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چکیده
فضــا بــه یکــی از مؤلفههــای اساســی در تحلیلهــای شــهری تبدیلشــده اســت .درواقــع شــهرها مهمتریــن بســر
تولیــد فضــا بــوده و هــدف فضاهایــی کــه بــا رسمایــه شــکل گیــرد ،تضمیــن رشایــط الزم ب ـرای تولیــد و بازتولیــد روابــط
رسمایـهداری اســت .برایناســاس مقالــه حــارض بــه شــیوه توصیفــی  -تفســیری و بــا روش بازبینــی سیســتامتیک منابــع و
اســناد ،فرایندهــای تولیــد فضــا و ســپس فرآوردههــای آن را بــا اســتناد بــه دســتگاه فکــری لوفــور و هــاروی و در نهایــت
دیالکتیــک اجتامعــی  -فضایــی ادوارد ســوجا و اش ـراکات نظــری آنــان بهعنــوان هــدف اصلــی پژوهــش ،موردبررســی
قـرار میدهــد .آنچــه از ایــن پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت نیــز ایــن اســت کــه روابــط تولیــدی در شــهر میــان قــدرت
حاکــم و طبقــه فرودســت بــا تولیــد فضــای جدیــد بازتولیــد میشــود و قــدرت بــا شــیوه جدیــد تولیــد میکوشــد تــا نظــم
فضایــی جدیــدی را همـراه بــا ابـزار تولیــد خــود در شــهر و فضاهــای آن ایجــاد کنــد .در ایــنبیــن عــاوه بــر یــک محیــط
تولیــدی ،محیــط مرصفــی نیــز شــکل میگیــرد کــه مســتقیامً بــر زندگــی روزمــره شــهروندان تأثیرگــذار اســت .ایــن امــر بــه
شــیوههای متفاوتــی در آراء هــر ســه اندیشــمند بیانشــده اســت همچنیــن تحلیــل دیدگاههــا نشــاندهنده 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 شــیوههای جدیــد و متفــاوت تفکــر فضایــی هــر دو بــه نحــوی وامدار اندیشـههای
لوفــور بــوده و بــه بســط دیالکتیــک فضایــی وی پرداختهانــد.
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مکانیســمهای تولیــد فضــا در فرآینــد انباشــت رسمایــه در آراء هانــری
لوفــور ،دیویدهــاروی و ادوارد ســوجا

 -1مقدمه
مفهــوم فضــا و چگونگــی ســازمانیابی آن کــه همــواره از بحثهــای پــر چالــش در مجامــع علمــی معــاری
و شهرســازی بــوده در طــول تاریــخ تفکــر اجتامعــی و در قالــب مکاتــب تئــوری کالســیک و نــو شــکلگرفته
اســت .همــواره موضــوع فضــا کانــون توجــه علــوم جغرافیایــی و شــهری و مکاتــب مختلــف فکــری آن تلقــی
میشــود (ایامنــی شــاملو و همــکاران )1395 ،بــا اینحــال تفکــر در بطــن تغییــر و تحــوالت فضاهــا نیــز بــا
هــدف خوانــش علــل و پیامدهــای آن ،بهخوبــی آشــکار میســازد کــه رسآغــاز ایــن امــر بــه رســوخ نهــادی
نظامیافتــه همچــون رسمای ـهداری در محتــوای فضــا مربــوط شــده و همیشــه نیــز ایــن پرســش بنیــادی را پیــش
روی خــردورزان میگــذارد کــه کــدام نــوع رسمای ـهداری و بــا چــه مکانیســمی ،فــرم اج ـزا و کارکــرد فضاهــای
جغرافیایــی را متأثــر میســازد (یوســفی و همــکاران.)1397 ،
بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه اینکــه دیرهنگامــی اســت کــه شــهر در جایــگاه اب ـزار انباشــت رسمایــه
انتظــام یافتــه و ایــن انباشــت بــا مدیریــت محیــط مصنــوع ،رقابــت بــر رس تســخیر فضــا را بــه شــکل بنیادیــن و
متامیتخواهان ـهای علنــی ســاخته اســت ،حقیقتــی بنیادیــن اســت کــه بگوییــم ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن توســعۀ
رسمایـهداری و فضــا وجــود دارد؛ بــه طــوری کــه جریــان فزاینــدۀ رسمایــه و انباشــت بیپایــان اقتصــاد رسمایهداری
در یــک ســدۀ اخیــر بــه دیالکتیــک چندوجهــی در دســتگاه فکــری متفکــران بــدل شــده تــا بــا دیدگاههــای
انتقــادی و از زاویههــای گوناگــون فضــای رسمایــه را موردنقــد قـرار دهنــد (;Lefebvre, 2003; Kristović, 2012
 )Harvey, 2012ایــن متفکـران کــه اغلــب وامــداران وفــادار مارکــس هســتند و در رأس آنــان نیــز افـرادی چــون
لوفــور و هــاروی قرارگرفتــه اســت؛ کــه لوفــور بــا بســط ایــدۀ تولیــد فضــا 1و هــاروی بــا مطــرح کــردن چرخههــای
انباشــت رسمایــه نقــش بیبدیلــی در مبــارزات شــهری ب ـرای تغییــر شــیوههای تولیــد داشــتهاند.
ادوارد ســوجا نیــز بهعنــوان یکــی دیگــر از ایــن نظریهپــردازان ،تفکـرات و اندیشـههای خــود را در ارتبــاط
بــا فضــا مطــرح میکنــد ،ســوجا اقتصــاد سیاســی را نقــد منیکنــد امــا پیــکان نقــد او بــه ســمت نیروهایــی اســت
کــه منجــر بــه همگونســازی در اجتــاع میشــوند ،در واقــع ســوجا نیــز هامننــد هــاروی وامــدار اندیش ـههای
لوفــور بــوده و از زاویـهای دیگــر بــه بســط مفاهیــم دیالکتیــک فضایــی لوفــور میپــردازد ()Halvorsen, 2017؛
امــا آنچــه در ایــن نگرشهــا مشــرک بــوده و هریــک از اندیشــمندان بــه نحــوی بــدان پرداختهانــد ایــن
واقعیــت اســت کــه شــهرها مرکــز مبــادالت و تناقضــات میــان گروههــای اجتامعــی مختلفانــد و شــهرگرایی و
شهرنشــینی منــود و منــادی روشــن بـرای بازتولیــد روابــط تولیــدی اســت کــه ایــن روابــط تولیــدی نیــز میــان قــدرت
حاکــم و طبقــه فرودســت بــا تولیــد فضــای جدیــد بازتولیــد میشــود و قــدرت بــا شــیوۀ جدیــد تولیــد میکوشــد
تــا نظــم فضایــی جدیــدی را همـراه بــا ابـزار تولیــد خــود در شــهر و فضاهــای آن ایجــاد کنــد (حبیبــی و برزگــر،
 .)1397از ایـنرو بررســی فراینــد و شــیوۀ تولیــد چنیــن فضاهایــی در بســر شــهر بــه شــکلی جامــع و یکپارچــه
اهمیــت فراوانــی مییابــد کــه در ایــن پژوهــش بــدان پرداختــه خواهــد شــد.

 -2روش تحقیق
پژوهــش حــارض در پــی صورتبنــدی مســئلۀ تولیــد فضــا ،در ســطح اول بــه بررســی عمیــق پیــش فرضهــا
و نظریــات فضــا ،مفهــوم ،ماهیــت و ســنتهای نظــری آن بــا تاکیــد بــر اقتصــاد سیاســی پرداختــه و در ســطح
بعــدی مکانیســم تولیــد فضــا را طبــق تریالکتیــک لوفــوری موردبحــث قـرار میدهــد ،ســپس از درهــم تنیدگــی
رسمایــه و فضــا ،بــه چرخههــای انباشــت رسمایــه هــاروی بــا تأکیــد بــر چرخــۀ دوم رســیده و در نهایــت دیالکتیــک
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اجتامعــی -فضایــی ادوارد ســوجا را موردبررســی قـرار میدهــد و در وهلــۀ بعــد مفاهیــم مــورد تحلیــل و بحــث
ق ـرار میگیــرد.
از ایــن رو مــی تــوان گفــت ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه رونــد ،بــر اســاس هــدف ،بنیــادی و روش انجــام آن،
توصیفــی -تفســیری اســت .نیومــن ( )2000معتقــد اســت چنیــن روشــی بــه دنبــال کشــف ،توصیــف و تفســیر
دیــدگاه اف ـراد یــا چش ـمانداز تجربیــات آنهــا اســت کــه مرتبــط بــا روشهــای کیفــی و آگاهــی دربــارۀ یــک
موضــوع یــا مبحــث جدیــد بــه جم ـعآوری اطالعــات و کاوش میپــردازد.
همچنیــن از آنجایــی کــه انجــام چنیــن فراینــدی مســتلزم بازبینــی منابــع ،اســناد و پژوهشها و اندیشـههای
مختلــف در ارتبــاط بــا موضــوع موردنظــر و یافــن نقــاط اش ـراک و اف ـراق و مفاهیــم اســت لــذا رویکــرد آن
سیســـتامتیک و در زمــرۀ پژوهشهــای فراترکیــب قــرار میگیــرد .قابــلذکــر اســت کــه فــرا ترکیــب نوعــی
مطالعــۀ کیفــی اســت کــه یافتههــای ســایر تحقیقــات کیفــی درزمینــه یــک موضــوع را بهمنظــور یکپارچهســازی
آن و جهــت درک و تفســیر عمیقتــر بــه کار میگیــرد (عابــدی جعفــری و امیــری.)1398 ،

