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Abstract 

In the present article, the book Cities and Consumption written by Mark Jayne with 

a Persian translation by Morteza Ghalich was critically reviewed. Among the 

advantages of this book, we can refer to the views, theories, empirical backgrounds, 

case studies about the city, and consumption. The translation and writing of the 

book, despite providing important information about cities and consumption 

categories, need some critics, including the fact that despite the second edition of the 

book, the literary editing of translated texts was ignored and the inaccurate 

translation from the original texts is considerable. To the extent that some of the 

translated parts are incompatible with the original text of the book. Also, the content 

of the book does not provide a comprehensive explanation of the relationship 

between cities. In other words, the book has no theoretical or methodological 

presuppositions and the chapters are not formulated based on the main aim of the 

book. Jayne failed to explain the consumer and consumption status in the 

relationship between the structure of the political economy and the formation of the 

modern city and consumer society. He only considers consumption as an independent 

variable that is used by the consumer as a tool in shaping the modern city and 
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everyday life; A claim that is not followed or substantiated in most parts of the book. 

Also, since the book is released in 2006, the statistical information and empirical 

backgrounds are not up to date. 
Keywords: Modern City, Postmodern City, Identity, Everyday Life. 

 



 

 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
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  شهرها و مصرف بررسي انتقادي كتاب

  *زاده محمد عباس
  **سجاد مسگرزاده

  چكيده
اثـر مـارك جـين     ،)Cities and Consumption( شـهرها و مصـرف  حاضـر، كتـاب    در مقالة

)Mark Jayne( مزاياي اين نقد و بررسي قرار گرفت. از قليچ موردفارسي مرتضي ، با ترجمة
هـاي   و مـوردپژوهي  ،ي تجربـي، اسـناد  ها ها، نظريات، پيشينه ديدگاه توان به ارائة كتاب مي
عـات  اطال ارائةباوجود مورد شهر و مصرف اشاره كرد. ترجمه و نگارش كتاب، مختلف در

رغـم   بـه  ،توان آن مي جملة ت كه ازحاوي انتقاداتي اس مصرف پيرامون شهرها و مقولة مهم
شده و دقت كم در ترجمة محتوايي  غفلت از ويرايش ادبي متون ترجمه چاپ دوم كتاب، به

با مـتن اصـلي كتـاب     شده هاي ترجمه كه برخي از قسمت متون التين اشاره داشت، تاجايي
ين جـامعي از رابطـة   ، در ارتباط با محتواي كتـاب، تبيـ  چنين همد. قبولي ندار خواني قابل هم
 بررسـي كتـاب مورد  ،عبـارتي  به .نگرفته استشده صورت  و ادعاهاي مطرح ،مصرف ،شهر
اصلي انسـجام   ادعايها حول  فصل شناختي ندارد و عناوين هاي نظري و روش فرض پيش

بـين سـاختار    نسته است در رابطةواكننده را نت جايگاه مصرف و مصرف . جيناند پيدا نكرده
ادعايي كـه در اغلـب    مصرفي تبيين كند؛ ي شهر مدرن و جامعة گير شكلاقتصاد سياسي و 

 2006كه كتاب مربوط بـه سـال    جا آنچنين، از همشود.  هاي كتاب دنبال يا اثبات نمي بخش
  روز نيستند. هاي تجربي مورداستفاده به ت آماري و پيشينهاطالعا ،است
  .هويت، زندگي روزانه مدرن، پستمصرف، شهر مدرن، شهر  ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
هـاي مختلـف    توجه انديشـمندان حـوزه  گيري و توسعة شهرها همواره مورد شكلموضوع 

اي  يك تا انـدازه هر و غيره ،است. عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي  بوده
شهرها جايگاه ويژه  اما با ظهور عصر مدرنيته ،اند گيري و توسعة شهرها نقش داشته شكلدر 

عقيدة بسـياري شـهر    كه به كل غالب زندگي در شهرها شكل گرفت، تاجاييپيدا كردند و ش
و فرهنگـي دوران مدرنيتـه    ،هاي اقتصادي، اجتماعي حال يكي از محرك محصول و درعين

 ،گـره خـرده اسـت    داري قتصـادي سـرمايه  . مدرنيته كه بـا ظهـور و گسـترش نظـام ا    است
ي ايـن فرهنـگ   . تجلـ ي بارز آن استها شدن فراگير يكي از ويژگي يگرايي و كاالي مصرف
دهد. ميلز مطرح  رخ مي ،يافته ويژه شهرهاي توسعه ، بهشدن در شهرها گرايي و كااليي مصرف

كـه در آن خـود را    نيسـت  مصـرف  يبرا ييفراتر از فضا يزيچ قتيحقشهر در كند كه مي
تر فضايي براي  شهرها كم ،. امروزهميكن يم انيكننده ب مصرف ةجامع كيعنوان شهروندان  به

اند كه ويژگـي   شده تبديل هايي اي به واحد فزايندهطور  بهمقابل اند و در كردن مردم و زندگي
 ريتـأث  تحـت  يا نـده يفزاطـور   بـه  يشهر يفضارساندن مصرف است. حداكثر ها به اصلي آن

 انـد  شـده  ليتبـد  يشهر ةمصرف به تجرب اتيكه تجرب يا گونه به ،رديگ يمصرف قرار م  عمل
). بر اين اسـاس،  Miles 2010: 1-2زندگي شهري است] ( كردن برابر با تجربة [يعني مصرف

گذشـته   ةدهـ   دو يمصرف ط قاتيافراد و جوامع محور تحق نيمصرف در روابط بفعاليت 
 يبازتاب انتقـاد در ارتباط با  تر بيشمدني  در نهادهاي فردي و رياخ مطالعات و بوده است

در . انـد  گرفتـه   شكل يشهروند يها آن با گفتمان ةكننده و رابط مصرف محور مسئلهمفهوم 
خــاص و  يعمــل مصــرف كاالهــا جريــان در يشــهروند ديــتول ةنحــو ،مطالعــاتايــن 

تنظـيم  كه فضـايي بـراي تأمـل درمـورد نظـارت و       ،ها آن رامونيپ ياجتماع هاي فعاليت
، برخـي مطالعـات   مقابـل انـد. در  موردمطالعه قرار گرفته ،ندك را فراهم مي فضاي عمومي

دهند كـه چگونـه فضـاي     هاي فرهنگي مصرف و شهروند فعال نشان مي شيوه تأكيد بر با
كار ايجـاد  گيرنـد و سـازو   زندگي روزمره شكل مـي گذر  عمومي و زندگي اجتماعي در ره

، اثـر  شهرها و مصرف). كتاب Mansvelt 2008: 106-107هند (د تمايزات محلي را نشان مي
يكي از كارهايي است كه به بررسي همين روابـط بـين    ،مرتضي قليچ مارك جين، ترجمة

اســاس ي شــهرها برگيــر شــكلافــراد و جامعــه در قالــب فعاليــت مصــرف در شــهرها و 
قدهاي شكلي حاضر، ضمن معرفي كتاب، ن است در مقالةتالش شده  و پردازد مي  مصرف

  نظر قرار گيرد. محو محتوايي آن مط
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  مؤلف ة. دربار2
در دانشـگاه   يانسـان  يايجغرافاستاد و  يسيانگل دان يجغراف ،)1970( نيمارك جپروفسور 

شناسي  و انسان ،شناسي هاي جغرافيا، جامعه كارشناسي در رشته التحصيل دورة فارغ ،فيكارد
 دورة كارشناسي 1995است. وي در سال  1991) در سال Keeleاجتماعي از دانشگاه كييل (

در سـال   ،سـپس  .كـرد  تمام) Sussexجغرافيا در دانشگاه ساسكس ( ارشد خود را در رشتة 
از  2002  ر سـال و د ) شـد Staffordshireدكتري در دانشگاه استافورشـير (  وارد دورة 1997

مـوردي   جغرافيـاي مصـرف و احيـاي شـهر: مطالعـة     رسالة دكتري خود تحت عنـوان  
 اين مـوارد اشـاره كـرد:    توان به مي كرد. از مجموع تأليفات مهم ايشاندفاع  ترنت ـ  استوك

 رويكـرد و مصـرف،   شـهرها )، 2004( هاي شهري در شهرهاي معاصـر  شهر محله: دهكده
)، 2006( شهرمادرشهر فراتر از  ةكوچك: تجرب يشهرها)، 2006( و شهر يشهرساز يانتقاد

الكـل، نوشـيدن الكـل،    )، 2007( ؟نوشـند و چـرا   يكـه مـردم مـ    يي: جاهايمشروبات الكل
، يكـودك  ،)2012( از شـهرها  ي: جهـان »غـرب «فراتـر از   يشـهر  ةيـ نظر)، 2011(  ها مست

 يشهرسـاز و  ،)2016( ديـ جد يانتقاد يها دگاهي: ديشهر يتئور)، 2016( ها، الكل خانواده
 و مصـرف   شهرهاشده تنها دو كتاب  برده ). دربين آثار نام2017( يانتقاد رويكردهاي: ينيچ
  اند.  به زبان فارسي ترجمه شده شهرمادرشهر فراتر از  ةكوچك: تجرب يشهرهاو 
  

  . معرفي كلي اثر3
ليـل قـرار گرفتـه اسـت كتـاب      نقد و تحقق بريتانيايي در اين مقاله مورداثري كه از اين مح
تلـج  انتشـارات را  در 2006بعـد از چـاپ اول در سـال     . اين كتاباست شهرها و مصرف

