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چکیده

ــن بســر  ــه یکــی از مؤلفه هــای اساســی در تحلیل هــای شــهری تبدیل شــده اســت. درواقــع شــهرها مهم تری فضــا ب

تولیــد فضــا بــوده و هــدف فضاهایــی کــه بــا رسمایــه شــکل گیــرد، تضمیــن رشایــط الزم بــرای تولیــد و بازتولیــد روابــط 

رسمایــه داری اســت. براین اســاس مقالــه حــارض بــه شــیوه توصیفــی - تفســیری و بــا روش بازبینــی سیســتامتیک منابــع و 

اســناد، فرایندهــای تولیــد فضــا و ســپس فرآورده هــای آن را بــا اســتناد بــه دســتگاه فکــری لوفــور و هــاروی و در نهایــت 

ــی پژوهــش، موردبررســی  ــوان هــدف اصل ــان به عن ــی ادوارد ســوجا و اشــراکات نظــری آن ــی - فضای ــک اجتامع دیالکتی

قــرار می دهــد. آنچــه از ایــن پژوهــش می تــوان نتیجــه گرفــت نیــز ایــن اســت کــه روابــط تولیــدی در شــهر میــان قــدرت 

حاکــم و طبقــه فرودســت بــا تولیــد فضــای جدیــد بازتولیــد می شــود و قــدرت بــا شــیوه جدیــد تولیــد می کوشــد تــا نظــم 

فضایــی جدیــدی را همــراه بــا ابــزار تولیــد خــود در شــهر و فضاهــای آن ایجــاد کنــد. در ایــن  بیــن عــاوه بــر یــک محیــط 

تولیــدی، محیــط مرصفــی نیــز شــکل می گیــرد کــه مســتقیامً بــر زندگــی روزمــره شــهروندان تأثیرگــذار اســت. ایــن امــر بــه 

شــیوه های متفاوتــی در آراء هــر ســه اندیشــمند بیان شــده اســت همچنیــن تحلیــل دیدگاه هــا نشــان دهنده ایــن اســت 

کــه هــاروی در بیــان ســه مــدار گــردش رسمایــه بــا تکیــه بیشــر بــر رفتــار رسمایــه دارانــه و ســوجا در بیــان دیالکتیــک 

اجتامعــی- فضایــی و تأکیــد بــر درک شــیوه های جدیــد و متفــاوت تفکــر فضایــی هــر دو بــه نحــوی وام دار اندیشــه های 

لوفــور بــوده و بــه بســط دیالکتیــک فضایــی وی پرداخته انــد.
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5 ــری  ــه در آراء هان ــت رسمای ــد انباش ــا در فرآین ــد فض ــم های تولی مکانیس

ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

1- مقدمه

 مفهــوم فضــا و چگونگــی ســازمان یابی آن کــه همــواره از بحث هــای پــر چالــش در مجامــع علمــی معــامری 

ــکل گرفته  ــو ش ــیک و ن ــوری کاس ــب تئ ــب مکات ــی و در قال ــر اجتامع ــخ تفک ــول تاری ــوده در ط ــازی ب و شهرس

ــی و شــهری و مکاتــب مختلــف فکــری آن تلقــی  ــوم جغرافیای ــون توجــه عل اســت. همــواره موضــوع فضــا کان

ــا  ــز ب ــا نی ــوالت فضاه ــر و تح ــن تغیی ــر در بط ــال تفک ــا این ح ــکاران، 1395( ب ــاملو و هم ــی ش ــود )ایامن می ش

ــادی  ــوخ نه ــه رس ــر ب ــن ام ــاز ای ــه رسآغ ــازد ک ــکار می س ــی آش ــای آن، به خوب ــل و پیامده ــش عل ــدف خوان ه

نظام یافتــه همچــون رسمایــه داری در محتــوای فضــا مربــوط شــده و همیشــه نیــز ایــن پرســش بنیــادی را پیــش 

ــرد فضاهــای  ــرم اجــزا و کارک ــا چــه مکانیســمی، ف ــه داری و ب ــوع رسمای ــدام ن ــه ک ــذارد ک روی خــردورزان می گ

ــکاران، 1397(. ــفی و هم ــازد )یوس ــر می س ــی را متأث جغرافیای

ــزار انباشــت رسمایــه  ــه اینکــه دیرهنگامــی اســت کــه شــهر در جایــگاه اب ــا توجــه ب بــر همیــن اســاس و ب

انتظــام یافتــه و ایــن انباشــت بــا مدیریــت محیــط مصنــوع، رقابــت بــر رس تســخیر فضــا را بــه شــکل بنیادیــن و 

متامیت خواهانــه ای علنــی ســاخته اســت، حقیقتــی بنیادیــن اســت کــه بگوییــم ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن توســعۀ 

رسمایــه داری و فضــا وجــود دارد؛ بــه طــوری کــه جریــان فزاینــدۀ رسمایــه و انباشــت بی پایــان اقتصــاد رسمایه داری 

ــای  ــا دیدگاه ه ــا ب ــده ت ــدل ش ــران ب ــری متفک ــتگاه فک ــی در دس ــک چندوجه ــه دیالکتی ــر ب ــدۀ اخی ــک س در ی

 Lefebvre, 2003; Kristović, 2012;( انتقــادی و از زاویه هــای گوناگــون فضــای رسمایــه را موردنقــد قــرار دهنــد

Harvey, 2012( ایــن متفکــران کــه اغلــب وامــداران وفــادار مارکــس هســتند و در رأس آنــان نیــز افــرادی چــون 

لوفــور و هــاروی قرارگرفتــه اســت؛ کــه لوفــور بــا بســط ایــدۀ تولیــد فضــا1 و هــاروی بــا مطــرح کــردن چرخه هــای 

ــر شــیوه های تولیــد داشــته اند. ــرای تغیی ــارزات شــهری ب ــه نقــش بی بدیلــی در مب انباشــت رسمای

 ادوارد ســوجا نیــز به عنــوان یکــی دیگــر از ایــن نظریه پــردازان، تفکــرات و اندیشــه های خــود را در ارتبــاط 

بــا فضــا مطــرح می کنــد، ســوجا اقتصــاد سیاســی را نقــد منی کنــد امــا پیــکان نقــد او بــه ســمت نیروهایــی اســت 

کــه منجــر بــه همگون ســازی در اجتــامع می شــوند، در واقــع ســوجا نیــز هامننــد هــاروی وامــدار اندیشــه های 

لوفــور بــوده و از زاویــه ای دیگــر بــه بســط مفاهیــم دیالکتیــک فضایــی لوفــور می پــردازد )Halvorsen, 2017(؛ 

ــن  ــد ای ــدان پرداخته ان ــوی ب ــه نح ــمندان ب ــک از اندیش ــوده و هری ــرک ب ــا مش ــن نگرش ه ــه در ای ــا آن چ ام

واقعیــت اســت کــه شــهرها مرکــز مبــادالت و تناقضــات میــان گروه هــای اجتامعــی مختلف انــد و شــهرگرایی و 

شهرنشــینی منــود و منــادی روشــن بــرای بازتولیــد روابــط تولیــدی اســت کــه ایــن روابــط تولیــدی نیــز میــان قــدرت 

حاکــم و طبقــه فرودســت بــا تولیــد فضــای جدیــد بازتولیــد می شــود و قــدرت بــا شــیوۀ جدیــد تولیــد می کوشــد 

تــا نظــم فضایــی جدیــدی را همــراه بــا ابــزار تولیــد خــود در شــهر و فضاهــای آن ایجــاد کنــد )حبیبــی و برزگــر، 

1397(. از ایــن رو بررســی فراینــد و شــیوۀ تولیــد چنیــن فضاهایــی در بســر شــهر بــه شــکلی جامــع و یکپارچــه 

اهمیــت فراوانــی می یابــد کــه در ایــن پژوهــش بــدان پرداختــه خواهــد شــد. 

2- روش تحقیق

پژوهــش حــارض در پــی صورت بنــدی مســئلۀ تولیــد فضــا، در ســطح اول بــه بررســی عمیــق پیــش فرض هــا 

و نظریــات فضــا، مفهــوم، ماهیــت و ســنت های نظــری آن بــا تاکیــد بــر اقتصــاد سیاســی پرداختــه و در ســطح 

بعــدی مکانیســم تولیــد فضــا را طبــق تریالکتیــک لوفــوری موردبحــث قــرار می دهــد، ســپس از درهــم تنیدگــی 

رسمایــه و فضــا، بــه چرخه هــای انباشــت رسمایــه هــاروی بــا تأکیــد بــر چرخــۀ دوم رســیده و در نهایــت دیالکتیــک 
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اجتامعــی- فضایــی ادوارد ســوجا را موردبررســی قــرار می دهــد و در وهلــۀ بعــد مفاهیــم مــورد تحلیــل و بحــث 

ــرد. ــرار می گی ق

از ایــن رو مــی تــوان گفــت ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه رونــد، بــر اســاس هــدف، بنیــادی و روش انجــام آن، 

توصیفــی- تفســیری اســت. نیومــن )2000( معتقــد اســت چنیــن روشــی بــه دنبــال کشــف، توصیــف و تفســیر 

ــک  ــارۀ ی ــا روش هــای کیفــی و آگاهــی درب ــط ب ــات آن هــا اســت کــه مرتب ــا چشــم انداز تجربی ــراد ی ــدگاه اف دی

ــردازد. ــه جمــع آوری اطاعــات و کاوش می پ ــد ب ــا مبحــث جدی موضــوع ی

همچنیــن از آن جایــی کــه انجــام چنیــن فراینــدی مســتلزم بازبینــی منابــع، اســناد و پژوهش ها و اندیشــه های 

ــذا رویکــرد آن  ــا موضــوع موردنظــر و یافــن نقــاط اشــراک و افــراق و مفاهیــم اســت ل ــاط ب مختلــف در ارتب

ــی  ــب نوع ــرا ترکی ــه ف ــت ک ــر اس ــل  ذک ــرد. قاب ــرار می گی ــب ق ــای فراترکی ــرۀ پژوهش ه ــتامتیک و در زم سیسـ

مطالعــۀ کیفــی اســت کــه یافته هــای ســایر تحقیقــات کیفــی درزمینــه یــک موضــوع را به منظــور یکپارچه ســازی 

ــری، 1398(. ــدی جعفــری و امی ــرد )عاب ــه کار می گی ــر ب آن و جهــت درک و تفســیر عمیق ت

3- پیشینۀ پژوهش

ــد  ــیوه های تولی ــر ش ــد وی ب ــه تأکی ــد ک ــرح ش ــور مط ــری لوف ــط هان ــار توس ــن ب ــد فضــا اولی ــوم تولی مفه

فضــا در جوامــع رسمایــه داری بــوده اســت )Lefebvre, 1991( لوفــور در بیــان مفاهیــم خــود از تولیــد فضــا بــه 

ریشــه های اندیشــه مارکــس وفــادار بــوده، امــا خــود مارکــس هیــچ گاه واژه فضــا را جــدی نگرفــت و در ســه گانۀ 

رسمایــه و ســایر آثــارش ازجملــه مانیفســت کمونیســت، گروندیســه و دست نوشــته های اقتصــادی و فلســفی در 

مورداســتفاده از ایــن واژه انعطافــی بــه خــرج نــداد، در عــوض بعدهــا لوفــور بــا رجحــان فضــا در آثــارش آن را 

وارد قلمــرو اندیشــه مارکســی منــود )آقایــی و همــکاران، 1398(.

