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The modern city cannot be conceived without its productive role and the postmodern city without considering its consumption role. Consumption is at the
ideological core of the contemporary city, and one
can thus say that the contemporary city is experiencing a transformation that is comparable in scale to the
industrial revolution. Nowadays, consumption is the
main tool and force of economic and social change
and an essential element in the construction of urban
spaces; it also plays a vital role in shaping the identity
and lifestyle of individuals. In the postmodern city not
only goods and services but also public and semi-public spaces are consumed, and the consumption role
has become so pervasive in all aspects of the city that
it has become an integral part of postmodern urban
life. As such, one of the new and noteworthy features
of the postmodern city is the consumption of urban
spaces and places and the key role of design in this
process, the examples of which are clearly visible in
the Iranian city. A glance at the contemporary Iranian
city shows its move to integrate with the global consumer economy and society and its capitalist system.
However, the application of consumption theories in
Iranian society with regard to the particular IranianIslamic cultural context must be exercised with caution because cultural values play an important role in
consumption patterns. Accordingly, it is necessary to
examine the characteristics of the cultural consumption of the city and to explain the components and
dimensions of the Western and Iranian consumer city
in the postmodern world. In this study a realistic approach and comparative study method is used to ex-

plain the consumer city in western culture and
compare it with Islamic culture. To achieve the cultural study components of the postmodern city (comparing criteria), Lefebvre’s three-dimensional analysis
of the production of space was used as the primary
model (Lefebvre described perceived, conceived, and
lived space as three dimensions of Social space which
has dialectical interrelationships). Then, cultural consumption study framework of the postmodern city
was extracted from the above model. Based on the
above framework, the study of cultural consumption
in the western city is conducted and then finally
based on the credit theory of Allameh Tabataba’i (the
late Allameh, unlike many others, credits a part of culture to the non-human, fixed and other parts of nature, which, depending on the temporal and spatial
necessities of existence, are considered to be variable.
In other words, part of culture is considered human
and universal, and parts of it are deemed social, historical or temporal). The above components have
been explained in Islamic culture. The results of the
study show that the consumption-oriented Western
life is based on self-interest and encouragement to
consume more (in order to preserve the survival of
the capitalist system), while in Islamic culture and
teachings the collective interest takes precedence
over the individual. Therefore, since the culture and
the city support one another, the Islamic city will need
its own urban space for community excellence.
Keywords: Cultural consumption, Consumer city,
Postmodern, Islamic culture.
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مصرفِ فرهنگیِ شهر :بررسی تطبیقی فرهنگ مصرف در

2

محمدتقی پیربابائی ،*1مونا فتحعلی بیگلو
 .1استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1931/10/11 :تاریخ پذیرش مقاله)1931/13/21 :

چکیده
شهر مدرن بدون نقش تولیدی آن و شهر پستمدرن بدون در نظر گرفتن نقش مصرفی آن در تصور نمیگنجدد .در
شهر پستمدرن نه تنها کاالها و خدمات بلکه فضاهای عمومی و نیمه عمومی نیز مصرف مدیشدوند .امدروه نقدش
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شهر غربی و اسالمی

مصرفی در کلیۀ ابعاد شهر چنان رسوخ کرد است که به جزء الینفکی اه هندگی شهری پستمدرن تبدیلشد است.
نگاهی گذرا به شهر ایرانی معاصر نیز حاکی اه حرکت آن در راستای پیوستن به اقتصاد و جامعۀ مصدرفی جهدانی و
ایرانی-اسالمی باید با احتیاط انجام شود؛ هیرا ارهش های فرهنگی ،نقش مهمی در الگوهای مصرف دارندد .بدر ایدن
اساس ،بررسی وی گیهای مصرف فرهنگی شهر و تبیین مؤلفهها و ابعداد شدهر مصدرفی یربدی و ایراندی در دنیدای
پستمدرن ،ضرورت پیدا میکند .در این پ وهش ،بهمنظور تبیین شهر مصدرفی در فرهندغ یربدی و مقایسدۀ آن بدا
فرهنغ اسالمی اه رویکرد واقعگرایانه استفاد شد و به کمک روش مطالعۀ تطبیقی و با استفاد اه نظریۀ اعتباریدات
عالمه طباطبایی و مدل تولید فضای لوفور ،مؤلفهها و ابعاد مصرف فرهنگی شهرهای فوق مدورد تللیدل قرارگرفتده
است .نتایج پ وهش حاکی اه این است که هندگی مصرفملور یربی ،مبتنی بر منفعدت فدردی اسدت ،درحدالیکده
فرهنغ و کلیۀ تعالیم اسالمی به منفعت جمعی نسبت به منافع فردی ،برتری میدهند .بنابراین اهآنجاییکه فرهنغ و
شهر یکدیگر را تولید و حمایت میکنند ،شهر اسالمی نیاهمند فضای شهری مخصوص خود ،جهدت تعدالی جامعده
خواهد بود.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

نظام سرمایهداری حاکم بر آن است .اما کاربست نظریههای مصرف در جامعۀ ایرانی ،با توجه به بستر فرهنگی وید ۀ
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مصرف فرهنگی ،شهر مصرفی ،پستمدرن ،فرهنغ اسالمی.

مقدمه

موردتوجه و مطالعدۀ اندیادمندان قرارگرفتده اسدت .بداوجود

متخصصددان اوقددات فرایددت در خصددوص "بدداهار تجربدده"

تفاوت های هیاد میان رویکردهدای مطالعداتی مختلد  ،آنچده

صلبت می کنند .بنابراین شهرها با تولید تجربه ها ،به رقابت با

اکثر قریب به اتفاق پ وهاگران بر آن اتفاق نظر دارندد ،تلدول

یکدیگر میپرداهند .در طی این فرآیند رقابتی ،طراحدی نقدش

همهجانبه ،گسترد  ،عمید و سدریع شدهر معاصدر نسدبت بده

کلیدی و بسیار بااهمیتی ایفا میکند .در توضدی ایدن مسدئله،

نمونه های پیاین آن است .یکی اه کلیدیترین این تلدوالت،

ناکس میگوید :طراحی مدیتواندد سدبب کارآمددتر ،امدنتدر،

ظهور شهر مصرفی به تبع تولد جامعه و اقتصاد مصرفی اسدت

کاراتر ،جذاب تر و مطلوب تدر شددن چیزهدا شدود .بده دلیدل

) .(Miles and Miles 2013مصرف در اینجا در نقدش سداد و

پرستی و شهرت اجتماعی مرتب بدا خالقیدت ،طراحدی قدادر

یکسویۀ تأمین نیاههای انسانی نیسدت بلکده اه نگدا اقتصداد

است تا به ملصوالت ارهش مبادلده ای بدیش تدری ببخادد و

سیاسی ،مصرف پایههای بقای نظام سدرمایهداری پساصدنعتی

کیفیتی مفروض اعطا کند ).(Knox 2011

معاصر را تاکیل می دهد که اه طرید سداهوکارهای پنهدان و

بدین ترتیب یکی اه وی گیهای جدید و قابلتوجه شدهر

پیچید ای دائماً تقویت میشود .اه نگدا جامعدهشدناختی نیدز

پستمدرن ،مصرف فضاها و مکانهای شهری و نقش کلیدی

مصرف ،به جدزء الینفدک هنددگی اجتمداعی انسدان معاصدر

طراحی در این پروسه است کده نموندههدای آن نیدز در شدهر

تبدیلشد است.

ایرانی بهوضوح قابل مااهد است .سرمایهگدذاری روهافدزون

و خدمات نیستند که مصرف میشوند ،حتی فضاهای شدهری

مالها (فروشدگا هدای بدزر ) و مراکدز تجداری بدا طراحدی

نیز مخاطب فرآیند مصرف واقدع مدیشدوند و طدی فرآینددی

خیددر کننددد  ،سددرمایهگددذاری روهافددزون واحدددهای تجدداری

اجتماعی و مکانی ،تولید و باهتولید شد و همهمدان مصدرف

(بوتیکها ،ایذیهفروشیها و حتدی داروخاندههدا) در طراحدی

میشوند .هاجر و جینددور ()Hajer and Reijndorp 2002

ویترین و فضای داخلی ،مطاب مُد روه ،جهت جذب ماتری

به افزایش بی سابقه در مصرف تعمدی مکدان هدا و رویددادها

بیشتر ،همگدی حداکی اه حرکدت شدهر ایراندی در راسدتای

به عنوان ماحصل گسترش و یلبۀ تأثیرگذار طبقدۀ متوسد در

پیوستن به اقتصاد و جامعۀ مصرفی جهانی است.