)Routledge( بار در  ن ويرايش جديدي نداشته است. ترجمة فارسي اين كتاب نخستينتاكنو
 ،ياشـرف راضـ   قلـم  ، و شهرسازي بـه انتشارات مركز تحقيقات، راه، مسكن در 1391سال 

چاپ رسيد. چاپ بعـدي   نسخه به در هزار مقدم  ةزاد  اسيال نينصرالد و ،ينيابوالفضل مشك
 و با ترجمة مرتضي قلـيچ در هـزار   1396و فرهنگي در سال  انتشارات علمي اين كتاب در

حليل قرار گرفته است چـاپ  ت و نقداي كه در اين مقاله مورد هنسخه صورت گرفت. ترجم
  .است 1397سال اخير در  دوم نسخة

  از: اند عبارتبررسي ، فصول مرتبط با كتاب موردطور خالصه هب
فصـل سـوم:    فصل اول: تعريف شهرها و مصرف؛ فصل دوم: مصـرف و شـهر مـدرن؛   

فصـل پـنجم:    ؛ فصـل چهـارم: مصـرف و زنـدگي روزمـره؛     مـدرن  پسـت مصرف و شـهر  
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 ؛فصل هفتم: مصـرف و احيـاي شـهر    ، و هويت؛ فصل ششم: مصرف شهر؛مصرف  شهرها،
  .گيري هشتم: نتيجه  فصل

  
  . هدف كتاب4

، شود. هدف آموزشي، پژوهشي، كاربردي، بنيـادي  هر اثر علمي با هدف خاصي تأليف مي
، هـر اثـر   چنـين  هـم شود.  اهدافي است كه در يك اثر علمي دنبال مي اي از عمدة و توسعه

، و چهار رويكرد تبييني، تفسيري، توصـيفي  اساس رويكرد پژوهشي بهتوان بر علمي را مي
گفتـار متـرجم    فاقد پيش شهرها و مصرفكه كتاب  اين  به بندي كرد. باتوجه اكتشافي تقسيم

و رويكرد پژوهشي از تأليف توان هدف  صراحت نمي درآمد خود نويسنده است، به و پيش
 ينـة زم هيچ پـيش  و كتاب كتاب را از منظر نويسنده و مترجم كتاب مشخص كرد و ترجمة

، نويسـنده در  كتاب حاضـر  ، دراينوجودكند. با ي خواننده ايجاد نميذهني و مطالعاتي برا
محـور   كه هر فصـل كتـاب موضـوع    صورت اين به ؛دنبال اهداف آموزشي است هر فصل به

است و در ابتداي هر فصل اهداف آموزشي مرتبط با هر موضوع مشخص شده اسـت. ده  
 اند از: شـناخت رابطـة   ب مدنظر نويسنده است عبارتدر اين كتا هدف آموزشي اصلي كه

هاي  ظري مربوط به مصرف، تأمل دربارة تعريفمصرف و تغييرات شهري، شرح مفاهيم ن
ي شهر گير شكلمصرف و  شهر، نگاهي به رابطة مصرف و توسعة شهر مدرن، درك رابطة

مصـرف و   بـه رابطـة   ف و زنـدگي روزمـره، نگـاهي   بين مصـر  ، بررسي رابطةمدرن پست
هـاي زنـدگي روزمـره،     بـه شهر فيزيكي با بازنمايي شـهري و تجر  ويت، نگاهي به رابطةه

يري متقابل هاي اثرگذاري و تأثيرپذ دادن شيوه ، و نشانمصرف و احياي شهر بررسي رابطة
  .  بين شهر و مصرف

 سه فرضـية  دنبال تبيين است و توان گفت كه كتاب به د پژوهشي ميدر ارتباط با رويكر
مصـرف و   رابطـة  .1انـد از:   عبـارت دارد را در ايـن كتـاب    اصلي كه جين ادعاي اثبات آن

اي فعـال در   مصرف مؤلفـه  .2 ؛مصرفي است دگي شهري عنصر محوري پيدايش جامعةزن
كننـده و   مصـرف  .3 ؛ي هويـت اسـت  گيـر  شكلبرساخت فضا و مكان و امري محوري در 

ست. در هر سه فرضيه و ادعاي ل در ساختن شهر مدرن اترين عام گرايي مهم مصرف تجربة
  بـه رگـذار در نظـر گرفتـه شـده اسـت.      يعنـوان متغيـر مسـتقل و تأث    ، مصرف بهشده مطرح
 هـاي  پژوهي، و موردهاي تجربي، مطالعات اسنادي، تصاوير  منظور از نظريات، پيشينه  همين

ت كه توان گف طرفي هم ميما ازشده استفاده شده است. ا متعددي براي اثبات ادعاهاي مطرح
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برمبنـاي برداشـت خـود     تـر  بـيش هاي جين  كه تبيينچرا ،رويكرد اين كتاب تفسيري است
و  ،هــاي تجربــي نهيهــا، مطالعــات اســنادي، پيشــ عنــوان دانــاي كــل) از نظريــه (محقــق بــه
از شده  اي تجربي در ارتباط با ادعاها و فرضيات مطرح و يافته استهاي محدود  موردپژوهي
آموزشـي و رويكـرد    تـر  بـيش توان گفت كه هدف كتاب  مي ،مجموعكند. در ميخود ارائه ن

تباط با در ار را دفاعي كننده و قابل تفسيري است و تبيين تجربي قانع تر بيشپژوهشي در آن 
متغير مستقل عنوان  بهكننده  بر قدرت مصرف و مصرف شده مبني ها و ادعاهاي مطرح فرضيه

  .كند ارائه نمي
  
  . نقد شكل ظاهري كتاب5

. صـفحه دارد  368كتـاب   دومچاپ  .تهيه شده است رقعيكتاب  شوميزي و قطع نوع جلد
كـه پشـت جلـد      معني  اين  به .وسفيد است پشت جلد كتاب شامل يك تصوير سياهروي و 

ظاهر شهري  تعداد زيادي از زنان و مردان به كتاب امتداد روي جلد كتاب است. اين تصوير
دهـد و پـايين تصـوير و صـفحة اول      نشان مـي ) kioskدر صف براي خريد از يك دكه ( را

توان گفـت طـرح جلـد كتـاب تاحـدودي       است. ميرنگ قرمز  نام خدا) به هب كتاب (صفحة
آميـزي   است و در مقايسه با نمونة اصلي كتاب از طـرح و رنـگ  موضوع كتاب  ةكنند تداعي

توانـد عـاملي در جـذب     كتاب ظاهر جذابي دارد كه مي ،مجموعدر بهتري برخوردار است.
 كتـاب  صـحافي . اسـت مناسـب و مطلـوب    و اندازة قلـم  ،آرايي، نوع صفحهخواننده باشد. 

و در  گرفتـه اسـت  ندوام كتـاب درحـد مطلـوبي صـورت      منزلة يكي از عوامل مـؤثر در  به
، چنين همشوند.  مي راحتي از جلد كتاب جدا هاي ابتدايي و انتهايي كتاب صفحات به قسمت

مناسـب نيسـت و خوانـدن كتـاب را      كتـاب خيلـي   به انـدازة  تعداد صفحات كتاب باتوجه
د و سـفي و ، سـياه همگي ،شده در كتاب كاربرده تصاوير و اشكال بهكند.  حدودي دشوار ميتا

  است.   عامل از جذابيت بصري كتاب كاسته و همين دارند كيفيت بسيار پاييني
  
 نگارش كتابترجمه و . نقد 6

سـاني نـوع ادبيـات و     شده، رعايت دستور نگارش زبان فارسي، يـك  بودن متن ترجمه روان
تواند خواننـده را   موارد مهمي است كه مي راه ويرايش ادبي آن ازجملة هم به و ،نگارش متن

چنـدان جـدي گرفتـه     دة مـدنظر شـ  گيزاند؛ مواردي كه در كتاب ترجمـه به خواندن آن بران
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 .خواني ندارد شده با متن اصلي كتاب هم هاي ترجمه رخي از قسمتب ،چنين هماست.   نشده
يافته كه براي بيمـاري    حدي عموميت با اين بينش منفي به مصرف« :ترجمه شده است، مثالً

 »شـد  مـي   مـاري شـايعي بـوده، نيـز مصـرف اطـالق      بي 1950 عودكنندة ريه، كـه تـا دهـة   
يـات فارسـي   كـه دسـتور نگـارش ادب    اينبـر  عالوه ،ها بندي در اين جمله .)11: 1397  (جين
اسـت،    شـده كاملي نيز انجام ن ، ترجمةاستالفظي  اي از ترجمة تحت نشده و نمونه  رعايت

در  1950  هاي ريوي تا دهـة  كه بيماري )Jayne 2006: 2( كه در متن كتاب ذكر شده طوري به
شـده از مـايلز    مطـرح  قـول  در نقل 34اي) صنعتي رايج بوده است. در صفحة ملل (كشوره
اش را  ي فرديكند و آزاد كننده روكشي از حاكميت دريافت مي مصرف« :است ترجمه شده

رسـد،   نظر نمـي  به ه محتوامحوراين ترجم». رساند حداكثر مي شده به در درون روكش فراهم
شد  به ظاهر يا صورت ترجمه مي» روكش«به قدرت و واژة » حاكميت«كه اگر واژة  درحالي

  نمود. تر مي فهم و روان مطلب قابل
كـه   شـود،  ، مشـاهده مـي  سطر آخر ،64 الفظي در صفحة گري از ترجمة تحتدي نمونة