ــه  ــردش رسمای ــاب گ ــی در ب ــر بحث ــه آغازگ ــاب شــهری شــدن رسمای ــاروی در کت ــد ه ــور، دیوی ــس از لوف پ

ــرد  ــاختار و عملک ــادی س ــرد انتق ــا رویک ــه ب ــد ک ــه از آن ش ــئت گرفت ــای نش ــد فض ــهری و تولی ــای ش در فضاه

رسمایــه داری را بررســی کــرد )Harvey, 1985( و ســپس ادوارد ســوجا در ســال 1996 در کتابــی بــا عنــوان فضــای 

ــن  ــل چنی ــی و تحلی ــه بررس ــده، ب ــور ش ــی و تص ــای واقع ــر مکان ه ــس و دیگ ــه لس آنجل ــفرهایی ب ــوم: س س

امــری پرداختــه و بیــان منــود کــه فضــا به انــدازه تاریــخ و جامعــه مهــم اســت و ابعــاد فضایــی زندگــی هیــچ گاه 

به انــدازه ارتبــاط سیاســی و عملــی امــروز وســیع نبــوده اســت. حــال اگــر از ایــن اندیشــه های پایــه ای و بنیادیــن 

فاصلــه بگیریــم و بــه بررســی پژوهش هــای کنونــی بپردازیــم می تــوان دریافــت کــه در ســالیان اخیــر نیــز تحــت 

ــک از منظــری  ــه هری ــه اســت ک ــی صــورت گرفت ــات مختلف ــد فضــا مطالع ــه تولی ــن نوشــتارها درزمین ــر ای تأثی

ویــژه بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخته انــد. باالبــان2 )2010( در پژوهشــی بــا عنــوان انباشــت رسمایــه، دولــت 

و تولیــد محیــط مصنــوع بــه بررســی پدیــده تولیــد فضــا در ترکیــه پرداختــه و نشــان می دهــد مداخلــه دولــت 

ــوع در  ــط مصن ــد محی ــی تولی ــای اصل ــی از عاملیت ه ــتگاه های حکومت ــب دس ــی از جان ــت های حامیت و سیاس

ــه در فرایندهــای  ــا مداخل ــن امــر اشــاره دارد کــه بازیگــران سیاســی ب ــه ای ــن ب ــوده اســت. وی همچنی ــه ب ترکی

ــد. شــهری نقــش ســوداگرانه خــود در فضاهــای شــهری را تثبیــت می کنن

اپســتول3 )2007( نیــز در پژوهــش خــود بــا اتــکا بــه آرای لوفــور درزمینــه بازطراحــی فضاهــای شــهری بــا 

ــکان، احســاس  ــوم م ــارت مفه ــه ســه عب ــان ب ــی آن ــی شــهروندان و نقش آفرین ــدرت اجتامع ــش ق ــرد افزای رویک

مــکان و حضــور واقعــی مــکان به عنــوان عنــارص اصلــی بازطراحــی فضاهــای شــهری می پــردازد و معتقــد اســت 



7 ــری  ــه در آراء هان ــت رسمای ــد انباش ــا در فرآین ــد فض ــم های تولی مکانیس

ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

ــه  ــه ای را ب ــر حرف ــک تصوی ــی و ی ــی و مفهوم ــر ذهن ــک تصوی ــر خارجــی، ی ــک تصوی ــد ی فضاهــای شــهری بای

ــا از ایــن طریــق تولیــد و بازتولیــد اجتامعــی فضــا محقــق شــود. منایــش گذارنــد ت

عارفیــن4 )2019( در مطالعــۀ خــود، بــه بررســی مــدل دیویــد هــاروی از انباشــت رسمایــه و فرآینــد ســلب 

مالکیــت از تجــارت امــاک و مســتغات و متعاقــب آن خلــع یــد از مــردم فقیــر و بــه حاشــیه رانده شــده پرداختــه 

ــود در  ــی خ ــن در بررس ــت. وی همچنی ــن اس ــب زمی ــی غص ــن فرایندهای ــی چنی ــدف اصل ــت ه ــد اس و معتق

بنــگادش ناســازگاری های زیــادی در مواجهــه بــا اثــرات شهرنشــینی رسیــع را دریافتــه و معتقــد اســت قربانیــان، 

رنج هــای وصف ناپذیــر را بــرای رسزمیــن خــود بــه دلیــل عــدم اجــرای صحیــح قانــون بــرای محافظــت از آن هــا 

ــا، داس5 )2009(  ــه داری و فض ــوان رسمای ــا عن ــر ب ــی دیگ ــد. در پژوهش ــت می کنن ــواران روای ــر زمین خ در براب

ــر،  ــوی دیگ ــود و از س ــر می ش ــر منج ــای نابراب ــد فض ــه تولی ــو ب ــه داری از یک س ــه رسمای ــد ک ــتدالل می کن اس

به واســطۀ انحصــار فناوری هــای پیرشفتــه، قیمــت کاالهــا را کاهــش می دهــد کــه موجــب انحصــار بــازار، ســود 

بیشــر و درنتیجــه موجــب نابــودی فضاهــای بومــی و ســنتی می شــود. هالورســن6 )2017( نیــز بــا تأکیــد بــر آراء 

لوفــور و ســوجا دیالکتیــک فضایــی را به عنــوان روشــی تحلیلــی توســعه می دهــد کــه قــادر بــه افشــا و توضیــح 

تناقضــات، معضــات و تنش هایــی اســت کــه فضایــی بــودن جنبش هــای اجتامعــی را دربــر می گیــرد وی معتقــد 

ــه مفهوم ســازی  ــاز بیشــری ب اســت علی رغــم شــناخت علمــی شــکاف های درونــی در جنبش هــای مختلــف، نی

ماهیــت ذاتــاً متناقــض جنبش هــای اجتامعــی بــا تأمــل در نقــش فضایــی وجــود دارد.

ــرد  ــی و جمشــیدی )1398( اشــاره ک ــه پژوهــش حبیب ــوان ب ــز می ت ــی نی در پژوهش هــای انجام شــده داخل

ــات  ــواع نظری ــی ان ــی کل ــن بررس ــه و ضم ــره پرداخت ــی روزم ــر زندگ ــد ب ــا تأکی ــا ب ــد فض ــی تولی ــه بررس ــه ب ک

اجتامعــی بــه ســطح بندی آن هــا در خوانــش فضــا اشــاره دارنــد و ســپس بــا محوریــت کنــش به مثابــۀ یکــی از 

مهم تریــن الیه هــای فضایــی بــه ســه نظریــۀ منایشــنامه، پرکتیــس و تناقــض پرداختــه و پــس از بیــان مفاهیــم آن 

ــد. ــطح بندی می کنن ــا س ــش فض ــت در خوان ــرای کاربس ــا را ب ــن نظریه ه ای

ــه داری مســتغات و تحــوالت  ــل و بررســی رسمای ــه تحلی ــۀ خــود ب ــکاران )1397( در مطالع یوســفی و هم

فضــا بــا تکیه بــر آراء هــاروی پرداختــه و ضمــن اشــاره بــه ایــن مهــم کــه رسمایــه داری مســتغات، یکــی از انــواع 

رسمایــه داری اســت کــه در آن رسمایــه بــرای کســب ســود بیشــر، به جــای ایجــاد خاقیــت و رقابــت در تولیــد کاال 

و خدمــات، بــه ســوداگری یــا بورس بــازی زمیــن و مســکن اختصــاص داده و موجــب تضعیــف فعالیت هــای مولــد 

می شــود معتقدنــد ایــن نــوع ســوداگری، خصلــت ارزش دارایــی بــه زمیــن و مســکن می بخشــد.

افراختــه )1395( در پژوهــش خــود بــر اندیشــه های ســوجا در بســر فراملــت تأکیــد داشــته و معتقــد اســت 

ــا واقعیــت متمــرد شــهر بلکــه  ــه در رقابــت آشــکار ب در شــهر – ناحیه هــای پسااســتعامری، ایده هــای حاکــم ن

بــا ظرافــت خــاص خــود را حاکــم کــرده اســت درنتیجــه فضــای ســومی ایجــاد گشــته کــه ماهیــت متمردانــه و 

پویــای فراملــت را نهفتــه دارد. 

ــا  ــر فضاه ــر دگ ــر از منظ ــن ام ــی ای ــه بررس ــود ب ــش خ ــز در پژوه ــهابیان )1398( نی ــی و ش ــراش خیابان ف

ــم فضــای ســوم ســوجا  ــی از مفاهی ــن فضاهای ــا به منظــور شــناخت ماهیــت چنی ــه و ســعی داشــته اند ت پرداخت

ــد،  ــان می ده ــهری نش ــان ش ــزان و طراح ــه برنامه ری ــا ب ــن فضاه ــن از ای ــد آموخ ــا معتقدن ــد آن ه ــره بربن به

ــوم  ــون عل ــاد گوناگ ــا، در ابع ــر فض ــق دگ ــوان مصادی ــان به عن ــه ویژگی هایش ــد ک ــت آن را دارن ــا ظرفی کافه ه

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــتفاده بهین ــل موردتوجــه و اس ــوری و عم شــهری در تئ

ــن امــر هســت کــه گرچــه پژوهش هــای مختلفــی در  ــی حاکــی از ای در مجمــوع بررســی ســوابق مطالعات
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــه  ــاً از منظــری خــاص ب ــک رصف ــم آن هری ــل گســردگی مفاهی ــه دلی ــا ب ــه ام ــد فضــا صــورت گرفت حیطــۀ تولی

ــای  ــد فض ــا تولی ــط ی ــب محی ــی، تخری ــه طبقات ــون فاصل ــی چ ــای مختلف ــاخص ها و مؤلفه ه ــه و ش آن پرداخت

رسمایــه ای در چارچــوب رسمایــه داری، زندگــی روزمــره و فضــای ســوم را موردبررســی قــرار داده انــد حال آن کــه بــا 

توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع و بــا توجــه بــه گســرش اندیشــه های لوفــور در آراء اندیشــمندان مختلــف، نیــاز 

بــه تبییــن مبانــی نظــری جامع تــر کــه دربردارنــدۀ اندیشــه های هــر ســه اندیشــمند جهــت درک بهــر مفاهیــم 

ــه می شــود. ــه آن هــا پرداخت ــه در ادامــه ب آن هــا باشــد محســوس تر شــده ک

4- مبانی نظری تحقیق

فضا و بنیان های نظری تولید فضا

ــه ای  ــن واژه گون ــرد ای ــم. کارب ــا از آن به ســادگی اســتفاده می کنی ــواع زمینه ه ــه در ان فضــا واژه ای اســت ک

ــی  ــه معن ــر رس آنچ ــی ب ــت و توافق ــی آزاد اس ــئله و تناقض ــوع مس ــر ن ــد ه ــن واژه از قی ــی ای ــه گوی ــت ک اس

فضاســت صــورت گرفتــه اســت )مدنــی پــور، 1996( امــا درواقــع علــوم مختلــف و گروه هــای مختلــف جامعــه، 

ــد کــه انســان ها در آن  ــد. دانــش انسان شناســی فضــا را جایــی می دان تعاریــف و معانــی متنوعــی از فضــا دارن

زندگــی می کننــد، »یعنــی رابطــه ای پیوســته از کنش هــای متقابــل بــا آن دارنــد: از آن تغذیــه می شــوند و آن را 

تغذیــه می کننــد؛ از آن تغییــر پذیرفتــه و آن را تغییــر می دهنــد؛ در آن فضــا حرکــت می کننــد و بــا ایــن حرکــت 

ــد و  ــل می کنن ــرای خــود تبدی ــاداری ب ــه نشــانه های معن ــد؛ اجــزای فضــا را ب ــا می آفرینن خــود، در آن فضــا معن

ــی  ــف اجتامع ــای مختل ــی، 1390: 236(. ادراک گروه ه ــد« )فکوه ــا می افزاین ــر فض ــرون ب ــانه هایی از بی ــا نش ی

از فضــا، تفاســیر و معانــی متفاوتــی را ایجــاد کرده اندکــه ایــن تنــوع خــود تاکیــد بــر اهمیــت فضــای منادینــی 

دارد کــه راپاپــورت در تقســیم بندی فرهنگــی خــود از فضــا بــه آن اشــاره می کنــد )مدنــی پــور، 2003: 193( لــذا 

ــام فضــا  ــا انســان در بســری بــه ن ــا محیــط پیرامــون و ســپس ب می تــوان گفــت تعامــل انســان در وهلــۀ اول ب

ــی و  ــد عین ــه دارای بع ــاخت ک ــای انسان س ــب محیط ه ــوان در قال ــا را می ت ــل فضاه ــن قبی ــد. ای ــاق می افت اتف

ــادی، 1387(. ــدی منــود )فرهــودی، تیمــوری و مهرآب ــی می باشــد، طبقه بن ــز بعــد ذهن بــرصی و نی

ــت بیشــری داشــته  ــان آراء فلســفی اهمی ــدگاه عمــده در می ــز ســه دی در حیطــۀ فلسفی شناســی فضــا نی

ــا نســبی و موضــع  ــا جوهــری، موضــع ربطــی ی و چارچوب هــای مفهومــی را ارائــه می دهنــد: موضــع مطلــق ی

معرفت شــناختی )افــروغ، 2:1374(. در ایــن زمینــه می تــوان بــه ایــن امــر اشــاره کــرد کــه در دهــۀ 60 ناکارآمــدی 

ــد  ــت ها بودن ــف مارکسیس ــرف طی ــه یک ط ــد ک ــرده ای ش ــای گس ــکل گیری واکنش ه ــه ش ــر ب ــی منج فضاگرای

ــط  ــع رواب ــی درواق ــط و فرآیندهــاي فضای ــام رواب ــان، مت ــم این ــد؛ به زع ــی کردن ــل نف ــه طــور کام ــه فضــا را ب ک

ــک  ــر آن اســت کــه فضــا ی ــد ب ــن دوره تأکی ــه در ای ــه ای ک ــد به گون ــی پیداکرده ان ــد کــه شــکل فضای اجتامعی ان

