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 03/06/1397تأييد نهايي:   25/02/1397دريافت مقاله: 
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 رهیافتی از تریالکتیک لوفور ازنمایی فضایی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی:ب

 تبریز دانشگاه -ریزی شهریدکتری جغرافیا و برنامه دانشجوی ،*وندجاعيـبهمن ش

 زیدانشگاه تبر -یشهر یزیرو برنامه ایجغراف دانشیار ،شهريور روستايي

 زیدانشگاه تبر -یشهر یزیرو برنامه ایجغراف، دانشیار اکبر اصغری زماني

   چکيده

است که  نیدر ا یژهوبهآن  تیاهم و است قرار گرفته موردتوجهبسیار فضا  دیتول ینهیلوفور در زم یهینظر

ادغام  فهمقابلو  جامع یاجتماع یتئور کی صورتبه و فضا های شهردر مورد مقوله کیستماتیس طوربهآن را 

 سؤاالتو برای داشته  یتوجهقابلرنسانس  ریاخ یهاسال یفضا ط دیتول ینهیلوفور در زم یهینظر. دنکنیم

یند آعزیمت لوفور سه فر ینقطه ، پاسخ مناسبی داشته است.مطرح شد یالدیم 70 یدهه لیدر اوا زیادی که

فهمید که اساساً ارزش  یتولید است. سه وجه تولید فضا را باید بسان وجوه یِبه شكل دیالكتیك یدهتندرهم

تولید فضا سه  ینظریه یهسته، تصور شده و زیست شده است. درک شدهدارند. فضا در آنِ واحد  یهمسان

 یسوم، تولید معنا. فضا در معنای دوم، تولید دانش؛ و ؛ی: نخست، تولید مادکندیم یتولید را شناسای یلحظه

نتایج . شوندیکه پیوسته تولید و بازتولید م شودیفهمیده م یروابط یبافتهدرهم یگرانه و بسان شبكهکنش

نماید، انتزاعی و معقول بودن آن و ی حاضر مهم میبازنمایی فضایی را در مطالعه آنچه دهد کهمطالعه نشان می

ن ریزاهای سیاسی خود و برنامهگیریمداران در تصمیمسیاست چراکهها بر آن است؛ ریزیمتكی بودن برنامه

 های شهری بهتر ناگزیر از مطالعه بر روی بازنمایی فضاهای شهری هستند.ها و طرحبرنامه یارائه منظوربهشهری 

. محیط هستند از فرد ذهنی هایآگاهی شامل و بوده محیط و انسان تعامل میان حاصل ذهنی، تصاویراز سویی 

 دانسته محیط و انسان متقابل روابط یزمینه در تحلیلهرگونه  آغازین ینقطه ذهنی تصاویر یمطالعه جهتینازا

شود گیری تصویر ذهنی، ابتدا محیط شهر ادراک و سپس تصور میتوان بیان کرد که در شكلچنین میشود. می

توان گفت که تصویر ذهنی همواره تولید و بازتولید تولید معنا و نماد است و از این نظر می ،و وجه سوم این امر

 .شودمی

 .ایی فضایی، تصویر ذهنی، بازتولیدتریالكتیک لوفور، بازنم :یدکلي گانواژ

 

  

                                                            

* Email: shojaeivand@tabrizu.ac.ir                                                                                  :نویسندهی مسئول 
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 2                                                          لوفور کيالکتياز تر يافتي: رهيذهن ريتصو ديو بازتول ديو تول ييفضا ييبازنما

 

 مقدمه -1

در مورد استثناگرایی در  1ی فردکورت شفربا مقاله 1950ی علمی، تقریباً از دهه صورتبه در جغرافیا مفهوم فضا

دانند که ای فلسفی میدانند و برخی آن را کلمهای فضا را یک مفهوم اساسی میجغرافیا وارد ادبیات جغرافیایی شد. عده

فضای  -1برند: دانان مفهوم فضا را به دو صورت بكار می(. جغرافی286: 1386)شكویی، یستدارای مفهوم واحدی ن

نی است و از های انساتی کارکرد فعالیاجتماعی که نتیجهفضای  -2طبیعی که بر آن قوانین طبیعی حاکم است؛ و 

 یبه وسیله ییریافتهتغهای طبیعی فرآیندکند. در علم جغرافیا، فضای جغرافیایی، شامل ت میقوانین اجتماعی تبعی

بخشی از سطح  ، فضای جغرافیاییدرواقع. استمنتظم  کلانسان، شرایط اجتماعی تولید و تقسیم اجتماعی کار در یک 

ی ، فضای جغرافیایی شامل طبیعت و همهروینازاآید. مادی و اجتماعی به وجود می ییهمادرونزمین است که به همراه 

 سانینبدی جدیدی از سطح زمین بسازد. ای انسانی برخورد کند و چهرهمستقیم با نیازه طوربهتواند منابعی است که می

گیرد. به ی زیستگاهی است که از شرایط طبیعی و ساختار اجتماعی جامعه شكل مییک حوزه که فضای جغرافیایی