) بـود كـه در اثـر    1980 هـا (دهـة   در همين برهـه «له به اين صورت ترجمه شده است: جم
گزين مصرف جمعي شد و  ها مصرف فردي جاي گذاري سطوح حمايت سياسي و سياست

ا ارجاع به متن . ب»داري مسلط شد شهرها و سازمان پسافرديسم اقتصاد سرمايهمجدد  توسعة
شويم  متوجه مي محتواي سطرهاي قبلي در خود ترجمه چنين همو  31 اصلي كتاب در صفحة

را اين عبارت نويسنده اطالعاتي  ،است. در سطرهاي قبلي فاقد معني شده ترجمهكه عبارت 
) ازجمله 1970 ةهاي اقتصاد نئوليبرالي (از ده اثر رواج سياستمدهايي كه برآ در ارتباط با پي

اثـر  بركـاري   سازي خدمات، افزايش بـي  گسترش حقوق فردي، مسئوليت فردي، خصوصي
دهد.  انتقال ميو كاهش درآمدهاي مالياتي دولت  ،افول صنايع سنگين، زوال حاكميت محلي

شـدن   گزين جاي 1980 يراتي از دهةيچنين تغ جهتكند كه در استدالل مي ، نويسندهادامهدر
يتي هاي حما كار اصلي و محوري در سياستمصرف جمعي به دستورجاي  مصرف فردي به

يسـم نظـام   مجـدد شـهري و سـازمان پسافورد    هـاي مـرتبط بـا توسـعة     گـذاري  و سياست
به  تر بيشخاطر آزادي  پاساژها به«ترجمه شده است:  73شد. در صفحة  تبديل داري سرمايه
كه در متن اصلي كتاب در  ، درحالي»هايي براي تماس جنسي و فحشا بدل شده بودند مكان
يـاران يـا كـارگران زن     براي مثال دسـت است كه  اين جمله مجدد از بنيامين نقل شده ادامة

كردند. ايـن جملـه در    سكس) مي( فروشي اقدام به تن تر بيشمزد  جوان براي دريافت دست
ايجاد درك ناقص و اشـتباه در ذهـن    سببده است كه ممكن است كتاب حذف ش ترجمة

هاي رفتاري مـرتبط   شدن محدوديت رنگ كم تر بيششود. منظور نويسنده از آزادي  خواننده 
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از متن اصلي كتاب يـك پـاراگراف    40 در اقتصاد شهري مدرن است. در صفحةبا فرهنگ 
مشاهده 116الفظي در صفحة  تحتكلي ترجمه نشده است. نمونة ديگري از ترجمة طور  به
نزديك به پيدايش اين فرهنگ كاالمحور  بسيار توان گفت پديدة خالصه ميطور  به«شود:  مي

به مـتن اصـلي    كه باتوجه درحالي ،»پيدايش فضاهاي شهري جديد بود يافته جديد و اصالت
با اين  سو خالصه، همطور  به«است:   مضمون اين عبارت به اين صورت 64 كتاب در صفحة

  . »بر توهم زيباشناسي، فضاهاي جديد شهري شكل گرفت فرهنگ كااليي مبتني
ره بـا  نقد او از زندگي روزم« :در تشريح نظرية لوفور ترجمه شده است، 154در صفحة 
شدن زنـدگي   راه است كه باعث معمولي بر عادت و ارتجاعي هم هاي مبتني تأكيد بر فعاليت

شـويم كـه مفهـوم     متوجه مي 80 به متن اصلي كتاب در صفحة مراجعه . با»شود روزمره مي
واري و  هاي عـادت  نقد او از زندگي روزمره با تأكيد بر فعاليت«جمله به اين صورت است: 

 ، در صـفحة چنـين  هـم . »دهـد  تكراري است كه ماهيت فيزيكي زندگي روزمره را شكل مي
دهد كـه در   او نشان مي« :تبه اين صورت ترجمه شده استشريح نگرش استيونسون  ،273

. »است  خيالي شده مزد تبديل به يك تجربةبدون  فرهنگ رايج بسياري از شهرها ترس، كار
شـويم كـه مفهـوم جملـه بـه ايـن        متوجه مي 149 مراجعه به متن اصلي كتاب در صفحة با

و بيگاري گذر  ،در فرهنگ رايج بسياري از شهرها، ما از شهر ترس، تنهايي«صورت است: 
ترس،   يعني قبالً شهرها مظهر ؛»ايم هشهري) از شهر رسيد اتوپيايي (آرمان ايم و به تجربة كرده

طوركـه   اند. همـان  شهرها براي زندگي تبديل شده اكنون به آرمان كه و بيگاري بودند ،تنهايي
در  ،300 با متن اصلي كتـاب نـدارد. در صـفحة    تطابقيشده  ترجمة انجام ،شود مشاهده مي

ر اين به هايي كه سابق ب فعاليت: «راني و احيا ترجمه شده است مصرف، حكم رابطةتوضيح 
باعـث   ، و سودپذيري، اختراعات، تبليغ مكان مثل مخاطره شود بخش خصوصي مربوط مي

شـين  ورزي شهري جديـد، ما  هاي محلي با عناويني مثل سياست راني شده است كه از حكم
ي تـر  بـيش چه كه در ادبيـات دانشـگاهي از محبوبيـت     آن برهاي شهري و يا بنا رشد، رژيم

. اين پاراگراف فاقد هر نوع قواعـد و نگـارش ادبـي،    »آفرينيراني كار برخوردار است حكم
شـويم كـه    مـي   متوجه 163 متن اصلي كتاب در صفحةو مفهوم است. با مراجعه به  ،محتوا

بـه   شـكوفايي شـهرها  ي نيـز بـراي احيـا و    هاي محل منظور نويسنده اين است كه حاكميت
ورزي شهري جديـد،   ي تحت عناويني چون سياستصاد نئوليبرالهاي اقت ها و برنامه سياست

چـه در ادبيـات دانشـگاهي بـه دولـت كـارآفرين        يـا آن  ،هـاي شـهري   ماشين رشد، رژيـم 
)entrepreneurial governanceاند. روي آورده هور است) مش  
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 انـد؛  ت و مفاهيم اشتباه ترجمه شـده نادرست جمالت، برخي اصطالحا بر ترجمة عالوه
) بـه  Du Gay( »دو گـاي «در مـدل   circuit of culture اصـطالح  ،37 ، در صـفحة براي مثـال 

طوركه  چرخه نيست و همان »دو گاي«كه مدل  ترجمه شده است، درحالي» فرهنگي چرخة«
معنـي جريـان يـا     بـه  circuit واژة اسـت. » جريـان فرهنگـي  « ،در متن اصلي نيز ذكـر شـده  

از يك نقطـه  شروع  ه تفاوت دارد. منظور از چرخهمعني چرخ به cycle است و با واژة  دايره
. اسـت  واالس در تشريح طرح تحقيق) و مجدد بازگشت به نقطة شروع (براي مثال چرخة

روابـط   جريـاني از  »دو گـاي «شود مدل  كتاب نيز مشاهده مي 39كه در شكل طور اما همان
اي از تـأثير و   عبـارتي مجموعـه   ين عناصر مختلف فرهنگي است يا بهمتقابل و ديالكتيكي ب

ه شد  ترجمه »الگوها كهن«به  archetypal ، واژة47 شود. در صفحة ت متقابل را شامل ميتأثرا
كه  درحالي ،»الگوهايي است بر كهن اغلب توضيحات مبتني«كه جمله را نامفهوم كرده است: 

 اصـطالح  ،57 . در صـفحة اسـت  »شده كارهاي اولية انجام«يا » اوليه نمونة«معني اين واژه 
self-creation  :گــذر  كننــده از ره فرهنــگ مصــرف«بــه خودســاختگي ترجمــه شــده اســت

اسـت.    آفرينيكه معني اين اصطالح خود يحال، در»ريزي شد پايه خودساختگي مداوم [...]
فورديسـم بـه   «دارشدن ترجمه شـده اسـت:    به استان standardization ، واژة63 در صفحة

از ايـن اصـطالح    كـه منظـور   ، درحـالي »شـود  شـدن يـك محصـول اطـالق مـي     دار استان
هـاي توليـد فرديسـم و     يند توليد محصول اسـت كـه يكـي از ويژگـي    استانداردسازي فرا

» بخشـي «) بـه مـدل   Homer Hoytمدل هومر هايت ( ،68 . در صفحةاستمديريت علمي 
 شناسي شهري ايران به مدل قطاعي كه اين مدل در ادبيات جامعه ترجمه شده است، درحالي

)sector model واژة77  در صفحة ).153- 143: 1389پور  نمونه، شارع) مشهور است (براي ، 
acquisition  :مدرن فرهنگ شهري كامالً راستا با شهر  [...] هم«به فراگيري ترجمه شده است
كـردن اميـال و    ، و دموكراتيـك بر فراگيري، شـادي  ود آوردند، فرهنگي مبتنيوج جديدي به
؛ يعنـي فرهنـگ   اسـت ) buy or purchaseخريد ( كه مترادف اين واژه ، درحالي»آرزوها [...]

