرفتن مالیات از 
طبقه سرمایه دار را دارند و بنابراین جهت کسب مالیات بیشتر به 
سودآوري سرمایه دارها کمک مي کنند و تسهیالتي را در اختیار 

آنها مي گذارند. 
از  مصداقی  )آتشین بار،55،1394(،  نفوذی  خیابان های  ظهور 
نیز  این مرحله  تدریج  به  است.  مرحلۀ دوم در فضای شهری 
وارد چرخۀ سوم گردش سرمایه مي شویم.  و  اتمام رسیده  به 
در سومین مرحله، سرمایه گذاري در علم و تکنولوژي صورت 
مي گیرد تا با به کارگیري شرایط علمي در جهت تولید، تحولي در 
کاهش هزینه ها به وجود آید. از جمله سیاست هایي که در این 
مرحله اتخاذ مي شود انتقال تولید کاالهاي صنعتي بي ارزش تر به 
دیگر مناطق جغرافیایي است که صاحب نیروي انساني ارزان تر 
و فاقد انسجام است. این مرحله در نظریۀ تقسیم کار بین المللي 
قابل تبیین خواهد بود. بنابراین مدل هاروي از اقتصاد شهري نظام 
سرمایه داري به صورت شهري است که تحت تأثیر راه حل هاي 
موقت بحران هاي سرمایه داري قرار مي گیرد. در حقیقت هاروي 
به  بود که »مارکس« در تحلیل هاي خود فقط  اعتقاد  این  بر 
مسئلۀ تولید کاالي صنعتي و روابط بین بورژوا و پرولتاریا توجه 

کرده و از عامل مهم زمین در اقتصاد شهري غافل مانده است.
جهت  شهر  اقتصاد  بستر  از  سرمایه داري  مکتب  او  اعتقاد  به 
حل بحران هاي خود استفاده مي کند و به نظر او ظهور اقتصاد 
سیاسي نئومارکسیستي نیز در همین زمینه قابل تبیین است. 
بنابراین شیوۀ تولید سرمایه داری به ناچار دارای توسعۀ نامتوازن 
شهری است. زیرا همیشه فرصت هایی برای افزایش انباشت از 
طریق استثمار بازارهای جدید، نیروی کار جدید، فناوری جدید 
و خطوط تجاری پرمزیت وجود خواهد داشت. این همان بُعد 
»تنگنای  را  آن  هاروی  که  است  سرمایه  انباشت  جغرافیایی 

فضایی« می نامد و غالباً در فضای شهری واقع می شود. به عالوه 
این بُعد جغرافیایی برای تکامل بیشتر جامعۀ سرمایه داری جنبۀ 
اساسی دارد و الیه ها را چنان تنظیم می کند که فرایند تولید، 
مصرف و تبادل هماهنگ شوند و پرواضح است که فضای این 
تنظیمات در شهر اتفاق می افتد )احمدی پور و لشگری،1391، 

.)18
تقلیل تدریجي موانع تصنعي براي حرکت سرمایه و کاالها، نظیر 
تعرفه ها، کنترل مبادله اي یا حتي، زمان انتظار در مرزها نیز در 
این تحوالت نقشی مهم بازي مي کرد. این بازشدن بیشتر جریان 
سرمایه، همۀ دولت ها را زیر فشار قرار داد تا به کیفیت فضاي 
تجارت  در  موفقیت  براي  مهم  عنوان شرطي  به  خود  تجاري 
بپردازند. از آنجا که صندوق بین المللي پول و بانک جهاني به 
طور روزافزوني میزان نئولیبرال سازي را به عنوان مقیاسي براي 
فضا تجاري خوب مقرر کرده بودند، فشار بر روي همۀ دولت براي 
اتخاذ اصالحات نئولیبرالي بیشتر شد و این مسئله بر اقتصاد 
سیاسي شهرها به خصوص در جهان سوم کاماًل تأثیرگذار بود. 
در یک کالم، این منابع مالیات دهندگان نیست تا دولت را در 
چگونگي خرج کردن آن ملزم به پاسخگویي کند، بلکه این فرایند 
سبب مي شود که کل نظام اقتصادي، اجتماعي و سیاسي به 
این  وابسته شود.  دولت  هزینه هاي  تخصیص  میزان چگونگي 
مسئله سبب افزایش سریع شبکه بوروکراتیک دولت هم از لحاظ 
درآمد و هم از لحاظ تعداد کارکنان مي شود و به همین ترتیب 
تأثیر مستقیم و مهم بر تحوالت طبقات شهري و بالطبع اقتصاد 
شهري دارد. زیرا این شیوۀ توزیع درآمد جایگاه مطلوب خود را در 
فضای شهری می بیند )میرترابی، 119،1387( و سبب می شود 
مستقل  و  خودمختار  فزاینده ای  طور  به  رانتی  دولت های  که 
شوند. این دولت می تواند از این درآمدها برای ایجاد رضایت و 
تعقیب اهدافی که الزاماً بهترین اهداف جامعه نیستند، استفاده 
کند. همچنین در تقابل شدید با دولت هایي قرار می گیرد که 
»لوچیانی« آنها را دولت های مولد می نامد و در آمدشان اساساً از 
محل مالیات گیری از فعالیت های اقتصادی داخلی تأمین می شود 