کاورهای توسعه یافته اشار می کنندد :امدروه شداهد ،تمایدل

در بخش مبانی نظری ابتدا نگاهی میشود بدر مبدانی اندیادۀ

با رشد سریع صنعتی شدن در قرن هجدهم میالدی و افدزایش

پستمدرن (ادبیات یربی) و در ادامه ،مبانی اندیادۀ اسدالمی

تولید انبو  ،جامعۀ مصرفی طی این دور  ،کدامالً شدکوفا شدد.

مورد کنکاش قرار میگیرد .در انتها نیز ،مدل تللیل سهبُعددی

باهساهی شهر مدرن اه دهۀ  0881تدا اوایدل دهدۀ  0011م .و

لوفور اه تولید فضا براساس «نظریۀ یکتاگرایانۀ فضدا» تادری

تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مربوط بهآن ،منجر بده

میشود ،هیرا در ادامۀ پ وهش ،با استفاد اه روش پسکداوی،

نام گذاری دهۀ  0091م .به عندوان اولدین دهدۀ مصدرفی ،شدد.

اه این مدل برای پیانهاد چارچوب مطالعۀ مصدرف فرهنگدی

هدف فرهنغ مصرفی دهۀ  0091الی  0091م .ایجاد هم نوایی

شهر پستمدرن استفاد میشود.

بددین افددراد بددود اسددت .ملددر هددای فرهنددغ تددود ای،
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 .1مبانی نظری :فرهنگ محوریِ شهر پستمدرن

 .1-1فرهنگِ مصرف در شهر پستمدرن
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الهم به ذکر است که در طی فرآیند مصرف ،تنهدا کاالهدا

شهرداریها در امر هیباساهی فضداهای شدهری ،شدکلگیدری
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شهر و جامعۀ شهری معاصر تاکنون اه دیددگا هدای مختلد ،

شهروندان عادی برای داشتن تجربه های جالدب توجده اسدت.

مصرفِ فرهنگیِ شهر :بررسی تطبیقی فرهنگ مصرف در شهر غربی و اسالمی

چاموهمچامی را اه طری مصدرف وسدیع کاالهدای تولیدد

تلصیلکرد یا بیسواد ،فقیر یا ینی؛ در شهر جهدانی همگدی

انبددو اسددتاندارد ،تقویددت مددیکردنددد .بددااینحددال ،سددقوط

به دنبال آخرین مُد ،ملصوالت فرهنگی ،کاالهای وارداتی یدا

والاسددتریت در سددال  0090م .و رکددود بعدددی  0091م .و

داخلی ،فرصتهدا یدا مکدانهدایی بدرای مصدرف و لدذت اه

تلددوالت اجتمدداعی وسددیعتددر ماننددد جنددبش حقددوق مدددنی،

هندگی ،چه بهصورت فردی و چه بهصورت گروهی ،هستند.

ناآرامی ها و تغییراتی را در شهر ایجاد کردند و همینهساه ورود

مجموعۀ این مسائل ،در ساهمان فضایی ملدی سداختهشدد ،

به دورۀ پستمدرن شدند ) .(Jayne 2012واکنش سرمایهداری

منعکس میشود ).(Kunzmann 2019

به این بلرانها ،تغییر به سدمت شدیو هدای تولیدد و انباشدت
انعطاف پذیرتر فرافوردیسدم بدود .نظدام فرافوردیسدم تقاضدا-

فرهنگ

پیگیددری مددیشددود کدده در آن کاالهددا ،مددادی در نظددر گرفتدده

است .در بین نظریات عالمده طباطبدایی ،بلد

اعتباریدات را

نمیشوند بلکه ناانه ،تلقی میشوند ).(Lash and Urry 1994

می توان مبنای مناسبی برای ورود به قلمرو و فلسدفۀ فرهندغ،

ماحصل در پیش گرفتن رویکرد فوق به شهر ،این بدود

تلقی کرد .مراد اه اعتبار در نظریۀ اعتباریدات ،امدوری هسدتند

که اقتصاد شهر پستمدرن کمتر مبتندی بدر تولیدد و مصدرف

کدده عقددل عملددی ،بددرای رفددع نیاهمندددی انسددان در معیاددت

کاالها شد و بیشتر روی فرهندغسداهی و مصدرف فرهندغ

اجتماعی میساهد ) .(Moosavi and Hasani 2016اعتباریدات

اتکا یافت ) ،(Scott 2000همچنین در شهر پسدتمددرن مدره

بر اساس نیاه انسان برای دستیابی به یایاتی ساخته میشدوند.

مصدرف ،توسد دولدت و بخدش

هر چیزی که ما را بهتر به اهدافمان برساند ،اعتبدار مدی کندیم.

خصوصی مراقبت و کنترل شد کده خدود ،سدبب قطبدیشددن

اعتباریات متناسب با اهداف را میپذیریم و ناساهگار بدا آن را

(Zukin 1982, Harvey

لغو میدانیم ) .(Poorhasan 2013عالمه ،بدا تقسدیم ادراکدات

) .1985, Davis 2006در چنین شدرایطی ،مصدرف ،در هسدتۀ

به دو قلمرو حقیقی و اعتباری ،قلمرو حقای را امور طبیعی و

ایدئولوژیک شهر معاصر قرارگرفتهاست و بندابراین مدیتدوان

قلمرو اعتباریات را امور انسانی و آفرید های ثانوی انسان ،که

گفت شهر معاصر در حال تجربده کدردن ندوعی دگرگدونی و

با آنها هندگی مدی کندد و اه طرید آنهدا نیاههدای خدود را

تلول است که در مقیاس ،قابلمقایسه با انقالب صنعتی است

برآورد میساهد ،قلمداد میکند .به تعبیری قلمرو اعتباریدات،

).(Miles 2010

همان قلمرو فرهنغ خواهد بود که انسان بدا آفریددن و بسد

میان شدیو هدای مختلد

فزایندۀ اجتماعی-فضایی شدهر اسدت

در طول بیست سال اخیر ،مطالعدات در حدوهۀ شدهر و

آن به کمال میرسد ).(Tabatabai 1983, Mosleh 2013

مصرف ،امروه ابدزار و نیدروی اصدلی تغییدرات اقتصدادی و

عمدتاً به عواملی همچون هدایت فطری و تکوینی(در بخدش

اجتماعی و عنصر اساسی ساخت فضا و مکان است؛ همچنین

شددناختهددا و تمددایالت) ،میددل ذاتددی بدده خالقیددت و ابدددا ،

نقای حیاتی در ساخت هویت و شکلدهی به سبک هنددگی

عقالنیت نظری و عملی ،استناد جسته است .نکتۀ دیگر این که

افددراد ایفددا مددیکنددد ) .(Miles 1998مصددرف نددهتنهددا شددامل

مرحوم علّامده ،بدرخالف یالدب فرهندغ شناسدان ،بخادی اه

ملصددوالتی چددون یددذا و پوشددا  ،بلکدده شددامل فرایددت و

فرهنغ را به اعتبدار اتکدا و نادئت یدابی اه عناصدر فطدری و

سرگرمی نیز میشود .در شدهر فدرا صدنعتی ،طراحدی شدهری

سرشتی الیتغیر انسان ،ثابت و دیگر بخش ها را که به اقتضدای

نقای حیاتی در جلب مصرفکنندگان به شهر ایفدا مدیکندد.