  بر خريد. مبتني
) ethnographyنگـاري (  هـاي قـوم   معنـي ويژگـي   در سراسر كتاب بـه  demography واژة

اساس ساختارهاي بازارهاي پسافوردي [...] بر«، 97 ، در صفحةبراي مثال .ترجمه شده است
شناسـي   جمعيت معني به demographyكه  درحالي ،»شوند نگاري اجتماعي تعريف مي كالن قوم

هـاي جمعيتـي    ويژگـي  demographic changes يـا  demography futuresو منظـور از   اسـت 
غيـره) يـا تغييـرات آن      و ،صيالت، مهـاجرت تأهل، اشتغال، تحسن، جنس، وضعيت   (مثل



 225   )سجاد مسگرزادهو  زاده محمد عباس( شهرها و مصرف بررسي انتقادي كتاب

 

 صـفحة  شـود. در  هاي فرهنگي يك جمعيت اطـالق مـي   ويژگي نگاري به مطالعة . قوماست
ترجمـه شـده اسـت،    » پيكـره «بـه واژة   simulacrum ، واژةبودريـار  ، در تشريح نظريـة 103

 اسـت كـه شـكلي از   » وانمودسـازي «كه معنـي ايـن اصـطالح در نظريـة بودريـار       درحالي
بودريـار ايـن واژه بـه     شـدة مـرتبط بـا نظريـة     و در تمامي متـون ترجمـه  سازي است  شبيه

: باومن مثال در  (برايمقابل بازنمايي ترجمه شده است ، يا وانمايي درسازي، وانمودن انمودو
 ). در صـفحة 94: 1384؛ بودريار 86: 1395؛ بودريار و ديگران 59: 1395؛ نش 261: 1396
كه معني اين  ترجمه شده است، درحالي» كاشفين شهري«به  urban pioneers، اصطالح 125

، دانان، هنرمندان، كارگران مـاهر  و منظور نويسنده موسيقي استگامان شهري  اصطالح پيش
ي گير شكلگامان  بلكه از پيش ،كنندگان فرهنگي است. اين افراد كاشفين شهر نيستندو توليد

  روند. مي  رشما و پويا به ،هرهاي جذاب، خالقش
، (بـراي مثـال   نشيني ترجمه شده اسـت  ) به زاغهghetto( اصطالح گتو ،در سراسر كتاب

نشيني نيست و هريـك تعـاريف متفـاوتي     كه گتو مترادف با زاغه درحالي)، 31 :1397جين 
گر زندگي و محدوديت يك اقليت درميان يك اكثريت بزرگ شهري اسـت.   دارند. گتو بيان

گزينـي اكولـوژيكي اسـت كـه از روي اجبـار و دوري از تجـاوزات و        جـدايي  گتو نتيجـة 
و فقر را  ،شود و جدايي مذهبي، نژادي هاي گوناگون در بخشي از شهر تشكيل مي مزاحمت

امتيازاتي چـون دوري از   ،بر درد و رنج ، عالوهدهد. گتو هاي شهري نشان مي از ساير بخش
، 1372  شـكويي ( داردعمـل   آزادي حـدودي و تا ،آزار و اذيت مردم شـهر، آزادي انديشـه  

مـورد  اسـت و در ايـران در  » تمركز اقليتي«گتو مترادف با  ). واژة65: 1384از بوچاني  نقل به
 ،هاي قومي، اقتصادي گيرد و منظور از آن تمركز اقليت استفاده قرار مينشيني نيز مورد حاشيه

ت اصلي گتو عنوان خصوصي فقر به شهر است و شهر يا حومة هايي از و اجتماعي در بخش
اي است كه  سكونتي متراكم و فشرده ةزاغه منطق). 299: 1386 شود (فكوهي محسوب نمي
. دسـت اسـت    ايـن  مواردي ازو  ،مسكن نامطلوب، ساكنان فقير وجود آن ةويژگي مشخص
هـا خـدمات عمـومي     است، در آن  كيد بر وجود مساكن بسيار نامطلوبها تأ گرچه در زاغه

 و غفلـت عمـومي از جمعيـتش    ،هاي پزشكي و امكانات آموزشي ضـعيف  اكافي، مراقبتن
و فقدان غذاي تازه و ارزان و  ازدحام جمعيت اب مسائل بهداشتي عموماًكامالً مشهود است. 

استطاعت براي خانوارهاي شهري  بود مساكن قابلكم .اي توأم است هاي پزشكي حرفه كمك
 بـه شهري ـ   روستا ةهاي گسترد مهاجرت و توسعه حالدردرآمد در كشورهاي  هاي كم گروه

: 1388(مشكيني و ديگـران   شده است منجر ،ها مثل زاغه ،هاي غيررسمي افزايش سكونتگاه
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شده در كتـاب و تعـاريف گتـو و زاغـه مشـخص       به محتواي بحث مطرح ). باتوجه44- 43
ي در و فرهنگـ  ،هاي قومي، نـژادي  گتو اقليتشود كه منظور نويسنده از كاربرد اصطالح  مي

  نشين. نه جمعيت زاغه ،شهر است
ترجمـه شـده اسـت.     »اقدامات محيطـي «به  spatial practicesاصطالح  ،153 در صفحة

 عبـارتي  ) يـا بـه  practicesنويسنده با استفاده از اين اصطالح قصد دارد نقش عمـل انسـان (  
ــوژه ــا  س ــت انس ــري و عاملي ــ گ ــا و مك ــد. در ن در فض ــان ده ــهان را نش ــة  ،نتيج ترجم

توانسـت بـه عمـل     كنـد (مـي   فوق را منتقل نمي معناي درست اصطالح» محيطي  اقدامات«
كننـدگان   مصرفبه  urban users ، واژة154 فضايي انسان ترجمه شود). در صفحة مكاني يا

كساني   (منظوراصطالح كاربران شهري است  كه معني اين شهري ترجمه شده است، درحالي
صـورت   بـه  possible ، واژةهاي متن كنند). در برخي از قسمت كه از فضاهاي شهر استفاده مي

دهـد   گراف را تغيير مياكلي مفهوم جمله و پارطور  بهكه  است ترجمه شده »درست است«
معنـي   بـه  productive consumption ، اصـطالح 159 ). در صـفحة 154: 1397، جـين  (مـثالً 

كه  است  معني مصرف مولد كه اين اصطالح به رجمه شده است، درحاليت» مصرف خالقانه«
ي مصرف زنـدگي روزمـرة خـود را توليـد و     ها و الگوها در جريان آن افراد از طريق شيوه

» متوسط طبقة«معني  به working-classاصطالح  ،هاي متن قسمت تر بيشكنند. در  توليد ميباز
اي  كـارگر اسـت. چنـين ترجمـه     ين اصطالح طبقةكه منظور از ا ترجمه شده است، درحالي

 همـان:  ،درك باشـد (بـراي مثـال    است كه مطالب كتاب ضدونقيض و غيرقابـل  باعث شده
به شهرگريزي ترجمه شده است. منظـور   cityscapesاصطالح  ،156 ). در صفحة199  ،194
كه زنان  سنده اين استشهري است و منظور نوي ين اصطالح ظاهر بصري شهر يا منطقةاز ا

ي شـهر را  هـاي متفـاوت   شـكل  زمان و مشترك در يك مكـان بـه   وجود حضور همو مردان با
صـورت كـامالً    كـه ايـن اصـطالح در ترجمـة كتـاب بـه       درحـالي  كنند، بينند و درك مي مي

هـاي شـهرگريزي خـود را     ] فعاليـت ها [زنان و مـردان  آن«اللفظي ترجمه شده است:  تحت
  . »دهند مي هاي متفاوتي انجام شيوه به

صـورت اسـم    اند و گاهي بـه  درستي ترجمه نشده بههاي متن افعال  در برخي از قسمت
بـه ايـن صـورت     urban is a shared text، جملـة  243 ، در صفحةبراي مثال .اند ترجمه شده

 است و بـه كه فعل جمله مجهول  ، درحالي»شهر يك متن مشترك است« :ترجمه شده است
منظـور ايـن اسـت كـه شـهر       .»شده اسـت  گذاري اشتراك يك متن به شهر« است: معني اين 
 اشـتراك (نمـايش)   نان آن از خـود بـه  يـك از سـاك  هايي اسـت كـه هر   اي از نشانه موعهمج
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كلـي مفهـوم و   طـور   بهشده در كتاب  شود ترجمة انجام طوركه مشاهده مي گذارند. همان مي
 ، واژةقسـمت اهـداف آموزشـي    در ،281 دهـد. در صـفحة   ه و متن را تغيير مـي معني جمل

explore معني تبيين ( بهexplainشناسـايي و   عنـي ايـن واژه  كه م ) ترجمه شده است، درحالي
اي اهداف  شود. چنين ترجمه . تبيين به بررسي روابط علت و معلولي اطالق مياستكشف 

از ترجمـه حـذف شـده     lip-serviceاصـطالح   288 كند. در صفحة تاب را نيز تحريف ميك
، حمايـت  ديگـر  عبـارت  بـه . شـود  ميزباني يا شفاهي اطالق است. اين اصطالح به حمايت 

اكنـون   هـم «[...]  :ام و عمـل. در ترجمـه آمـده اسـت    بـدون اقـد   گفتاري و زباني از چيزي
اجتمـاعي خودنمايـه اسـت     اي كه از لحاظ هاي كالن مقياس و پرهزينه كه سياست آناز  بيش

كـه در مـتن اصـلي     ، درحـالي »شود محور دنبال مي هاي رفاهي و اجتماع د سياستدنبال شو
صـورت گفتـاري و نـه     محور نيز به هاي رفاهي و اجتماع دهد كه سياست نويسنده تذكر مي

و ابهام در معني و مفهوم  ،ناقص، تحريف ها تنها مواري از ترجمة شود. اين عمل دنبال ميدر
صـحيح از  ناشود و به درك  وفور يافت مي جاي كتاب به ر جايقبيل د  اين مواردي از. است
هـاي مختلـف    دست در قسمت  اين هايي از شود. ترجمه مي منجر وضوع كتابها و م نظريه