 -3پیشینۀ پژوهش
مفهــوم تولیــد فضــا اولیــن بــار توســط هانــری لوفــور مطــرح شــد کــه تأکیــد وی بــر شــیوههای تولیــد
فضــا در جوامــع رسمایـهداری بــوده اســت ( )Lefebvre, 1991لوفــور در بیــان مفاهیــم خــود از تولیــد فضــا بــه
ریشـههای اندیشــه مارکــس وفــادار بــوده ،امــا خــود مارکــس هیـچگاه واژه فضــا را جــدی نگرفــت و در سـهگانۀ
رسمایــه و ســایر آثــارش ازجملــه مانیفســت کمونیســت ،گروندیســه و دستنوشــتههای 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 ،
پــس از لوفــور ،دیویــد هــاروی در کتــاب شــهری شــدن رسمایــه آغازگــر بحثــی در بــاب گــردش رسمایــه
در فضاهــای شــهری و تولیــد فضــای نشــئت گرفتــه از آن شــد کــه بــا رویکــرد انتقــادی ســاختار و عملکــرد
رسمایـهداری را بررســی کــرد ( )Harvey, 1985و ســپس ادوارد ســوجا در ســال  1996در کتابــی بــا عنــوان فضــای
ســوم :ســفرهایی بــه لسآنجلــس و دیگــر مکانهــای واقعــی و تصــور شــده ،بــه بررســی و تحلیــل چنیــن
امــری پرداختــه و بیــان منــود کــه فضــا بهانــدازه تاریــخ و جامعــه مهــم اســت و ابعــاد فضایــی زندگــی هیـچگاه
بهانــدازه ارتبــاط سیاســی و عملــی امــروز وســیع نبــوده اســت .حــال اگــر از ایــن اندیشـههای پایـهای و بنیادیــن
فاصلــه بگیریــم و بــه بررســی پژوهشهــای کنونــی بپردازیــم میتــوان دریافــت کــه در ســالیان اخیــر نیــز تحــت
تأثیــر ایــن نوشــتارها درزمینــه تولیــد فضــا مطالعــات مختلفــی صــورت گرفتــه اســت کــه هریــک از منظــری
ویــژه بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختهانــد .باالبــان )2010( 2در پژوهشــی بــا عنــوان انباشــت رسمایــه ،دولــت
و تولیــد محیــط مصنــوع بــه بررســی پدیــده تولیــد فضــا در ترکیــه پرداختــه و نشــان میدهــد مداخلــه دولــت
و سیاســتهای حامیتــی از جانــب دســتگاههای حکومتــی از عاملیتهــای اصلــی تولیــد محیــط مصنــوع در
ترکیــه بــوده اســت .وی همچنیــن بــه ایــن امــر اشــاره دارد کــه بازیگ ـران سیاســی بــا مداخلــه در فرایندهــای
شــهری نقــش ســوداگرانه خــود در فضاهــای شــهری را تثبیــت میکننــد.
اپســتول )2007( 3نیــز در پژوهــش خــود بــا اتــکا بــه آرای لوفــور درزمینــه بازطراحــی فضاهــای شــهری بــا
رویکــرد افزایــش قــدرت اجتامعــی شــهروندان و نقشآفرینــی آنــان بــه ســه عبــارت مفهــوم مــکان ،احســاس
مــکان و حضــور واقعــی مــکان بهعنــوان عنــارص اصلــی بازطراحــی فضاهــای شــهری میپــردازد و معتقــد اســت

6

فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

مکانیســمهای تولیــد فضــا در فرآینــد انباشــت رسمایــه در آراء هانــری
لوفــور ،دیویدهــاروی و ادوارد ســوجا

فضاهــای شــهری بایــد یــک تصویــر خارجــی ،یــک تصویــر ذهنــی و مفهومــی و یــک تصویــر حرف ـهای را بــه
منایــش گذارنــد تــا از ایــن طریــق تولیــد و بازتولیــد اجتامعــی فضــا محقــق شــود.
عارفیــن )2019( 4در مطالعــۀ خــود ،بــه بررســی مــدل دیویــد هــاروی از انباشــت رسمایــه و فرآینــد ســلب
مالکیــت از تجــارت امــاک و مســتغالت و متعاقــب آن خلــع یــد از مــردم فقیــر و بــه حاشــیه راندهشــده پرداختــه
و معتقــد اســت هــدف اصلــی چنیــن فرایندهایــی غصــب زمیــن اســت .وی همچنیــن در بررســی خــود در
بنــگالدش ناســازگاریهای زیــادی در مواجهــه بــا اثـرات شهرنشــینی رسیــع را دریافتــه و معتقــد اســت قربانیــان،
رنجهــای وصفناپذیــر را ب ـرای رسزمیــن خــود بــه دلیــل عــدم اج ـرای صحیــح قانــون ب ـرای محافظــت از آنهــا
در برابــر زمینخــواران روایــت میکننــد .در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان رسمایــهداری و فضــا ،داس)2009( 5
اســتدالل میکنــد کــه رسمایــهداری از یکســو بــه تولیــد فضــای نابرابــر منجــر میشــود و از ســوی دیگــر،
بهواســطۀ انحصــار فناوریهــای پیرشفتــه ،قیمــت کاالهــا را کاهــش میدهــد کــه موجــب انحصــار بــازار ،ســود
بیشــر و درنتیجــه موجــب نابــودی فضاهــای بومــی و ســنتی میشــود .هالورســن )2017( 6نیــز بــا تأکیــد بــر آراء
لوفــور و ســوجا دیالکتیــک فضایــی را بهعنــوان روشــی تحلیلــی توســعه میدهــد کــه قــادر بــه افشــا و توضیــح
تناقضــات ،معضــات و تنشهایــی اســت کــه فضایــی بــودن جنبشهــای اجتامعــی را دربــر میگیــرد وی معتقــد
اســت علیرغــم شــناخت علمــی شــکافهای درونــی در جنبشهــای مختلــف ،نیــاز بیشــری بــه مفهومســازی
ماهیــت ذات ـاً متناقــض جنبشهــای اجتامعــی بــا تأمــل در نقــش فضایــی وجــود دارد.
در پژوهشهــای انجامشــده داخلــی نیــز میتــوان بــه پژوهــش حبیبــی و جمشــیدی ( )1398اشــاره کــرد
کــه بــه بررســی تولیــد فضــا بــا تأکیــد بــر زندگــی روزمــره پرداختــه و ضمــن بررســی کلــی انــواع نظریــات
اجتامعــی بــه ســطحبندی آنهــا در خوانــش فضــا اشــاره دارنــد و ســپس بــا محوریــت کنــش بهمثابــۀ یکــی از
مهمتریــن الیههــای فضایــی بــه ســه نظریــۀ منایشــنامه ،پرکتیــس و تناقــض پرداختــه و پــس از بیــان مفاهیــم آن
ایــن نظریههــا را بــرای کاربســت در خوانــش فضــا ســطحبندی میکننــد.
یوســفی و همــکاران ( )1397در مطالعــۀ خــود بــه تحلیــل و بررســی رسمای ـهداری مســتغالت و تحــوالت
فضــا بــا تکیهبــر آراء هــاروی پرداختــه و ضمــن اشــاره بــه ایــن مهــم کــه رسمایـهداری مســتغالت ،یکــی از انــواع
رسمایـهداری اســت کــه در آن رسمایــه بـرای کســب ســود بیشــر ،بهجــای ایجــاد خالقیــت و رقابــت در تولیــد کاال
و خدمــات ،بــه ســوداگری یــا بورسبــازی زمیــن و مســکن اختصــاص داده و موجــب تضعیــف فعالیتهــای مولــد
میشــود معتقدنــد ایــن نــوع ســوداگری ،خصلــت ارزش دارایــی بــه زمیــن و مســکن میبخشــد.
افراختــه ( )1395در پژوهــش خــود بــر اندیشـههای ســوجا در بســر فراملــت تأکیــد داشــته و معتقــد اســت
در شــهر – ناحیههــای پسااســتعامری ،ایدههــای حاکــم نــه در رقابــت آشــکار بــا واقعیــت متمــرد شــهر بلکــه
بــا ظرافــت خــاص خــود را حاکــم کــرده اســت درنتیجــه فضــای ســومی ایجــاد گشــته کــه ماهیــت متمردانــه و
پویــای فراملــت را نهفتــه دارد.
فــراش خیابانــی و شــهابیان ( )1398نیــز در پژوهــش خــود بــه بررســی ایــن امــر از منظــر دگــر فضاهــا
پرداختــه و ســعی داشــتهاند تــا بهمنظــور شــناخت ماهیــت چنیــن فضاهایــی از مفاهیــم فضــای ســوم ســوجا
بهــره بربنــد آنهــا معتقدنــد آموخــن از ایــن فضاهــا بــه برنامهریــزان و طراحــان شــهری نشــان میدهــد،
کافههــا ظرفیــت آن را دارنــد کــه ویژگیهایشــان بهعنــوان مصادیــق دگــر فضــا ،در ابعــاد گوناگــون علــوم
شــهری در تئــوری و عمــل موردتوجــه و اســتفاده بهینــه ق ـرار گیرنــد.
در مجمــوع بررســی ســوابق مطالعاتــی حاکــی از ایــن امــر هســت کــه گرچــه پژوهشهــای مختلفــی در
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حیطــۀ تولیــد فضــا صــورت گرفتــه امــا بــه دلیــل گســردگی مفاهیــم آن هریــک رصف ـاً از منظــری خــاص بــه
آن پرداختــه و شــاخصها و مؤلفههــای مختلفــی چــون فاصلــه طبقاتــی ،تخریــب محیــط یــا تولیــد فضــای
رسمایـهای در چارچــوب رسمایـهداری ،زندگــی روزمــره و فضــای ســوم را موردبررســی قـرار دادهانــد حالآنکــه بــا
توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع و بــا توجــه بــه گســرش اندیشـههای لوفــور در آراء اندیشــمندان مختلــف ،نیــاز
بــه تبییــن مبانــی نظــری جامعتــر کــه دربردارنــدۀ اندیش ـههای هــر ســه اندیشــمند جهــت درک بهــر مفاهیــم
آنهــا باشــد محســوستر شــده کــه در ادامــه بــه آنهــا پرداختــه میشــود.