ســازۀ اجتامعــی اســت؛ طــرف دیگــر ایــن طیــف، متفکرانــی بودنــد کــه ایــن گرایــش افراطــی را نپذیرفته انــد و 

ضمــن نفــی موضــع جوهــري فضــا، موضــع ربطــی یــا نســبی اتخــاذ منودنــد و تأکیدشــان بــر ایــن بــود کــه اجتــامع 

ــه  ــان، 1395(. به طوری ک ــاملو و رفیعی ــی ش ــل ازایامن ــت )Massey, 1987: 11 نق ــی اس ــازۀ فضای ــک س ــز ی نی

هــاروی در مطالعــات خــود اشــاره می کنــد این کــه می گوییــم فضــا مفهــوم نســبی اســت، بــدان معناســت کــه 

بایــد آن را چــون رابطــۀ بیــن اشــیاء درک کنیــم، یعنــی فضــا وجــود دارد به این علــت کــه اشــیاء وجــود دارنــد و 

بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند. فضــا بــه یــک معنــای دیگــر هــم مفهومــی نســبی اســت کــه آن را فضــای ارتباطــی 

ــده  ــر گرفته ش ــیاء در نظ ــود در اش ــزی موج ــوان چی ــز به عن ــاح الیپنیت ــا به اصط ــت بن ــن حال ــم. در ای می نامی

اســت، بدیــن معنــا کــه فقــط هنگامــی می تــوان گفــت شــی ء وجــود دارد کــه حــاوی مناســباتی بــا دیگــر اشــیاء 



9 ــری  ــه در آراء هان ــت رسمای ــد انباش ــا در فرآین ــد فض ــم های تولی مکانیس

ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

ــود از  ــم ادراک خ ــان دادن آن، می توانی ــای نش ــن راه ه ــا و یاف ــوم فض ــا درک مفه ــد. ب ــروز ده ــد و آن را ب باش

رفتــار انســانی بــا مفهــوم کلــی چنیــن فضایــی را تطبیــق داده و  بــه تحلیــل پدیده هــای شــهری ورود پیــدا کنیــم 

)حامتــی نــژاد، 1399(.

 بنابرایــن از دهــۀ 1960 میــادی بــه بعــد فضــا بــا تأکیــد بــر آنچــه فلســفه نــام فضــای رابطــه ای می گــذارد 

کاربــرد می یابــد )مدنــی پــور،1996: 8( در ایــن دوران رویکــرد دیالکتیکــی، ویژگــی ارتباطــی بــودن فضــا- زمــان 

و فضــای مجــازی، از یک ســو مجالــی بــرای فــرا رفــن از مفاهیــم مطلــق و نســبی را فراهــم مــی آورد و از ســویی 

ــد  ــک می کن ــهری کم ــای ش ــی در فرآینده ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــای اجتامع ــه درک پدیده ه ــر ب دیگ

)حامتــی نــژاد و شــورچه، 1393: 48(.

ــرح  ــی مط ــدگاه بینابین ــۀ 80، دی ــین در ده ــای پیش ــک از دیدگاه ه ــود هری ــه کمب ــه ب ــا توج ــت ب درنهای

می شــود کــه قائــل بــه ایــن موضــوع اســت کــه فضــا یــک ســاخت اجتامعــی اســت امــا روابــط اجتامعــی نیــز 

ــان هســتی  ــه دو جری ــر پای ــی ب ــن فضای ــن دوران نقــد و ظهــور اندیشــه های نوی ــا می شــود. در ای روی فضــا بن

ــته  ــی همبس ــاد سیاس ــرده تر اقتص ــای گس ــر زمینه ه ــی ب ــهری مبتن ــد ش ــی نق ــناختی، یک ــناختی و معرفت ش ش

باقــدرت و دیگــری نقــد شــهری مبتنــی بــر زمینه هــای اجتامعــی همبســته بــا کنــش، فضــا را از مقولــه ای انتزاعــی 

و انضاممــی فراتــر بــرده و در پرتــو مفاهیــم اجتامعــی بازتعریــف می کنــد کــه در تریالکتیکــی ســه وجهــی دامئــاً 

ــه ترشیــح ایــن دو  ــد اســت )حبیبــی و جمشــیدی، 1398( کــه در بخش هــای بعــدی ب در حــال تولیــد و بازتولی

ــود. ــه می ش ــه پرداخت زمین

 اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی فضا

اقتصــاد سیاســی دانــش میان رشــته ای محســوب می شــود کــه مبتنــی بــر درك جامــع فرآیندهــای اجتامعــی 

در قالــب کنش هــای متقابــل دولــت و اقتصــاد در ســاخت و عملکــرد بــازار عمــل می کنــد. در اقتصــاد نوکاســیک 

اعتقــاد بــر آن اســت کــه تعــادل موجــود در مناطــق و اشــتغال، درآمــد و مؤلفه هــای اقتصــادی حاصــل عملكــرد 

ــواره  ــه هم ــد رسماي ــا معتقدن ــت ه ــون نئومارکسیس ــر چ ــای مغای ــل، دیدگاه ه ــت. در مقاب ــازار اس ــف ب ظري

ــا تحليــل تقســيم بین املللــی كار و تنــاوب صنعتــی  ــر ب ــر را طلبيــده اســت و در دهه هــای اخی ــای نابراب جغرافي

ــه ای  ــت های منطق ــق سیاس ــا از طري ــش نابرابری ه ــك در كاه ــيوه دموكراتي ــه ش ــت ب ــربدی دول ــش راه ــه نق ب

ــی شــاملو و همــکاران، 1395(. ــی و وثوقــی لنــگ، 1392؛ ایامن ــد )رهنامی ــد می کن تأكي

جامعــۀ رسمایــه داری نیــز بــر پایــه نوعــی از تولیداتــی اســت کــه در آن تولیــد کاالهــای مفیــد تابــع ارزش 

مــازاد اســت. از ایــن رو اقتصــاد سیاســی فضــا را می تــوان تعمیــم نقــد مارکــس از اقتصــاد سیاســی عنــوان کــرد. 

بنیــان طبیعت گرایانــه اقتصــاد سیاســی کاســیک توســط مارکــس مــورد ســؤال قــرار گرفتــه و او نظریــه ای دربــارۀ 

جامعــه رسمایــه داری ارائــه می دهــد کــه در مفاهیــم ارزش، ارزش مــازاد و طبقــه ریشــه داشــته اســت )ایامنــی 

شــاملو و رفیعیــان، 1395(. بنابرایــن می تــوان دریافــت مفهــوم اقتصــاد سیاســی فضــا و بن مایــۀ آن نشــأت گرفته 

از رویکــرد اقتصــاد سیاســی اســت و اقتصــاد سیاســی فضــا بــا حفــظ اصــول تحلیل هــای اقتصــاد سیاســی، آن را 

در قالــب فضــا تعمیــم داده اســت )افــروغ، 1376(.

ــر فعالیت هــای اقتصــادی  ــدگاه اقتصــاد سیاســی عوامــل اجتامعــی و تاریخــی تأثیرگــذار ب از آن جــا کــه دی

ــردازد )اطهــاری،  ــی مباحــث گســرده تر می پ ــه داللت هــای فضای ــد، اقتصــاد سیاســی فضــا، ب را شناســایی می کن

1389(. همچنیــن ایــن دیــدگاه، فضــا را در محــدودۀ ملــی و بین املللــی پدیــده ای می دانــد کــه ابتــدا تولیــد شــده 

ــد. انعــکاس روابــط طبقاتــی را می تــوان  ــر تولیــد فضــا را بیاب ــا ســازوکارهای حاکــم ب ــد ت و ســپس تــاش می کن
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــی  ــور، 1394؛ محمل ــه و حجــی پ ــد فضــا چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم دانســت )افراخت ــن نتیجــۀ  تولی اولی

ــر فلســفه سياســی،  ــوژی اقتصــادی و ه ــر ايدئول ــرد اقتصــاد سياســی فضــا ه ــع در رويك ــه، 1390(. درواق ابیان

فضــاي جغرافيايــی خــاص خــود را می ســازد بــه همــراه تغییراتــی کــه ایــن تغییــر ســازمان تولیــد رسمایــه داری، از 

ــدان به جــای رصفه هــای مقیــاس و جهانی شــدن اقتصــاد  ــه منعطــف؛ مطرح شــدن رصفه هــای می ســازمان یافته ب

الزامــات فضایــی نوینــی را مطــرح می کنــد. بنابرايــن از ایــن جریــان می تــوان برداشــت کــرد کــه فضــا تبديــل بــه 

كااليــی می شــود، بــدون هيــچ حساســيت سياســی خاصــی و ماننــد هــر كاالي ديگــری در جامعــه توليــد و مــرصف 

می شــود )اطهــاری،1389 و برهانــی و همــکاران، 1396(. ازایــن رو می تــوان گفــت هــدف اقتصــاد سیاســی فضــا، 

ــی در  ــات اجتامع ــا و طبق ــت، گروه ه ــش دول ــع و مــرصف و نق ــد، توزی ــد تولی ــی فرآین ــای فضای کشــف الگوه

شــکل بخشــی بــه ایــن الگوهاســت. چراکــه اقتصــاد سیاســی فضــا، زمینه ســاز قــدرت و فرایندهــای تولیــد فضایــی 

اســت. در ایــن دیــدگاه همچنیــن توســعۀ تاریخــی فــرم شــهری ناشــی از ایــن مناقشــات و نیــاز بــه ایجــاد زمینــه 

و رشایــط الزم بــرای تولیــد و بازتولیــد رسمایــه داری اســت و رشایــط الزم بــرای پاســخ بــه ایــن نیازهــا اســت کــه 

سیاســت های شــهری را در راســتای منافــع طبقــه رسمایــه دار شــکل می دهــد )محملــی ابیانــه، 1390(.

مکانیسم تولید فضا: تریالکتیک سه گانۀ لوفور

تولیــد فضــا یعنــی هــر جامعــه ای فضــای مخصــوص بــه خــود را هامن گونــه کــه بایــد و همچــون ابــژه ای 

ــه فرهنــگ جامعــه ای خــاص تعلــق دارد و  ــرای تحلیــل و توضیــح کلــی نظــری عرضــه می کنــد. فضایــی کــه ب ب

ــه داری  ــه اســت، لوفــور رسمای ــگ نهفت ــردی اســت کــه در هــامن فرهن ــی منحرصبه ف محصــول کنش هــای فضای

را به منزلــۀ شــیوۀ تولیــد می دانــد و معتقــد اســت شــیوۀ تولیــد رسمایــه دارانــه، فضاهایــی را کــه بیــش از ایــن 

ــی  ــد و حت ــداع می کن ــدی را اب ــای جدی ــد و بخش ه ــه می کن ــودش ضمیم ــه خ ــیدند، ب ــر می رس ــه نظ ــد ب نامول

بحــران رسمایــه داری تاکنــون بــه کمــک تولیــد فضــا آرام شــده اســت، او چنیــن تحلیــل می کنــد کــه بدین ســان 

شــیوۀ تولیــد فضــا دســتخوش دگرگونــی شــده و نظــم فضایــی جدیــدی را بــر شــهرها حاکــم کــرده اســت )حبیبــی 

و برزگــر، 1397(. بــه بــاور لوفــور، شــیوۀ تولیــد رسمایــه داری برخــاف فئودالیســم و منونه هــای دیگــر کــه محلــی 

ــد،  ــل می کن ــه عم ــی ک ــاس جهان ــن مقی ــد در همی ــا را بای ــئلۀ فض ــود و مس ــی می ش ــد ـ جهان ــی می مانن باق

ــد  ــیوۀ تولی ــع ش ــود، درواق ــد هــم می ش ــه فضــا بازتولی ــی اســت ک ــاس جهان ــرارداد و در مقی ــتجو ق ــورد جس م

رسمایــه داری فضاهــای جهانــی را بــه وجــود مــی آورد و فضــای سیاســی کــه بــر اقتصــاد ســایه افکنــده بــا آن تلفیق 

می شــود. فضــای اجتامعــی و سیاســی نیــز در مقیــاس جهانــی پیوندهــای محلــی و ملــی را بــا نیروهــای مولــد، بــا 

ــژه بازمنایی هــای  ــا ایدئولوژی هــا )به وی ــا اشــکال ســازمان دهی و ب ــا روابــط مالکیــت، ب ــه، ب فناوری هــای پیرشفت

ــور  ــن هامن ط ــکاران، 1394(؛ بنابرای ــی و هم ــد )صابونچ ــدید می کن ــد و تش ــات( بازتولی ــی، اطاع ــم هوای حری

کــه اشــاره شــد مناســبات رسمایــه داری در جوامــع مــدرن رونــد تولیــد فضــای زیســت انســان ها را دچــار تحــول 

می کنــد. از منظــر لوفــور ایــن تولیــد فضــا و تحمیــل آن بــه زندگــی هــرروزۀ شــهروندان از ســوی نظــم باالدســت 

ــزی منــودن زندگــی روزمــره اســت )فکوهــی، 1390(؛ کــه وی زندگــی  در راســتای ســاختارمند کــردن و برنامه ری

ــق فضــا در اشــکال گوناگــون  ــد کــه در فضــا و از طری ــی مقاومــت اجتامعــی می دان ــز محــل اصل روزمــره را نی

کنــش اجتامعــی در یــک آرایــش فضایــی خــاص تجلــی می یابــد )جمشــیدی و حبیبــی، 1399(. در حقیقــت درک 

ــد فضــا  ــۀ تولی ــور درزمین ــروژۀ هــرنی لوف ــرای پ ــه ب ــزاری خاقان ــل مارکــس، اب ــه داری در تحلی ــدی رسمای فضامن

ایجــاد کــرده و منجــر بــه طــرح فضــا به عنــوان یــک اصــل بنیــادی در درک رسمایــه داری توســط او شــده اســت و 

هــدف نهایــی لوفــور نیــز ایــن بــوده کــه نشــان دهــد فضــا اساســاً یــک امــر سیاســی اســت و هرگونــه شــناخت 

واقعــی از فضــا بایســتی مســئله چگونگــی تولیــد فضــا را مدنظــر قــرار دهــد )لوفــور، 1991(.