متن كتـاب حتـي    ،رسيده  كه اثر به چاپ دوم هم اينباوجوداين است كه  دهندة كتاب نشان
و  ،اي ايرادات تايپي، نگارشـي، ترجمـه  كه تمامي  طوري بار هم بازخواني نشده است، به يك

  .اند هندام قوت خود باقي بهچنان  در چاپ دوم هم ،كه در چاپ اول وجود دارند اي محتوايي
 سينـو ريصـورت ز  و اصطالحات بـه  ياغلب اسام نيكه شكل الت گفته شود استالزم 

  و اصطالحات شده است. يدر خواندن اسام يموضوع باعث دشوار نيدرج نشده است و ا
  

  . تحليل و نقد محتواي كتاب7
. در اين قسمت كند كه گفته شد كتاب اهداف آموزشي را در هشت فصل دنبال ميطور همان

  پردازيم.  ترتيب مي هاي كتاب به به تحليل و نقد هريك از فصل
ترتيـب هريـك از ايـن     كنـد كـه بـه    دف آموزشي را دنبال ميجين سه ه ،در فصل اول

، گيرد. در ارتبـاط بـا هـدف اول    تحليل و نقد قرار مي، موردبه محتواي فصل ، باتوجهدافاه
مثل  هاي در سطح خرد و ملموس با مثال مصرف و تغييرات شهري، جين يعني شرح رابطة

خـوريم؟   كنـيم؟ يـا كجـا غـذا مـي      كه چگونه و كجا اوقات فراغت خود را سـپري مـي   اين
 ؟ سعي دارد ذهن مخاطب را بـا قضـية رابطـة   دهيم ام ميخريدهايمان را كجا و چگونه انج

ويـژه در   دانـد كـه بـه    گـري مـي   يمصرف و فضا در شهر آماده كند. جين مصرف را ميـانج 
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و  كنـد  فضـاهاي شـهري دخالـت مـي     هـا و  ي مكـان گير شكلدر  مدرن پستمدرن و   شهر
بـل  متقا شناسـي شـهري و مصـرف رابطـة     بـين ريخـت  دهـد كـه    خالصه نشان مي  طور به

ي ايـن منظـور   يهـا  مثـال  صريح اشـاره نكـرده اسـت، بـا ارائـة     طور  بههرچند  ،دارد  وجود
بخـش دارد و جـاي توليـد را در     كند كه مصرف خصـلتي نظـام   رساند. وي مطرح مي مي  را

ـ    ،دهي سازمان و نظام اجتماعي گرفته اسـت. بنـابراين   شكل دگي از نظـر وي مصـرف و زن
كند.  نمي  في ارائهمصر اما تعريفي از جامعة، اند صرفيشهري عنصر محوري پيدايش جامعة م

كننـده تغييـر    نفع مصـرف  كننده به كننده و توليد بين مصرفكه تعادل قدرت  جين با بيان اين
كنـد. در هـدف دوم بـه تعريـف      تعريف شهر معاصر را در مصرف خالصه مي ،كرده است
شـود و مفـاهيمي    جا تعاريف جامع و كاملي از مصرف ارائه نمـي  پردازد. در اين مصرف مي

شـوند. جـين در    گرايي بدون تعريف و تحليل كامل رها مي چون فرهنگ مصرفي و مصرف
دهي هويت و تمايزات  مقابل توليد در شكلمصرف نيز مجدداً به قدرت مصرف درتعريف 

تر از  تر و مهم ردن پول باارزشك كند و معتقد است كه امروزه نحوة خرج ياجتماعي تأكيد م
جاست كه رويكرد غالب جين اين است كه مصرف  مهم اين چگونه درآوردن آن است. نكتة

 چنـين  همخود و  است كه افراد از طريق آن برسازندة هويت و تجربةامري انتخابي  تر بيش
را نيرويـي  وي مصـرف   ،ترتيـب   ايـن   ها هستند. بـه  تفسير افراد از فضاها و مكان برسازندة
هـاي سياسـي،    هـا و ارزش  گـذار رويـه   د كه پايـه كن در آفرينش و بازآفريني معنا ميسازنده 
ين رويكـرد  شـود كـه جـ    جـا مشـخص مـي    و فرهنگي است. از همين ،اجتماعي ،اقتصادي

ف نوعي مصرف و ميل انسان به مصر ، وي بهواقعسوبژكتيو و خرد به قضية مصرف دارد. در
ابعـاد  كنـد كـه مصـرف     صـورت جزئـي اشـاره مـي     گيرد، اما به ظر ميرا متغير مستقل در ن

در  نيــز دخالــت دارد. ايــدئولوژيمصــرفي  جامعــة يگيــر شــكلدارد و در   ايــدئولوژيك
 ،مدرنن، پساصـنعتي، صـنعتي، پسـا   سوم به تعريف شهر و انواع آن (مثل شـهر مـدر    هدف

 شـود.  يـف شـهر ارائـه مـي    جـامعي از تعر  نگرش تقريبـاً  ،پردازد. در اين بخش ) ميغيره  و
هاي سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي،    تنيده از رويه اي درهم ، جين شهر را مجموعهكلي  طور به

  داند.  و فضايي مي ،فرهنگي
بررسي قرار گرفته است. هـدف از ايـن   ، رابطة مصرف و شهر مدرن مورددر فصل دوم

و توصـيف   شـهر هاي مصرفي، كنتـرل اجتمـاعي    فصل توصيف فضاهاي شهري و فرهنگ
پـذيري بـا مصـرف و شـهر      جامعـه  هـاي  و شـكل  ،هاي زندگي ها، سبك انواع هويت رابطة
گرايـي در   مصـرف  كننده و تجربة كند كه مصرف دعا مي. جين در ابتداي فصل ااست  مدرن
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ش شهر مدرن را با اسـتناد  پيداي ناپذير دارد. ريشة ييپيدايش شهر مدرن نقش اساسي و جدا
 دانـد. وي بـا ارائـة    كننـده مـي   مصـرف  ) در انقـالب McKendrickريك (كنـد  مك به نظرية
دهد كه افـراد ديگـر    ) نشان ميpeter corriganو گوريگان ( ،هاي زيمل، بورديو، وبلن نظريه

يـابي   يـت بلكه مصرف را نوعي ارزش و نشـانه در تمـايز و هو   ،كنند براي نياز مصرف نمي
شود كـه   نشان داده ميخش كنترل اجتماعي و شهر ، در باينوجودكنند. با مي  اجتماعي تلقي

هـا و   گرايـي كنتـرل   از طريق مصرف طبقاتي و ترويج فرهنگ مصرف ،داري سرمايه  چگونه
جالـب   كنـد. نكتـة   ايجـاد مـي   كننـده  مصـرف  در شـهر  ،اساس نوع مصـرف تنظيماتي را بر

ي ينـي سـاختاري از مصـرف رو   خـود جـين بـه تبي    ،خالف نگرش قبليجاست كه، بر اين
طراحي هاي جديد طراحي و بـاز  داري شيوه كند كه سرمايه ، بيان ميدر اين قسمت آورد. مي

هـاي جديـد    ي شـيوه گيـر  شـكل كند و بـه   هاي شهري را تعريف و اجرا مي فضاها و مكان
هـاي آن   ، و شـيوه شناسـي شـهر، مصـرف    ريخـت  ،واقـع شود. در ميمنجر مصرف در شهر 

 1970شوند. حتي در توضيح مصرف جمعي (كه تـا قبـل از    ميئولوژي ساخته واسطة ايد به
دهـد كـه ايـن شـكل از مصـرف       شكل غالب مصرف در شهرهاي اروپا بود) نيز نشان مـي 

كـه اقتصـاد نئـوليبرالي و     1970داري اسـت و بعـد از    ويژگي ثابت شـهر در نظـام سـرمايه   
كند. حتي در  ر ميشكل مصرف از جمعي به مصرف فردي تغيي ،شود فورديسم غالب مي پسا

دهـد كـه معمـاري شـهر      تبيين معماري شهر مدرن با تشريح رويكرد لوكوربوزيه نشان مـي 
دارسازي و  بر استان داري صنعتي و شيوة توليد فورديسم مبتني نظام سرمايه تأثير تحتمدرن 

بـراي   آمدي ويژگي اصلي معماري مدرن اسـت؛ و كار ،است. عقالنيت، سادگي توليد انبوه
پروئيـت ايگـو    ، مثل پروژةهاي مسكوني ها، مجتمع خراش آسماني پاساژها، گير شكل ،مثال

)Pruitt–Igoe(، هاي داموش  ند. حتي جين با اتكا به تحليلا هايي از معماري مدرن همه نمونه
)Mona Damoshترشدن پيش رفت و  سمت هرچه زنانه كند كه در اين عصر فضا به يان مي) ب

ابـزاري بـراي مصـرف    عنوان  بهچراكه زن  ،استاصلي در اين دوران  كردن فضا هدف زنانه
شود كه  مي  نامربوط با محتواي فصل ادعاطور  بهاما در مالحظات پاياني فصل  ،مطرح است

ي و صنعتي انديشة مدرن نيست، بلكه ايدئولوژيكفقيت سادگي حاصل مو فرهنگ مصرفي به
مدرن و جامعـة مصـرفي     ي شهرگير شكلندگي روزمره به مصرف ز كننده و تجربة مصرف
ـ  كه با استناد به تئوري درحالي، شود ميمنجر  سـادگي محصـول    هها نشان داده شد كه شهر ب
كاپيتاليسم صنعتي اسـت و فرهنـگ مصـرفي ابـزار و      كننده نيست. شهر مدرن زادة مصرف

