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کتـاب «جامعـه مصرفـی و شـهر پسـامدرن» ،شـهر را جایـگاه
مصرف میداند و شـهروندان را همچـون خریدارانـی میبیند که
از طریق به نمایش گذاشـتن کاالهـای خریداری شـده ،در تالش
هسـتند تا حسـی از هویـت را خلـق کنند.
شـهر و مسـائل مرتبـط بـا آن از دهـه  ۷۰بـه این سـو و بـا ظهور
اندیشـههای پسـامدرن همگام با نقد مکتب شـیکاگو پیش رفت.
بـر اسـاس دیـدگاه اندیشـمندان پسـامدرن ،در جامعـه مصرفی
افـراد هویت چـه کسـی بـودن خویـش را از طریق آنچـه مصرف
میکننـد ،تولیـد و یـا «جعـل» میکننـد .ایـن رونـد تـا مرحلـه
تبدیل شـهرها بـه بازارهـای بـزرگ در زمـان کنونی ادامـه یافته
و بدیـن ترتیـب بـازار بـه تمامی نقاط شـهر سـرایت کرده اسـت.
کالرک در تبییـن روابـط میـان مصـرف و شـهر ،نـگاه عمیقی به
الزامـات مصرفگرایی بـرای شـهر دارد.
این کتـاب تحول جامعـه امـروزی غربی و انـواع متفـاوت مصرف
را تبییـن میکنـد .کالرک معتقـد اسـت هسـته اصلـی زندگـی
شهری ،مصرفگرایی است .او از شـهر السوگاس و کازینوهای آن
به عنوان الگویـی تمام و کمال بـرای جامعه مصرفی یـاد میکند.
او در تبیین این دیدگاه معتقد اسـت مفهوم جامعـه مصرفی که از
طریق مثال کازینو تشریح شـد ،ارتباط مناسـبی با مفهوم جامعه
پسـامدرن دارد ،اما فقط تا آنجایی که این موضـوع در حکم نوعی
ازهمگسسـتگی جامعه مدرن در شکل پساانسـانی آن درک شود.
کتاب از شـهر قـرن نوزدهمـی کـه بخصـوص در آثـار «انگلس و
بنیامیـن» مـورد توصیـف و تحلیل قـرار گرفتـه ،به عنـوان نمود
مدرنیتـه یـاد میکنـد .بـر ایـن اسـاس شـهر اغواگـر مـدرن در
جایگاه اولیـه تولیـد و همزمـان ،جایـگاه اولیه نوعی کشـمکش،
بحـران و خشـونت قـرار میگیـرد .نویسـنده ازهایپرمارکـت بـه
عنوان الگویی برای پساشـهر یاد میکنـد؛ فضایی که در آن اشـیا
دیگر یک واقعیت خاص ندارنـد و آنچه در درجـه اول اهمیت قرار
دارد شـماره سـریال کاالها ،چینش جـذاب و دایرهوار آنهاسـت و
معتقد اسـت کـه اینها الگوهـای آینـده روابط اجتماعی هسـتند.