ضرورت هدای مکدانی و همدانی موجودیدت یافتدهاندد ،متغیدر

هیرا این مصرفکنندگان اه هر طیفی که باشند ،پیر یدا جدوان،

مددیدانددد .بددهبیدداندیگددر ،بخاددی اه فرهنددغ را انسددانی و
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مصرف ،نقش پررنگی در فهم ما اه جهان معاصدر داشدتهاندد.

علّامه طباطبائی در آثدار خدود ،در بیدان منادأ فرهندغ،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

سبک های هندگی است که اه طری مصرف کاالهای مار دار

عالمه طباطبایی متفکر و مفسر بزر قدرآن در دوران معاصدر

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

ملور ملسوب میشود و وی گی آن ،فردی سداختن ذائقده و

 .2-1مبانی اندیشۀ اسالمی :نظریۀ اعتباریات و

(Tabatabai

جهانشمول ،و بخشهایی را اجتماعی و تاریخی ،یا مکانمند

تغییرپذیر که همان احساسات تغییرپدذیر اسدت

و همانمند ارهیابی میکند .نکتۀ سدوم ایدنکده اه دیدد عالمده،

) .1973خود اعتباریات عمومی ثابدت ،در طبقده بنددی بده دو

بخش ثابت فرهنغ ،نقش هیربنایی بدرای بخدشهدای متغیدر

طبقه و گونۀ پیش اه اجتما و بعد اه اجتما تقسیم می شوند.

فرهنغ و روساختهای اجتماعی ،دارد ).(Sharafodin 2013

قسم نخست ،به شخص متکی ،اما نو دوم بدر جمدع اسدتوار

عالمه ،فرهندغ را گوندهای اه گادود شددن امکاندات
وجود خود آدمی میبیند؛ یعنی اینکه انسان با آفریدن فرهنغ

است ) .(Poorhasan 2013دربارۀ روش در کا

گفته شد که مطالعاتی اه سنخ مطالعات انسدانشناسدانه بدرای

و بس آن به کمال میرسد «انسان با پیمودن این مرحله خدود

کا

را به حقای  ،یعنی به خواص واقعی خود ،ارتبداط مدیدهدد و

).and Hasani 2016

ریاههای مفاهیم اعتبداری ،معتبدر هسدتند

(Moosavi

نکته آخر اینکه ،عالمه ،ترقی و کمال و پیارفت جامعه

کمال خود اسدتکمال مدیورهد» ) .(Tabatabai 1983اهمیدت

را بر اسداس کثدرت و پیچیدد تدر بدودن اعتباریدات ارهیدابی

نظریۀ عالمه طباطبایی ،در ایدن سدنت فلسدفی آن اسدت کده

می کند .جامعۀ ساد و بدوی ،نیاه چندانی به اعتباریات ندارد،

استکمال انسان را به ادراکات اعتباری منوط کرد است .انسان

اما جامعۀ پیارفته بر طب اعتباریات شکل مدیگیدرد و عمدل

باید برای کمال یافتن ،عمل توأم بدا علمدی داشدته باشدد کده

میکند .الهمۀ مدنیت ،وجود اسدتخدام متقابدل اسدت .بده هدر

خود ،آن را فراهم آورد است .بهبیداندیگدر ،انسدان فقد بدا

میزانی که جامعده بادری رشدد کندد و کمدال یابدد و تمددن

فرهنغ به کماالت میرسدد؛ امدا چدون اعتبدارات و فرهندغ

پیچید تر شود ،نیاههای آدمی نیز تطدور و تلدول مدییابدد و

و متفاوتی برای نیدل بده

افزونتر میشود .این امر به اعتباریات پیچید تر و کامدلتدری

باع

تکثیر میشود ،را های مختل

کمال ،پیش روی انسان قرار میگیرد ).(Mosleh 2013

نیاه دارد ).(Poorhasan 2013

انسان ،سداختار وجدودی خاصدی دارد و درعدینحدال،
شد است و انسان باید در خارج ،عمدل کندد .پدس بدا تدأثیر

جهت تللیل نقش مصرف ،در فضاها و حیات شهری معاصر

احساسددات و بددا انگیددزۀ بددرآوردن نیاههددا ،انسددان در خددارج،

میتوان اه نظریات مختلفی بهر گرفت .پد وهش حاضدر ،بدا

فعالیتهایی میکند .علدوم و ادراکدات اعتبداری حاصدل ایدن

بررسی کلیۀ نظریههای مطرح ،نظریۀ تولیدد فضدای لوفدور را

فرآیند اسدت .ایدن ادراکدات بده دو دسدته تقسدیم مدیشدود:

بهعنوان کاربردیترین و جامعترین نظریۀ مطدرح کده قابلیدت

اعتباریات عمومی ثابت که احساسات عمدومی الهمدۀ ندو و

کاربرد در این حوه را دارد ،برگزید اسدت .لوفدور در تولیدد

تدابع سدداختمان طبیعددی انسدان اسددت؛ اعتباریددات خصوصددی

فضا ) (Lefebvre 1991بده دنبدال فهدم نقدش فضدا ،سرشدت

Fig. 1: Allameh Tabatabai's Analysis of His Perceptions and Theory of Credit
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تصویر  .1تحلیل عالمه طباطبایی از ادراکات و نظریۀ اعتباریات وی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

احتیاجاتی که باید برآورد شود .احساسداتی در انسدان نهداد

 .7-1تحلیل لوفور از تولید فضا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

بهعبارتدیگر علوم ساختۀ خود را توسی میدهد و با حقای

اعتباریدات

مصرفِ فرهنگیِ شهر :بررسی تطبیقی فرهنگ مصرف در شهر غربی و اسالمی

معنایی کنشگرانه فهم میشود کده پیوسدته تولیدد و باهتولیدد

تولید فضای شهری
زیسته

تصور شده

انگاشت شده

(اجتماعی)

(ذهنی)

(کالبدی)

Lived space

Perceived
space

Conceived
space

تصویر  :2مدل تحلیل سهبعدی لوفور از تولید فضای شهری
Fig. 2: Lefebvre's Analysis of the Production of Urban Space

میشود.

 .2روش پژوهش
این پ وهش برای پاسخ گویی به پرسش تلقی کده" ،چگونده
میتوان مصرفِ فرهنگیِ شهر پست مددرن یربدی و ایراندی را
تبیین کدرد؟" ،بدا اتخداذ رویکدرد واقدع گرایانده ،اه اسدترات ی
پ وهش تطبیقی استفاد می کند .استرات ی پ وهش تطبیقی در

او ایدن

میپرداهد .این نو پ وهش در مقایسهای مبتنی بر شدباهتهدا

است که ابعاد فضا یعنی «ذهندی»« ،کالبددی» و «اجتمداعی» را

و تفاوتهای جدی و معنادار شکل مدیگیدرد (

Piravivanak

نباید منفک اه یکدیگر نگا داشت و به این ترتیب شدرو بده

 .)2016در اصل ،در یکتایی پدید هدا اساسداً اه را مقایسدۀ

ارائۀ «نظریۀ یکتاگرایانۀ فضا» می کند .به اعتقاد او ،هدر جامعده

نقادانه شباهتها و تفاوتهایاان با پدیدارهای مرتب حاصل

و شیوۀ تولیددی ،تولیدکننددۀ فضدای خداص خدودش اسدت

میشود ( .)Spiegelberg 2012آنچده در پد وهش حاضدر بده

).(Madanipour 2013

معنای واقعی اهمیت دارد ،اتصال منطقی دو پدیددار «فرهندغ

گسترشیافتۀ شیوۀ سرمایهداراندۀ تولیدد اسدت .بلد

لوفور سه بُعدد فضداهای دریدافتی ،فکدری و هیسدتی را
به عنوان «سه آنِ فضدای اجتمداعی» کده دارای روابد متقابدل

مصرف در شهر اسالمی» و «فرهنغ مصرف در شهر یربی» با
عنایت به تفاوتها و برجسته کردن آنها است.