  .استمحصول آن 
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 مـدرن  سـت پدر ارتبـاط بـا شـهر     مشـده در فصـل دو   ، اهـداف مطـرح  ومدر فصل سـ 
كـه  اسـت   اول ايـن  . نكتةمدرن پستي شهر گير شكلمصرف و  شود؛ يعني رابطة مي  دنبال

شود. از  و تفاوت آن با شهر مدرن ارائه مي مدرن پستتعريف تقريباً جامع و شفافي از شهر 
شهري است كه در آن تمركززدايي فضايي در ارتباط بـا منـاطق    مدرن پستنظر جين، شهر 

و اقتصاد از صنعت بـه   ،وقوع پيوسته است زدايي به لحاظ فرهنگي تفاوت هبشهري رخ داده، 
ي يافته است. در جايي ديگـر، وي در  تر بيشو اقتصاد نمادين اهميت  ،خدمات تبديل شده

هـاي   وصـيات نمـادين (يـا ارزش   خص« :كنـد  بيان مي مدرن پستهاي شهر  ارتباط با ويژگي
ي در مقايسه با نقش كاركردي واقعـي  تر بيشروز اهميت  هاي) مصرف روزبه بر نشانه مبتني

چراكـه   ،نگيز اسـت برا اين استدالل تاحدودي بحث». آن (ارزش كاربري) پيداده كرده است
. اسـت يافتن خصوصيات نمادين مصرف ويژگي فرهنگ مدرن و شـهر مـدرن نيـز     اهميت
فكنـي يـا تمـايززدايي     هشـالود  كه همانا مدرن پستبه ويژگي اصلي فرهنگ  ، باتوجهبنابراين
از  مرزهاي مصرف مدرن پستشد كه در شهر  بايد استدالل مي ،ها) است شدن تفاوت (نقض

هاي مطلـق   كو تفكي ،اساس جنسيت، طبقه، قوميتفته است كه قبالً در شهر مدرن برربين 
 ،ذيريپ ثباتي، انعطاف  بر بي باره به نظرية لش مبني هرچندكه جين دراين، شد ديگر محدود مي

شود  ، مشخص ميهاي جين به استدالل ، باتوجهچنين همو سياليت فرهنگ اشاره كرده است. 
ايجاد و توزيع نمادها،  ست كه دغدغةسو همبا اقتصاد نمادين  مدرن پستفرهنگ و شهر  كه

 مـدرن  پستهاي شهر مدرن و  جين به تبيين تفاوت اين،وجودها را دارد. با ، و انگارهها نشانه
كامالً واضـح   ،دهد به منابعي كه ارائه مي نداشته است. اين درحالي است كه، باتوجهتوجهي 

د كه فضـاي  شو يعني مشخص مي نين تغييراتي تغيير در شيوة توليد است؛است كه علت چ
 مدرن پستكند و شهر  توليد تغيير مي شهر و كاركردهاي آن تاحدود زيادي با تغيير در شيوة

قتصاد نمادين اسـت. در تشـريح   صنعتي و ظهور ااز صنعتي به پسا حاصل تغيير شيوة توليد
شود كه مصرف بـه   نيز مطرح مي مدرن پستمصرفي و شهر  معةبودريار در ارتباط با جا نظرية
 ،بودريـار  شود. از نظـر  كننده نهادينه مي اي بر دوش مصرف وظيفهعنوان  بهندارد و  ربطي لذت

كننده ايجاد  چه در مصرف ياگونه است و آنهاي رؤ بازنماييابزاري براي بيان مصرف معرف 
ايجـاد  ها نقش مهمي در  شده يك توهم زيباشناختي است كه وسايل ارتباط جمعي و رسانه

عنـوان   بـه بر آن را  لند و رژيم مصرف مبتني يار ديزنيبودر ،باره ها دارند. دراين چنين وانمايي
كنـد.   قلمداد مـي  مدرن پست ها در دورة يا فراواقعيت ها نماييبهترين نمونه و مظهر ايجاد وا

ه، حـال جايگـاه   شـد  به مطالب مطرح ، باتوجهجاست كه مهم در اين فصل اين بنابراين، نكتة
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كجاست؟ سؤالي كـه   مدرن پستي شهر گير شكلمصرف روزمره در  كننده و تجربة مصرف
نقـش اقتصـاد    شارة مستقيم، وي بدون اده است. درواقع، در اين فصلپاسخ رها كر جين بي

كـه   ايـن   بـدون  ،كند مصرفي تشريح مي و جامعة مدرن پستي شهر گير شكلسياسي را در 
  گري آن را در اين رابطه نشان دهد. كننده و سوژه جايگاه مصرف

دنبال اثبـات ادعـاي اصـلي     توان تنها جايي دانست كه جين به فصل چهارم كتاب را مي
بلكه به توجه  ،يردگ مطالعه قرار نميهاي آن مورد و كدبندي ، قدرتخود است. در اين فصل
سازي از فضا معطوف است. جين با طرح مفـاهيمي   افراد و انگاره به جريان زندگي هرروزة

مقابل شهر شناخت را در ي ديدگاهي از شهر خالق و غيرقابلچون مصرف مولد و خودآفرين
بودن خاسـتگاه مهـم بـراي    القيـت و مولـد  كند. اين خ ارائه ميو قراردادي  ،عقالني، رسمي

توجـه اسـت. جـين بـا     بخش مصرف مورد ؛ يعني نقش رهايياستمقاومت از پايين به باال 
كردن نقش عنصـر   وزمره (لوفور و دوسرتو) درصدد پررنگپردازان زندگي ر اشاره به نظريه

ن فـرد  دانـد كـه در آ   خالقيت در زندگي روزمره است. وي زندگي روزمره را قلمروي مـي 
دهد و با اتخاذ رويكردي تفسيري  گرايي فردي انجام مي هاي مصرفي خود را با ذهنيت كنش

اسـاس  تواننـد بر  كـه مـي   دارنـد   نمـادين هاي مصرفي معاني كند كه كاالها و فضا مطرح مي
 آراي تـر  بـيش  ،هاي متفاوتي مصرف شوند. در اين فصل شكل عامليت يا سوژگري انسان به

، كه د و تنها در يك پاراگراف به نظرية لوفو اشاره شده است، درحاليوش دوسرتو مطرح مي
توجـه قـرار   مورد تـر  بـيش بايد مورد فضا و سوژه ، نظرية لوفور دربه ادعاهاي كتاب باتوجه

خـود   خـودي  ، يا تقسيمات درون طبقات بهها، طبقات گروه«چراكه از نظر لوفور ، گرفت مي
ضايي را ايجاد يا كه ف مگر اين ،سوژه بشناسندعنوان  بهرا  ديگر توانند شكل بگيرند يا يك نمي

توانند عالمت يا نشانة خود را  ها نمي ، يا ارزشها كه عقايد، بازنمايي اين به توليد كنند. باتوجه
هاي محـض   كنند كه به نشانه شناسي مناسبي را توليد مي بنابراين يك ريخت در فضا بسازند

واقع، توليد سـوژه  يابند. در ها) تكامل مي ، فانتزيها پردازي (خيالشوند يا در اوهام  تبديل مي
 وژه بايد در فضا وجود داشته باشـد تفكيكي با توليد مكان در ارتباط است. س غيرقابلطور  به

 »ها ايجاد شده اسـت يـا بـا خلـق فضـاهايي بـراي خـود        يا با داشتن فضاهايي كه براي آن
)Lefebvre 1992: 416-417 كه جين از لوفور با ارجاع به گـاردينر ( ). تبيينيGardiner  ارائـه (

هـاي   ي شـبكه گيـر  شـكل در ارتباط بـا   تر بيشاست و   ناكافي) دوم بند، 150 (صدهد  مي
در صـورت تكـراري نقـش مصـرف      ، در اين فصـل مجـدد و بـه   چنين هماجتماعي است. 