 -4مبانی نظری تحقیق
فضا و بنیانهای نظری تولید فضا
فضــا واژهای اســت کــه در انــواع زمینههــا از آن بهســادگی اســتفاده میکنیــم .کاربــرد ایــن واژه گون ـهای
اســت کــه گویــی ایــن واژه از قیــد هــر نــوع مســئله و تناقضــی آزاد اســت و توافقــی بــر رس آنچــه معنــی
فضاســت صــورت گرفتــه اســت (مدنــی پــور )1996 ،امــا درواقــع علــوم مختلــف و گروههــای مختلــف جامعــه،
تعاریــف و معانــی متنوعــی از فضــا دارنــد .دانــش انسانشناســی فضــا را جایــی میدانــد کــه انســانها در آن
زندگــی میکننــد« ،یعنــی رابط ـهای پیوســته از کنشهــای متقابــل بــا آن دارنــد :از آن تغذیــه میشــوند و آن را
تغذیــه میکننــد؛ از آن تغییــر پذیرفتــه و آن را تغییــر میدهنــد؛ در آن فضــا حرکــت میکننــد و بــا ایــن حرکــت
خــود ،در آن فضــا معنــا میآفریننــد؛ اج ـزای فضــا را بــه نشــانههای معنــاداری ب ـرای خــود تبدیــل میکننــد و
یــا نشــانههایی از بیــرون بــر فضــا میافزاینــد» (فکوهــی .)236 :1390 ،ادراک گروههــای مختلــف اجتامعــی
از فضــا ،تفاســیر و معانــی متفاوتــی را ایجــاد کردهاندکــه ایــن تنــوع خــود تاکیــد بــر اهمیــت فضــای منادینــی
دارد کــه راپاپــورت در تقســیمبندی فرهنگــی خــود از فضــا بــه آن اشــاره میکنــد (مدنــی پــور )193 :2003 ،لــذا
میتــوان گفــت تعامــل انســان در وهلــۀ اول بــا محیــط پیرامــون و ســپس بــا انســان در بســری بــه نــام فضــا
اتفــاق میافتــد .ایــن قبیــل فضاهــا را میتــوان در قالــب محیطهــای انسانســاخت کــه دارای بعــد عینــی و
بــری و نیــز بعــد ذهنــی میباشــد ،طبقهبنــدی منــود (فرهــودی ،تیمــوری و مهرآبــادی.)1387 ،
در حیطــۀ فلسفیشناســی فضــا نیــز ســه دیــدگاه عمــده در میــان آراء فلســفی اهمیــت بیشــری داشــته
و چارچوبهــای مفهومــی را ارائــه میدهنــد :موضــع مطلــق یــا جوهــری ،موضــع ربطــی یــا نســبی و موضــع
معرفتشــناختی (افــروغ .)2:1374 ،در ایــن زمینــه میتــوان بــه ایــن امــر اشــاره کــرد کــه در دهــۀ  60ناکارآمــدی
فضاگرایــی منجــر بــه شــکلگیری واکنشهــای گســردهای شــد کــه یکطــرف طیــف مارکسیســتها بودنــد
کــه فضــا را بــه طــور کامــل نفــی کردنــد؛ بهزعــم اینــان ،متــام روابــط و فرآیندهــاي فضایــی درواقــع روابــط
اجتامعیانــد کــه شــکل فضایــی پیداکردهانــد بهگون ـهای کــه در ایــن دوره تأکیــد بــر آن اســت کــه فضــا یــک
ســازۀ اجتامعــی اســت؛ طــرف دیگــر ایــن طیــف ،متفکرانــی بودنــد کــه ایــن گرایــش افراطــی را نپذیرفتهانــد و
ضمــن نفــی موضــع جوهــري فضــا ،موضــع ربطــی یــا نســبی اتخــاذ منودنــد و تأکیدشــان بــر ایــن بــود کــه اجتــاع
نیــز یــک ســازۀ فضایــی اســت ( Massey, 1987: 11نقــل ازایامنــی شــاملو و رفیعیــان .)1395 ،بهطوریکــه
هــاروی در مطالعــات خــود اشــاره میکنــد اینکــه میگوییــم فضــا مفهــوم نســبی اســت ،بــدان معناســت کــه
بایــد آن را چــون رابطــۀ بیــن اشــیاء درک کنیــم ،یعنــی فضــا وجــود دارد بهاینعلــت کــه اشــیاء وجــود دارنــد و
بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند .فضــا بــه یــک معنــای دیگــر هــم مفهومــی نســبی اســت کــه آن را فضــای ارتباطــی
مینامیــم .در ایــن حالــت بنــا بهاصطــاح الیپنیتــز بهعنــوان چیــزی موجــود در اشــیاء در نظــر گرفتهشــده
اســت ،بدیــن معنــا کــه فقــط هنگامــی میتــوان گفــت شـیء وجــود دارد کــه حــاوی مناســباتی بــا دیگــر اشــیاء
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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

مکانیســمهای تولیــد فضــا در فرآینــد انباشــت رسمایــه در آراء هانــری
لوفــور ،دیویدهــاروی و ادوارد ســوجا