)احمدی پور و لشگری،1391، 19(.

وانموده و حادواقعیت
ژان  توسط  بار  نخستین   برای   )Hyperreality( حادواقعیت 
بودریار، متفکر فرانسوی معاصر مطرح شد. اهمیت این مفهوم در 
منظر اقتصادی آن جاست که به مدد آن می توان نامتوازن بودن 
کنش های شهری در مقوله های اقتصادی را در آسیبی اجتماعی 
و  صورت بندی  به  بودریار  کار  از  عمده ای  بخش  جست. 
تئوریزه کردن این می پردازد 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 داللت گرِی پدیده ها و اشیاء را نمی توان 
منفرد از پدیده ها و اشیای دیگر فهمید. بلکه هر شیء یا پدیده ای 
در شبکه و نظامی از اشیاء و پدیده های دیگر معنا پیدا می کند. 
پدیده ای که تحت علم »نشانه شناسی« مورد مداقه و بررسی قرار 

می گیرد.
در نشانه شناسی کالسیک سوسوری، نشانه سه وجه دارد: دال، 
مدلول و مرجع. دال خود کلمه است، مدلول مفهومی است که از 
کلمه مراد می شود و مرجع آن چیزی است که بیرون از اندیشه 
قرار دارد و به واسطۀ آن ارتباط بین دال و مدلول برقرار می شود 
همیشگی  مناقشه ای  صورت بندی  این  در   .)Smith, 2010(
پابرجاست: »واقعیت« بازنمایِی ما از پدیده ها است یا موجودیتی 
از  بسیاری  علم  پیشرفت  با  می دانیم  نشانه ها؟  از  خارج  است 
واقعیت های سابق استحاله یافته اند یا انکار شده اند. یکی از تزهای 
اصلی بودریار این است که از نیمۀ دوم قرن بیستم شاهد بازگشت 
به وضعیتی هستیم که امِر واقعی به چالش کشیده یا وانهاده 
می شود. اما این شرایط از میان رفتن مرجع را به بار نمی آورد، 
بلکه نشانه ای که پروردۀ رسانۀ توده ای و صنعت سرگرمی است، 
پایه ای از ناواقعیت برای خود پدید می آورد. او معتقد است که: 
»در حادواقعیت نشانه های واقعیت )دال ها(، واقعیت )مدلول( را 
)بودریار، 1374،  مغلوب خود کرده اند و جایگزینش شده اند« 

.)100
دنیایی  به  ورود  و  تحول  آستانۀ  در  را  ما  زمانۀ  انسان  بودریار 
وانموده ها  دنیای  او  تعبیر  به  که  دنیایی  می کند؛  تصور  دیگر 
که  است  وضعیتی  بیانگر  حادواقعیت،  است.  حادواقعیت ها  و 
از نشانه ها، در سیطره و  به عنوان مقوله ای منفک  »واقعیت« 
چنبرۀ رسانه ها و بازنمایی های عصِر حاضر از میان رفته و به 
شکل القاشدۀ دیگری استحاله یافته است. او در مقالۀ »پیش گامِی 
وانموده ها« می گوید در سلطۀ بی امان تصاویر و بازنمایی ها، امر 
واقعی تماماً رخت از میان بربسته است و حقیقِت مرجع دیگر 
وجود ندارد. در چنین وضعیتی است که نشانه شناسی به کمک 
درِک فرآیند تولید معنا می آید. معنا دیگر مفهومی مرجع نیست 
که در ظرف دال ها انتقال یابد؛ بلکه مفهومی است که سراسر در 
نظام نشانه ها تولید و بازتولید می شود. »وانموده« به این ترتیب 
نشانه ای بدون مرجع است که هرگز با امِر واقع قابل تعویض 
نیست، بلکه صرفاً با خودش قابل تعویض است )تاجیک، 1389، 