رویۀ مکانی است که به شیوۀ ساهمان یدافتن و بده کدار رفدتن

پستمدرن (معیارهای تطبی ) ،اه مدل تللیل سهبُعدی لوفدور

فضا مربوط می شود .اهنقطه نظر تللیلدی ،عمدل فضدایی یدک

اه تولید فضای شهری ،بدهعندوان مددل اولیده اسدتفاد شدد و

جامعه ،اه طری رمزگاایی فضایش آشدکار مدیشدود .للظدۀ

سپس چارچوب مطالعۀ مصرف فرهنگی شهر پسدتمددرن اه

دوم ،باهنمودهای فضا ،یا فضای متصور است کده بده فضدای

مدل مذکور استنتاج شد است .بر اساس چارچوب فدوق ،بده

مفهوم شدد  ،فضدای دانادمندان ،برنامده ریدزان ،شهرسداهان،

مطالعۀ مصرف فرهنگی در شهر یربی پرداختهشدد و سدپس

تکنددوکراتهددا و مهندسددان اجتمدداعی مربددوط اسددت .بنددا بددر

در انتهددا بددر اسدداس نظریدۀ اعتباریدات عالمدده طباطبددائی نیددز

گفته های لوفور ،این فضا هموار تصور شد و انتزاعی اسدت

مؤلفه های فوق در فرهندغ اسدالمی ،تبیدین شدد اندد .نتدایج

هیرا ایدئولوژی و داندش را در کاربسدت و رویدۀ ()practice

مطالعدۀ تطبیقددی شددهر یربددی و اسدالمی نیددز در جمددعبندددی

خود میگنجاند .للظدۀ سدوم ،فضدای بداهنمودی ،یدا فضدای

پ وهش ارائه شد اند.

هیسته است ،یعندی فضدای هنددگی روهمدر  .فضدایی کده بدا
تصاویر و نمادهای همراهش ،بهطور مسدتقیم ،در آن هیسدت

 .7یافتههای پژوهش

می شود و اهاین جهت ،فضای ساکنان و مصرف کنندگان است،

 .1-7مصرف فرهنگی شهر پستمدرن در فرهنگ

فضایی که با ابزارهای ییرکالمی در می شود ) .(Ibidفضدای

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

دیالکتیک هستند ،مییابد .للظدۀ نخسدت ،عمدل فضدایی ،یدا

بدرای دسدتیابی بدده مؤلفدههدای مطالعدۀ فرهنگدی شددهر

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

شددهری و اهمیددت هندددگی روهمددر در تددداوم و باهتولیددد

پی نو متفاوتی اه تبیین است ،هیرا به مقایسده و هدمسدنجی

غربی

شد (باهنمودهای فضا) باید به دنبال تغییدر و تصدرفش باشدد

شهری لوفور (تصویر  )0جهت مطالعۀ مصرف فرهنگدی

) .(Lefebvre 1991بدهایدنترتیدب در ایدن رویکدرد ،فضدا در

شهر پستمدرن استفاد شد است و درنهایت ،چدارچوب
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باهنمودی ،هم چنین فضای فریبندد ای اسدت کده امدر تصدور

در این بخش ،اه مددل تللیدل سدهبُعددی تولیدد فضدای

و مؤلفههای مطالعۀ مصرف فرهنگی شهر پستمددرن در

برای مصدرف اسدت ) .(Baudrillard 2018جیمسدون ،معتقدد

فرهنغ یرب ،استنتاج میشود.

است که جامعۀ مصرفی و پستمدرنیسم این مهم را اه طرید
لذت نهفتهای کده بده مصدرفکننددگان مدیدهندد ،بده انجدام

بر اساس نظریۀ لوفور در بُعد فضای دریافتی ،به بررسی شیوۀ

آهادی را به ما میدهد .ما در هنگدام خریدد کدردن بده شددت

ساهمانیافتن و بهکار رفتن فضا در شهر مصرفی پسدتمددرن،

احساس آهادی میکنیم ،چراکه گزینههای روبدروی مدا بسدیار

پرداخته میشود .اهآنچده در ادبیدات نظدری مصدرف ،مطدرح

گسترد است ) .(Chernus 2012عالو بر خرید ،مردم به یک

است ،میتوان نتیجه گرفت که شهر و فضاهای شهری نهتنهدا

روش دیگر نیز در تلکیم جامعۀ مصرفی ماارکت مدیکنندد.

بخش های مصرف کنندد بدود اندد ،بلکده خدود نیدز مصدرف

در اینجددا بددا بدداهخیزش نددوعی کنجکدداوی همگددانی در همدۀ

میشدوند .جدان اوری ،معتقدد اسدت کده رابطدۀ بدین روابد

همینه ها (آشپزی ،ورهش و )...سروکار داریم .باید همه چیدز را

اجتماعی مکان و مصرف بده چهدار دلیدل اهمیدت دارد :اول،

امتلان کرد .ملر این کنجکاوی همگانی وسوسده ای مدبهم

مکددانهددا بددهصددورت فزاینددد ای بددهعنددوان مراکددز مصددرفی

است ،می توان به آن اخالق سرگرمی گفت که در آن الزام بده

عرضه شد اند و بنابراین ،همینه ای را برای مقایسده ،ارهیدابی و

سرگرم شدن و بهر برداری اه کلیۀ امکانات برای تلدت تدأثیر

خریداری کاالها و خدمات فراهم می کنند .دوم ،مکان ها خود،

واقعشدن ،لذت بردن یا ارضاشدن وجدود دارد

(Baudrillard

به وی  ،به للاظ بصری مصدرف مدی شدوند .سدوم ،مکدان هدا

) ،2018البته درصورتیکه افراد توانایی مالی ماارکت در ایدن

می توانند به صورت دقیقی مصرف شوند ،آنچده افدراد دربدارۀ

سبک هندگی را داشته باشند .بر همین اساس است کده مدایلز

مکان های مهم می دانند(ملی طبیعی ،تاریخ ،صنعت و )...طی

میگوید ،مصرف هم توانمندکنند و هدم ملدودکنندد اسدت

همان با مصرف شددن ،تخلیده ،ویدران یدا فرسدود مدی شدود.

(.)Miles 1998

تماماً مصرفکنندد مدیشدوند ( .)Urry 2002بندابراین ،نلدوۀ

ملصوالت فرهنگی مانند موسیقی و ادبیات ،صنعت فرهنگدی

مصرف فضا و مکان و چگونگی تفسیر و تجربۀ افراد اه شهر،

را به دنبال دارد کده تلدت تدأثیر فرهندغ تدود ای تجداری و

باید مورد ارهیابی قرار گیدرد .بدویر ،در خصدوص چگدونگی

استانداردشد  ،سبب همسان شددن فرهندغ کدارگران ،مدردم

مصرف شهرهای پست مدرن معتقد است که درحالی که برخی

عادی و نیز مردم طبقۀ باالدست ،مدیشدود .فرهندغ ،کداالیی

مناط شهری ممکن است بر مبنای فرهنغ مصدرفی بدهدقدت

است که مانند هر کاالی صنعتی دیگر ،به منظور کسدب سدود،

طراحی شوند ،اما ایلب ،این اتفاق برای همدۀ منداط شدهری

خرید و فروخته می شود .مطاب این دیدگا  ،صنعت فرهنگی

تکرار نمی شود ،هیرا برای درگیر کدردن همده بده مصدرف در

بر تودۀ افراد تلمیل میشود و آن هدا را بده مصدرف کننددگان

فضا ،بهانداهۀ مصرفِ خود فضا نیاه است ( .)Boyer 1999این

عظیم کاالهایی که در اصل برای تأمین نیاه واقعی شدان تولیدد

مسئله ،در جدای خدود همیندهسداه شدکاف بیادتر فضدایی و

ناد اند ،مبدل میساهد ).(Jayne 2012

اجتماعی شهر پستمدرن میشود.