باشــد و آن را بــروز دهــد .بــا درک مفهــوم فضــا و یافــن راههــای نشــان دادن آن ،میتوانیــم ادراک خــود از
رفتــار انســانی بــا مفهــوم کلــی چنیــن فضایــی را تطبیــق داده و بــه تحلیــل پدیدههــای شــهری ورود پیــدا کنیــم
(حامتــی نــژاد.)1399 ،
بنابرایــن از دهــۀ  1960میــادی بــه بعــد فضــا بــا تأکیــد بــر آنچــه فلســفه نــام فضــای رابطـهای میگــذارد
کاربــرد مییابــد (مدنــی پــور )8 :1996،در ایــن دوران رویکــرد دیالکتیکــی ،ویژگــی ارتباطــی بــودن فضــا -زمــان
و فضــای مجــازی ،از یکســو مجالــی بـرای فـرا رفــن از مفاهیــم مطلــق و نســبی را فراهــم مـیآورد و از ســویی
دیگــر بــه درک پدیدههــای اجتامعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی در فرآیندهــای شــهری کمــک میکنــد
(حامتــی نــژاد و شــورچه.)48 :1393 ،
درنهایــت بــا توجــه بــه کمبــود هریــک از دیدگاههــای پیشــین در دهــۀ  ،80دیــدگاه بینابینــی مطــرح
میشــود کــه قائــل بــه ایــن موضــوع اســت کــه فضــا یــک ســاخت اجتامعــی اســت امــا روابــط اجتامعــی نیــز
روی فضــا بنــا میشــود .در ایــن دوران نقــد و ظهــور اندیش ـههای نویــن فضایــی بــر پایــه دو جریــان هســتی
شــناختی و معرفتشــناختی ،یکــی نقــد شــهری مبتنــی بــر زمینههــای گســردهتر اقتصــاد سیاســی همبســته
باقــدرت و دیگــری نقــد شــهری مبتنــی بــر زمینههــای اجتامعــی همبســته بــا کنــش ،فضــا را از مقولـهای انتزاعــی
و انضاممــی فراتــر بــرده و در پرتــو مفاهیــم اجتامعــی بازتعریــف میکنــد کــه در تریالکتیکــی ســه وجهــی دامئـاً
در حــال تولیــد و بازتولیــد اســت (حبیبــی و جمشــیدی )1398 ،کــه در بخشهــای بعــدی بــه ترشیــح ایــن دو
زمینــه پرداختــه میشــود.
اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی فضا
اقتصــاد سیاســی دانــش میانرشــتهای محســوب میشــود کــه مبتنــی بــر درك جامــع فرآیندهــای اجتامعــی
در قالــب کنشهــای متقابــل دولــت و اقتصــاد در ســاخت و عملکــرد بــازار عمــل میکنــد .در اقتصــاد نوکالســیک
اعتقــاد بــر آن اســت کــه تعــادل موجــود در مناطــق و اشــتغال ،درآمــد و مؤلفههــای اقتصــادی حاصــل عملكــرد
ظريــف بــازار اســت .در مقابــل ،دیدگاههــای مغایــر چــون نئومارکسیســت هــا معتقدنــد رسمايــه همــواره
جغرافيــای نابرابــر را طلبيــده اســت و در دهههــای اخیــر بــا تحليــل تقســيم بیناملللــی كار و تنــاوب صنعتــی
بــه نقــش راهــردی دولــت بــه شــيوه دموكراتيــك در كاهــش نابرابریهــا از طريــق سیاســتهای منطقــهای
تأكيــد میکنــد (رهنامیــی و وثوقــی لنــگ1392 ،؛ ایامنــی شــاملو و همــکاران.)1395 ،
جامعــۀ رسمای ـهداری نیــز بــر پایــه نوعــی از تولیداتــی اســت کــه در آن تولیــد کاالهــای مفیــد تابــع ارزش
مــازاد اســت .از ایـنرو اقتصــاد سیاســی فضــا را میتــوان تعمیــم نقــد مارکــس از اقتصــاد سیاســی عنــوان کــرد.
بنیــان طبیعتگرایانــه اقتصــاد سیاســی کالســیک توســط مارکــس مــورد ســؤال قـرار گرفتــه و او نظریـهای دربــارۀ
جامعــه رسمای ـهداری ارائــه میدهــد کــه در مفاهیــم ارزش ،ارزش مــازاد و طبقــه ریشــه داشــته اســت (ایامنــی
شــاملو و رفیعیــان .)1395 ،بنابرایــن میتــوان دریافــت مفهــوم اقتصــاد سیاســی فضــا و بنمایــۀ آن نشــأتگرفته
از رویکــرد اقتصــاد سیاســی اســت و اقتصــاد سیاســی فضــا بــا حفــظ اصــول تحلیلهــای اقتصــاد سیاســی ،آن را
در قالــب فضــا تعمیــم داده اســت (افــروغ.)1376 ،
از آنجــا کــه دیــدگاه اقتصــاد سیاســی عوامــل اجتامعــی و تاریخــی تأثیرگــذار بــر فعالیتهــای اقتصــادی
را شناســایی میکنــد ،اقتصــاد سیاســی فضــا ،بــه داللتهــای فضایــی مباحــث گســردهتر میپــردازد (اطهــاری،
 .)1389همچنیــن ایــن دیــدگاه ،فضــا را در محــدودۀ ملــی و بیناملللــی پدیــدهای میدانــد کــه ابتــدا تولیــد شــده
و ســپس تــاش میکنــد تــا ســازوکارهای حاکــم بــر تولیــد فضــا را بیابــد .انعــکاس روابــط طبقاتــی را میتــوان
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اولیــن نتیج ـۀ تولیــد فضــا چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم دانســت (افراختــه و حجــی پــور1394 ،؛ محملــی
ابیانــه .)1390 ،درواقــع در رويكــرد اقتصــاد سياســی فضــا هــر ايدئولــوژی اقتصــادی و هــر فلســفه سياســی،
فضــاي جغرافيايــی خــاص خــود را میســازد بــه همـراه تغییراتــی کــه ایــن تغییــر ســازمان تولیــد رسمایـهداری ،از
ســازمانیافته بــه منعطــف؛ مطرحشــدن رصفههــای میــدان بهجــای رصفههــای مقیــاس و جهانیشــدن اقتصــاد
الزامــات فضایــی نوینــی را مطــرح میکنــد .بنابرايــن از ایــن جریــان میتــوان برداشــت کــرد کــه فضــا تبديــل بــه
كااليــی میشــود ،بــدون هيــچ حساســيت سياســی خاصــی و ماننــد هــر كاالي ديگــری در جامعــه توليــد و مــرف
میشــود (اطهــاری 1389،و برهانــی و همــکاران .)1396 ،ازایـنرو میتــوان گفــت هــدف اقتصــاد سیاســی فضــا،
کشــف الگوهــای فضایــی فرآینــد تولیــد ،توزیــع و مــرف و نقــش دولــت ،گروههــا و طبقــات اجتامعــی در
شــکل بخشــی بــه ایــن الگوهاســت .چراکــه اقتصــاد سیاســی فضــا ،زمینهســاز 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 بـرای تولیــد و بازتولیــد رسمایـهداری اســت و رشایــط الزم بـرای پاســخ بــه ایــن نیازهــا اســت کــه
سیاس ـتهای شــهری را در راســتای منافــع طبقــه رسمای ـهدار شــکل میدهــد (محملــی ابیانــه.)1390 ،
مکانیسم تولید فضا :تریالکتیک سهگانۀ لوفور
تولیــد فضــا یعنــی هــر جامع ـهای فضــای مخصــوص بــه خــود را هامنگونــه کــه بایــد و همچــون ابــژهای
ب ـرای تحلیــل و توضیــح کلــی نظــری عرضــه میکنــد .فضایــی کــه بــه فرهنــگ جامع ـهای خــاص تعلــق دارد و
محصــول کنشهــای فضایــی منحرصبهفــردی اســت کــه در هــان فرهنــگ نهفتــه اســت ،لوفــور رسمای ـهداری
را بهمنزلــۀ شــیوۀ تولیــد میدانــد و معتقــد اســت شــیوۀ تولیــد رسمایــه دارانــه ،فضاهایــی را کــه بیــش از ایــن
نامولــد بــه نظــر میرســیدند ،بــه خــودش ضمیمــه میکنــد و بخشهــای جدیــدی را ابــداع میکنــد و حتــی
بح ـران رسمای ـهداری تاکنــون بــه کمــک تولیــد فضــا آرام شــده اســت ،او چنیــن تحلیــل میکنــد کــه بدینســان
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 رسمایـهداری برخــاف فئودالیســم و منونههــای دیگــر کــه محلــی
باقــی میماننــد ـ جهانــی میشــود و مســئلۀ فضــا را بایــد در همیــن مقیــاس جهانــی کــه عمــل میکنــد،
مــورد جســتجو ق ـرارداد و در مقیــاس جهانــی اســت کــه فضــا بازتولیــد هــم میشــود ،درواقــع شــیوۀ تولیــد
رسمایـهداری فضاهــای جهانــی را بــه وجــود مـیآورد و فضــای سیاســی کــه بــر اقتصــاد ســایه افکنــده بــا آن تلفیق
میشــود .فضــای اجتامعــی و سیاســی نیــز در مقیــاس جهانــی پیوندهــای محلــی و ملــی را بــا نیروهــای مولــد ،بــا
فناوریهــای پیرشفتــه ،بــا روابــط مالکیــت ،بــا اشــکال ســازماندهی و بــا ایدئولوژیهــا (بهویــژه بازمناییهــای
حریــم هوایــی ،اطالعــات) بازتولیــد و تشــدید میکنــد (صابونچــی و همــکاران)1394 ،؛ بنابرایــن هامنطــور
کــه اشــاره شــد مناســبات رسمایـهداری در جوامــع مــدرن رونــد تولیــد فضــای زیســت انســانها را دچــار تحــول
میکنــد .از منظــر لوفــور ایــن تولیــد فضــا و تحمیــل آن بــه زندگــی هــرروزۀ شــهروندان از ســوی نظــم باالدســت
در راســتای ســاختارمند کــردن و برنامهریــزی منــودن زندگــی روزمــره اســت (فکوهــی)1390 ،؛ کــه وی زندگــی
روزمــره را نیــز محــل اصلــی مقاومــت اجتامعــی میدانــد کــه در فضــا و از طریــق فضــا در اشــکال گوناگــون
کنــش اجتامعــی در یــک آرایــش فضایــی خــاص تجلــی مییابــد (جمشــیدی و حبیبــی .)1399 ،در حقیقــت درک
فضامنــدی رسمای ـهداری در تحلیــل مارکــس ،اب ـزاری خالقانــه ب ـرای پــروژۀ هــری لوفــور درزمینــۀ تولیــد فضــا
ایجــاد کــرده و منجــر بــه طــرح فضــا بهعنــوان یــک اصــل بنیــادی در درک رسمایـهداری توســط او شــده اســت و
هــدف نهایــی لوفــور نیــز ایــن بــوده کــه نشــان دهــد فضــا اساسـاً یــک امــر سیاســی اســت و هرگونــه شــناخت
واقعــی از فضــا بایســتی مســئله چگونگــی تولیــد فضــا را مدنظــر قـرار دهــد (لوفــور.)1991 ،
پــس از تولیــد ،فضــا مــرف میشــود ،لــذا پرداخــن بــه آن نیــز اهمیــت مییابــد .در تولیــد و مــرف
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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

مکانیســمهای تولیــد فضــا در فرآینــد انباشــت رسمایــه در آراء هانــری
لوفــور ،دیویدهــاروی و ادوارد ســوجا

فضــا ،هــر نظــم فضایــی جدیــدی بــا ابزارهــای تولیــد خــود در شــهر و فضاهــای آن هم ـراه میشــود کــه ایــن
ابزارهــا در قبضــۀ قــدرت ق ـرار دارنــد .قــدرت ضمــن کنــرل تولیــد فضــا ،مــرف فضــا را نیــز مهــار میکنــد و
میکوشــد تــا شــهر گرایــی را بــه روشــی ب ـرای تضمیــن بقــای خــود ســوق دهــد؛ مــرف فضــا نیــز بــه معنــای
خریــد آن نیســت ،بلکــه همتـراز بــا جســتجو در شــناخت فضاهــا ،همچــون کاالیــی مرصفــی اســت و از طریــق
فعالیتهایــی بازتــاب مییابــد کــه روشهــای خالقانــه را در عمــل دربرمیگیرنــد .در ای ـن بیــن اشــاره بــه ایــن
نکتــه نیــز رضوری اســت کــه شــاید تولیــد فضــا ب ـهکل در دســتان قــدرت باشــد؛ امــا مــرف خالقانــۀ فضــا در
دســت شــهروندان و اســتفادۀ خــاص آنــان از زمــان و فضــا اســت .ازایـنرو اســت کــه مــرف خودخواســتۀ فضــا
در برابــر شــیوۀ قاهرانــه تولیــد آن ق ـرار میگیــرد و بــه پاســخ مــردم در برابــر شــیوههای تولیــد فضــا تعبیــر
میگــردد (برزگــر و حبیبــی.)1399 ،
چنیــن نگرشهایــی بــه تولیــد و مــرف فضــا در اندیش ـههای لوفــور منتــج از جــدل ســه ســویه و واجــد
ابعــاد فضا-زمــان اســت جــدل ســه ســویۀ نیــز شــامل ســه جــز اســت کــه بــه یکدیگــر پیونــد خوردهانــد امــا
هویــت منحرصبهفــرد خــود را نگهداشــتهاند کــه لوفــور آن را کنــش فضایــی ،7بازمنــود فضایــی 8و فضــای
بازمنــود 9در درون یــک کلیــت رسمایــه دارانــه تصــور میکنــد 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 ( )1991کنــش فضایــی /فضــای دریافتــه شــامل تولیــد و بازتولیــد روابــط فضايــی بیــن ابژههــا
و محصــوالت اســت کــه شــیوۀ شــکلگیری هــر جامعـهای 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 جامعـهای خــاص بــا آن فضــا ،ايــن انســجام تلویحـاً بــه معنــای ســطحی تضمینشــده از رقابــت
و ســطحی خــاص از عملکــرد اســت.
لوفــور همچنیــن اشــاره دارد کــه کنــش فضایــی یــک جامعــه توســط فهــم و کشــف فضــای آن آشــکار
میشــود 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 ،بهمنزلــه چارچــوب
فیزیکــی و رسمایــه محصــور ،اقــدام میکنــد (هــاروی )1985 ،در هــر دوی ایــن مراحــل ،محیــط مصنــوع و
ســاختار فیزیکــی ،برخاســته از اندیشــۀ رسمایـهداری تولیــد میشــود .ایــن ســاختار نوعــی رفتــار شــخصی وزندگــی
اجتامعــی را میطلبــد کــه بــا تــرف و ســلطه بــر فضــا بــه آن دســت مییابــد کــه در بخشهــای بعــدی بــه
آن اشــاره خواهــد شــد.
بازمنایــی فضایی/فضــای پنداشــته نیــز بــه روابــط تولیــد و بــه نظمــی کــه آن روابــط برق ـرار میکننــد و در
نتیجــه بــه دانــش ،بــه نشــانهها ،بــه رمزهــا و بــه روابــط مســتقیم گــر ه خوردهانــد .بازمنایــی فضایــی درواقــع
شــامل فضــای بــه مفهــوم درآمــده ،فضــای دانشــمندان ،طراحــان ،برنامهري ـزان شــهری ،مقس ـمهای فنســاالر و
مهندســان اجتامعــی و شــامل همهکســانی میشــود کــه آنچــه زيســته اســت و آنچــه دريافتــه اســت بــا آنچــه
پنداشــته اســت يکســان تلقــی میکننــد (لوفــور )1991 ،یــا بهعبارتیدیگــر هــان بازمناییهــای فضــا بــه دســت
مأموریتهــای دولــت یــا متخصصــان برنامهریــزی فضــا اســت .درواقــع در مفهومپــردازی 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 برمیگیــرد (جــوان و همــکاران.)1392 ،
درنهایــت فضــای بازمنایــی دربرگیرنــدۀ فضــای زیســته شــده مســتقیامً از طريــق تصاويــر و منادهــای مرتبطش
و درنتیجــه فضــای ســاکنان و کاربــران اســت .اینهــا تجربههــای زیســتهای هســتند کــه درنتیجــۀ رابطــهای
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ديالکتیکــی بیــن عمــل فضايــی و بازمنودهــای فضــا ظاهــر میشــوند (لوفــور .)1991 ،درواقــع فضاهــای بازمنایــی
شــده شــامل منادگراییهــای پیچیــده و گاهــی رمزگــذاری شــدهای اســت کــه بــا ابعــاد پنهــان زندگــی اجتامعــی
پیونــد خــورده اســت؛ ایــن فضــا واجــد تجربــۀ مســتقیم و زیســتۀ افـراد یــا هــان منودهــای زندگــی روزانــه افـراد
اســت (حبیبــی و برزگــر()1397 ،شــکل .)1