تأثیر  یخاص و از شرایطآید می به وجودهای عینی در بخشی از سطح زمین از مجموعه واقعیت عبارتی؛ فضای جغرافیایی

 (.118: همان)پذیردمی

کرده است. او  ییایجغراف اتیرا وارد ادب یساخت دگاهیاست که د یمحققان نیاول فی، در ردکاستلزبدون شک، مانوئل 

بخش  فضا یهینظر کاستلز نظر ازمطرح ساخته است.  یمسائل شهر پرارزشبا انتشار کتاب  1977مهم را در سال  نیا

 دیتول هاییوهش یو عوامل سازنده دیتول هاییوهشاز مفهوم  کاستلز، هینظر نیاست. در ا یاجتماع یهینظر یكپارچهی

 کی مثابهبه ،فضا و از این نظر ردیگیمدد م اریبس ،ارائه شده است ،ینامدار فرانسو لسوفیف ،آلتوسر یکه از طرف لوئ

، نظام یاسی، نظام سینظام اقتصاد طیشرا یعنی؛ فضا یریگالزم است. عوامل شكل یساخت اجتماع یاز مجموعه ریتعب

 ازنظرتبیین گردد.  روشنیبه هاآنهمچنین عملكردهای اجتماعی ناشی از  گانهی و پیوندهای این عوامل سهكیدئولوژیا

در نظام  رایز ؛کندیم نییرا تع ییفضا دهیسازماناساس  ی، تسلط نظام اقتصادیدارهیسرما یدر جامعه کاستلز

و ارتباطات، در  ونقلحملکاال، خدمات،  داتی، تولیاقتصاد یهاتیفعال ینیگز، مكانتربیشسود  یجستجو یدارهیسرما

، یاسینظام سگیرند. فضایی را بر عهده می دهیسازمانهای اقتصادی، و این فعالیت ردیگیصورت م یاژهیو یهامكان

، با یكیدئولوژینظام او  رساندمیو سرکوب به انجام  یسازگانهیمقررات،  نیسلطه و تدو قیفضا را از طر دهیسازمان

 .(287: همان)بخشدمی، به فضا سرشت خاص یكیدئولوژیا یدور نمایهاز نمادها، با  ایشبكه

، فضا او ازنظرداند. یم یاسیمفهوم س کی، مفهوم فضا را كالیاز مكتب راد یمعروف فرانسو لسوفی، ف2لوفور آنری

. کندیعمل م یو راهبرد یاسیس صورتبهفضا، همواره   رایز؛ باشد استیس ایو  یدئولوژیموضوع جدا از ا کیتواند ینم

فضا، جهت  دیتول ،دارییهسرما یهاست. در جامع یتجار یکاالها دیتول ثلفضا م دیاست و تول یاجتماع دیتول کیفضا 

، (کیزیف ی)فضا کیمتر یفضا دی: تولشدیاندیمختلف م یفضاها دیلوفور، به تول آنری. است تربیشبه سود  یابیدست

او در طول زمان، انواع مختلف  ازنظرکار(.  می)تقس یدیروابط تول ی( و فضادیبازتول ی)روابط اجتماع یاجتماع یفضا دیتول

 بیرا تخر ستیز طیروزمره، سطح تمدن و مح یزندگ فضا دیو تول شوندمی دیتول گریكدیمدام به دنبال  طوربه فضا

 .(298)همان: کندمی

هاست. و ارزش یمعان سر قرار دارد که متضمن مبارزه بر یخیو تار یاجتماع یهوستیپ فرآیندلوفوِر در مرکز  زعمبهفضا 

 دیخاص خود را در آن تول یفضا دیتول متفاوتی هاهویدرک کرد که ش یفرآیندبسان  توانیفضا را م خیاو از تار لیتحل

است که  یایکه پیامد روابط اجتماع کندیرا تولید م یمحیط یاجتماع دهیسازماناز  یا. از دید او هر شیوهکنندیم

شكل  تنهانهمطابق با ماهیت خاص خودش،  یدر اختیار دارد. جامعه با تولید فضای یاجتماع دهیسازمان یاین شیوه

. فضا هم کندیم بازتولید یبلكه خودش را نیز با تولید چنین فضای ،گیردیمتمایز را به خود م یشدهساخته اشكالی ماد

                                                            
1- Fred k.Schefer 

2- Henri Lefebvre 
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  3                                                        1397 اييزپ، ومسسي و ، شماره منهمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 

)ترکمه و را تحت تأثیر قرار دهد یاجتماع روابط تواندیاست که م یماد یاست و هم تولید یروابط اجتماع یواسطه

 .(13: 1394شیرخدایی، 

 دیندارد. تول یو مفهوم عملكرد یمعن گونههیچ تفكر یهافرآیند تیمعتقد است که فضا بدون موجود. ار . ولش  یو

)به  تربیش( و به دست آوردن سود عیصنا لیقب یندر اکار ارزان  یروین کارگیریبه) یارزش اضاف دیتول یكپارچگیفضا، 

 صورتبهاطراف خود را  هایحوزهفضا  دی. تولسازدمی پذیرامكانفضا( را  دنکر یدر اثر تجار دیجد یوجود آوردن بازارها