موضو دیگری که در این بخدش نیاهمندد توجده اسدت،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

چهارم ،مکان ها هویت افراد را شکل میدهند تا این کده خدود

اه نگاهی دیگر ،به اعتقاد مکتب فرانکفورت ،تولید انبدو

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .1-1-7بُعد فضای انگاشت شده

میرسانند .این لذت منابع متعددی دارد .نخسدت مفهدومی اه

این است که در فرهنغ پستمدرن تفاوت میدان باهنمدایی و
بُعد فضای فکری مصرف فرهنگی شدهر پسدتمددرن شدامل

و اه بدددین رفتددده اسدددت ) .(Lash 1999اهنظدددر بودریدددار،

الیۀ پنهان منط بقدای سدرمایه در شدهر پسدتمددرن اسدت.

پستمدرنیسم صرفاً فرهنغ ناانهها نبود  ،بلکه چیزی اسدت

جامعۀ مصرفی ،جامعۀ یادگیری مصدرف و تربیدت اجتمداعی

میکندد (.)Baudrillard 1988
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 .2-1-7بُعد فضای تصور شده

واقعیت ،ناانه و کاالی مادی ،اقتصاد و فرهنغ ،کمرنغ شد

مصرفِ فرهنگیِ شهر :بررسی تطبیقی فرهنگ مصرف در شهر غربی و اسالمی

برای بودریار ،وانمود  ،کپی بددون اصدل اسدت .در حقیقدت،

مختلفی اه هویت هدای اجتمداعی را اه طرید آنچده مصدرف

تفاوتی میدان اصدل و کپدی وجدود نددارد .او ایدن فرآیندد را

می کنند ،کسب کنند .اه این فرآیندد تلدت عندوان هیباسداهی

همانندسدداهی نامیددد اسددت و مددیگویددد کدده تمددایز میددان

مصرف ،یاد مدیشدود .همدان گونده کده جکسدون و سدریفت

همانندساهی و واقعیت اه بین رفتهاست و بنابراین یک جهدان

گفته اند :هویتها اه طری رفتارهای مصرفی ماخصی اثبدات

فراواقعی ایجداد مدیشدود .نتیجده ایدن اسدت کده واقعیدت و

میشدوند ( .)Jacksonand and Thrift 1995برنددها یکدی اه

همانندسدداهی مادددابه هدددم ،تجربددده مدددیشدددوند و حتدددی

مهمترین ابزارهای تعری

هویدت اه طرید مصدرف هسدتند

همانندساهیها ایلب واقعیتر اه واقعیت موجود و بهتر اه آن

) .(Knox 2011یکی دیگدر اه ابزارهدای هویدتسداهی مدردم،

تجربه میشوند .بودریار ،دیسنیلند را بهترین مثال فراواقعیدت

فضاهای مصرفی هستند.

واقعیت نیست ،بلکه پنهان کردن این قضیه است کده واقعیدت
کنونی دیگر واقعی نیست.

 .4-1-7استخراج مؤلفههای مطالعۀ مصرف
فرهنگی شهر پستمدرن
در این بخش قصد داریم تدا اه مددل تولیدد فضدای لوفدور و

بعد فضای هیسته به بررسدی رابطدۀ اجتمداعیِ هیسدت شددۀ

معاصر انجام شد ،به یک چارچوب مطالعاتی دستیدابیم کده

کاربران با ملی میپدرداهد .در بررسدی رفتارهدای مصدرفی،

بتواند در پ وهش حاضر ،با هدف مطالعۀ تطبیقی شهر یربدی

بودریار ،معتقد است که این رفتارها به ظاهر بر ملور شدیء و

و اسالمی ،بهکدار رود .اه مجموعده مباحد

مطدرح شدد در

بهر مندی ساهمان مییابند ،امدا درواقدع ،پاسدخگدوی اهدداف

بخش قبل ،میتوان اینگونده نتیجده گرفدت کده بُعدد فضدای

دیگری هستند :بیان استعاری و انلراف آمیدز امیدال؛ یدا تولیدد

هیسته مصرف فرهنگی شهر پست مددرن ،بدر جهدانی داللدت

رمزگان اجتماعی ارهش ها اه رهگذر ناانه هدای تمایزدهندد .

میکند که اه سوی انسانها در کاربسدت و رویدۀ ()practice

بنابراین آنچه اهمیت دارد کارکرد فردی منافع اه پیکدرۀ اشدیاء

هندگی روهمر شان تجربه میشود و خاصیتی نمادین پیداکرد

نیست ،بلکه کارکرد اجتماعی فوری مبادله ،ارتباطات و توهیع

است تا اه این را بتواند همینۀ تمایز اجتماعی را کده هیربندای

ارهشها اه طری پیکرۀ ناانههدا اسدت ).(Baudrillard 2018

شکلگیری جامعۀ مصرفی است ،فراهم آورد .بدهایدن ترتیدب

در چنین بستری ،افراد هرگز شیء را بهخودیخود (به خداطر

میتوان ادعا کرد که بُعد فضای هیستۀ مصرف فرهنگدی شدهر

ارهش مفید آن) مصدرف نمدی کنندد و همدوار در اشدیاء (در

پستمدرن ،ماهیتاً بُعدی نمادین است.

صورت مدی گیدرد .ایدن دخدل و تصدرف سدبب تمدایز شدما

طری ایجاد نیاههای واهی در تدالش بدرای کنتدرل اجتمداعی

می شود ،خوا اه طری وابسته کردن شدما بده گدرو خودتدان

جامعۀ مصرفی در راستای تأمین نیاههدای اقتصداد فراصدنعتی

به عنوان یک مرجدع ایدد آل و خدوا بدا جددا کدردن شدما اه

است ،بنابراین ،چارچوب مذکور ناان میدهد کده بده کمدک

گروهتان و ارجدا شدما بده گروهدی کده اه منزلدت بداالتری

منط سرمایه ،بعد فضای تصور شدۀ مصدرف فرهنگدی شدهر

برخوردار است ) .(Ibidاصلیترین طبقات اجتماعی که چالش

پستمدرن ،قابل تبیین است.

تمایز آنها اه یکدیگر ،مولد مصدرف هرچده بدیشتدر دالهدا

درنهایددت ،اه بررسددی مطالددب مربددوط بدده بخددش فضددای

است ،طبقۀ کارگر ،طبقۀ متوس  ،طبقدۀ نوکیسده و طبقدۀ بداال

انگاشتشد  ،نیز میتوان نتیجه گرفدت کده فضدای انگاشدتی

است ).(Baudrillard 2018 , Jayne 2012

همانا مطالعۀ بُعد کالبدی-فضایی مصرف در شهر پستمددرن

همان طور که اشار شد ،دیگر موقعیت افراد با تولدد بده
آن ها نسبت داد نمیشود و افراد قادر هسدتند تدا گونده هدای

است که بیشترین قرابت را با علدم طراحدی و برنامدهریدزی
شهری دارد.
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وسیع ترین مفهدوم آن) بده عندوان نادانه هدا دخدل و تصدرف

همچنین ،دانش و قدرت ،با دستکداری در واقعیدت و اه
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 .7-1-7بُعد فضای زیسته

مطالعاتی که بر اساس آن در خصوص نقش مصرف در شدهر

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

معرفی میکند .بنابراین ،مسئلۀ کنونی در اینجا ،باهنمایی یلد

Fig. 3: Dimensions of cultural consumption of postmodern city based on Lefebvre's urban space production model

مطالعۀ مصرف فرهنگی شهر پستمدرن ،میتواندد بلثدی

میشود.