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

تولید فضا و ظهور چرخههای انباشت رسمایه از دیدگاه دیوید هاروی
هـمآوا بــا نظریــات لوفــور دیویــد هــاروی نیــز بــاور دارد کــه رسمایــه در یــک زمینــۀ جغرافیایــی و تاریخــی
عمــل میکنــد و منجــر بــه خلــق اشــکال متنــوع فضایــی میشــود؛ در حقیقــت هــاروی بــه نحــوی بحــث تولیــد
فضــای لوفــور را بســط داده و عمیقتــر وارد حــوزه رسمایــه دارانــه میشــود .از دیــدگاه هــاروی ،کنشهــای
فضایــی مــادی ،بــر جریانهــای فیزیکــی و نیــز دگرگونیهــای تعامالتــی کــه از طریــق فضــا ،تولیــد و بازتولیــد
ِ
بازتولیــد رصف منجــر
اجتامعــی را تضمیــن میکننــد داللــت دارد کــه برآینــد ایــن کنشهــا منیتوانــد بــه
شــود؛ بلکــه در بازتولیــد کنشهــای متضــاد نیــز تأثیرگــذار اســت .ایــن کنشهــا تفــاوت میآفریننــد ،ایجــاد
متایــز میکننــد ،رابطــۀ قــدرت تولیــد میکننــد ،چیــزی را جــدی میگیرنــد و امــوری را بــه حاشــیه میراننــد
(هــاروی.)1990،
بهطورکلــی میتــوان گفــت تجزیهوتحلیــل هــاروی در ایــن زمینــه حــول دو موضــوع اســت :انباشــت
رسمایــه و مبــارزۀ طبقاتــی کــه ویژگــی متناقــض ایــن دو مضمــون ،چگونگــی مفهومســازی فضــا را تعییــن میکنــد.
ازنظــر هــاروی ( ،)2003گــردش رسمایــه بهعنــوان ویژگــی اصلــی سیســتم رسمایـهداری ،فراینــد جســتجوی ســود
اســت کــه در آن از پــول بـرای تولیــد کاالهــای جدیــد اســتفاده میشــود .اگرچــه تــداوم ایــن گــردش بـرای زنــده
مانــدن مبــارزۀ طبقاتــی رسمای ـهداری از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت ،امــا آن را بــه خطــر نیــز میاندازنــد؛
بهعبارتدیگــر ،مبــارزۀ طبقاتــی در درون رسمای ـهداری باعــث ایجــاد مشــکل انباشــت میشــود و ایــن مشــکل
از طریــق تولیــد فضــا در شــهر حــل خواهــد شــد؛ درنتیجــه ،هــاروی یــک مــدل چرخ ـهای از رسمایهگذاریهــا
در محیــط مســکونی یــا بخــش امــاک و مســتغالت را کــه ناشــی از مشــکل انباشــت بیشازحــد درروش تولیــد
رسمای ـهداری اســت ارائــه میدهــد و اســتدالل او مبتنــی بــر متایــز ســه مــدار انباشــت رسمایــه اســت (Arefin,
.)2019
مــدار اولیــه اســاس تولیــد کاال اســت کــه در آن مشــکل انباشــت بیشازحــد ایجــاد میشــود .از مــدار اولیــه
بهعنــوان حــوزه تولیــد نیــز یــاد میشــود کــه در آن تولیــد ارزش تعمیــم مییابــد درواقــع در ایــن مــدار تضادهــای
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ناشــی از گرایــش رسمای ـهداران منفــرد بــه رسمایهگــذاری بســیار مشــهود اســت کــه ایــن رسمایهگذاریهــا در
فضــا آنقــدر ادامــه مییابــد تــا انباشــت مــازاد اتفــاقافتــد (.)Harvey, 1978
گرایــش بــه انباشــت مــازاد در ایــن بخــش نیــز میتوانــد ذیــل بهانههایــی مختلــف چــون تولیــد مــازاد کاال-
فراوانــی کاال در بــازار؛ مــازاد کار و یــا نــرخ صعــودی بهرهکشــی از نیــروی کار؛ نــرخ کاهشــی ســود؛ بــروز رسمایــۀ
مــازاد بــه شــکل ظرفیــت تولیــدی بالاســتفاده یــا رسمایــۀ پولــی فاقــد فرصتهــای رسمایهگــذاری ســودآور و یــا
ترکیبــی از مــوارد فــوق رخ دهــد (هــاروی .)30 :1985 ،بااینحــال هــاروی بــه ایــن امــر نیــز اشــاره میکنــد
تــا هنگامیکــه فضــا بــا محدودیــت گــردش و انباشــت رسمایــه مواجــه باشــد ارزش اضافــی تولیــد نخواهــد
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 میشــود ()Feldman, 2015؛ گــذر از ایــن مرحلــه نیازمنــد
ســازماندهی چرخــۀ دوم اســت.
چرخــۀ دوم شــامل تولیــد رسمایــه ثابــت و محــل مــرف و مســتلزم تولیــد محیــط مصنــوع اســت .در ایــن
چرخــۀ هــاروی مســائل ناشــی از تولیــد و مــرف کاالیــی کــه مســتلزم دورههــای متفــاوت بهرهبــرداری ،گــردش
و نظایــر آن اســت نیــز مدنظــر قـرار داده و بــا بســط اندیشــۀ مارکــس مالحظــات مربــوط بــه تشــکیل رسمایــه
ثابــت و وجــوه مــرف را ارائــه میدهــد (هــاروی.)31 :1985 ،
در واقــع هــاروی بــا متایــز میــان رسمایــۀ محصــور و رسمایــۀ ثابــت کــه بهمنزلــۀ چهارچــوب فیزیکــی تولیــد
عمــل میکنــد ،رسمایــۀ ثابــت را محیــط مصنــوع بـرای تولیــد میخوانــد .وی همچنیــن معتقــد اســت در جانــب
مــرف نیــز بــا ســاختاری مــوازی روبــهرو هســتیم و وجــوه مرصفــی از کاالهایــی تشــکیل میشــود کــه نــه
بهعنــوان دادۀ مســتقیم بلکــه در کمــک بــه مــرف مورداســتفاده قــرار میگیرنــد .در ایــن میــان برخــی از
اقــام مســتقیامً در چهارچــوب فراینــد مــرف محصــور هســتند درحالیکــه ســایر کاالهــا بهمنزلــه چهارچــوب
فیزیکــی مــرف (مســکن ،پیــادهرو) عمــل میکنــد کــه ایــن کاالهــای نــوع دوم ،محیــط مصنــوع بـرای مــرف
نامیــده میشــود و رسمایهگــذاری در محیــط مصنــوع مســتلزم ایجــاد چشــمانداز فیزیکــی متامعیــار بــرای
تولیــد ،گــردش ،مبادلــه و مــرف اســت ایــن جریــان ســوم بهســوی داراییهــای ثابــت و تشــکیل وجــوه مــرف
را هــاروی چرخــۀ دوم مینامــد (هــان.)33-32:
درنهایــت تصویــر جریــان رسمایــه بــا چرخــۀ ســوم تکمیــل میشــود کــه گام نخســت آن رسمایهگــذاری در
علــوم و تکنولــوژی و گام دوم آن طیــف گســردهای از هزینههــای اجتامعــی ماننــد آمــوزش و ســامت اســت کــه
عمدت ـاً بــه بازتولیــد نیــروی کار معطــوف اســت .قابلذکــر اســت کــه ب ـرای رسمای ـهداران منفــرد انجــام چنیــن
رسمایهگذاریهایــی هرقــدر هــم کــه مطلــوب باشــد دشــوار اســت چراکــه یکبــار دیگــر رسمای ـهداران مجبــور
میشــوند تــا حــدودی خودشــان را بهســان یــک طبقــه – معمــوالً بهواســطۀ دولــت -ســازمان دهنــد و بــه
همیــن دلیــل راههایــی را بـرای هدایــت رسمایــه بــه مجــاری تحقیــق و توســعه و بهبــود کمــی و کیفــی نیــروی
کار پیــدا کننــد (هــاروی.)34-33 :1985 ،
دیالکتیک فضایی -اجتامعی 10سوجا
در بخشهــای قبلــی اشــاره شــد کــه فضــا بهعنــوان یکــی از واقعیتهــای جهــان مــادی ،اندیشـهورزیهای
پردامن ـهای را برانگیختــه اســت .ادوارد ســوجا نیــز بهعنــوان یکــی دیگــر از ایــن اندیشــمندان هامننــد لوفــور و
هــاروی ایــدۀ رسمایــه فضایی را بهعنوان بخشــــی از جریــــان علیــــت فضایــــی شــــهری و رشح تأثیرات فضایـــی
شـــهرها بـــر فرآیندهـــای اجتامعـــی و جریانـــات شـــهری شناســـایی میکنــد .او همچنیــن بـــر ارتبــاط پذیــری و
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تناســـب ایـــن ایـــده بـــا اندیشـــۀ ســـرمایۀ اجتامعـــی تأکید میمناید (انصاری و پرتوی.)1396 ،
ســــوجا در ریشهشناســی ایدههــای 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 دسرتسـی 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 میکنند و ازنظر او ایــــدۀ ســــرمایۀ فضایـــی تأثیرات آفرینندگـی انباشـــتگی شـهری را آشـکار
میکنــد(.)Soja, 2011
ســوجا ( )1996همچنیــن بــر اســاس نظریــات اندیشــمندان قبلــی میپذیــرد کــه فضــا یــک ســازۀ اجتامعــی
اســت کــه بــر اســاس مــکان شــکل میگیــرد؛ بنابرایــن فضــا محصــول جامعــه اســت .در ایــن زمینــه وی معتقــد
اســت ،هــر شــکلگیری اجتامعــی (فئودالیســم ،رسمایـهداری) را بایــد از ســه منظــر دیــد :تاریــخ ،فضــا و روابــط
اجتامعــی.
وجــه تاریــخ بازمــان ،پدیدههــای طبیعــی و تاریخــی و هــر چیــزی کــه بــه ســاخت یــک فرماســیون اجتامعــی
اشــاره میکنــد ،مرتبــط اســت .وجــه فضایــی ،نحــوۀ ســازماندهی گروههــای انســانی در مــکان اســت و روابــط
بیــن طبیعــت ،انســان و دنیــای مصنوعــی او را دربــر میگیــرد و وجــه ســوم بــه روابــط اجتامعــی و پویایــی
تولیــد مربــوط میشــود کــه ازنظــر ســوجا ،مطالعــۀ فضایــی بــدون توجــه بــه ابعــاد تاریخــی و اجتامعــی ناکافــی
خواهــد بــود(  .)Kosari and Amoori, 2018در حقیقــت ســوجا بــه ایــن مهــم اشــاره دارد کــه فضــا بهانــدازه
تاریــخ و جامعــه مهــم اســت و ابعــاد فضایــی زندگــی مــا هیـچگاه بهانــدازۀ ارتبــاط سیاســی و عملــی امــروز مــا
وســیع نبــوده اســت و انفجــار بحــث در مــورد فضــا نیــز ناشــی از تــرس از بیریشــگی و بیمکانــی در دنیــای
امــروز اســت (فـراش خیابانــی و شــهابیان.)1398 ،
بنابرایــن ،ســوجا رویکــرد تریالکتیکــی بیــن تاریخگرایــی ،فضایــی و اجتامعــی را مطــرح میکنــد و اشــاره
دارد کــه انســانها بهطــور همزمــان تاریخــی ،فضایــی و اجتامعــی هســتند کــه هــر یــک از ایــن ســه جنبــه در
رابطــه بــا دو جنبــه دیگــر شــکلگرفته و تنهــا بــا رویکــرد مثلثی(تریالکتیــک بــودن) قاب ـلدرک اســت (Kosari
)and Amoori, 2018؛ کــه ایــن تریالکتیــک بــودن نیــز در ماهیــت فضــای ســوم ســوجا خــود را نشــان میدهــد
(شــکل .)2