.)57
بودریار برای نشانه ها چهار مرحله یا وضعیت قائل است. در مرحلۀ 
اول نشانه بازتاِب واقعیتی پایه است. در مرحلۀ دوم واقعیت های 
پایه را تحریف می کند )مرحلۀ ایدئولوژی و آگاهی کاذب(. در 
مرحلۀ سوم بر غیاِب واقعیت های پایه سرپوش و نقاب می گذارد. 
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 ناِب خود است و این مترادف است 
امر در  نتیجۀ   .)Lane, 2000( با ورود به دنیای حادواقعیت ها 
چنین وضعیتی زواِل امر سیاسی و اجتماعی است. در اطراف 
بشر امروزین، شواهد بسیار زیادی از مصرف و فراوانی به چشم 
می خورد و مرفهان بیش از آنکه در محیط اطراف خود با دیگر 
انسان ها سروکار داشته باشند با اشیاء در ارتباطند. اشیائی که 
در نظام شبکه ای نشانه ها و به واسطۀ رسانه ای همه گیر معنی 
می گیرند. از این پس مراودات روزمره دیگر چندان با همنوعان 

صورت نمی گیرد: 
»از امور پیچیدۀ منزل همراه با ده ها خدمتکار تکنولوژیک آن 
گرفته تا اموال منقول شهری و کلیۀ وسایل ارتباطی و فعالیت های 
حرفه ای، و نیز از نمایش ستایش دائمی از اشیاء در آگهی های 
تجاری و صدها پیامی که به طور روزمره از رسانه های گروهی به 
ما می رسد. فراوانی ابزارآالتی که به گونه ای مبهم وسوسه انگیزند و 
انسان ها را در رویایشان هم راحت نمی گذارند« )بودریار، 1389، 

.)28
این انتزاع و بیگانگی با سایر آدم ها خود سبب این بوده است که 
مفاهیم محیط و فضا بیشتر مورد توجه قرار گیرند. به بیانی دیگر 
فاصله گرفتن ما از دیگر انسان ها باعث می شود محیط و اشیاء 
رنگ دیگری بگیرند و خود را در دام اشیای توهم انگیزی بیابیم 
که مدام یک چیز را برای ما تکرار می کنند: فاصله گرفتن مجازی 

از دیگران )فروزنده، 1397، 25-27(.
به زعم او حادواقعیت قصِد از میان بردن ابژه را دارد و ماحصل 
آن انتزاعی کردن هرچه بیشتر دنیای معاصر است. حادواقعیت 
پروردۀ سومین مرحلۀ بازنمایی است. جایی که بر نبود واقعیت 
»حقیقت« سرپوش  نبوِد  بر  وانموده  می گذارند.  پایه سرپوش 

می گذارد و خود از این طریق »حقیقی« می شود.

مصرف، حادواقعیت و نمایشی شدن 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 مهم ترین مؤلفه 
جامعۀ مدرن دانسته اند. مصرف فرهنگی فعالیتی اجتماعی و 
کرداری روزمره است. به واسطۀ همین کردارها است که مصرف 
فرهنگی می نامیم. مصرف فرهنگی، سبک زندگی روزمره ما را 
شکل می دهد، نیازها و تمایالت ما را سامان می دهد، مواد الزم 
برای تولید تخّیالت و رؤیاهای ما را فراهم می کند، نشان دهندۀ 
تفاوت ها و تمایزات اجتماعی است و در نهایت، نمایانگر تولیدات 
ثانویۀ ما در به کارگیری ابزارهای موجود است )کاظمی، 1396، 
41(. جوهرۀ استدالل بودریار در مقولۀ مصرف و اقتصاد سیاسی 
در شهرها این است که دال های ارزش اقتصادی )یعنی واحدهای 
پولی( کاماًل از هر رابطه ضروری و ارزش کاربری مدلول مجزا 
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از  زیبایی شناختی  توهم  یک  می شود  ایجاد  آنچه  لذا  شده اند 
واقعیت است که مصرف معرف ابزاری برای بیان بازنمایی های 
رویاگونه می شود. بودریار معتقد است وسایل ارتباط جمعی نقش 
مهمی در این قبیل بازنمایی ها دارد و این مصرف بخشی از جنبه 
ظاهری است که در آن این توهم استمرار پیدا می کند. بودریار 
این وضعیت را چیزی جز محمل رمزگان هایی برای تفسیر و 
ظاهری گذرا نمی بیند. او جهان پسامدرن را پیکره ای می خواند 
که بیشتر به یک کپی فاقد اصل شباهت دارد. در این شرایط، 
شبیه سازی ای رخ می دهد که حتی گاه واقعی تر از واقعی تجربه 