بسیار گسترد باشدد کده در پد وهش حاضدر تدالش شدد تدا
پیانهادی لوفور ( )Lefebvre, 1991مورد کنکاش قرارگیدرد و

فضای ادرا شد  ،فضای کالبدی -عملکدردی اسدت .عناصدر

اصلیترین مؤلفههای مطالعاتی هدر یدک اسدتخراج شدود .در

کالبدی در ملی  ،معانی متفاوتی دارند و این معدانی بدهطدور

اینجا تالش شد است تا چارچوب نهایی مطالعداتی پد وهش

نظامیافتهای به فرهنغ پیوند خورد اند ( .)Rapoport 2016بر

حاضر ،به کمک مدل پیانهادی لوفور و با استفاد اه مطالعات

مبنای نظریدۀ اعتباریدات عالمده ،ایدن موضدو  ،هیرمجموعدۀ

نظددری بخددش یافتددههددای پد وهش ،پیاددنهاد شددود .در ایددن

بخش متغیر یدا اجتمداعی-تداریخی فرهندغ اسدت .مصدرف

چارچوب مطالعاتی« ،باهنمود کالبدی-فضایی سرمایه» مطداب

مذهبی فضا نیز اه وی گیهای شدهر پسدتمددرن در فرهندغ

با للظۀ نخست یا فضای انگاشت شد در مدل لوفور« ،منط

اسالمی است که در ادرا شهر اسالمی در گذشته نیز بسدیار

بقای سرمایه» مطاب با للظۀ دوم یا فضای تصور شد در مدل

مهم و تأثیرگذار بود است .برخی اه اماکن مذهبی در کادور

لوفور ،و «بعد نمادین سرمایه و مصرف» مطاب با للظۀ سدوم

ما عبارتاند اه امامهاد ها ،مسداجد و بقدا متبرکده کده ملدل

یا فضای هیسته در مدل لوفدور در نظدر گرفتدهشدد اسدت و

عبادت مؤمنان جان شدیفته بدود اندد؛ حسدینیههدا ،هینبیدههدا،

درنهایت ،با توجه به مطالعات بخش مبانی نظری ،مؤلفدههدای

عباسیهها و مهدیهها کده یدادآور عظمدت اولیداء و اهدلبیدت

مطالعاتی مصرف فرهنگی شهر پستمدرن به تفکیک هریدک

هستند ،تکایا کده ملدل تجمدع ذاکدران و واعظدان بدود اندد؛

اه ابعاد مطالعاتی در قالب تصویر  9ارائهشد

است.

سقاخانهها که در نظر اهل تایع ،همدوار اه جایگداهی مکدرم

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

مهمترین موضوعات مطرح در این حوه  ،بدا توجده بده مددل

 .1-2-7تبیین بازنمود کالبدی-فضایی مصرف

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر :9ابعاد مصرف فرهنگی شهر پستمدرن بر اساس مدل تولید فضای شهری لوفور

برخوردار بود اند؛ سقاتاالرها که بناهایی به یاد سدقای دشدت

 .2-7مصرف فرهنگی شهر پستمدرن در فرهنگ

وی ۀ سرسپاران حضرت علی (علیهالسالم) هسدتند (

Anasori

در این بخش ،مؤلفههای مصرف فرهنگی شهر پستمدرن بدر

 .)2004در کل ،این فضاها ،در تمدام ایدام سدال مورداسدتفادۀ

اساس یافتههای پ وهش (تصویر  )9در فرهنغ اسالمی تبیین

مردم قرار میگیرند اما ماخصاً در ایام و مناسبتهای مذهبی،

11
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اسالمی

کربال ،حضرت ابوالفضل (علیهالسالم) هستند ،خانقدا هدا کده

مصرفِ فرهنگیِ شهر :بررسی تطبیقی فرهنگ مصرف در شهر غربی و اسالمی

ما مبار رمضان ،ما ملدرم و اربعدین حسدینی بدیشتدرین

 .2-2-7تبیین بُعد منطق سرمایه

حجم مخاطبان خود را دارند.

فضای تصور شد  ،فضای ذهنی و شناختی است که در دنیای

نظیر اربعین حسدینی بدرای تهیده و توهیدع ندذورات مردمدی

شناخت است و بهواسطۀ آن کنش انجام میشود .ما با دو بُعد

مورداستفاد قرار مدیگیرندد ،نیدز نموندهای دیگدر اه مصدرف

اه باور مواجه هستیم :یکی باور اجتماعی و اعتقادی است کده

موقت فضاها در راستای فعالیتهای مذهبی هستند .فضاهایی

ریاه در دریافتهای فرهنگی و مذهبی دارد؛ این بُعد ،کدامالً

که توس برخی تکیهها و مساجد کوچک موقتاً جهدت انجدام

بر دانستن مقددم اسدت و دیگدری بداور ارجداعی اسدت کده

مراسم عزاداری ما ملرم اجار میشوند ،نیز دستهای دیگر اه

همهمان با آیاه ارتباط و شرو عمل «دانستن» شکل میگیدرد

این فضاها هستند .همچنین میادین و معابر شهری که بدهطدور

) .(Shoeyri 2013شاخص مهم دیگر به دلیل جهتمندد بدودن

موقت ،به روی ترافیک سدوار بسدته شدد اندد و بدرای انجدام

شناخت و انتزا فضا ،هاویۀ دید است .این جهتمندی همانی

مراسددم عددزاداری و برپددایی دسددتهجددات مددذهبی اختصدداص

معنا مییابد که آن را یایتمند بددانیم ) .(Ibidهمدانطدور کده

مییابند ،نیز نمونهای اه فضاهای عمومی هسدتند کده بدهطدور

لوفور متذکر میشود در تولید فضای شهری هدر سده بُعدد آن

موقت ،در راستای برگزاری مراسم مذهبی مورداسدتفاد قدرار

با هم تعامل دارند و در اینجا ،هاویۀ دید ،این تعامل را برقدرار

میگیرند) .(Ibidبهاینترتیب میتوان دید که عدالو بدر امداکن

میکند .همچنین هاویۀ دید سبب ایجاد چامانداه میشود کده

وسیعی اه فضداها نیدز وجدود دارد کده در ایدام

وی گی نمودی دارد .بدینجهت بُعد باهنمودی مصدرف فضدا

خاصی اه سال ،مخاطب مصرف مذهبی واقع میشوند و ایدن

در شهر پستمدرن ،مبتنی بر دو عنصر مهم باور و هاویۀ دیدد

خود ناان دهندۀ عمد و ریادۀ تعلقدات مدذهبی ایرانیدان در

است که هردوی این عناصر در فرهنغ یربی و اسالمی بداهم

فرهنغ آنان و الگوهای مصرفیشان اسدت .نکتدۀ قابدل توجده

متفاوت هستند .چه باور که ریاه در فرهنغ دارد و چه هاویۀ

دیگر در الگوهدای مصدرف مدذهبی فضداهای شدهری ،تندو

دید که مبتنی بر یایتمندی است ،هر دو در فرهنغ اسدالمی

اجتماعی استفاد کنندگان و مخاطبان فضا است بهطوریکه بده

جایگا وی ای دارندد .کمدال خدواهی تکدوینی و جداودانگی

جرأت میتوان ادعا کرد کمتر فضای مصرفی ماابه فضداهای

انسان و تعالی جامعه اه ساحتهای وجودی انسان اسدت کده

مذهبی است که در آن شاهد حضدور افدراد اه تمدام طبقدات

عالمه طباطبایی در نظریۀ اعتباریات خود آنرا تصدری کدرد

اجتماعی-اقتصادی و گرو های سنی و جنسی مختل  ،باشیم

اسددت ) .(Moosavimoghadan and Alizamani 2011بددا

که این خود یک وی گی شاخص است کده ایدن فضداها را اه

استفاد اه این هاویۀ دید در آفدرینش الگوهدای شهرسداهی و

فضاهای مصرفی یربی که تنهدا بده عمید تدر شددن شدکاف

تولید فضا ،می تدوان شدکلگیدری شدهر اسدالمی را در عدالم

اجتماعی و طبقاتی در جامعه منجر میشوند ،متمایز میساهد.

جدید ،نظار کرد.