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

ســوجا همچنیــن بــا تکیهبــر اندیشـههای لوفــور در فراینــد تولیــد فضــا و رسمایـهداری معتقــد اســت بایــد
بیــن ســه مفهــوم کنــش فضایــی ،بازمنایــی فضایــی و فضــای بازمنایــی متایــز قائــل شــد؛ ازایـنرو خــود در وهلــۀ
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اول بــه کاوش عمیقتــر در سـهگانه تولیــد فضــای لوفــور پرداختــه و تریالکتیــک خــود را در قالــب فضــای اول،11
فضــای دوم 12و فضــای ســوم 13منطبــق بــا آن واضحتــر و کاملتــر بیــان مــی کنــد (.)Halvorsen, 2017
ســوجا معتقــد اســت کــه فضــای اول بــه کنــش فضایــی /فضــای تصــور شــده لوفــور مربــوط میشــود .ایــن
درک مــادی از فضــا ،نحــوۀ تعامــل افـراد بــا آن فضــا و روشهایــی اســت کــه از طریــق آن فضــا تولیــد ،ســاخته و
بازســازی میشــود .او بیــان میکنــد کــه عمــل فضایــی ،بهعنــوان فرآینــد تولیــد شــکل مــادی فضایــی اجتامعــی
اســت کــه هــم بهعنــوان واســطه و هــم بهعنــوان نتیجــه فعالیــت ،رفتــار و تجربــه انســانی ارائــه میشــود ،در
حقیقــت معرفتشناســی فضــای اول ســوجا بــر تحلیــل و تفســیر مــن اشــیاء فیزیکــی در فضــای درک شــده مترکــز
دارد و معتقـ�د اسـ�ت کـ�ه عمـ�ل فضایـ�ی و جغرافیـ�ای مـ�ادی نتیجـ�ۀ تاریـ�خ و اجتامعـ�ی اس�ـت( (�Meskell-Brock
 .)en, 2020; Li and Zhou, 2018ســوجا همچنیــن معتقــد اســت کــه فضــای دوم در مفاهیــم وی ،بــه بازمنایــی
فضــای لوفــور مربــوط میشــود .ایــن فضــا بهعنــوان فضــای تصــور شــده و فضــای طراحــان ،برنامهریــزان،
شهرســازان و غیــره اســت .ســوجا بهوضــوح بــه ایــن امــر اشــاره دارد کــه فضــای دوم نــهتنهــا بهعنــوان فضــای
نگهبــان دانــش و نشــانهها ،بلکــه همچنیــن بهعنــوان فضایــی ب ـرای اندیشــه و بینــش اتوپیایــی مفهومســازی
میشــود ()Meskell-Brocken, 2020؛ امــا آنچــه ســوجا بیــش از ایــن مــوارد بــر آن تأکیــد دارد فضــای ســوم
اســت کــه ســوجا معتقــد اســت ایــن فضــا مرتبــط بــا مفهــوم فضاهــای بازمنایــی لوفــور اســت کــه وی آن را بســط
داده اســت .معرفتشناســی فضــای ســوم بــر ایجــاد ساختارشــکنیهای دلســوزانۀ بیپایــان و بازســازیهای
اکتشــافی از فضــای درک شــده و فضــای تصــور شــده بــا تزریــق امکانــات جدیــد بــه فضــای زیســته مترکــز دارد.
در معرفتشناســی فضــای ســوم ،فضــای واقعــی هــم ســوبژکتیویته و هــم عینیــت ،انتـزاع و انضــام ،واقعیــت و
تخیــل ،معلــوم و مجهــول ،تکـرار و تفــاوت ،ســاخت و ساختارشــکنی فکــر و بــدن ،آگاهــی و ناخــودآگاه ،زندگــی
روزمــره و تاریــخ بیپایــان دارد ،از منظــر ســوجا فضــای ســوم ،فضایــی اســت کــه در آنهمــه چیــز باهــم جمــع
میشــود (( )Li and Zhou, 2018; Jordan and Elsden-Clifton, 2014شــکل .)3