می شود )جین، 1397، 109-103(.
از  رویکرد  تغییر  درباره  بحث  خواهان  که  نظریه پردازانی 
شرایط مدرن به شرایط پست مدرنیته هستند معتقدند نوعی 
فاصله گرفتن از مصرف گرایی جمعی در حال رخ دادن است. این 
امر نشان می دهد زیبایی شناختی شدن زندگی روزمره باعث نوع 
جدیدی از قبیله گرایی می شود که در آن عضویت از طریق اسباب 
و امکانات در اختیار )لباس ها، سلیقه، موسیقی، مد و غیره( و نیز 
یک ساختارمندی لحظه ای در جوامع بومی مشخص می شود. 
این امر در اصل به معنای ابداع دوباره حیات شهری است که در 
آن جای فرم های مدرن جامعه پذیری و جمع گرایی را فرم های 

رقابتی و فردگرایانه مصرف بازار گرفته اند. 
در نتیجه فضاهای مصرف خیابان های شهری ویژه عابران پیاده و 
چه مراکز خرید برون شهری مبدل به اماکنی برای اشکال جدید 
فعالیت جمعی شدند که در آن افراد می توانند موجودیت خود را 
از طریق مصرف مورد تأکید دوباره قرار دهند در حالی که گفته 
می شود این امر به ایجاد حس جمعی تعلق منتهی می شود که 
البته مبتنی بر طبقه خویشاوندی نیست بلکه متکی به مصرف 

است.
آسیبی که در پی این فرآیند ایجاد می شود خارج شدن گروه های 
فاقد سرمایه فرهنگی و اقتصادی  است. »زیگمونت باومن«  این 
تمایز را دستمایۀ کار خود قرار می دهد و میان افراد اغواشده و 
سرکوب شده در فرهنگ مصرفی تمایز می گذارد. باومن معتقد 
است نوع جدیدی از مفهوم آزادی در حال شکل گیری است که 
مصرف کننده با انتخاب هایی که برای مصرف خود دارد بیشتر از 
افراد فاقد سرمایه این مفهوم را به شکلی مخدوش تجربه می کند. 
از منابع  از کسانی که برخوردار  بیان دیگر جامعه مصرفی  به 

هستند محافظت می کند )همان، 110(.

بحث
همان طور که گفته شد در پی تحوالت اقتصاد سیاسی به عقیدۀ 
دچار  شهرها  فضای  دیگر  بسیار  متفکران  و  هاروی«  »دیوید 
تاریخی  نیز همچون شهرهای  گرگان  دگردیسی شدند. شهر 
دیگر که این روند را تجربه کرده اند در فرآیند این تجربه دچار 

آسیب های جدی شده است. پیش از اینکه به مدد مبانی نظری به 
بررسی فضای شهری گرگان بپردازیم الزم است آسیب هایی که 
ضمن مشاهدات نگارندگان طی پژوهش میدانی در شهرگرگان و 

روستاهای اطراف یافته شد، بیان شود:
1. بافت تاریخی شهر گرگان عالوه بر اینکه حاوی مشخصه های 
نوع  واجد  تاریخی است؛ سازمان فضایی آن  بافت های دیگر 
خاصی از واشدگاه هایی است که ترکیبی از یک عنصر آیینی 
)تکیه ها و حسینیه ها( و کاربری های تجاری و مسکونی است. 
فضاها  این  که  می سازد  عیان  ما  بر  واشد گاه ها  این  خوانش 
در گذشته به مثابۀ فضاهای جمعی میان-بافتی ایفای نقش 
می کرده است. برخالف این که تعدد این فضاها نشان از نقش 
بوده در حال حاضر  این فضاها در زندگی اجتماعی  اساسی 

همانند باقی فضاهای دیگر بافت متروکه شده است.
2. مراکز خرید و مگامال هایی که از منظر تناسب اقتصادی، 
با  سنخیتی  هیچ  محصوالت  و  بلوک  اندازۀ  معماری،  سبک 