ــرصف  ــد و م ــد. در تولی ــت می یاب ــز اهمی ــه آن نی ــن ب ــذا پرداخ ــود، ل ــرصف می ش ــا م ــد، فض ــس از تولی پ
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ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

ــا ابزارهــای تولیــد خــود در شــهر و فضاهــای آن همــراه می شــود کــه ایــن  فضــا، هــر نظــم فضایــی جدیــدی ب

ابزارهــا در قبضــۀ قــدرت قــرار دارنــد. قــدرت ضمــن کنــرل تولیــد فضــا، مــرصف فضــا را نیــز مهــار می کنــد و 

می کوشــد تــا شــهر گرایــی را بــه روشــی بــرای تضمیــن بقــای خــود ســوق دهــد؛ مــرصف فضــا نیــز بــه معنــای 

خریــد آن نیســت، بلکــه هم تــراز بــا جســتجو در شــناخت فضاهــا، همچــون کاالیــی مرصفــی اســت و از طریــق 

فعالیت هایــی بازتــاب می یابــد کــه روش هــای خاقانــه را در عمــل دربرمی گیرنــد. در ایــن  بیــن اشــاره بــه ایــن 

نکتــه نیــز رضوری اســت کــه شــاید تولیــد فضــا بــه کل در دســتان قــدرت باشــد؛ امــا مــرصف خاقانــۀ فضــا در 

دســت شــهروندان و اســتفادۀ خــاص آنــان از زمــان و فضــا اســت. ازایــن رو اســت کــه مــرصف خودخواســتۀ فضــا 

ــر  ــد فضــا تعبی ــر شــیوه های تولی ــردم در براب ــه پاســخ م ــرد و ب ــرار می گی ــد آن ق ــه تولی ــر شــیوۀ قاهران در براب

ــی، 1399(. ــر و حبیب ــردد )برزگ می گ

ــه تولیــد و مــرصف فضــا در اندیشــه های لوفــور منتــج از جــدل ســه ســویه و واجــد  چنیــن نگرش هایــی ب

ــد امــا  ــد خورده ان ــه یکدیگــر پیون ــز شــامل ســه جــز اســت کــه ب ابعــاد فضا-زمــان اســت جــدل ســه ســویۀ نی

هویــت منحرصبه فــرد خــود را نگه داشــته اند کــه لوفــور آن را کنــش  فضایــی7، بازمنــود فضایــی8 و فضــای 

بازمنــود9 در درون یــک کلیــت رسمایــه دارانــه تصــور می کنــد و آنچــه در ایــن تریالکتیــک حائــز اهميــت اســت 

رابطــۀ ســه فضــا بــا یکدیگــر و کنــرل هــر فضــا توســط دو فضــای دیگــر اســت )جمشــیدی و حبیبــی، 1399(.

از دیــد لوفــور )1991( کنــش فضایــی/ فضــای دریافتــه شــامل تولیــد و بازتولیــد روابــط فضايــی بیــن ابژه هــا 

و محصــوالت اســت کــه شــیوۀ شــکل گیری هــر جامعــه ای را توصیــف کــرده و تــا حــدودی متضمــن پیوســتگی و 

انســجام فضایــی و اجتامعــی آن جامعــه اســت. وی همچنیــن معتقــد اســت ازنظــر فضــای اجتامعــی و رابطــۀ هــر 

يــک از اعضــای جامعــه ای خــاص بــا آن فضــا، ايــن انســجام تلویحــاً بــه معنــای ســطحی تضمین شــده از رقابــت 

و ســطحی خــاص از عملکــرد اســت.

ــکار  ــای آن آش ــف فض ــم و کش ــط فه ــه توس ــک جامع ــی ی ــش فضای ــه کن ــاره دارد ک ــن اش ــور همچنی لوف

می شــود و ایــن مرحلــه مصــادف بــا چرخــه دوم انباشــت رسمایــه هــاروی اســت، یعنــی جایــی کــه رسمایــه در 

جهــت افزایــش ارزش اضافــی و درنهایــت تــداوم انباشــت رسمایــه بــه تولیــد رسمایــۀ ثابــت، به منزلــه چارچــوب 

ــوع و  ــط مصن ــل، محی ــن مراح ــر دوی ای ــاروی، 1985( در ه ــد )ه ــدام می کن ــور، اق ــه محص ــی و رسمای فیزیک

ســاختار فیزیکــی، برخاســته از اندیشــۀ رسمایــه داری تولیــد می شــود. ایــن ســاختار نوعــی رفتــار شــخصی وزندگــی 

ــه  ــد کــه در بخش هــای بعــدی ب ــه آن دســت می یاب ــر فضــا ب ــا تــرصف و ســلطه ب ــد کــه ب اجتامعــی را می طلب

آن اشــاره خواهــد شــد.

بازمنایــی فضایی/فضــای پنداشــته نیــز بــه روابــط تولیــد و بــه نظمــی کــه آن روابــط برقــرار می کننــد و در 

ــد. بازمنایــی فضایــی درواقــع  ــه روابــط مســتقیم گــره  خورده ان ــه رمزهــا و ب ــه نشــانه ها، ب ــه دانــش، ب نتیجــه ب

شــامل فضــای بــه مفهــوم درآمــده، فضــای دانشــمندان، طراحــان، برنامه ريــزان شــهری، مقســم های فن ســاالر و 

مهندســان اجتامعــی و شــامل همه کســانی می شــود کــه آن چــه زيســته اســت و آن چــه دريافتــه اســت بــا آن چــه 

پنداشــته اســت يکســان تلقــی می کننــد )لوفــور، 1991( یــا به عبارتی دیگــر هــامن بازمنایی هــای فضــا بــه دســت 

مأموریت هــای دولــت یــا متخصصــان برنامه ریــزی فضــا اســت. درواقــع در مفهوم پــردازی نظریــۀ تولیــد فضــای 

لوفــور، بازمنودهــای فضــا مبتنــی بــر بعــد ذهنــی فضــا و اشــکال انتزاعــی آن اســت کــه یــک فضــای مفهومــی 

شــده یــا معقــول را در برمی گیــرد )جــوان و همــکاران، 1392(.

درنهایــت فضــای بازمنایــی دربرگیرنــدۀ فضــای زیســته شــده مســتقیامً از طريــق تصاويــر و منادهــای مرتبطش 

ــه ای  ــۀ رابط ــه درنتیج ــتند ک ــته ای هس ــای زیس ــا تجربه ه ــت. این ه ــران اس ــاکنان و کارب ــای س ــه فض و درنتیج
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ديالکتیکــی بیــن عمــل فضايــی و بازمنودهــای فضــا ظاهــر می شــوند )لوفــور، 1991(. درواقــع فضاهــای بازمنایــی 

شــده شــامل منادگرایی هــای پیچیــده و گاهــی رمزگــذاری شــده ای اســت کــه بــا ابعــاد پنهــان زندگــی اجتامعــی 

پیونــد خــورده اســت؛ ایــن فضــا واجــد تجربــۀ مســتقیم و زیســتۀ افــراد یــا هــامن منودهــای زندگــی روزانــه افــراد 

اســت )حبیبــی و برزگــر، 1397()شــکل 1(.

شکل 1. مدل سه گانه فضایی و ماتریس تولید اجتامعی فضا )مأخذ: حبیبی و برزگر، 1399(

تولید فضا و ظهور چرخه های انباشت رسمایه از دیدگاه دیوید هاروی

هــم آوا بــا نظریــات لوفــور دیویــد هــاروی نیــز بــاور دارد کــه رسمایــه در یــک زمینــۀ جغرافیایــی و تاریخــی 

عمــل می کنــد و منجــر بــه خلــق اشــکال متنــوع فضایــی می شــود؛ در حقیقــت هــاروی بــه نحــوی بحــث تولیــد 

ــای  ــاروی، کنش ه ــدگاه ه ــود. از دی ــه می ش ــه داران ــوزه رسمای ــر وارد ح ــط داده و عمیق ت ــور را بس ــای لوف فض

فضایــی مــادی، بــر جریان هــای فیزیکــی و نیــز دگرگونی هــای تعاماتــی کــه از طریــق فضــا، تولیــد و بازتولیــد 

اجتامعــی را تضمیــن می کننــد داللــت دارد کــه برآینــد ایــن کنش هــا منی توانــد بــه بازتولیــِد رصف منجــر 

ــاد  ــد، ایج ــاوت می آفرینن ــا تف ــن کنش ه ــت. ای ــذار اس ــز تأثیرگ ــاد نی ــای متض ــد کنش ه ــه در بازتولی ــود؛ بلک ش

ــد  ــیه می رانن ــه حاش ــوری را ب ــد و ام ــدی می گیرن ــزی را ج ــد، چی ــد می کنن ــدرت تولی ــۀ ق ــد، رابط ــز می کنن متای

)هــاروی،1990(.

به طورکلــی می تــوان گفــت تجزیه وتحلیــل هــاروی در ایــن زمینــه حــول دو موضــوع اســت: انباشــت 

رسمایــه و مبــارزۀ طبقاتــی کــه ویژگــی متناقــض ایــن دو مضمــون، چگونگــی مفهوم ســازی فضــا را تعییــن می کنــد. 

ازنظــر هــاروی )2003(، گــردش رسمایــه به عنــوان ویژگــی اصلــی سیســتم رسمایــه داری، فراینــد جســتجوی ســود 

اســت کــه در آن از پــول بــرای تولیــد کاالهــای جدیــد اســتفاده می شــود. اگرچــه تــداوم ایــن گــردش بــرای زنــده 

مانــدن مبــارزۀ طبقاتــی رسمایــه داری از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت، امــا آن را بــه خطــر نیــز می اندازنــد؛ 

ــه داری باعــث ایجــاد مشــکل انباشــت می شــود و ایــن مشــکل  ــارزۀ طبقاتــی در درون رسمای به عبارت دیگــر، مب

ــد فضــا در شــهر حــل خواهــد شــد؛ درنتیجــه، هــاروی یــک مــدل چرخــه ای از رسمایه گذاری هــا  از طریــق تولی

در محیــط مســکونی یــا بخــش امــاک و مســتغات را کــه ناشــی از مشــکل انباشــت بیش ازحــد درروش تولیــد 

 Arefin,( رسمایــه داری اســت ارائــه می دهــد و اســتدالل او مبتنــی بــر متایــز ســه مــدار انباشــت رسمایــه اســت

.)2019

مــدار اولیــه اســاس تولیــد کاال اســت کــه در آن مشــکل انباشــت بیش ازحــد ایجــاد می شــود. از مــدار اولیــه 

به عنــوان حــوزه تولیــد نیــز یــاد می شــود کــه در آن تولیــد ارزش تعمیــم می یابــد درواقــع در ایــن مــدار تضادهــای 



13 ــری  ــه در آراء هان ــت رسمای ــد انباش ــا در فرآین ــد فض ــم های تولی مکانیس

ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

ــا در  ــن رسمایه گذاری ه ــه ای ــت ک ــهود اس ــیار مش ــذاری بس ــه رسمایه گ ــرد ب ــه داران منف ــش رسمای ــی از گرای ناش

.)Harvey, 1978( فضــا آن قــدر ادامــه می یابــد تــا انباشــت مــازاد اتفــاق  افتــد

گرایــش بــه انباشــت مــازاد در ایــن بخــش نیــز می توانــد ذیــل بهانه هایــی مختلــف چــون تولیــد مــازاد کاال- 

فراوانــی کاال در بــازار؛ مــازاد کار و یــا نــرخ صعــودی بهره کشــی از نیــروی کار؛ نــرخ کاهشــی ســود؛ بــروز رسمایــۀ 

مــازاد بــه شــکل ظرفیــت تولیــدی بااســتفاده یــا رسمایــۀ پولــی فاقــد فرصت هــای رسمایه گــذاری ســودآور و یــا 

ــد  ــاره می کن ــز اش ــر نی ــن ام ــه ای ــاروی ب ــال ه ــاروی، 1985: 30(. بااین ح ــد )ه ــوق رخ ده ــوارد ف ــی از م ترکیب

ــد  ــد نخواه ــی تولی ــد ارزش اضاف ــه باش ــه مواج ــت رسمای ــردش و انباش ــت گ ــا محدودی ــا ب ــه فض ــا هنگامی ک ت

شــد. بــه عبارتــی در انتهــای چرخــۀ اول، فضــا مانــع گــردش رسمایــه اســت و بــه کاهــش ســود و افزایــش زمــان 

حرکــت )بــه درازا کشــیدن بازدهــی اقتصــادی( منجــر می شــود )Feldman, 2015(؛ گــذر از ایــن مرحلــه نیازمنــد 

ســازمان دهی چرخــۀ دوم اســت.