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

 -5بحث
هامنطــور کــه بیــان شــد فضــا مفهومــی پیچیــده اســت کــه در علــوم مختلــف نگرشهــای متفاوتــی نســبت
بــه آن وجــود داشــته اســت از دیــدگاه دانــش انسانشناســی فضــا جایــی اســت کــه انســانها در آن زندگــی
میکننــد و از دیــد علــوم اجتامعــی بســری اســت کــه در آن تعامــل انســان در وهلــۀ اول بــا محیــط پیرامــون
و ســپس بــا انســان صــورت میگیــرد .همچنیــن در طــول ســالیان مختلــف چرخشهایــی در نگــرش نســبت بــه
فضــا وجــود داشــته و از دهــۀ  80دیــدگاه بینابینــی مطــرح گشــته کــه قائــل بــه ایــن موضــوع اســت کــه فضــا
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یــک ســاخت اجتامعــی اســت امــا روابــط اجتامعــی نیــز روی فضــا بنــا میشــود .بــر ایــن اســاس فضــا در پرتــوی
ســهگانهها تجلــی مییابــد کــه شــاید بتــوان ســهگانۀ لوفــور را بهعنــوان اصلیتریــن بنیــاد تفکــرات بعــدی
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 هدایتشــده و جریــان بازتولیــد تریالکتیــک فراهــم میشــود کــه بهطورکلــی لوفــور اظهــار مـیدارد .اگــر
ایــن تریالکتیــک بهعنــوان یــک مــدل ذهنــی تلقــی شــود ،همــه اســتحکاماتش را از دســت میدهــد و اگــر آن
را رصف ـاً انضاممــی و عینــی دریابیــم ،در ایــن صــورت بهشــدت محدودشــده اســت .پــس بایــد برهــم نشســت
تولیــد مــادی ،تولیــد ایدئولــوژی و تولیــد معنــا را دریــک مــکان و در یکزمــان تصــور کنیــم تــا گــردش مــداری
مــدل حفــظ شــود .اهمیــت تحلیــل لوفــور از تریالکتیــک نیــز ازاینجــا نشــئت میگیــرد کــه هژمونــی رسمایـهداری
در فضــا عملــی میشــود تــا بانظــم بخشــی بــه جامعــه ،کنــرل ســاختار فضاهــا و بازتولیــد آن تضمیــن شــود کــه
ازنظــر لوفــور تحولــی مــوازی بیــن هژمونــی رسمایـهداری در غــرب مــدرن و تولیــد فضــای انتزاعــی وجــود دارد و
رسمایـهداری هامننــد فضــای انتزاعــی همگنســازی ،طبقاتــی ســازی و پراکندهســازی اجتامعــی پديــد آورد اســت
(لوفــور .)1991 ،وی همچنیــن اذعــان دارد کشمکشــی کــه در ارتبــاط بــا تولیــد فضــا در شــهر دیــده میشــود،
در اثــر ایــن اســت کــه قــدرت بــا اشــغال و تولیــد فضــا ،در برابــر مــردم و زمــان خودخواســته بـرای مــرف فضــا
قــرار میگیــرد و مــردم بــا اســتفاده خاصــی کــه از فضــا و زماندارنــد میکوشــند تــا فضــای زیســتۀ خــود را
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 مؤلفههــای زندگــی اجتامعــی و روزمــره
مــردم شــکل میگیــرد کــه زندگــی روزمــره نیــز مبتنــی بــر دو امــر روزمــره و روزانــه چارچــوب زندگــی اجتامعــی
را شــکل میدهــد.
امــر روزمــره امــری یکنواخــت تولیدشــده تحــت ســلطه و در بســر سیاسـتها و قواعــد عــام کارکردگرایــی
مبتنــی بــر پایگاههــای قــدرت (سیاســی و اقتصــادی) اســت کــه هــدف آن حفــظ یکپارچگــی سیســتم جامعــه
اســت و امــر روزانــه امــری خالقانــه مبتنــی بــر مطالبــات انســانی در بســر فضــای زیســته و سیاســتهای
مقاومتــی در تقابــل بــا پایگاههــای قــدرت تجلــی مییابــد و هــدف آن رهایــی از ســلطه اســت؛ کــه بررســی
مطالعــات حاکــی از ایــن بــوده اســت کــه فضــای زندگــی روزمــره از طریــق کنشهــای اجتامعــی مبتنــی بــر
نیازهــا و ســایق ســازنده امــر روزمــره (وابســته بــه نیازهــای ســاختار قــدرت) ،روزمرگــی (وابســته بــه نیازهــای
ســاختارهای قــدرت و تطبیــق نظــام کنشــی) و یــا امــر روزانــه (وابســته بــه نیازهــای نظــام کنشــی خالقانــه)
تولیــد ،بازتولیــد و مــرف میشــوند .بــر ایــن اســاس ســه نــوع فضــای روزمــره نیــز (وابســته بــه ســاختار)،
فضــای روزمرگــی (وابســته بــه عاملیــت (منفعــل)) و فضــای روزانــه (وابســته بــه عاملیــت (فعــال و خــاق))
قابلشناســایی خواهــد بــود (حبیبــی و جمشــیدی.)1398 ،
هــاروی چنیــن سـهگانهای بــا عنــوان چرخــۀ اول ،دوم و ســوم ارائــه کــرده و بیــش از هــر چیــزی بــر چرخــه
دوم تأکیــد دارد .درواقــع هــاروی بهطــور خــاص بــازار امــاک و مســتغالت را بهعنــوان یــک مــدار ثانویــه بـرای
گــردش رسمایــه در نظــر گرفتــه اســت ( )Harvey,1978و بهوضــوح بــه ایــن امــر اشــاره دارد کــه رسمای ـهداری
در تــاش اســت تــا جغرافیایــی ایجــاد کنــد کــه ب ـرای بازتولیــد و تکامــل بعــدی مناســب باشــد؛ امــا بهطورکلــی
جغرافیایــی کــه رسمایــه بــه وجــود مـیآورد تنهــا یــک محصــول منفعــل نیســت بلکــه برمبنــای قوانینــی کلــی ولــی
مؤثــر تکامــل مییابــد 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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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

مکانیســمهای تولیــد فضــا در فرآینــد انباشــت رسمایــه در آراء هانــری
لوفــور ،دیویدهــاروی و ادوارد ســوجا

انتقــال رسمایــه بــه چرخــۀ دوم و رسمایهگذاریهــای بیـش از انــدازه در ایــن بخــش فقــط در ارتبــاط بــا نیازهــای
رسمایــه صــورت میگیــرد و ارتباطــی بــا نیازهــای واقعــی و ارضــا نشــده مــردم نــدارد .در چرخــۀ دوم از یکســو
محیــط تولیــدی شــکل میگیــرد و بهمــوازات آن محیــط مرصفــی مجدانــۀ فعــال اســت .هرچــه مــرف رونــد
فزونیتــری یابــد ،بازتولیــد روابــط تولیــد و همت ـراز بــا آن ،انباشــت رسمایــه قریبالوقوعتــر اســت (آقایــی و
همــکاران.)1398 ،
وی همچنیــن اســتدالل میکنــد کنشهــای فضایــی مــادی ،بــر جریانهــای فیزیکــی و نیــز دگرگونیهــای
تعامالتــی کــه از طریــق فضــا ،تولیــد و بازتولیــد اجتامعــی را تضمیــن میکننــد داللــت دارد کــه برآینــد ایــن
کنشهــا منیتوانــد بــه بازتولیـ ِـد رصف منجــر شــود؛ بلکــه در بازتولیــد کنشهــای متضــاد نیــز تأثیرگــذار اســت.
ایــن کنشهــا تفــاوت میآفریننــد ،ایجــاد متایــز میکننــد ،رابطــۀ قــدرت تولیــد میکننــد ،چیــزی را جــدی
میگیرنــد و امــوری را بــه حاشــیه میراننــد ( .)Harvey, 1985درواقــع هــاروی معتقــد اســت کــه چنیــن فراینــدی
و گســرش تناقضــات ،تغیی ـرات زیــادی را نیــز بــه ســبک زندگــی طبقــۀ متوســط در شــهر تحمیــل میکنــد ،از
دیــدگاه او ســبک زندگــی در ایــن شــهرها بــه کاال تبدیلشــده اســت .گرایشهــای پسامدرنیســتی در جهــت
حامیــت از تشــکیل بازارهــای هــدف تجربــۀ شــهری معــارص را در هالـهای از آزادی و انتخــاب (در صــورت داشــن
پــول) پیچیــده اســت او نتیجــۀ چنیــن امــری را گســرش اصــول اخالقــی نئولیربالــی ،فردگرایــی مالکیــت طلبانــه و
عقبنشــینی از کنشهــای سیاســی میدانــد؛ امــا ایــن مداخــات شــهری طبقــۀ فقیــر را نیــز بــه شــیوهای دیگــر
هــدف خویــش ق ـرار میدهــد .در شــهری کــه مطابــق خواســتههای ثرومتنــدان شــکل میگیــرد و فضــای مراکــز
شــهری را بــه اجتامعــات محصــوری بـرای آنهــا تبدیــل میکنــد ،دیگــر جایــی بـرای زندگــی ایــن طبقــات نیســت
(.)Harvey, 2012 Harvey, 2003
در مجمــوع از دیــد هــاروی ایــن ســه چرخــه بــ ه عنــوان کانالهــای مختلــف رسمایهگــذاری تحــت
رسمای ـهداری عمــل میکننــد کــه باوجودایــن مدارهــا ،رسمایــه گزینههــای گوناگونــی از رسمایهگــذاری ازجملــه:
رسمایــه ثابــت یــا تشــکیل محــل مــرف ،رسمایهگــذاری در علــم و فنــاوری ،رسمایهگــذاری در رسمایــۀ انســانی
را در اختیــار دارد.
درنهایــت ادوارد ســوجا نیــز بهعنــوان اندیشــمند دیگــر ایــن جریــان ،بــا الهــام از لوفــور بــه ترشیــح
دیالکتیــک اجتامعــی – فضایــی خــود میپــردازد درواقــع ســوجا ( )1980در اولیــن قــدم ،دوبــاره اســتدالل لوفــور
را مبنــی بــر اینکــه تولیــد فضــا و جامعــه یــک دیالکتیــک هــم بنیــان اســت ،تکـرار 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 ( )1996مفهــوم تریالكتیــك را توســعه میدهــد تــا
ازلحــاظ فضایــی ،تاریخــی بــودن و اجتامعــی بــودن بهعنــوان ســه لحظــۀ دیالكتیــك اســتفاده كنــد .دیالکتیــک
فضایــی انــکار منیکنــد کــه تنشهــا و تضادهــا از نظــر تاریخــی در جامعــه رخ میدهــد امــا دیــدگاه خطــی
تغییـرات اجتامعــی را مختــل میکنــد .فضــا قلمــرو همزمانــی اســت و فضــای روابــط متناقــض ،لحظــه تاریخــی
ســازمان اجتامعــی را قطــع میکنــد(.)Halvorsen, 2017
ســوجا بهطورکلــی مفاهیــم خــود را در قالــب ســه فضــای اول ،دوم و ســوم ارائــه میدهــد و تأکیــد خــود
را بــر فضــای ســوم میگــذارد .مفاهیــم فضــای اول و دوم ســوجا را میتــوان بــه طــور کامــل متناظــر بــا امــر
دریافتــه و پنداشــته لوفــور دانســت امــا در بیــان مفهــوم فضــای ســوم اندکــی فراتــر مـیرود .درواقــع رشح ســوجا
از فضــای ســـوم ،بهطــور منظمــی تأثیــر پساســاختارگرایی بــر جغرافیــای مقاومــت و بــه حاشــیه راندهشــدهای
را نشــان داده و بیــان م ـیدارد کــه چگونــه وجــه مرکــزی پژوهشهــای جغرافیایــی ،کــرت شــده اســت .ایــن
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نــگاه حساســیتی حــاد بــه بــاز بــودن فضــا و اهمیــت وجــود راههــای جدیــد بــودن در فضــا را نشــان میدهــد.
ســوجا در ایــن زمینــه بــه یکــی از آثــار بورخــس بــه نــام الــف نیــز مراجعــه میکنــد ،نقطـهای از فضــا کــه شــامل
متــام نقــاط فضاســت و بــا نــگاه کــردن بــه آن ب ـهکل عــامل نگریســته میشــود .لــذا میتــوان گفــت مهمتریــن
مفهــوم فراگیــر فضــای اجتامعــی لوفــور و فضــای ســوم ســوجا از ســه ویژگــی تشکیلشــده اســت :درک شــدن،
تصــور شــدن وزندگــی کــردن (پرتــوی و ف ـراش خیابانــی .)1397 ،امــا بهطــور کلــی ســوجا ب ـرای بیــان مفاهیــم
فضــای ســوم عــاوه بــر لوفــور تحــت تأثیــر اندیشــمندان دیگــر نیــز قرارگرفتــه اســت؛ ازنظــر وی ،هوکــس بـرای
نخســتین بــار فضــای ســوم خــود را در مقدمــۀ تئــوری فمینیســم :از حاشــیه بــه مرکــز بــه شــکلی رصیــح روشـــن
میســازد و هامننــد لوفــور ،آگاهــی هوکــس در تجربــه زندگــی روزمــره از جوانــی ،خانــه و خانــواده ریشــه دارد.
ســوجا ب ـرای ترشیــح مفاهیــم فضــای ســوم بــه اندیش ـههای هومــی بابــا و رشح مفهــوم فضــای ســوم از منظــر
وی نیــز تکیــه کــرده اســت .قابلذکــر اســت کــه فضــای ســوم هومــی بابــا ،فضــای متایــات بیــن فرهنگهــای بــه
هــم خورنــده یــا فضــای آســتانهای اســت کــه موجــب رشــد چیــزی دیگــر ،چیــزی جدیــد و غیرقابــل شــناخت و
منطق ـهای جدیــد از معنــا و بازمنــود میشــود در واقــع در ایــن فضــای درمیانــی هویتهــای فرهنگــی جدیــدی
پیریــزی و دوبارهســازی میشــوند (فــراش خیابانــی و شــهابیان.)1398 ،
ســوجا مشــتاق اســت بــر اهمیــت امــر سیاســی در مفهــوم فضــای ســوم نیــز تأکیــد کنــد و اشــاره میکنــد
کــه ترکیــب واقعیــت و تصــور ،چیزهــا و اندیشـهها در رشایــط مســاوی ،یــا دسـتکم عــدم امتیــاز مــورد پیشــین
بــر دیگــری رشایطــی مقابــل تولیــد فضاهــا هســتند .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه درون فضــای ســوم نــهتنهــا
پتانســیل بـرای بازاندیشــی ســاختارهای موجــود ،بلکــه یــک حرکــت رادیکالتــر در فرآینــد ســوم شــدن بــه ســمت
فضاهــا و مفاهیمــی از فضاهــا نهفتــه اســت کــه ســاختارها و پویاییهــای قــدرت موجــود را میشناســند و تــاش
میکننــد از آن جــدا شــوند .درواقــع ادعــای ســوجا ( )1996در مــورد پتانســیل سیاســی و رهاییبخــش فضــای
ســوم نشــان میدهــد کــه چنیــن سلســله مراتبــی درونــی -بیرونــی و مرکزی-حاشــیه ای کــه دوتایــی نیــز هســتند،
میتواننــد از طریــق ســوم شــدن فراتــر رونــد و در نظــر گرفــن مــکان از دریچــه فضــای ســوم ،امتیــاز اشــکال
رسمایــه را از بیــن میبــرد و پتانســیل را ب ـرای دیــدگاه دموکراتیکتــر از مشــارکت بــاز میکنــد (;Maier, 2013
 .)Meskell-Brocken, 2020ســوجا همچنیــن معتقــد اســت فضــای ســوم بــه فضــا هــان وســعت و اهمیــت
حیاتــی را میدهــد کــه نظریــه و فلســفۀ اجتامعــی غــرب ب ـرای بیــش از صدســال بــه زمــان و تاریــخ دادهانــد
( .)Borch, 2011در حقیقــت فضــای ســوم بهطــور مفرطــی راه متفــاوت نگــرش ،تفســیر و اقــدام ب ـرای 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 میدهــد (افراختــه.)1395،