در این رابطـه نابرابریهای اجتماعی که پیرامون مصرف سـاختار
یافتهانـد ،مـورد توجـه ویـژه قـرار میگیـرد .نویسـنده در رابطه
با جامعـه شـهری و مصـرف خصوصـی و عمومـی به ایـن نتیجه
میرسـد که مصـرف نقشـی مسـتقل در قشـربندی جامعـه ایفا
میکنـد .چنانکـه مـا دو جهـان در قطبهـای مخالـف داریم که
بـه شـکلی فزاینـده بیاطلاع از یکدیگرنـد .همچنین نویسـنده
به شـیوهای میپـردازد کـه در آن تمایز میـان مصـرف عمومی و
خصوصی به واسـطه مناسـبات تحریف شـده میان بـازار و دولت
مبهم مانـده و اینکـه چگونه این مسـاله بـه شـیوهای متناقض به
تشدید و پنهان ساختن تقسـیمبندی رایج جامعه مصرفی کمک
کرده اسـت .بـه عقیـده کالرک ،زندگـی در یک جامعـه مصرفی

آنگونـه کـه اظهار میشـود بـا آسـودگی همراه نیسـت و مسـائل
و مشـکالت خـاص خـود را دارد ،بهویـژه بـر شـیوهای متمرکـز
اسـت کـه در آن مصرفکننـده مصرفگرایـی را بـه روش زندگـی
مبدل میسـازد .با توجـه به رشـد فزاینـده شهرنشـینی در ایران
که طبـق آخریـن آمارها بـه بـاالی  70درصـد رسـیده ،مقوالتی
همچون مصرف شـهری اهمیتی دوچنـدان پیدا میکنـد .امروزه
در بسـیاری از شـهرهای بزرگ ایـران شـاهد مراکز بـزرگ خرید
و حتـیهایپرمارکتهایـی هسـتیم کـه بـا برخـی مراکـز بزرگ
خریـد در کشـورهای توسـعهیافته برابـری میکنند .در شـماری
از مراکـز خریـد شـهری در تهـران ،برندهایـی وجـود دارد که در
شـهرهای پسـامدرن امـروزی نیـز نمونـه آنهـا یافـت میشـود؛
بنابرایـن پرداختـن به مصـرف شـهری در قالـب تالیـف ،ترجمه،
طـرح پژوهشـی و نظایر اینهـا میتواند چشـماندازهای مناسـبی
را پیـش روی پژوهشـگران ،برنامهریـزان و کلیـه عالقهمنـدان به
مسـائل شـهری در ایران قـرار دهـد .این کتـاب دو بخـش اصلی
بـا نـام «مصـرف» و «مصـرف و شـهر» دارد و در زیربخشهـا نیز
از  6فصل تشـکیل شـده اسـت .همه فصـول کتاب ،چه بهشـکل
جداگانه و چه در کلیـت آن ،دیدگاههای نظـری مهمی در تبیین
نظری شـهرهای امـروزی ارائه میدهد کـه روزبـهروز مصرفگراتر
میشـوند.
کتـاب حاضـر میکوشـد نشـان دهـد فقـط بـا پیدایـش تفکـر
اجتماعـی مـدرن اسـت کـه «شـهر» جایـگاه تحلیلـی ویـژهای
در آثـار اندیشـمندان اجتماعـی پیـدا میکنـد .تـا پیـشا ز ایـن
دوران کـه در زمینـه مطالعـه شـهر میتـوان آن را دوره پیـش از
ظهـور جامعهشناسـی کالسـیک نامید ،اندیشـیدن درباره شـهر
ت تسـلط دو نوع نگاه بود؛ نـگاه اول متاثـر از متفکـران یونانی
تح 
بهویـژه افالطون و ارسـطو بود که نوعـی نظریه آرمانشـهری را در
خود داشـتند .چنین رویکـردی به شـهر در دورههـای بعدی نیز
همچنان حضور داشـت و کسـانی چون سـنت اگوسـتین (شـهر
خـدا) ،تومـاس کامپانلا (شـهر آفتـاب) ،تومـاس مـور (اتوپیـا)،
فرانسـیس بیکـن (آتالنتیـس نویـن) در حـوزه تمدنـی غـرب و
نیـز فارابـی (مدینه فاضلـه) در حـوزه تمدنی اسلام مـروج تفکر
آرمانشـهری بودنـد .این کتـاب نشـان میدهـد نـگاه دوم عمدتا
توصیفی  -تاریخی بود که در آثار جغرافیدانان و سفرنامهنویسـان
کـه بهویـژه در حـوزه تمدنـی اسلامی میزیسـتند ،نمـود پیـدا
میکرد تااینکـه در دوران مـدرن و خاصه پـس از انقالب صنعتی
که بـا دگرگونیهـای گسـترده در فـرم و سـاختار شـهرها همراه
بود ،نوع نگاه به شـهر نیـز عمیقـا تغییر کرد .بـه طـور کل این اثر
متاثر از آثار مهـم نظریهپردازان پسـامدرنی چـون «ژان بودریار»
و «زیگمونـت باومن» اسـت که شـهر را بـهمثابه جایگاهـی برای
مصـرف تلقـی میکردنـد.
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