چرخــۀ دوم شــامل تولیــد رسمایــه ثابــت و محــل مــرصف و مســتلزم تولیــد محیــط مصنــوع اســت. در ایــن 

چرخــۀ هــاروی مســائل ناشــی از تولیــد و مــرصف کاالیــی کــه مســتلزم دوره هــای متفــاوت بهره بــرداری، گــردش 

و نظایــر آن اســت نیــز مدنظــر قــرار داده و بــا بســط اندیشــۀ مارکــس ماحظــات مربــوط بــه تشــکیل رسمایــه 

ثابــت و وجــوه مــرصف را ارائــه می دهــد )هــاروی، 1985: 31(.

در واقــع هــاروی بــا متایــز میــان رسمایــۀ محصــور و رسمایــۀ ثابــت کــه به منزلــۀ چهارچــوب فیزیکــی تولیــد 

عمــل می کنــد، رسمایــۀ ثابــت را محیــط مصنــوع بــرای تولیــد می خوانــد. وی همچنیــن معتقــد اســت در جانــب 

ــه  ــه ن ــود ک ــکیل می ش ــی تش ــی از کاالهای ــوه مرصف ــتیم و وج ــه رو هس ــوازی روب ــاختاری م ــا س ــز ب ــرصف نی م

ــی از  ــان برخ ــن می ــد. در ای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــرصف مورداس ــه م ــک ب ــه در کم ــتقیم بلک ــوان دادۀ مس به عن

ــه چهارچــوب  اقــام مســتقیامً در چهارچــوب فراینــد مــرصف محصــور هســتند درحالی کــه ســایر کاالهــا به منزل

فیزیکــی مــرصف )مســکن، پیــاده رو( عمــل می کنــد کــه ایــن کاالهــای نــوع دوم، محیــط مصنــوع بــرای مــرصف 

نامیــده می شــود و رسمایه گــذاری در محیــط مصنــوع مســتلزم ایجــاد چشــم انداز فیزیکــی متام عیــار بــرای 

تولیــد، گــردش، مبادلــه و مــرصف اســت ایــن جریــان ســوم به ســوی دارایی هــای ثابــت و تشــکیل وجــوه مــرصف 

ــد )هــامن:33-32(. را هــاروی چرخــۀ دوم می نام

درنهایــت تصویــر جریــان رسمایــه بــا چرخــۀ ســوم تکمیــل می شــود کــه گام نخســت آن رسمایه گــذاری در 

علــوم و تکنولــوژی و گام دوم آن طیــف گســرده ای از هزینه هــای اجتامعــی ماننــد آمــوزش و ســامت اســت کــه 

ــاً بــه بازتولیــد نیــروی کار معطــوف اســت. قابل ذکــر اســت کــه بــرای رسمایــه داران منفــرد انجــام چنیــن  عمدت

ــار دیگــر رسمایــه داران مجبــور  رسمایه گذاری هایــی هرقــدر هــم کــه مطلــوب باشــد دشــوار اســت چراکــه یک ب

ــه  ــد و ب ــازمان دهن ــت- س ــطۀ دول ــوالً به واس ــه – معم ــک طبق ــان ی ــان را به س ــدودی خودش ــا ح ــوند ت می ش

همیــن دلیــل راه هایــی را بــرای هدایــت رسمایــه بــه مجــاری تحقیــق و توســعه و بهبــود کمــی و کیفــی نیــروی 

کار پیــدا کننــد )هــاروی، 1985: 34-33(.

دیالکتیک فضایی- اجتامعی10 سوجا

در بخش هــای قبلــی اشــاره شــد کــه فضــا به عنــوان یکــی از واقعیت هــای جهــان مــادی، اندیشــه ورزی های 

پردامنــه ای را برانگیختــه اســت. ادوارد ســوجا نیــز به عنــوان یکــی دیگــر از ایــن اندیشــمندان هامننــد لوفــور و 

هــاروی ایــدۀ رسمایــه فضایی را به عنوان بخشــــی از جریــــان علیــــت فضایــــی شــــهری و رشح تأثیرات فضایـــی 

شـــهرها بـــر فرآیندهـــای اجتامعـــی و جریانـــات شـــهری شناســـایی می کنــد. او همچنیــن بـــر ارتبــاط پذیــری و 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

تناســـب ایـــن ایـــده بـــا اندیشـــۀ ســـرمایۀ اجتامعـــی تأکید می مناید )انصاری و پرتوی، 1396(.

 ســــوجا در ریشه شناســی ایده هــای بنیــــادی ایـــن مفهـــوم، بـــر ســـه عامـــل گرهـــی بـــودن، مجـــاورت و 

تأثیرات آفرینندگـــی شـــهری تأکید کـــرده اســـت. ازنظر وی ویژگـــی بنیادیـــن ایـــن رویکـــرد، اهمیـــت مجـــاورت 

بـــه مرکـــز گرهـــی بـرای دسرسـی بـه مزایـــای ارتباطـی آن اسـت. »گرهـی بـودن« در شـکل انباشـتگی شـهری، از 

طریـــق رصفـــه ناشـی از ذخیـره زمـــان و انـرژی و همچنین از طریـق ایجـاد فرآیندهـای انباشـت شـهری مزیــت 

اقتصــــادی ایجــــاد می کنند و ازنظر او ایــــدۀ ســــرمایۀ فضایـــی تأثیرات آفرینندگـی انباشـــتگی شـهری را آشـکار 

.)Soja, 2011(می کنــد

ســوجا )1996( همچنیــن بــر اســاس نظریــات اندیشــمندان قبلــی می پذیــرد کــه فضــا یــک ســازۀ اجتامعــی 

اســت کــه بــر اســاس مــکان شــکل می گیــرد؛ بنابرایــن فضــا محصــول جامعــه اســت. در ایــن زمینــه وی معتقــد 

اســت، هــر شــکل گیری اجتامعــی )فئودالیســم، رسمایــه داری( را بایــد از ســه منظــر دیــد: تاریــخ، فضــا و روابــط 

اجتامعــی.

وجــه تاریــخ بازمــان، پدیده هــای طبیعــی و تاریخــی و هــر چیــزی کــه بــه ســاخت یــک فرماســیون اجتامعــی 

اشــاره می کنــد، مرتبــط اســت. وجــه فضایــی، نحــوۀ ســازمان دهی گروه هــای انســانی در مــکان اســت و روابــط 

ــی  ــی و پویای ــط اجتامع ــه رواب ــرد و وجــه ســوم ب ــر می گی ــی او را درب ــای مصنوع ــن طبیعــت، انســان و دنی بی

تولیــد مربــوط می شــود کــه ازنظــر ســوجا، مطالعــۀ فضایــی بــدون توجــه بــه ابعــاد تاریخــی و اجتامعــی ناکافــی 

خواهــد بــود) Kosari and Amoori, 2018(. در حقیقــت ســوجا بــه ایــن مهــم اشــاره دارد کــه فضــا به انــدازه 

تاریــخ و جامعــه مهــم اســت و ابعــاد فضایــی زندگــی مــا هیــچ گاه به انــدازۀ ارتبــاط سیاســی و عملــی امــروز مــا 

وســیع نبــوده اســت و انفجــار بحــث در مــورد فضــا نیــز ناشــی از تــرس از بی ریشــگی و بی مکانــی در دنیــای 

امــروز اســت )فــراش خیابانــی و شــهابیان، 1398(.

ــد و اشــاره  ــی را مطــرح می کن ــی و اجتامع ــی، فضای ــن تاریخ گرای ــرد تریالکتیکــی بی ــن، ســوجا رویک بنابرای

دارد کــه انســان ها به طــور همزمــان تاریخــی، فضایــی و اجتامعــی هســتند کــه هــر یــک از ایــن ســه جنبــه در 

 Kosari( قابــل درک اســت )رابطــه بــا دو جنبــه دیگــر شــکل گرفته و تنهــا بــا رویکــرد مثلثی)تریالکتیــک بــودن

and Amoori, 2018(؛ کــه ایــن تریالکتیــک بــودن نیــز در ماهیــت فضــای ســوم ســوجا خــود را نشــان می دهــد 

)شــکل 2(.

شکل 2. تریالکتیک بودن از دید سوجا )مأخذ: نگارندگان(

ســوجا همچنیــن بــا تکیه بــر اندیشــه های لوفــور در فراینــد تولیــد فضــا و رسمایــه داری معتقــد اســت بایــد 

بیــن ســه مفهــوم کنــش فضایــی، بازمنایــی فضایــی و فضــای بازمنایــی متایــز قائــل شــد؛ ازایــن رو خــود در وهلــۀ 
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ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

اول بــه کاوش عمیق تــر در ســه گانه تولیــد فضــای لوفــور پرداختــه و تریالکتیــک خــود را در قالــب فضــای اول11، 

.)Halvorsen, 2017( فضــای دوم12 و فضــای ســوم13 منطبــق بــا آن واضح تــر و کامل تــر بیــان مــی کنــد

ســوجا معتقــد اســت کــه فضــای اول بــه کنــش فضایــی/ فضــای تصــور شــده لوفــور مربــوط می شــود. ایــن 

درک مــادی از فضــا، نحــوۀ تعامــل افــراد بــا آن فضــا و روش هایــی اســت کــه از طریــق آن فضــا تولیــد، ســاخته و 

بازســازی می شــود. او بیــان می کنــد کــه عمــل فضایــی، به عنــوان فرآینــد تولیــد شــکل مــادی فضایــی اجتامعــی 

اســت کــه هــم به عنــوان واســطه و هــم به عنــوان نتیجــه فعالیــت، رفتــار و تجربــه انســانی ارائــه می شــود، در 

حقیقــت معرفت شناســی فضــای اول ســوجا بــر تحلیــل و تفســیر مــن اشــیاء فیزیکــی در فضــای درک شــده مترکــز 

Meskell-Brock- )دارد و معتقــد اســت کــه عمــل فضایــی و جغرافیــای مــادی نتیجــۀ تاریــخ و اجتامعــی اســت 

en, 2020; Li and Zhou, 2018(. ســوجا همچنیــن معتقــد اســت کــه فضــای دوم در مفاهیــم وی، بــه بازمنایــی 

ــزان،  ــان، برنامه ری ــای طراح ــده و فض ــور ش ــای تص ــوان فض ــا به عن ــن فض ــود. ای ــوط می ش ــور مرب ــای لوف فض

شهرســازان و غیــره اســت. ســوجا به وضــوح بــه ایــن امــر اشــاره دارد کــه فضــای دوم نــه  تنهــا به عنــوان فضــای 

ــی مفهوم ســازی  ــش اتوپیای ــرای اندیشــه و بین ــی ب ــوان فضای ــن به عن ــه همچنی ــش و نشــانه ها، بلک ــان دان نگهب

ــد دارد فضــای ســوم  ــر آن تأکی ــوارد ب ــن م ــش از ای ــا آنچــه ســوجا بی می شــود )Meskell-Brocken, 2020(؛ ام

اســت کــه ســوجا معتقــد اســت ایــن فضــا مرتبــط بــا مفهــوم فضاهــای بازمنایــی لوفــور اســت کــه وی آن را بســط 

ــازی های  ــان و بازس ــوزانۀ بی پای ــکنی های دلس ــاد ساختارش ــر ایج ــوم ب ــای س ــی فض ــت. معرفت شناس داده اس

اکتشــافی از فضــای درک شــده و فضــای تصــور شــده بــا تزریــق امکانــات جدیــد بــه فضــای زیســته مترکــز دارد. 