مذهبی ،طی

فطری و طبیعی به سوی برتری دادن به نفدع جمعدی در برابدر

آن نقطهای که خلقتش را تمام میکند هدایت کندد و یکدی اه

منفعت فردی دارد و به عدل اجتماعی حکم مدیکندد .عالمده

چیزهایی که خلقت آدمی با آن تمام میشود ،ایدن اسدت کده

طباطبایی به این معنا انسان را مدنی مدی داندد کده بدرای رفدع

بددهسددوی کمددال وجددودش در دنیددا و آخددرت هدددایت شددود

حوائج خدود ،چدار ای جدز اسدتخدام موجدودات و اهجملده

) .(Tabatabai 1984مصال وجود انسان ما را به سوی قوانین

انسددانهددای دیگددر و درنتیجدده رعایددت عدددالت ندددارد

و سننی سوق میدهد که عمل به آن خیدر دنیدا و آخدرت مدا

).(Boozarinejad 2012

است ،و این قوانین ،همان قوانینی است که هات

فطدرت مدا،
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همچنین اهآنجاییکه «االنسان مدنی بالطبع» است ،کادش

یکی اه شئون خدایی خدا این است که هدر چیدزی را بده

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مذهبی نظیر نیمۀ شعبان و اعیاد مدذهبی ،و یدا سدوگواریهدا

یکی اه شاخصهای این بُعد ،باور است که به قولی مقدم بدر

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

فضاهای خصوصی و یا نیمه خصوصی کده در مراسدمات

پستمدرن ،بُعد منط سرمایهداری در شهر نامیدد مدیشدود.

آن را به گوش دلمان میرساند ).(Ibid

سبک جدیدی اه هندگی را به نام «هندگی فطدری» ،در قالدب

میتوان به برندینغ شهری اشار کرد .بدهعندوان نمونده شدهر

میکندد ) .(Moosavimoghadan and Alizamani 2011یکدی

هنجان دارای برند پایتخت شور و شعور حسینی است که این

اه شئون خدایی خدا این است کده آدمدی را بدهسدوی کمدال

نامگذاری به دلیل عزاداری وی ۀ مردم هنجان اه شدب اول تدا

وجددودش در دنیددا و آخددرت هدددایت مددیکنددد

(Tabatabai

سیزدهم ملدرم اسدت کده مهدم تدرین و باعظمدتتدرین روه

) .1984اه دیدگا عالمه ،جهان هسدتی ذومراتدب و الیده الیده

برگزاری آن ،هاتم ملرم (شب تاسوعا) ملسدوب مدیشدود.

است .دنیا ظاهر و قار بیرونی حیات اسدت؛ ملکدوت حیدات

در این روه ،مردم(صدها هزار نفر) اه اقصدی نقداط کادور و

مادی که عالم معنا است ،حیات واقعی ملسدوب مدیشدود و

حتی بسیاری اه کاور هدای خدارجی ،بدرای شدرکت در ایدن

گددرایش بدده آن ،فطددری انسددان اسددت .او در ایددن خصددوص

حرکت عظیم ،به شهر هنجان می آیند که این حرکت عالو بر

می گوید :اسالم نده هنددگی مدادی را حیدات حقیقدی انسدان

باهنمود موف الگوی گردشگری مذهبی ،نمایدانگر سدادگی و

میداند و نه برخوردار شدن اه مزایدای آن را سدعادت واقعدی

یکپددارچگی و اتلدداد مددردم در یددک الگددوی موف د مصددرف

میشمرد ،بلکه هندگی حقیقی انسدان را حیداتی مدیداندد کده

فرهنگی در شهر اسالمی است.

جامع بین ماد و معنا باشد؛ الهمه وصول به آن ،این است کده
قوانین هندگی مبتنی بدر فطدرت باشدد ،نده بدر احساسدات؛ و

 .7-2-7تبیین بُعد نمادین مصرف

دعوت خود را بر اساس پیروی اه ح قرار دهد نه تمدایالت

بُعددد نمددادین شددهر ،در فرهنددغ یددرب داللددت بددر نظددام

).(Tabatabai 2006

آن به عنوان نمادهای شاخص فرهنگی آن بر فضاهای شدهری

بدانیم ،این شیو هنددگی اسدت کده درنهایدت فضدا را تولیدد

سیطر دارند .ولی بُعد نمادین مصرف تجاری فضا در فرهنغ

میکند .بنابراین با سبک هندگی اسالمی ،فضا عدالو بدر رفدع

اسددالمی ،داللددت بددر نظددام خدددامالکی دارد بددهطددوریکدده

نیاههای مادی ،معنای توحیدی نیدز خواهدد داشدت .پدس در

شرکتهای خصوصی و تعاونی ،با هدف رفع نیاههای واقعدی

نهایت ،شهر اسالمی بایدد بتواندد سدبک هنددگی مدردم را بده

شهروندان و رعایت اصول فقهی مکاسب ،اه تاددید نیداه بده

سبک هندگی اسالمی نزدیکتر کند.

مصرف بیاتر میکاهند و آرامدش و وحددت اجتمداعی را در
بین مردم تقویت میکنند.
مصرف فرهنگی ،با نمادها و عالئم خاص خود ،امروه

 .4جمعبندی :تحلیل تطبیقی مصرف فرهنگی شهر
پستمدرن در فرهنگهای غربی و اسالمی

حاضر ،انسان معاصر کیسدتی و هویدت خدود را بدا کاالهدا و

نسبت به نمونه های پیاین آن است .یکی اه کلیدی ترین ایدن

اشیایی که مورد مصرف قرار میدهد ،معرفی میکند .مصدرف

تلوالت ،مصرف-ملور شدن شدهر معاصدر اسدت بندابراین،

فرهنگی یکی اه شاخصهای سبک هندگی ملسوب میشدود

مطالعات فرهنگی شهر و مصرف ،نقش پررنگی در فهم مدا اه

که به بیان ساد به معنای استفاد اه کاالهدای تولیدشددۀ نظدام

جهان معاصر داشته اند .نظریه های مصرف ،مدت ها اسدت کده

فرهنگی است و ماخصکنندۀ نو سلیقۀ مصدرفکنندد نیدز

بدددهعندددوان هیرمجموعدددهای اه پدد وهشهدددای فرهنگدددی-

است .درواقع ،سلیقه بیش اه هدر چیدزی در الگدوی مصدرف

جامعهشناختی مطدرح هسدتند .امدا بدرای کاربسدت آنهدا در

فرهنگی افراد جلو گر میشود ).(Fazeli 2003

جامعۀ ایرانی ،با توجه به بستر فرهنگی وی ۀ ایراندی-اسدالمی،

عالمه طباطبدایی در نظریدۀ اعتباریدات خدود ،مفهدوم و

12
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نمایانگر سبک هندگی ،تمایالت و تفکدرات اسدت .در عصدر

تلول گسترد  ،عمی و پرشتاب ،اه وی گیهای شدهر معاصدر

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

سرمایه داری حاکم بر آن دارد و برندهای شرکتهدای عظدیم

اگر مطاب نظریدۀ لوفدور ،فضدا را یدک ارهش مصدرفی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

اه باهنمودهدای فضدایی ایددن موضدو در شدهر اسددالمی،

بندددددگی ،بددددرای تربیددددت انسددددان معنددددوی مطددددرح

مصرفِ فرهنگیِ شهر :بررسی تطبیقی فرهنگ مصرف در شهر غربی و اسالمی

جدول  :1مطالعۀ تطبیقی دو شهر پستمدرن غربی و اسالمی بر اساس مدل مصرف فرهنگی
Table 1: Comparative Study of Western and Islamic Postmodern Cities Based on Cultural Consumption Model

ابعاد مصرف
فرهنگی شهر
بُعد بازنمود کالبدی-
فضایی مصرف

بُعد منطق سرمایه

شهر پستمدرن غربی

 بازتولید ارزشهای فرهنگ اسالمی از رهگذر مصررف دامرم وموقت فضاهای شهری در راستای فعالیتهای مرتبط.
 کشش فطری و طبیعی بهسوی برتری دادن به نفع جمعری دربرابر منفعت فردی

-

پنهانسازی بیعدالتی فضایی فزاینده در شهر
بازتولید ارزشهای فرهنگ سرمایهداری لیبرال
جایگزینی بازنمایی تبلیغی -رسانهای شهر بهجای واقعیت -
آن بهمنظور تحقق اقتصاد پساصنعتی
برندینگ شهری جهت انباشت سرمایه
ظهور فرهنگ تجاری تودهای و استانداردشده

کمال خواهی تکوینی و جاودانگی انسان
الهام فطری به عمل صالح
حکمروایی عقالنیت نظری و عملی
برندینگ شهری جهت تعالی جامعه

 زندگی انسان سرشار از نماد است که منشأ فطری دارند. تولید رمزگان اجتماعی ارزشها از رهگذر مصرف الگوی مصرف فرهنگری برهعنروان شراخ موقعیرت و  -زندگی فطری ،در قالب بندگی ،برای تربیت انسان معنویسبک زندگی
 زندگی حقیقی انسان جامع بین ماده و معنا است. شکلگیری هویتها از طریق الگوهای مصرف اتخاذ روش مناسب در زنردگی ایرن دنیرا و همننرین سررایآخرت.