بافت ندارند در حال ظاهرشدن هستند.
میراث  سازمان  توسط  که  تاریخی  بافت  از  محورهایی   .3
فرهنگی مرمت شده صرفاً وجه زیبایی شناختی و نمایشی به 
مداخالت  این  از  پس  همچنان  محورها  این  گرفته اند.  خود 

کارایی الزم را ندارند.
نهاد شهرداری شهر گرگان درصدد است محلۀ پاسرو را   .4
از دستفروشانی که در آنجا استقرار دارند به منظور تأسیس 

خیابان خوراک، به اصطالح پاکسازی کند. 
با مداقه در عوامل ذکرشده می توان این آسیب ها را با کاربست 
مفهوم »حاواقعیت« بودریار مورد بررسی و تحلیل قرار داد. 
پیش تر گفته شد که سلطۀ نشانه ها، تصاویر و بازنمودها در 
دنیای معاصر به گونه ای است که امر واقعی در اساس محو 
ندارند. دیگر وجود  و علل عینی،  و »حقیقِت« مرجع  شده، 

بنابراین در نزد بودریار، وانموده، نشانه ای بدون مرجع است 
با  صرفاً  بلکه  نیست،  تعویض  قابل  واقع  امر  با  هیچ گاه  که 
ابعاد روشِی  خودش قابل تعویض است؛ و شبیه سازی یعنی 

وانموده ها یا نوعی بازنمایی غیرارجاعی و بدون مرجع. 
دو جریانی    ،2 و   1 مورد  بودریار،  و  باومن  نظرات  با  مطابق 
هستند که به شکلی پنهان یکدیگر را تقویت می کنند. درواقع 
عامل سرمایه  روزمره که  زندگی  با »زیبایی شناختی« شدن 
»قبیله گرایی«  آورده اند،  ارمغان  به  را  آن  رسانه  سیطرۀ  و 
خویش  هویت  دارند  سعی  افراد  که  می یابد  توسعه  نوینی 
واقعیتی  عنوان  به  کاال،  نوین جستجو کنند؛  را در کاالهای 
اغوا  افراد را  نوین جای ارجاعات حقیقی و دال می نشیند و 
می کند. بدیهی است عامل سرمایه هم زمان زمین های بافت 
باالیی دارد  اقتصادی  توجیه  استراتژیک،  نظر  از  تاریخی که 
اثر تبعی مازاد سرمایه   را به کار می گیرد تا این توهمی که 
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است را در قالب بسته بندی های نوین به افراد اغواشده تحمیل 
کند. این روند از دو منظر به متروک شدن بافت های تاریخی 
می انجامد. اول غالب شدن این مراکز خرید بر فضاهای جمعی 
بود،  باومن معتقد  و مصرفی کردن فضا و دوم همان طور که 
سرکوب شدن ساکنین بافت تاریخی به دلیل عدم توانایی در 

شرکت در این چرخش رویاگونۀ سرمایه.
را  شهری  مدیریت  این بار  اما   ،4 و   3 موارد  در  حادواقعیت 
در  فرهنگی  میراث  سازمان   ،3 مورد  در  می کند.  مسخ 
مرمت  به  دست  روزمره  زندگی  زیبایی شناختی شدن  جهت 
همه جانبه  احیای  غیاب  در  تاریخی  بافت  کارت پستالی 
می زند و در مورد 4، شهرداری تالش دارد تشّخصی که در 
دستفروشان  استقرار  لطف  به  پاسرو  محله  اقتصادی  منظر 
در  که  خوراکی  خیابان  به  آن  بدل نمودن  با  را  شده  ایجاد 
از  شده  گرفته  عاریت  به  بزرگ  کال ن شهرهای  روی  از  واقع 
میان بردارد. درحالی که تبدیل این محله به خیابان خوراک، 
تنوع  حذف  جامعه،  پایین  دهک  مصرف کنندگان  طرد  جز 
عایدۀ  هیچ  شده،  ایجاد  مردمی  منظر  و  کاربری  و  قشری 
دیگری دست گیر شهر نخواهد داشت. هرچند، این نخستین 
ایجاد  می شود.  منجر  به شکست  رویکرد  این  که  نیست  بار 
از  روگرفتی  گرگان،  چون  شهرهایی  در  خوراک  پیاده راه 
که خود  و »17شهریور«  تیر«  است چون »سی  پروژه هایی 
پروژ ه هایی شکست  خورده اند. پیاده راه »سی تیر« نیز فارغ از 
مشکالت کارکردی، هم در مرحلۀ برنامه ریزی و هم در اجرا، 
شکوهی  و  بیان  )خیرالدین،  است  رانده  حاشیه  به  را  مردم 