در معرفت شناســی فضــای ســوم، فضــای واقعــی هــم ســوبژکتیویته و هــم عینیــت، انتــزاع و انضــامم، واقعیــت و 

تخیــل، معلــوم و مجهــول، تکــرار و تفــاوت، ســاخت و ساختارشــکنی فکــر و بــدن، آگاهــی و ناخــودآگاه، زندگــی 

روزمــره و تاریــخ بی پایــان دارد، از منظــر ســوجا فضــای ســوم، فضایــی اســت کــه در آن همــه چیــز باهــم جمــع 

ــکل 3(. ــود )Li and Zhou, 2018; Jordan and Elsden-Clifton, 2014( )ش می ش

)Li and Zhou, 2018 :شکل 3: انطباق تریالکتیک فضایی سوجا با لوفور)مأخذ

5- بحث

هامن طــور کــه بیــان شــد فضــا مفهومــی پیچیــده اســت کــه در علــوم مختلــف نگرش هــای متفاوتــی نســبت 

ــی  ــان ها در آن زندگ ــه انس ــت ک ــی اس ــا جای ــی فض ــش انسان شناس ــدگاه دان ــت از دی ــته اس ــود داش ــه آن وج ب

می کننــد و از دیــد علــوم اجتامعــی بســری اســت کــه در آن تعامــل انســان در وهلــۀ اول بــا محیــط پیرامــون 

و ســپس بــا انســان صــورت می گیــرد. همچنیــن در طــول ســالیان مختلــف چرخش هایــی در نگــرش نســبت بــه 

فضــا وجــود داشــته و از دهــۀ 80 دیــدگاه بینابینــی مطــرح گشــته کــه قائــل بــه ایــن موضــوع اســت کــه فضــا 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

یــک ســاخت اجتامعــی اســت امــا روابــط اجتامعــی نیــز روی فضــا بنــا می شــود. بــر ایــن اســاس فضــا در پرتــوی 

ــدی  ــرات بع ــاد تفک ــن بنی ــوان اصلی تری ــور را به عن ــه گانۀ لوف ــوان س ــاید بت ــه ش ــد ک ــی می یاب ــه گانه ها تجل س

در ارتبــاط بــا تولیــد فضــا دانســت.

لوفــور در تریالکتیــک خــود بــر ســه قلمــرو دریافتــه، پنداشــته و زیســته اشــاره داشــته و بــر ایــن امــر تأکیــد 

دارد کــه ایــن قلمروهــا بایــد باهــم هامهنــگ و مرتبــط باشــند کــه در آن صــورت ســوژه از یــک قلمــرو بــه قلمــرو 

دیگــر هدایت شــده و جریــان بازتولیــد تریالکتیــک فراهــم می شــود کــه به طورکلــی لوفــور اظهــار مــی دارد. اگــر 

ایــن تریالکتیــک به عنــوان یــک مــدل ذهنــی تلقــی شــود، همــه اســتحکاماتش را از دســت می دهــد و اگــر آن 

را رصفــاً انضاممــی و عینــی دریابیــم، در ایــن صــورت به شــدت محدودشــده اســت. پــس بایــد برهــم نشســت 

تولیــد مــادی، تولیــد ایدئولــوژی و تولیــد معنــا را دریــک مــکان و در یک زمــان تصــور کنیــم تــا گــردش مــداری 

مــدل حفــظ شــود. اهمیــت تحلیــل لوفــور از تریالکتیــک نیــز ازاینجــا نشــئت می گیــرد کــه هژمونــی رسمایــه داری 

در فضــا عملــی می شــود تــا بانظــم بخشــی بــه جامعــه، کنــرل ســاختار فضاهــا و بازتولیــد آن تضمیــن شــود کــه 

ازنظــر لوفــور تحولــی مــوازی بیــن هژمونــی رسمایــه داری در غــرب مــدرن و تولیــد فضــای انتزاعــی وجــود دارد و 

رسمایــه داری هامننــد فضــای انتزاعــی همگن ســازی، طبقاتــی ســازی و پراکنده ســازی اجتامعــی پديــد آورد اســت 

)لوفــور، 1991(. وی همچنیــن اذعــان دارد کشمکشــی کــه در ارتبــاط بــا تولیــد فضــا در شــهر دیــده می شــود، 

در اثــر ایــن اســت کــه قــدرت بــا اشــغال و تولیــد فضــا، در برابــر مــردم و زمــان خودخواســته بــرای مــرصف فضــا 

ــود را  ــتۀ خ ــای زیس ــا فض ــند ت ــد می کوش ــا و زمان دارن ــه از فض ــی ک ــتفاده خاص ــا اس ــردم ب ــرد و م ــرار می گی ق

بــاز پــس گیرنــد )برزگــر و حبیبــی، 1399(. لوفــور درواقــع در ترشیــح تریالکتیــک خــود بــه اینکــه فضــا امــری 

اجتامعــی اســت تأکیــد ویــژه داشــته، بــه ایــن معنــا کــه فضــا در پرتــوی مؤلفه هــای زندگــی اجتامعــی و روزمــره 

مــردم شــکل می گیــرد کــه زندگــی روزمــره نیــز مبتنــی بــر دو امــر روزمــره و روزانــه چارچــوب زندگــی اجتامعــی 

ــد. ــکل می ده را ش

امــر روزمــره امــری یکنواخــت تولیدشــده تحــت ســلطه و در بســر سیاســت ها و قواعــد عــام کارکردگرایــی 

ــر پایگاه هــای قــدرت )سیاســی و اقتصــادی( اســت کــه هــدف آن حفــظ یکپارچگــی سیســتم جامعــه  مبتنــی ب

ــت های  ــته و سیاس ــای زیس ــر فض ــانی در بس ــات انس ــر مطالب ــی ب ــه مبتن ــری خاقان ــه ام ــر روزان ــت و ام اس

ــه بررســی  ــی از ســلطه اســت؛ ک ــد و هــدف آن رهای ــی می یاب ــدرت تجل ــا پایگاه هــای ق ــل ب ــی در تقاب مقاومت

ــر  ــی ب ــی مبتن ــق کنش هــای اجتامع ــره از طری ــی روزم ــه فضــای زندگ ــوده اســت ک ــن ب ــی از ای ــات حاک مطالع

نیازهــا و ســایق ســازنده امــر روزمــره )وابســته بــه نیازهــای ســاختار قــدرت(، روزمرگــی )وابســته بــه نیازهــای 

ــه(  ــه نیازهــای نظــام کنشــی خاقان ــه )وابســته ب ــا امــر روزان ــق نظــام کنشــی( و ی ســاختارهای قــدرت و تطبی

ــاختار(،  ــه س ــته ب ــز )وابس ــره نی ــای روزم ــوع فض ــه ن ــاس س ــن اس ــر ای ــوند. ب ــرصف می ش ــد و م ــد، بازتولی تولی

ــت )فعــال و خــاق((  ــه عاملی ــه )وابســته ب ــت )منفعــل(( و فضــای روزان ــه عاملی فضــای روزمرگــی )وابســته ب

ــیدی، 1398(. ــی و جمش ــود )حبیب ــد ب ــایی خواه قابل شناس

هــاروی چنیــن ســه گانه ای بــا عنــوان چرخــۀ اول، دوم و ســوم ارائــه کــرده و بیــش از هــر چیــزی بــر چرخــه 

دوم تأکیــد دارد. درواقــع هــاروی به طــور خــاص بــازار امــاک و مســتغات را به عنــوان یــک مــدار ثانویــه بــرای 

ــه ایــن امــر اشــاره دارد کــه رسمایــه داری  گــردش رسمایــه در نظــر گرفتــه اســت )Harvey,1978( و به وضــوح ب

در تــاش اســت تــا جغرافیایــی ایجــاد کنــد کــه بــرای بازتولیــد و تکامــل بعــدی  مناســب باشــد؛ امــا به طورکلــی 

جغرافیایــی کــه رسمایــه بــه وجــود مــی آورد تنهــا یــک محصــول منفعــل نیســت بلکــه برمبنــای قوانینــی کلــی ولــی 

مؤثــر تکامــل می یابــد کــه منطــق خودفرمــان ولــی متناقــض دارنــد؛ تناقضــی کــه مملــو از امکانــات خطرنــاک و 

پــر از منودهــا و پیامدهــای جغرافیایــی گســرده ولــی نامــوزون اســت )هــاروی، 2014(. هــاروی معتقــد اســت کــه 
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ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

انتقــال رسمایــه بــه چرخــۀ دوم و رسمایه گذاری هــای بیــش  از انــدازه در ایــن بخــش فقــط در ارتبــاط بــا نیازهــای 

رسمایــه صــورت می گیــرد و ارتباطــی بــا نیازهــای واقعــی و ارضــا نشــده مــردم نــدارد. در چرخــۀ دوم از یکســو 

ــد  ــۀ فعــال اســت. هرچــه مــرصف رون ــرد و به مــوازات آن محیــط مرصفــی مجدان ــدی شــکل می گی محیــط تولی

ــی و  ــر اســت )آقای ــه قریب الوقوع ت ــا آن، انباشــت رسمای ــراز ب ــد و هم ت ــط تولی ــد رواب ــد، بازتولی ــری یاب فزونی ت

همــکاران، 1398(.

ــز دگرگونی هــای  ــر جریان هــای فیزیکــی و نی ــادی، ب ــی م ــد کنش هــای فضای ــن اســتدالل می کن وی همچنی

ــن  ــد ای ــه برآین ــت دارد ک ــد دالل ــن می کنن ــی را تضمی ــد اجتامع ــد و بازتولی ــق فضــا، تولی ــه از طری ــی ک تعامات

کنش هــا منی توانــد بــه بازتولیــِد رصف منجــر شــود؛ بلکــه در بازتولیــد کنش هــای متضــاد نیــز تأثیرگــذار اســت. 

ــدی  ــزی را ج ــد، چی ــد می کنن ــدرت تولی ــۀ ق ــد، رابط ــز می کنن ــاد متای ــد، ایج ــاوت می آفرینن ــا تف ــن کنش ه ای

می گیرنــد و امــوری را بــه حاشــیه میراننــد )Harvey, 1985(. درواقــع هــاروی معتقــد اســت کــه چنیــن فراینــدی 

ــد، از  ــل می کن ــه ســبک زندگــی طبقــۀ متوســط در شــهر تحمی ــز ب ــادی را نی ــرات زی و گســرش تناقضــات، تغیی

ــت  ــتی در جه ــای پسامدرنیس ــت. گرایش ه ــده اس ــه کاال تبدیل ش ــهرها ب ــن ش ــی در ای ــبک زندگ ــدگاه او س دی

حامیــت از تشــکیل بازارهــای هــدف تجربــۀ شــهری معــارص را در هالــه ای از آزادی و انتخــاب )در صــورت داشــن 

پــول( پیچیــده اســت او نتیجــۀ چنیــن امــری را گســرش اصــول اخاقــی نئولیربالــی، فردگرایــی مالکیــت طلبانــه و 

عقب نشــینی از کنش هــای سیاســی می دانــد؛ امــا ایــن مداخــات شــهری طبقــۀ فقیــر را نیــز بــه شــیوه ای دیگــر 

هــدف خویــش قــرار می دهــد. در شــهری کــه مطابــق خواســته های ثرومتنــدان شــکل می گیــرد و فضــای مراکــز 

شــهری را بــه اجتامعــات محصــوری بــرای آن هــا تبدیــل می کنــد، دیگــر جایــی بــرای زندگــی ایــن طبقــات نیســت 

.)Harvey, 2012 Harvey, 2003(

در مجمــوع از دیــد هــاروی ایــن ســه  چرخــه بــه  عنــوان کانال هــای مختلــف رسمایه گــذاری تحــت 

رسمایــه داری عمــل می کننــد کــه باوجودایــن مدارهــا، رسمایــه گزینه هــای گوناگونــی از رسمایه گــذاری ازجملــه: 

رسمایــه ثابــت یــا تشــکیل محــل مــرصف، رسمایه گــذاری در علــم و فنــاوری، رسمایه گــذاری در رسمایــۀ انســانی 

ــار دارد. را در اختی

ــح  ــه ترشی ــور ب ــام از لوف ــا اله ــان، ب ــن جری ــر ای ــمند دیگ ــوان اندیش ــز به عن ــوجا نی ــت ادوارد س درنهای

دیالکتیــک اجتامعــی – فضایــی خــود می پــردازد درواقــع ســوجا )1980( در اولیــن قــدم، دوبــاره اســتدالل لوفــور 

را مبنــی بــر اینکــه تولیــد فضــا و جامعــه یــک دیالکتیــک هــم بنیــان اســت، تکــرار کــرده و ســعی دارد دیالکتیــک 

اجتامعی-مکانــی را توســعه دهــد کــه در آن فضــا نــه یــک "ســاختار جداگانــه بــا قوانیــن خودمختــار" اســت و نــه 