مهمی در الگوهای مصرف دارند .بنابراین ،تللیل فرهنگی یدک

بومیساهی مباح

مذکور است .بدون تردید ،قدوام یدافتن ایدن

میتواند کمک هیادی به شکل دادن گفتمانها و گسترش

الیههایی معنایی مصرف فرهنگی است .بر این اسداس ،در ایدن

گفت وگوی فرهنگدی ،ارائده بیدنش و داندش انتقدادی ،معندادار

پ وهش ،ابعاد مصرف فرهنگی شهر پسدتمددرن در بسدترهای

ساختن هیست جهان شهروند ایرانی و حل مسدائل فرهنگدی و

فرهنگی یربی و اسدالمی تبیدین شدد .الهم بده ذکدر اسدت کده

اجتماعی خاص شهرهایمان کند .در جدول  0یافتههای تلقید

چارچوب پیانهادی فدوق ،جهدت انجدام مطالعدات شدهرهای

در خصوص ابعاد مصرف فرهنگی شهر پسدتمددرن یربدی و

معاصر یربی و ایرانی ،جامعومانع نیسدت و گدامی در راسدتای

اسالمی بهصورت تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته است.

نتیجهگیری

معاصر تبدیلشد است و پایدههدای بقدای نظدام سدرمایهداری

کرد؟» ،با استفاد اه رویکرد واقعگرایانه و همچنین با اسدتفاد

پساصنعتی را تاکیل میدهد و در این میان ،شهر پستمددرن

اه مدل تللیل سهبُعدی تولید فضای شدهری لوفدور و نظریدۀ

به عنوان بستر کالبدی جامعۀ مصدرفی پساصدنعتی ،بدا تمدامی

اعتباری دات عالمدده طباطبددائی ،ابعدداد مصددرف فرهنگددی شددهر

وی گیهای پیدا و پنهان خود ،سبک هندگی مصدرفملدور را

پستمدرن یربی و اسالمی تبیین شد .بدر اسداس یافتدههدای

دائماً تولید و باهتولید میکند.

پ وهش ،فضا ارهش مصدرفی دارد کده مدیتواندد بدر اسداس

در پاسخگویی به سدؤال تلقید کده «چگونده مدیتدوان

چارچوب مطالعاتی پ وهای حاضر ،یعنی بر اساس سده بعدد
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امروه مصدرف ،بده جدزء الینفدک هنددگی اجتمداعی انسدان

مصرفِ فرهنگیِ شهر پسدتمددرن یربدی و ایراندی را تبیدین

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

نقطه ،شرو منطقی برای بررسدی رفتدار مصدرفکنندد و در

بل

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

-

فروش شهر بهعنوان اماکن جذاب برای زندگی غربی
مطرحشدن فضاهای شهری بهعنوان بستر مصرف
مصرف روزمره شهر بهعنوان روش زندگی
توسعۀ محیطهای کامل شهری

بعد نمادین مصرف

شهر اسالمی

«بدداهنمود کالبدددی-فضددایی مصددرف»« ،منطد سددرمایه» و در

روند به دلیل پتانسیلهای فرهنغ اسدالمی قابلیدت دگرگدونی

نهایت« ،بعد نمادین مصدرف» و نده شداخص خردتدر ،مدورد

دارد.

ماهیت فرهنگی دارند و در این شهرها درواقع فرهندغ اسدت

است که منجر به شدناخت و دانسدتن فضدا مدیشدود .سدبک

که تولید و مصرف میشود .در این میان ،فضای شهر نیدز کده

هندگی اسالمی-ایرانی نیز نیاهمند فضای شهری مناسب خدود

یک برساخت فرهنگی است ،مورد مصرف قرار مدیگیدرد .در

است .این شدهر دارای قرابدتهدایی بدا شدهر یربدی اسدت و

جمعبندی مطالعۀ تطبیقی مصرف فرهنگی در شهر اسدالمی و

ماابهتهایی در سبک هندگی مصرف ملور یربدی و ایراندی

یربی میتوان گفت که تاوی به مصرف بیادتر و ملوریدت

مااهد میشود اما باوجود بسیاری تادابهات ،برخدی وجدو

منفعت فردی در هندگی اجتماعی عمومی در فرهندغ یربدی

اختالف نیز میان این دو نو شدهر ،قابدلشناسدایی اسدت .بده

ملوریددت دارد درحددالیکدده تمرکددز فرهنددغ اسددالمی بددر

همین جهت هرگدز فرهندغ ایراندی-اسدالمی نمدیتواندد در

برتریدادن به منفعت جمعدی در هنددگی اجتمداعی عمدومی

فضای شهری کده تمدام آن مبتندی بدر فرهندغ یربدی اسدت،

است.

بدهوجددود بیایددد؛ هیددرا فرهنددغ و شددهر همدددیگر را تولیددد و
البته ،ترنر ،تقابدل اسدالم و پسدتمدرنیسدم را در مدتن

حمایت میکنند .شهر پستمدرن اسالمی نیز فرهندغ ملدور

هندگی روهمر و سبکهای هندگی مردم و نه در گفتمانهدای

است و الجرم فضاهای آن نیز برساختهای فرهنگیِ اسالمی

روشنفکرانه جسدتوجدو مدیکندد .سدبک هنددگی طبقدات

خواهند بود که بُعد نمادین آن الهم اسدت اه جامعدۀ اسدالمی

متوس با تأکید بر فرایت ،رضامندی و لدذتطلبدی ،بده یدک

حکایتگری کند و بُعد باهنمودی هم اه طری مفهومساهی و

استاندارد هنجاری جهدانی تبددیل شدد اسدت کده آرهوهدا و

همچنددین الگوسدداهی اه جانددب پ وهاددگران و حرفددهمندددان

سبکهای هندگی طبقات هیردست را شکل میدهدد ،طبقداتی

معماری و شهرساهی تغذیه مناسب شدود و بدا تلقد شدیو

که اگرچه ممکن است بهطور مستقیم مصرف نکنند ،در سط

هندگی اسالمی و تعالی جامعه ،فضای شدهر توحیددی تولیدد

تخیل مصرف مدیکنندد ) .(Godazgar 2007بدااینحدال ،ایدن

شود.

اسپیگلبر  ،هربرت .0900 .جنبش پدیدارشناختی .ترجمه مسعود علیا .تهران :مینوی خرد.
بودریار ،ژان .0907 .جامعۀ مصرفی .ترجمه پیروه ایزدی .تهران :ثال .
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پورحسن ،قاسم .0909 .اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن .حکمت و فلسفه (.27-71:)92
پیراویونک ،مرضیه .0909 .معرفی معیار برای تلقی تطبیقی مبتنی بر دیدگا کری وا  .مطالعات تطبیقی هنر (.01-0:)00
جین ،مار  .0900 .شهرها و مصرف .ترجمه ابوالفضل ماکینی ،نصرالدین الیاسهاد مقدم و اشرف راضی .تهران :مرکز تلقیقات را  ،مسکن
و شهرساهی.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.4.0

فهرست منابع
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کنکاش قرار گیرد .در شهر پسدتمددرن ،کاالهدا و خددمات،

نو مصرف فرهنگی فضای شهر بر اساس هاویدۀ دیددی

چرنوس ،ایرا .0900 .تفسیر فردریک جیمسون اه پسامدرنیسم .در کتاب پسامدرنیسم و جامعۀ مصرفی .تهران :پ وا .
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