بیدهندی، 57،1398(.
نکتۀ اساسی اینجا  است که تمامی موارد گفته شده هیچ یک 
داشت.  نخواهد  بازتابی  تصویر محور  فراگیِر  رسانه های  در 
تنها چیزی که به نمایش گذارده می شود انبوهی از تصاویر 
کارت پستالی است و همان طورکه بودریار اذعان داشت ابتدا 
در  و  می گذارد  سرپوش  نشانه ها  این  ناکارآمدی  تمامی  بر 

مرحله ای فراتر، خود جای »امر واقع« می نشیند.

نتیجه گیری
از دو منظر کاوید. اول  رابطۀ شهر و حادواقعیت را می توان 
آنکه می دانیم کنش های رسانه ای درک ما را از فضا و زمان 
بازسازی می کنند. واقعیت از این منظر حاصل تماس ما با امر 
بلکه  این مورد به خصوص، فضای شهری نیست؛  واقع، و در 
مصرِف کاالهایی است که صفحه های تبلیغات و ویترین های 
پیام  انتقال  ابزاِر  دیگر  رسانه  می کنند.  عرضه  ما  به  نمایش 
نیست و خود به پیام تبدیل می شود. محتوای پیام هم جایی 
در این معادله ندارد بلکه شیوۀ تبلیغ و ترویج آن اولویت دارد.
منظر دوم را می توان اثر تبعی منظر اول دانست. به دنباِل این 

اجتماعی  و  سیاسی  امِر  آدمیان،  زیستۀ  تجربۀ  در  استحاله 
هم از گزند این وانموده های منتزع دور نمی مانند و فضاهای 
و  خیابان  دیگر  می شوند.  کارکردشان  فاقد  شهری  جمعی 
کنش گری  و  فضایی  پرکسیس های  محمِل  شهری  فضای 
انباشتگی و وفور  بلکه بدل به صحنۀ  اجتماعی نخواهد بود. 
کاالهایی می شوند که در ویترین مغازه ها در نوری خیره کننده 

غوطه ورند. 
امر  را پدید آورده است که  تأثر دوگانه، فضایی  تأثیر و  این 
است.  یافته  پایان  سیاسی  امر  و  زائل شده  آن  در  اجتماعی 
شهروند گذرنده دنیای خودش را در فضایی که در آن تجربۀ 
زیسته دارد پی جویی نمی کند؛ بلکه دنیای او دنیایی است که 
رسانه ها به محضرش آورده اند. در چنین وضعیتی است که در 
خلق فضاهای شهری اولویت بخشی به تجربۀ زیسته اهمیت 
دارد. خیابان یا فضای شهری جایی است که می تواند، بر اثر 
تعامل مستقیم کنشگران در بستری موضعی، مدلوِل امر واقع 

باشد.
همان طورکه گفته  شد، آسیب شناسی منظر اقتصادی، صرفاً 
به بررسی شیوۀ چرخش و انباشت سرمایه نیست؛ گاه آسیبی 
اجتماعی است که منظر شهرها را دگرگون می کند. همان طور 
در  آسیب  چهار  داشت.  مصداق  پژوهش  مورد  با  رابطه  در 
منظر شهری و مدیریت آن در گرگان نه منتج از خود مقولۀ 
نگاه  استحالۀ  و  اجتماعی  آسیب  یک  ماحصل  که  سرمایه، 
جامعه به مقولۀ اقتصاد است و برای حل آن، ضروری است تا 
این آسیب برطرف شود. به نظر می رسد تنها راه ممکن جهت 
حل این آسیب و به منظور کاهش فاصلۀ جامعه با امر واقع، 
مجدداً  خالقانه،  راهبردی  کمک  به  که  است  بستری  ایجاد 
شهروندان در فضای شهری گردهم بیاورد. فضاهای جمعی، 
عالوه  به  می رهاند،  رسانه ای  نشانه های  سیطرۀ  از  را  جامعه 
تصادم شناختی افراد در فاصلۀ کم و به شکلی ملموس، سبب 
می شود معنای مشترکی از برون داد این رخ داد حاصل شود و 

امر واقع، آبشخور این معنا را فراهم آورد.
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