  گيرد. مي  تأكيد قراري هويت موردگير شكل
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قـرار گرفتـه اسـت. ايـن فصـل       بررسـي با هويـت مورد  ، رابطة مصرفدر فصل پنجم
نقـش   طـور تكـراري   هب دهد و در اختيار خواننده قرار نمي كلي اطالعات جديدي را  طور به

، الگوهـاي  اينبـر  گيرد. عـالوه  ميي و تمايزات طبقاتي موردتأكيد قرار گير شكلمصرف در 
ـ يرگ دربين طبقات اجتماعي موردبررسي مي ها هاي آن مصرف و تفاوت  ،. در ايـن بخـش  دن

كنـد. وي در تشـريح نظريـة     ا مطرح ميمورد مصرف راري درجين مجدداً رويكردي ساخت
دهـد   نشان مي ،به رويكرد باومن ، باتوجهكند و محور اشاره مي كننده باومن به اقتصاد مصرف

براي مصرف  طبقة متوسط و بورژوا تر بيشچه ونه نظام اقتصادي درصدد تقويت هركه چگ
چـه مـايلز    محـور يـا آن   كننـده  د مصـرف سياست اقتصـا  ،باومن گفتة است. به تر بيشهرچه 
 تـر  بـيش چـه  ت اقتصاد را در تقويت و ايجـاد هر نامد راه نجا كننده مي داري مصرف سرمايه
بـراي  اساس اين سياسـت، هميشـه چيـز تـازه و مهيجـي      ، برداند. بنابراين كننده مي مصرف

فقيـر   ،نـد كن  تواننـد مصـرف   افرادي كه نمـي  ،خريدن بايد وجود داشته باشد. بر اين اساس
مصرفي زندگي عادي همانا نوعي از زندگي است كه بـا   چراكه در جامعة، شوند قلمداد مي

و  به شهر در نگرش هاي جنسيتي تفاوت ،در اين فصل ،چنين هممصرف عجين شده است. 
شـدن   ، جين مجدداً به بحث زنانهمورد جنسيترار گرفته است. درموردبررسي قآن  از درك

 كند كه در عصر مدرن مطرح مي ،هاي داموش با استناد به يافته ،جا كند. در اين فضا اشاره مي
داري در  ط با زنـانگي قـرن نـوزدهمي و حـوزة امـور خانـه      هاي مرتب ها كيفيت فروشگاه در

هـا   روشـگاه هاي مركـزي ايـن ف   شد. سالن ذاشته مينمايش گ اي منظم به شيوه محيطي امن به
كردن براي زنان نوعي كـنش اخالقـي و تكليـف دينـي جلـوه داده       شبيه كليسا بود و خريد

هاي شهري  ور زنان در محدودهحض ،كردن مصرف كردن فضا و زنانه ، با زنانهشد. بنابراين مي
داري و  قبل از اقتصـاد سـرمايه  قبول تبديل شد كه  (حوزة عمومي) به امري پذيرفتني و قابل

گويد كه در جريـان آن   مي  كردن شهر سخن يا جكسون از خانگي مدرنيته كامالً مردانه بود.
روهـا   هاي بزرگ و پياده ها گالري بيرون از فروشگاه هاي پذيرايي بود. ها شبيه سالن اهفروشگ

داد  به زنان اجازه مـي  نقل سريعو كنند. حمل  هاي مد تميز و پاكيزه جلوه لباس شد باعث مي
تري داشته باشند و حضور فزاينده در مناطق  رسي آسان هاي سكونتي خود دست به محدوده

بخشـيد. چنـين    متوسط مـي  ، و قدرت به زنان شهري طبقةشهري نوعي مشروعيت، ثروت
 بـا  حد زيـادي  شناسي شهري و ايجاد جامعة مصرفي تا كه ريختدهد  هاي نشان مي تحليل

 كنـد  گيري از خود ارائه نمي نتيجهگاه چنين  هرچند جين هيچ ،شود مي  اسي تعييناقتصاد سي
  !»نگ مصرفي بخشي از ساخت فرهنگ استفره«: كند مي  بيانتنها  و
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جين ماننـد   ،گيرد. در اين فصل توجه قرار ميمثابة يك متن مورد ، شهر بهدر فصل ششم
ــا      ــيري اتك ــاي تفس ــه رويكرده ــارم ب ــل چه ــيفص ــد. وي بيــ  م ــيكن ــه   ان م ــد ك كن

و فرهنگي  ،ر تجربه، تغييرات فيزيكي، اقتصادي، اجتماعيدهاي مختلف  سوبژكتيوته  چگونه
مـتن روشـي ثمـربخش بـراي تفسـير و       مثابـة  ، خوانش شهر بهگذارند. لذا در شهر تأثير مي

به  .شده است گذاري اشتراك ، شهر يك متن بههاي زندگي شهري است. از اين منظر بازنمايي
يك از ساكنان آن از خـود  هايي است كه هر اي از نشانه موعهاين معني كه شهر و فضاها مج

دهد كه  مي  نشان ،هاي سوجا ا استناد به نظريهب ،گذارند. بر اين اساس اشتراك (نمايش) مي به
هـاي   بازنمـايي  شهر و فضاها حاصل ديالكتيك عملكرد فضايي (فضاي فيزيكي و واقعـي)، 

و فضاي بازنمـايي (يعنـي معـاني و تعريفـي كـه       ،ساختارها) شده با تعريف فضايي (فضاي
ن رويكـردي  شود) است. تنها در اين فصل است كـه جـي   مستقيم زيسته و تجربه ميطور  به

كنـد و   ي شـهر و فضـا اتخـاذ مـي    گيـر  شـكل كننـده و   مصـرف  چندگانه در توصيف رابطة
  يابد. عامليت مي و ،ايدئولوژيساختار،  موجوديت شهر را تركيبي از

محور شهر  ي مصرفاحيا هايي دربارة راه با نمونه بردهاي مختلف هم راه ،در فصل هفتم
بـر اقتصـاد    مبتنـي هـاي فرهنگـي    سياست تر بيششود. در اين ارتباط،  توصيف و تحليل مي

هـاي   شود كه هـردو از ويژگـي   ي شهر مطرح مياحيا هاي نئوليبرالي براي مادين و سياستن
بـر قـدرت    عـالوه  ،دهـد كـه امـروزه شـهرها     ان مي. جين نشاستصنعتي داري پسا سرمايه

ديگـر رقابـت    برسر كسب قدرت فرهنگي و تبليغ مكـان و فضـا بـا يـك     تر بيش ،اقتصادي
 ،. در ايـن حالـت  ستهاي سيال و درجريان به شهرها يهكنند و هدف اصلي جذب سرما مي

هـاي فيزيكـي و    شهرهاي جهاني و فراملي اهميت و جايگاهشـان را از طريـق زيرسـاخت   
آورند.  دست مي ، و فرهنگي بهو ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي ،نمادين، تسهيالت

و الگـوي رفتـار    ،يك سياسـت، روش عنوان  بهشود كه مصرف  در اين بخش نيز مطرح مي
شـهر   يفاعـل در احيـا   كننـدة  صـرف ود و نقـش م شـ  از جانب قدرت هـدايت مـي   تر بيش

  نيست.  مشخص
فصـل گذشـته مطـرح شـده اسـت      چه در هفت  بندي آن جين به جمع ،در فصل هشتم

ت مصــرف در درك جهــان امــروزي بنــدي خــود بــه اهميــ د. مؤلــف در جمــعپــرداز مــي
بلكـه جايگـاه مهمـي را در     ،اي نيسـت  كند. مصرف ديگر يـك موضـوع حاشـيه    مي  اشاره
، خـود اختصـاص داده اسـت    بهاجتماعي  ويژه علوم هاي علوم انساني و به هاي رشته لتحلي
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ــه چراكــه مصــرف شــيوه ــراي مشــاركت در جامعــة  اي پذيرفت  امــروزي شــده و اصــلي ب
وزة مصرف هاي پژوهشي در ح كند اولويت مؤلف تالش مي ،آيد. در اين فصل مي  حساب به

يـك عمـل معنـادار، ارتقـاي نگـرش      عنـوان   بـه مصـرف   ؛روي محققان قـرار دهـد   را پيش
مصرف، مصرف ابزاري بـراي مقاومـت و شـورش هـاي اجتمـاعي،       واسطة زيباشناختي به

آور، مصـرف ابـزاري بـراي تقويـت مالكيـت       بخـش و نشـاط   امري لـذت عنوان  بهمصرف 
افراد و تشويق  خصوصي، مصرف ابزاري براي مشاركت اجتماعي، ايجاد انگيزش فكري در

هاي جديد، مصرف ابزاري براي سرگرمي، مصرف راهي براي رسيدن بـه   بهبراي انجام تجر
آلـن  هـا تلخـيص    ع قوانين توليد؛ اينو مصرف عاملي براي وض ،اي آرامش در جوامع توده

تواننـد   و از نظـر جـين مـي    )2002(انـد   از دستاوردهاي حاصل از مطالعـات مصـرف  وارد 
كه در ابتداي  ديگر اين رار بگيرند. نكتةارتباط با مصرف قهاي پژوهشي در  موضوع اولويت
ي مطرح بعد كارانه و تك هاي پژوهشي جين با اتخاذ رويكردي كامالً محافظه بخش اولويت

كننـده   تبع آن مصـرف  شود و به مثابة امري مخرب نگريسته نمي كند كه امروزه مصرف به مي
محيطـي نگرسـته    زيست جنبةكه اگر تنها از  رحاليد داري نيست، اني منفعل نظام سرمايهقرب

ز قرباني نظام محيط و جهان طبيعي ني بلكه زيست ،كننده تنها مصرف واضح است كه نه ،شود
ينـدي  طرفـي، جـين مصـرف را فرا   از بر توليد و مصرف انبوه شده است. داري مبتني سرمايه

حد  رف تاشناسي انتقادي مص ويژه جامعه شناسي و به كه از نظر جامعه درحالي ،داند فعال مي
كننـد كـه آزادانـه مصـرف      دهد و افراد تنها احسـاس مـي   صورت منفعالنه رخ مي زيادي به

مصرف:  يبرا فضاهاييعنوان  ود تحت) در كتاب خMiles 2010ميلز ( ،كنند. در اين زمينه مي
كنـد كـه    گـر مطـرح مـي    با رويكردي نقادانه و روشـن  تيدر شهر پساصنع مكاني يلذت و ب

شود و هم فضاي شهر  فضاي شهر تعريف مي زمان هم با همطور  بهفرهنگ مصرفي معاصر 
سازي فضـاي   فرهنگ مصرفي در روند كااليي كنندگان از طريق كند و مصرف ا تعريف مير