یــک "بیــان رصف"... )Charnock 2014(. در گام دوم، ســوجا )1996( مفهــوم تریالكتیــك را توســعه می دهــد تــا 

ازلحــاظ فضایــی، تاریخــی بــودن و اجتامعــی بــودن به عنــوان ســه لحظــۀ دیالكتیــك اســتفاده كنــد. دیالکتیــک 

ــدگاه خطــی  ــا دی ــد ام ــه رخ می ده ــر تاریخــی در جامع ــا از نظ ــا و تضاده ــه تنش ه ــد ک ــکار منی کن ــی ان فضای

تغییــرات اجتامعــی را مختــل می کنــد. فضــا قلمــرو همزمانــی اســت و فضــای روابــط متناقــض، لحظــه تاریخــی 

.)Halvorsen, 2017(ــد ســازمان اجتامعــی را قطــع می کن

ســوجا به طورکلــی مفاهیــم خــود را در قالــب ســه فضــای اول، دوم و ســوم ارائــه می دهــد و تأکیــد خــود 

ــر  ــا ام ــه طــور کامــل متناظــر ب ــوان ب ــم فضــای اول و دوم ســوجا را می ت ــذارد. مفاهی ــر فضــای ســوم می گ را ب

دریافتــه و پنداشــته لوفــور دانســت امــا در بیــان مفهــوم فضــای ســوم اندکــی فراتــر مــی رود. درواقــع رشح ســوجا 

از فضــای ســـوم، به طــور منظمــی تأثیــر پساســاختارگرایی بــر جغرافیــای مقاومــت و بــه حاشــیه رانده شــده ای 

ــن  ــی، کــرت شــده اســت. ای ــزی پژوهش هــای جغرافیای ــه وجــه مرک ــه چگون ــی دارد ک ــان م را نشــان داده و بی



معــاری 18        سال اول، شمارۀ دوم، پاییز 1400 علمــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

نــگاه حساســیتی حــاد بــه بــاز بــودن فضــا و اهمیــت وجــود راه هــای جدیــد بــودن در فضــا را نشــان می دهــد. 

ســوجا در ایــن زمینــه بــه یکــی از آثــار بورخــس بــه نــام الــف نیــز مراجعــه می کنــد، نقطــه ای از فضــا کــه شــامل 

ــوان گفــت مهم تریــن  ــذا می ت ــه کل عــامل نگریســته می شــود. ل ــه آن ب ــگاه کــردن ب ــا ن متــام نقــاط فضاســت و ب

مفهــوم فراگیــر فضــای اجتامعــی لوفــور و فضــای ســوم ســوجا از ســه ویژگــی تشکیل شــده اســت: درک شــدن، 

تصــور شــدن وزندگــی کــردن )پرتــوی و فــراش خیابانــی، 1397(. امــا به طــور کلــی ســوجا بــرای بیــان مفاهیــم 

فضــای ســوم عــاوه بــر لوفــور تحــت تأثیــر اندیشــمندان دیگــر نیــز قرارگرفتــه اســت؛ ازنظــر وی، هوکــس بــرای 

نخســتین بــار فضــای ســوم خــود را در مقدمــۀ تئــوری فمینیســم: از حاشــیه بــه مرکــز بــه شــکلی رصیــح روشـــن 

می ســازد و هامننــد لوفــور، آگاهــی هوکــس در تجربــه زندگــی روزمــره از جوانــی، خانــه و خانــواده ریشــه دارد. 

ســوجا بــرای ترشیــح مفاهیــم فضــای ســوم بــه اندیشــه های هومــی بابــا و رشح مفهــوم فضــای ســوم از منظــر 

وی نیــز تکیــه کــرده اســت. قابل ذکــر اســت کــه فضــای ســوم هومــی بابــا، فضــای متایــات بیــن فرهنگ هــای بــه 

هــم خورنــده یــا فضــای آســتانه ای اســت کــه موجــب رشــد چیــزی دیگــر، چیــزی جدیــد و غیرقابــل شــناخت و 

منطقــه ای جدیــد از معنــا و بازمنــود می شــود در واقــع در ایــن فضــای درمیانــی هویت هــای فرهنگــی جدیــدی 

ــهابیان، 1398(. ــی و ش ــراش خیابان ــوند )ف ــازی می ش ــزی و دوباره س پی ری

ســوجا مشــتاق اســت بــر اهمیــت امــر سیاســی در مفهــوم فضــای ســوم نیــز تأکیــد کنــد و اشــاره می کنــد 

کــه ترکیــب واقعیــت و تصــور، چیزهــا و اندیشــه ها در رشایــط مســاوی، یــا دســت کم عــدم امتیــاز مــورد پیشــین 

بــر دیگــری رشایطــی مقابــل تولیــد فضاهــا هســتند. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه درون فضــای ســوم نــه  تنهــا 

پتانســیل بــرای بازاندیشــی ســاختارهای موجــود، بلکــه یــک حرکــت رادیکال تــر در فرآینــد ســوم شــدن بــه ســمت 

فضاهــا و مفاهیمــی از فضاهــا نهفتــه اســت کــه ســاختارها و پویایی هــای قــدرت موجــود را می شناســند و تــاش 

ــع ادعــای ســوجا )1996( در مــورد پتانســیل سیاســی و رهایی بخــش فضــای  ــد از آن جــدا شــوند. درواق می کنن

ســوم نشــان می دهــد کــه چنیــن سلســله مراتبــی درونــی- بیرونــی و مرکزی-حاشــیه ای کــه دوتایــی نیــز هســتند، 

ــاز اشــکال  می تواننــد از طریــق ســوم شــدن فراتــر رونــد و در نظــر گرفــن مــکان از دریچــه فضــای ســوم، امتی

 Maier, 2013;( رسمایــه را از بیــن می بــرد و پتانســیل را بــرای دیــدگاه دموکراتیک تــر از مشــارکت بــاز می کنــد

ــه فضــا هــامن وســعت و اهمیــت  ــن معتقــد اســت فضــای ســوم ب Meskell-Brocken, 2020(. ســوجا همچنی

حیاتــی را می دهــد کــه نظریــه و فلســفۀ اجتامعــی غــرب بــرای بیــش از صدســال بــه زمــان و تاریــخ داده انــد 

)Borch, 2011(. در حقیقــت فضــای ســوم به طــور مفرطــی راه متفــاوت نگــرش، تفســیر و اقــدام بــرای تغییــر 

فضامنــدی محتــوای زندگــی انســانی اســت، جنبــۀ ســوم نگــرش جدیــد تفکــر دربــارۀ فضــا و فضامنــدی اســت، 

فضــای ســوم یــک نــام نیســت یــک ایــده اســت، فضایــی اســت کــه انســان بــه آن معنــا می دهــد )افراختــه،1395(.

 6- نتیجه گیری

ــه داری  ــام رسمای ــد نظ ــا در فراین ــد فض ــه تولی ــوط ب ــای مرب ــن نگرش ه ــش اصلی تری ــن پژوه ــد ای در فرآین

ــی  ــک فضای ــۀ تریالکتی ــا ارائ ــور ب ــه لوف ــر اســت ک ــن ام ــی از ای ــه حاک ــای صــورت گرفت ــد. تحلیل ه بررســی ش

خودنگرشــی متفــاوت نســبت بــه فضــا ایجــاد کــرده اســت کــه الهام بخــش اندیشــه های متفکریــن دیگــر ازجملــه 

هــاروی و ســوجا نیــز بــوده اســت.

در تریالکتیــک مطرح شــده توســط لوفــور عمــل فضایــی بــه همــراه بازمنایــی فضایــی بــه فضــای بازمنایــی یــا 

فضــای زیســته ختــم می شــود کــه بــه ادعــای وی فضــای زندگــی واقعــی شــهروندان اســت. درواقــع لوفــور زندگــی 

روزمــره در فضــای رسمایــه داری و ارتبــاط آن بــا فضــای زیســت شــده در تولیــد فضــا را مــورد نقــد قــرار داده و  

توانســته مبــارزات طبقاتــی را بــه نــزاع جامعــۀ مدنــی، فــارغ از جایــگاه طبقاتــی ازیک طــرف و فــارغ از نگاهــی 



19 ــری  ــه در آراء هان ــت رسمای ــد انباش ــا در فرآین ــد فض ــم های تولی مکانیس

ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

رصفــاً اقتصــادی بــه روابــط تأثیرگــذار در شــهر از طــرف دیگــر، بکشــاند.

 بــه همیــن ترتیــب در دهه هــای بعــد چرخــۀ دوم انباشــت رسمایــه در دســتگاه فکــری هــاروی بــا تولیــد 

ــت  ــۀ دوم انباش ــاروی در چرخ ــع ه ــد و درواق ــن می زن ــهروندان دام ــته ش ــای زیس ــی فض ــه روزمرگ ــاختار ب س

رسمایــه بــه شــکل گیری محیــط مرصفــی عــاوه بــر یــک محیــط تولیــدی اشــاره می کنــد کــه تاثیــر مســتقیم بــر 

روی زندگــی روزمــره شــهروندان دارد و پدیدآورنــدۀ زندگــی مصنوعــی و یکنواخــت اســت. وی همچنیــن معتقــد 

اســت در نقطــه ای کــه چرخــۀ دوم بــه بحــران انباشــت می رســد، بــرای خــروج از بحــران، چرخــۀ ســوم انباشــت 

ــه هــامن  ــه در فضــای زیســته ب ــد می شــود ک ــن تولی ــش و آگاهی هــای نوی ــوژی، دان ــد ایدئول ــر تولی ــا تکیه ب ب

ــد، توســط شــهروندان مــرصف  ــوع در تولی ــط مصن ــه محی ــی ک ــا زمان ــج می شــود و ت ــوری منت اندیشــه های لوف

شــود، روابــط تولیــد نیــز بازتولیــد می شــود. ازایــن رو می تــوان اســتنباط کــرد کــه نــگاه هــاروی نگاهــی از مجــرای 

اقتصــاد سیاســی شــهر اســت و تحلیل هــای وی بیشــر مبتنــی بــر رفتــار رسمایــه، طبقــه و چرخه هــای انباشــت 

بــوده اســت.

ــا  ــد هــاروی ب ــن حــوزه هامنن ــر از اندیشــمندان ای ــی دیگ ــوان یک ــز به عن ــر ادوارد ســوجا نی از ســوی دیگ

تکیه بــر اندیشــه های لوفــور و الهــام از تریالکتیــک مطرح شــده توســط وی، بــرای فضایــی ســازی خــود دوبــاره 

ــرای فضــا ســه  ــه دوگانگــی تاریخــی اجتامعــی وارد و ب بحــث دیالکتیــک را مطــرح کــرده و اصطــاح ســوم را ب

ــی  ــای مکان ــه گانه لحظه ه ــه گانه ها را در س ــای س ــوجا فض ــاص، س ــور خ ــع به ط ــرد. در واق ــر می گی ــد در نظ بع

ــادی )فضــای درک شــده(؛ بازمنایی هــای فضــا )فضــای تصــور شــده( و  ــی م ــور بازکــرده اســت: عمــل فضای لوف

فضاهــای بازمنایــی )فضــای زندگــی شــده( و ایــن امــر چارچــوب روشــنی را فراهــم می کنــد کــه می تــوان فضایــی 

ــض در  ــق تناق ــی از طری ــی تاریخ ــط اجتامع ــرش رواب ــی گس ــرد و چگونگ ــی وارد ک ــای دیالکتیک را در تحلیل ه

ــرد. ــد ک لحظه هــای فضــا را تأیی

زاویــه  ســوجا  فضایــی  تریالکتیــک  کــه  کرده انــد  خاطرنشــان  نیــز  محققــان  از  بســیاری  دراین بیــن 

پست مدرنیســتی جدیــدی را بــرای توصیــف چگونگــی درک، تصــور و بازســازی مــکان توســط مــردم ارائــه می کنــد 

و بــا توجــه بــه این کــه ســوجا همــواره در تــاش بــرای یافــن چیــزی بــاارزش بیــن فضــای اول و دوم اســت کــه 

آن را بــا عنــوان فضــای ســوم ترشیــح می کنــد لــذا می تــوان گفــت تریالکتیــک ســوجا بــر تفکــر متفــاوت دربــاره 

معنــا و اهمیــت فضــا تأکیــد داشــته و دوگانگــی فضــای مــادی و معنــوی را شکســته اســت. درواقــع فضــای ســوم 

رویکــردی بــوده کــه هــم ابعــاد مــادی و هــم ابعــاد ذهنــی فضایــی را درک کــرده و آن  را بــه شــیوه های جدیــد 

ــوان  ــوم به عن ــای س ــه فض ــاره  دارد ک ــود اش ــوجا خ ــت س ــد. درنهای ــرش می ده ــی گس ــر فضای ــاوت تفک و متف