 -6نتیجهگیری
در فرآینــد ایــن پژوهــش اصلیتریــن نگرشهــای مربــوط بــه تولیــد فضــا در فراینــد نظــام رسمایــهداری
بررســی شــد .تحلیلهــای صــورت گرفتــه حاکــی از ایــن امــر اســت کــه لوفــور بــا ارائــۀ تریالکتیــک فضایــی
خودنگرشــی متفــاوت نســبت بــه فضــا ایجــاد کــرده اســت کــه الهامبخــش اندیشـههای متفکریــن دیگــر ازجملــه
هــاروی و ســوجا نیــز بــوده اســت.
در تریالکتیــک مطرحشــده توســط لوفــور عمــل فضایــی بــه همـراه بازمنایــی فضایــی بــه فضــای بازمنایــی یــا
فضــای زیســته ختــم میشــود کــه بــه ادعــای وی فضــای زندگــی واقعــی شــهروندان اســت .درواقــع لوفــور زندگــی
روزمــره در فضــای رسمایـهداری و ارتبــاط آن بــا فضــای زیســت شــده در تولیــد فضــا را مــورد نقــد قـرار داده و
توانســته مبــارزات طبقاتــی را بــه نـزاع جامعــۀ مدنــی ،فــارغ از جایــگاه طبقاتــی ازیکطــرف و فــارغ از نگاهــی
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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

مکانیســمهای تولیــد فضــا در فرآینــد انباشــت رسمایــه در آراء هانــری
لوفــور ،دیویدهــاروی و ادوارد ســوجا

رصفـاً اقتصــادی بــه روابــط تأثیرگــذار در شــهر از طــرف دیگــر ،بکشــاند.
بــه همیــن ترتیــب در دهههــای بعــد چرخــۀ دوم انباشــت رسمایــه در دســتگاه فکــری هــاروی بــا تولیــد
ســاختار بــه روزمرگــی فضــای زیســته شــهروندان دامــن میزنــد و درواقــع هــاروی در چرخــۀ دوم انباشــت
رسمایــه بــه شــکلگیری محیــط مرصفــی عــاوه بــر یــک محیــط تولیــدی اشــاره میکنــد کــه تاثیــر مســتقیم بــر
روی زندگــی روزمــره شــهروندان دارد و پدیدآورنــدۀ زندگــی مصنوعــی و یکنواخــت اســت .وی همچنیــن معتقــد
اســت در نقطـهای کــه چرخــۀ دوم بــه بحـران انباشــت میرســد ،بـرای خــروج از بحـران ،چرخــۀ ســوم انباشــت
بــا تکیهبــر تولیــد ایدئولــوژی ،دانــش و آگاهیهــای نویــن تولیــد میشــود کــه در فضــای زیســته بــه هــان
اندیش ـههای لوفــوری منتــج میشــود و تــا زمانــی کــه محیــط مصنــوع در تولیــد ،توســط شــهروندان مــرف
شــود ،روابــط تولیــد نیــز بازتولیــد میشــود .ازایـنرو میتــوان اســتنباط کــرد کــه نــگاه هــاروی نگاهــی از مجـرای
اقتصــاد سیاســی شــهر اســت و تحلیلهــای وی بیشــر مبتنــی بــر رفتــار رسمایــه ،طبقــه و چرخههــای انباشــت
بــوده اســت.
از ســوی دیگــر ادوارد ســوجا نیــز بهعنــوان یکــی دیگــر از اندیشــمندان ایــن حــوزه هامننــد هــاروی بــا
تکیهبــر اندیش ـههای لوفــور و الهــام از تریالکتیــک مطرحشــده توســط وی ،ب ـرای فضایــی ســازی خــود دوبــاره
بحــث دیالکتیــک را مطــرح کــرده و اصطــاح ســوم را بــه دوگانگــی تاریخــی اجتامعــی وارد و ب ـرای فضــا ســه
بعــد در نظــر میگیــرد .در واقــع بهطــور خــاص ،ســوجا فضــای س ـهگانهها را در س ـهگانه لحظههــای مکانــی
لوفــور بازکــرده اســت :عمــل فضایــی مــادی (فضــای درک شــده)؛ بازمناییهــای فضــا (فضــای تصــور شــده) و
فضاهــای بازمنایــی (فضــای زندگــی شــده) و ایــن امــر چارچــوب روشــنی را فراهــم میکنــد کــه میتــوان فضایــی
را در تحلیلهــای دیالکتیکــی وارد کــرد و چگونگــی گســرش روابــط اجتامعــی تاریخــی از طریــق تناقــض در
لحظههــای فضــا را تأییــد کــرد.
دراینبیــن بســیاری از محققــان نیــز خاطرنشــان کردهانــد کــه تریالکتیــک فضایــی ســوجا زاویــه
پستمدرنیســتی جدیــدی را بـرای توصیــف چگونگــی درک ،تصــور و بازســازی مــکان توســط مــردم ارائــه میکنــد
و بــا توجــه بــه اینکــه ســوجا همــواره در تــاش ب ـرای یافــن چیــزی بــاارزش بیــن فضــای اول و دوم اســت کــه
آن را بــا عنــوان فضــای ســوم ترشیــح میکنــد لــذا میتــوان 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 شــیوههای جدیــد
و متفــاوت تفکــر فضایــی گســرش میدهــد .درنهایــت ســوجا خــود اشــاره دارد کــه فضــای ســوم بهعنــوان
دنبال ـهای از ســفرهای فکــری و تجربــی تشکیلشــده اســت کــه بــا زندگینامــه فضایــی لوفــور و مفهومســازی
ماجراجویانــهاش از فضــای اجتامعــی بهعنــوان درک ،تصــور و زندگــی همزمــان آغازشــده و بســط مییابــد
(جــدول  1جمعبنــدی اندیشــههای لوفــور ،هــاروی و ادوارد ســوجا را نشــان میدهــد).
جدول  :1جمعبندی تولید و بازتولید فضا از منظر لوفور و هاروی و سوجا
(مأخذ :نگارندگان با اقتباس از آقایی و همکاران1398،؛ )Soja,1996 ;Lefebvre, 1991; Harvey, 1985
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Mechanisms of Space Production in
the Process of Capital Accumulation
in the Views of Henry Lefebvre,
David Harvey and Edward Soja
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
roduction of space and the spaces formed with investment are targeted to ensure the necessary
necessar 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 accumulation 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, Edward 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.

Keywords: Space production, Lefebvre trialectic, Second cycle of capital accumulation, Soja dialectic
1. PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Art, Tehran, Iran
2. Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Art, Tehran, Iran (*Corresponding Author)

22

Raf

Vol.1 – No.2 – Fall 2021