اهـا و  شـهري مـدرن بـا بن    ، تجربـة نظـر وي   ). ازMiles 2010: 168( كنند شهر مشاركت مي
سـازي را   كـااليي ينـد  فراكه بازنمايي شـهر از طريـق    ،كنندهري جذاب و اغوانمادهاي ظاه
 كند. فضـاهاي مصـرف   ري را پنهان ميشه آساني واقعيت زندگي روزمرة كند، به تشويق مي

 نشـدة  هـا اميـال بـرآورده    ت كه براسـاس آن هاي تفكري اس يك مانيفست فيزيكي از روش
مليت را در فرهنـگ مصـرفي معاصـر تعريـف     بين ساختار و عا يت رابطةكننده ماه مصرف

) نشـان  complicit communalityراهـي جمعـي (   ). ميلز با طرح مفهوم هـم ibid.: 12كند ( مي
  :شود يموجب م يشهر يفضادهد كه چگونه  مي
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 احساسي زمانهم طور بهو  يدوجود آبه گيسوژ و فرديتاز  آيند ناخوشاحساس  يك
 يـن ا ،چنـين  هـم . كنـد  يمـ  ايجـاد “ يمكنـ  يما مصرف م ةهم”كهاين براساس اشتراك از

 فرهنگ كه زماني يعني است؛ يو عموم يخصوص يقلمروها ينتنش ب گرياناصطالح ب
تنـوع   دنبـال  بـه ] هـا  يتفرد يا[ ها سوژه كه درحالي شود، مي دست يك اي فزاينده  طور به

 دارنـد؟  واقعـي  آزادي حدي هچ تا افراد كه جاستاين الاند. اما سؤ در انتخاب تر بيش
 يكـه در درون آن فضـا   يسـتمي س محصورند؛ داري سرمايه سيستم در زهنو كه درحالي

  ).ibid.: 10-15(به مصرف ساخته شده است  يقتشو رايب يشهر
حـد زيـادي ناديـده     اي خـود تـا  هـ  جـين روابـط قـدرت را در تحليـل     توان گفـت  مي
بررسـي قـرار   ، و قـدرت مورد اارتبـاط بـين سـوژه، فضـ     ،تـر  عبـارت دقيـق   به. است  گرفته
و » اقتصاد سياسي شـهر «ست با مراجعه به مباحث مرتبط با توان كه مي است، درحالي  نگرفته

موضـوعي كـه از اواخـر     ببخشد؛ به كار خود يتر بيشغنا و عمق  »رشه يو فضا يگ سوژ«
انـدازهاي سـاخت شـهر     شـهري و چشـم  ريزي  هاي مرتبط با برنامه قرن گذشته در گفتمان

 ماهيـت و ويژگـي فضـا    هجدهم قرن اواخر در كه كند بيان مي توجه بوده است. فوكومورد
 ،قاعده نظم، زمينة در( اجتماع سياسي و) توليد بهداشت، زمينة در( اقتصاد سياسي جهتدر

زمـره،  در جريـان تجربيـات رو   »منظومـه «شكل گرفت و در قالـب يـك   ) گرايي و اخالق
 گويند كه چگونه از فضـا اسـتفاده كننـد    هاي جمعي به افراد مي و طرح ،گرفته شكل  قواعد

)Ploger 2008: 66-67،شــده  يي كــه فضــاي گفتمــاني و فضــاي ســاختههــا راه ). بنــابراين
هـاي   هويت  ها (هم توجه قرار گيرند. هويترددهند بايد مو هاي خاصي را شكل مي گي سوژ

بلكـه   ،دنگير نمي  ز طريق معاني پيچيده و تفسير شكلهاي جمعي) تنها ا فردي و هم هويت
د. در شـهرها، نگـرش جامعـه بـه     نگير از طريق نظم و قواعد فضايي و مكاني نيز شكل مي

 هـا اقـدام و   دربـارة آن  و هاي عمـومي كدبنـدي   گفتماني سياست ها در قالب فضاي تفاوت
هـا،   هـا، سـاختمان   خيابـان نهايت در قالب ساختارهاي فيزيكـي مثـل،   شود و در مذاكره مي

  ).Farrar 1999: 6-7يابد ( هاي عمومي تجلي مي و پارك ،ها، متروها، ميادين شهر راه بزرگ
  

 گيري . نتيجه8

 تـوان بـه ارائـة    مزايـاي ايـن كتـاب مـي    . از داردهر اثر علمي مزايا و ايراداتـي   ،شك  بدون
هـا مختلـف درمـورد شـهر و      و مـوردپژوهي  ،هاي تجربي، اسناد پيشينه ها، نظريات، ديدگاه

كتاب از مزاياي آن كاسـته اسـت.    رسد تعجيل در اتمام ترجمة نظر مي مصرف اشاره كرد. به
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 يتجرب يها نهيشيو پ ياطالعات آمار ،است 2006جاكه كتاب مربوط به سال  آن، ازچنين هم
  .ستنديروز ن مورداستفاده به

شـناختي نـدارد و    هاي نظري و روش فرض پيشكتاب  توان گفت كه ، ميمورد محتوارد
ده ايـن اسـت كـه    . ادعـاي نويسـن  اند اصلي انسجام پيدا نكرده ادعايها حول  فصل عناوين
 از عوامـل ديگـر  گرايـي بـراي سـاختن شـهر مـدرن بسـيار        مصرف كننده و تجربة مصرف

ـ جـاي كتـ   كه ايـن ادعـا در هـيچ    است، درحالي  تر مهم  دفـاع  صـورت روشـن و قابـل    هاب ب
هاي چهارم و ششـم   چون اساساً چنين ادعايي ممكن نيست. فقط در فصل ،شود نمي  اثبات

اسـت   حدودي توانسته، تادوسرتو و سوجا ويژه آراي ، بهبا اشاره به نظريات زندگي روزمره
در مصرف و ساخت فضاي  را سوبژكتيو مصرف را نشان دهد و نقش زندگي روزمره جنبة
امـا ايـن نظريـات    ، شود نقشي كه تنها در مقاومت خالصه مي هري موردتحليل قرار دهد؛ش

د و نده شناختي را در ارتباط با شهرها و مصرف ارائه نمي و جامعه خرد تحليل عميق  سطح
  سوجا).  ويژه در آراي شود (به كلي ناديده گرفته ميطور  بهنقش اقتصاد سياسي 

كننـده،   داري مصـرف  از اصطالحاتي چون اقتصاد نمادين، سـرمايه  ،جاي كتاب در جاي
ميـان آورده شـده اسـت.     محـور سـخن بـه    كننـده  لند، اقتصـاد مصـرف   ژيم مصرف ديزنير
 مـدرن  پسـت در ساخت شهر مـدرن و   را يك از اين عوامل اين، نويسنده نقش هيچوجودبا

بـه نقـش    تـر  بـيش كه  اين وجود، و هشتم، بادر فصل دوم، هفتم ،براي مثال .كند تحليل نمي
شـهر اشـاره شـده، در     يمصـرفي و سـاخت و احيـا    گيري جامعة لاقتصاد سياسي در شك

ي گيـر  شـكل عامل اصلي عنوان  بهمصرف  كننده و تجربة به نقش مصرف تر بيشبندي  جمع
شـود   كه در فصل هفتم مطرح مي جامعة مصرفي و ساخت شهر اشاره شده است يا درحالي

بـه سـاختارهاي    محور اسـت  اي كه برپاية ايجاد شهرهاي مصرف ي نئوليبراليها كه سياست
چنـين   ،بنـدي (فصـل هشـتم)    در جمـع نه كرده است، هاي محلي نيز رخ دولتي يا حاكميت

مصـرف در سـاختن شـهر مـدرن بسـيار       كننـده و تجربـة   شود كـه مصـرف   يري ميگ نتيجه
شـده در   اطي با محتواي مطرحيچ ارتباي ه بندي تر از عوامل ديگر است. چنين جمع بااهميت

شـده   تجربـي مطـرح    هـاي  نهيهـا و پيشـ   نظريههاي كتاب ندارد و در اكثر موارد  اغلب فصل
د كـه انسـجام محتـوايي بـين     نشـو  مـي  سـبب  درنهايـت ند و ا درجهت نقض ادعاي تحقيق

  هاي كتاب وجود نداشته باشد.  فصل
شـهر و مصـرف    از رابطـة  بيـين جـامع  شـده، كتـاب ت   به نقدهاي مطرح بنابراين، باتوجه

شده موفقيـت   در ارتباط با اثبات ادعاهاي مطرحآموزشي و هم  كند و هم در جنبة نمي  ارائه
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جايگاه مصرف و  نتوانسته است كسب نكرده است. شايد به اين دليل باشد كه جين چنداني
مـدرن و جامعـة   ي شـهر  گيـر  شكلبين ساختار اقتصاد سياسي و  كننده را در رابطة رفمص

شدة يك شهر درجهت تنظيم روابط بين قـدرت و   رفي تعيين كند. چگونه فضاي ساختهمص 
گي با تغيير ساختار شهر  كند؟ آيا نظم بين قدرت و سوژ مي عمل گي درون يك فرهنگ سوژ

كننـده در   به تأكيد بر نقـش مصـرف   ، باتوجهند كه جينا ها سؤاالتي شود؟ اين دچار تغيير مي
چنـد جـين   توان گفت كـه هر  ، ميپايانتوجه بوده است. در ها بي ، به آنضا و شهرساخت ف

در  ،كنـد  ارائه مـي  مدرن پستي شهر مدرن و گير شكلاز نقش مصرف در  را تبيين جامعي
  . گيرد ميدر روابط قدرت ناديده  را كننده هاي خود جايگاه مصرف و مصرف استدالل
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