ــور و مفهوم ســازی  ــی لوف ــا زندگی نامــه فضای ــی تشکیل شــده اســت کــه ب ــه ای از ســفرهای فکــری و تجرب دنبال

ــد  ــط می یاب ــان آغازشــده و بس ــی همزم ــور و زندگ ــوان درک، تص ــه اش از فضــای اجتامعــی به عن ماجراجویان

ــد(. ــان می ده ــوجا را نش ــاروی و ادوارد س ــور، ه ــه های لوف ــدی اندیش ــدول 1 جمع بن )ج

جدول 1: جمع بندی تولید و بازتولید فضا از منظر لوفور و هاروی و سوجا

)Soja,1996 ;Lefebvre, 1991; Harvey, 1985 مأخذ: نگارندگان با اقتباس از آقایی و همکاران،1398؛(

تریالکتیک تولید فضا- 
لوفور

چرخۀ دوم انباشت سرمایه- 
هاروی

دیالکتیک فضایی – اجتماعی- 
سوجا

تولید ساختار فضا و چرخۀ نخست
ایدئولوژی

تولید محیط مصنوع و سرمایۀ 
ثابت در درون آن

تولید فضای مادی

مصرف فضامصرف فضامصرف فضاچرخۀ دوم

بازتولید فضا در قالب فضای سومبازتولید چرخۀ دومبازتولید فضاچرخۀ سوم
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Spatial practics .1پی نوشت

2. Representation of space

3. Space of  representation

4. The socio-spatial dialectic

5.  Firstspace

6. Secondspace

7. Third space

فهرست منابع

− آقایــی، پرویــز و توکلــی نیــا، جمیلــه و کانــری، محســن و فنــی، زهــره. )1398(. تولیــد و بازتولیــد فضــا در چرخــه دوم انباشــت رسمایــه نقــدی بــر 	

زندگــی روزمــره در فضــای زیســته. نرشیــه بــاغ نظــر، دوره شــانزده، شــامره 80. 40-29.

− اطهاری، کامل.)1389(. اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران. اقتصاد شهر، شامره 7. 65-56.	

− افراختــه، حســن و حجــی پــور، محمــد.)1394(. اقتصــاد سیاســی فضــا و تعــادل منطقــه ای ایــران. فصلنامــه اقتصــاد فضــا و توســعه روســتایی، دوره 	

ــارم، شــامره 14. 110-87. چه

− ــه، حســن.)1395(. فضــای ســوم و پدیــده فراملــت در شــهر ـ ناحیه هــای پســا اســتعامری. فصلنامــه اقتصــاد فضــا و توســعه روســتایی، ســال 	 افراخت

پنجــم، شــامره 14. 26-1.

− .افروغ، عامد 1374فلسفی اندیشی فضایی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شامره39 ، زمستان	

− افــروغ، عــامد.)1376(. فضــا و نابرابــری اجتامعــی: مطالعــه جدایــی گزینــی فضایــی و مترکــز فقــر در محله هــای مســکونی تهــران، رســاله دکــری رشــته 	

جامعه شناســی، دانشــگاه تربیــت مــدرس.

− انصاری، مثینه و پرتوی، پروین.)1396(. تبیین جامع مفهوم رسمایه فضایی. مدیریت شهری، شامره 48. 281- 304.	

− ــدگاه اقتصــاد سیاســی فضــا. 	 ــر دی ــد ب ــا تأکی ــزی شــهری ب ــه برنامه ری ــف نظری ــدرت و بازتعری ــی.)1395(. ق ــان، مجتب ــی شــاملو، جــواد و رفیعی ایامن

ــال بیســت و پنجــم، شــامره 80. 287- 319. ــه راهــربد. س فصلنام

− ایامنــی شــاملو، جــواد و رفیعیــان، مجتبــی و داداش پــور، هاشــم. )1395(. ســوداگري شــهري و واگرایــی فضایــی تحلیــل تحــوالت فضایــی کان شــهر 	

تهــران مبتنــی بــر اقتصــاد نفــت. فصلنامــه ژئوپلیتیــک، ســال دوازدهــم، شــامره 1. 104- 135.

− ــاده راه شــهر 	 ــه در ســاماندهی مــرصف فضــای شــهری )مــورد پژوهــی: پی ــرا. )1399(. کاوش رضباهنــگ زندگــی روزان ــی، می برزگــر، ســپیده و حبیب

ــارم، شــامره 1. 49- 71. ــش شهرســازی، دوره چه رشــت(. دان

− برهانــی، کاظــم و رفیعیــان، مجتبــی و مشــکینی، ابوالفضــل.)1396(. تغییــرات کاربــری زمیــن شــهری و اقتصــاد سیاســی فضــا: ارائــۀ مــدل مفهومــی-  	

ــران. شــامره 3. 86- 109. ــه جامعه شناســی ای ــی. نرشی تلفیق

− پرتــوی، پرویــن و فــراش خیابانــی، مریــم.)1397(. زنــان و فضــای ســوم؛ بازخوانــی مفهــوم حــوزه عمومــی در محــدوده مرکــزی شــهر تهــران )خیابــان 	

انقــاب(. مطالعــات اجتامعــی روان شــناختی زنــان، ســال شــانزدهم، شــامره 3. 107- 138.

− جمشــیدی، مــژده و حبیبــی، میــرا.)1399(. تحلیــل رضباهنــگ کنش هــای مغایــر بــا گفتــامن رســمی و خوانــش فضــای عمومــی شــهری )مــدل زمینــه ای 	

در پــل خواجــوی اصفهــان(. نرشیــه هرنهــای زیبــا - معــامری و شهرســازی دوره بیســت و پنجــم، شــامره 2. 43- 56.

− جــوان، جعفــر و دلیــل، ســعید و ســلامنی مقــدم، محمــد.)1392(. دیالکتیــک فضــا از منظــر لوفــور، فصلنامــه ی مطالعــات جغرافیایــی مناطــق خشــک، 	

ســال ســوم، شــامره 12. 17-1.

−  حامتی نژاد، حجت. )1399(. واکاوی مفهوم فلسفی فضا و فضامندی شهرها از منظر لوفور. 	

− هاروی، دیوید.)1985(. شهری شدن رسمایه. ترجمه: عارف اقوامی مقدم. تهران: نرش دات.	

− هاروی، دیوید.)1990(. وضعیت پسامدرنیته: تحقیق در خاستگاه های تحول فرهنگی. ترجمه: عارف اقوامی مقدم. تهران: نرش پژواک	

− هاروی، دیوید.)2014(. هفده تناقض و پایان رسمایه داری. ترجمه: خرسو کانری و مجید امینی. تهران، نرش کاغ	

− یوســفی، علــی و ارغــان، عبــاس و کامیابــی، ســعید. )1397(. رسمایــه داری مســتغات و تحــوالت فضــا در ناحیــه پیرامونــی شــاهد شــهر. فصلنامــه اقتصــاد 	

فضــا و توســعه روســتایی، ســال هفتــم، شــامره 3. 86-67



21 ــری  ــه در آراء هان ــت رسمای ــد انباش ــا در فرآین ــد فض ــم های تولی مکانیس

ــوجا ــاروی و ادوارد س ــور، دیویده لوف

	− Apostol, I. )2007(. The production of public spaces: design dialectics and pedagogy. Doctoral dissertation, University of Southern 

California.

	− Arefin, sh. )2019(. The real estate and capital accumulation: An inquiry into Harvey’s model in Dhaka. https://www.research-
gate.net/publication/330411229.

	− Borch, Ch. (2011). Interview with Edward W. Soja: Thirdspace, Postmetropolis, and Social Theory. Distinktion: Scan-
dinavian Journal of Social Theory, 3:1, 113-120, DOI: 10.1080/1600910X.2002.9672816.

	− Balaban, O. (2010). Capital accumulation, the state and the production of built environment, the case of Turkey. Doc-
toral dissertation, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Middle East Technical University.

	− Das, R. J. (2009). International Encyclopedia of Human Geography. s.v. “Capital and Space”. doi:10.1016/b978- 
008044910-4.00137-1.

	− Feldman, M. (2015). The urban process under distinct accumulation regimes: a research strategy. Paper presented at 
Research & Regulation Conference, University of Paris.

	− Halvorsen, S. (2017). Spatial dialectics and the geography of social 
movements: the case of Occupy London. Transactions of the Institute of British Geographers, 42 (3), 445-457.

	− Harvey, D. (2003). The Right to the City. International Journal of Urban and Regional Research, 27(4), 939-941.
	− Harvey, D.(1978). The urban process under capitalism: a framework for analysis. International Journal of Urban and 

Regional Research.2(1-3). 101-131.
	− Harvey, D.(2012), Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. 

Verso, London and New York.
	− Jordan, K and Elsden-Clifton, J.(2014). Through the Lens of Third Space Theory Possibilities for Research Method-

ologies in Educational Technologies. 6th International Conference on Computer Supported Education.220-224. DOI: 
10.5220/0004792402200224.

	− Kosari,M and Amoori, A.(2018). Thirdspace: The Trialectics of the Real,Virtual and Blended Spaces. Journal of Cy-
berspace Studies. 2(2). 163- 185.

	− Kristović, J (2012), Theories on Capitalist Urbanization and the Postsocialist City. 
Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History,11(2),191-200.

	− Lefebvre, H.(2003). The Urban Revolution, Minneapolis. London: University of 
Minnesota Press.

	− Li, X and Zhou, Sh.(2018).The Trialectics of Spatiality: The Labeling of a Historical Area in Beijing. Sustainability, 
10(1542).

	− Maier, H. O. (2013). Soja’s Thirdspace, Foucault’s Heterotopia and de Certeau’s Practice: time-space and 
social geography in emergent Christianity. Historical Social Research, 38(3), 76-92.

	−  Meskell-Brocken, S.(2020). First, second and third: Exploring Soja’s Thirdspace theory in relation to everyday arts and 
culture for young people. UCL Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv1453kbw.23.

	− Soja, E. W. (2011). Beyond Postmetropolis. Urban Geography, 32(4), 451–469.
	− Soja, E.W (1996). Third space: Journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined paces. Blackwell Publisher.



Raf     Vol.1 – No.2 – Fall 202122

 Masoumeh Abdi1,Mitra Habibi2*

Abstract

Space has become one of the basic components in urban analysis. In fact, cities are the most important platform for 

the production of space and the spaces formed with investment are targeted to ensure the necessarroduction of space and the spaces formed with investment are targeted to ensure the necessary conditions for 

the production and reproduction of capitalist relations. Accordingly, in this research using descriptive-interpretive method 

and through a systematic review of all the relevant literature, space production processes and its products are analyzed 

with reference to Lefebvre and Harvey intellectual system and finally socio-spatial dialectic of Edward Soja and their 

theoretical commonalities as the main research goal. What can be deduced from this research is that the productive 

relations in the city between the ruling power and the lower class are reproduced by producing new space and power tries 

to create a new spatial order with its production tools in the city and its spaces, in addition to a production environment, 

a consumption environment is formed that directly affects the daily lives of citizens. Also, the analysis of views shows that 

Lefebvre has inspired other thinkers by presenting his spatial trialectics; In Lefebvre’s proposed trialectic, Spatial action 

with spatial representation, ends in representational space, and Lefebvre by critique of everyday life in capitalism and its 

relation to living space in the production of space, has been able to draw class struggle into civil society strife. Similarly, 

in the following decades, Harvey discusses the cycles of capital accumulation, emphasizing the second cycle, and while 

acknowledging the role of space in the circulation of capital, believes that capital operates in a geographical and historical 

context that leads to the creation of various spatial forms of space in our living world. In fact, Harvey specifically see the 

real estate market as a secondary circuit for capital turnover, arguing that at the point where the second cycle of accu-

mulation crisis reaches, to exit the crisis, The third cycle of accumulation is produced by relying on the production of new 

ideology, knowledge and awareness, which in the living space leads to the same Lefebvre ideas, and as long as the artificial 

environment in production is consumed by citizens, the relations of production are reproduced. On the other hand, Ed-

ward Soja, like Harvey, relying on Lefebvre’s ideas for his spatialization, re-discusses the dialectic and introduces the third 

term into the historical-social duality and considers three dimensions for space. In between, Many researchers have also 

pointed out that Soja’s spatial trialectics offers a new postmodernist angle to describe how people perceive, imagine, and 

reconstruct space, and that Soja is always striving to find something valuable between the first and second spaces that the 

title describes the third space, so can be said that Soja’s trialectics emphasizes different thinking about the meaning and 

importance of space and has broken the duality of material and spiritual space. finally, it can be concluded that Harvey 

in expressing the three circuits of capital circulation with more reliance on capitalist behavior And Soja in expression of 

socio-spatial dialectics and the emphasis on understanding new and different ways of spatial thinking have both been 

indebted to Lefebvre’s ideas.
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