 هایحوزههمواره به قدرت و توان مرکز در برابر  فضا  دی. در تولسازدمیرا وابسته به مرکز  هاآنو  آورددرمیمستعمره 

 (.298: 1386 ،یی)شكوشودمیاطراف افزوده 

ه و را به خود جلب کرد یادیز توجه و مسائل مربوط به فضا گرفته قرار موردتوجه طورمعمولبه «لوفور یفضا دیتول»

و  ینیشهرنش یبیترک یهافرآیندبه  امر نیا توان گفت کهچنین می در اصل را درنوردیده است. ایجغراف مرزهای

 یافته توسعه ی جهانیسطح فضاهای شهری تا عرصهی از دیجد ییایجغراف اسیدر هر مق و مرتبط است یسازیجهان

 دیلمعاصر تع یاجتماع طیاز فضا مطابق با شرا یدیمفهوم جد یجهان ما را برا دیجد زمان -فضا دگرگونی نیاست. ا

از بین ببریم که آن  را الزم است تا پیش از همه فهم رایج از فضا یفهم این تز بنیاد یبرا. لوفور معتقد است که کندیم

فضا تولید  بلكه ،تصور نمود توانیهرگز نم خودخودیبه. فضا را کندیتصور م مستقل یماد یواقع یهست را بسان

 یاجتماع دیحاصل تول نیز یاجتماع یتوان گفت که فضایم پس(. Goonewardena et al., 2008: 27)شودیم

ی تریالكتیک لوفور مورد ی فضا را از دید نظریهمقوله هدف پژوهش این است تا ،از این نظر (.299: 1386شكویی، است)

سؤاالتی که در این مقاله در پی  ،بر این اساس قرار دهد. موردمطالعهتصویر ذهنی را بازتولید کنكاش قرار دهد و تولید و 

آیا تصویر ذهنی هم  -2جایگاه بازنمایی فضایی در تریالكتیک لوفور چیست؟ و  -1از:  اندعبارتهستیم  هاآنپاسخ به 

 همچون فضا در حال تولید و بازتولید شدن است؟

 مباني نظری -2

به عاریت  شهر لينچسيمای کتاب از  Imageی لغت که در مقابل ترجمهرا اصطالح سیمای شهر یا تصویر ذهنی 

ی ادراک مجموعه برآیند ؛اشتباه گرفت. سیمای شهر Lndscapeبایستی با اصطالح منظر یا نمیگرفته شده است، 

عواملی است که حواس  یکلی تأثیر نتیجه ،آوردن ادراکات محسوس به دستمحسوس و ذهنیت انسان از محیط است. 

معنوی با ذهنیت و خاطرات افراد، موجودی  -شناخت از محیط در ترکیبی مادی ،حالیندرعسازد. انسان را متأثر می

ت، ام، ادراکی محسوس است که موجب لذکند که منظر نام دارد. ادراک سیمای شهری در نخستین گجدید خلق می

 (.45-46: 1395)کالنتری و اخوت، شودهای حسی آدمی میسایر واکنش نشاط، آزردگی، ترس و

اطالعات  یتجارب و مشاهدات گذشته است. هر چه ذخیره بر اساسی محیط به مفهوم ایجاد تصویر ذهنی مشاهده

گیری از آن اطالعات جهت بازشناسی محیط و ایجاد تصویر درست و سازمان پیدا نكرده باشد، بهره یخوببهدر ذهن 

ای تنها نمونه تر خواهد بود. بدیهی است تصورات ذهنی ممكن است اصالً وجود خارجی نداشته وتر و ناقصکامل، مشكل

نامنظم کنار هم قرار  طوربهقط از چند اسم که ات دنیای واقعی باشد. ممكن است این تصویر ذهنی فاز برخی از خصوصی

معطوف چه نقاط یا  تربیشدهد توجه مردم ناقص که به ما نشان می هرچندتصویری  باشد و یا شده یلتشكاند، گرفته

(. تصویر ذهنی عبارت است از تصویر یا 306: 1382)بحرینی، ز محیط چیستا هاآنعناصری است و تصویر ذهنی 

ها و تفكراتی است که ای از احساسات، نگرشی پیچیدههر انسان از خود و دیگران دارد. این تصویر، مجموعهبرداشتی که 

فردی است. در جغرافیای رفتار فضایی، هر تصویر ذهنی، ترکیبی از  اضطراب، ارضای احتیاجات و کاستن از هاآنهدف 

گیری تصویر طبیعت، انسان، جامعه و فضا، همگی در شكل ،روینازا. استی شخصی، یادگیری، یادآوری و خاطرات تجربه

 (.127: 1393 ،یی)شكوکنندها را تعیین میفراد و گروه، رفتار ایتدرنهاافتند و ذهنی ما مؤثر می
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 4                                                          لوفور کيالکتياز تر يافتي: رهيذهن ريتصو ديو بازتول ديو تول ييفضا ييبازنما

 

 و بوده محیط و انسان تعامل میان حاصل ذهنی، تصاویر. شودمی تلقی ناملموس و عینیغیر ذهنی، موضوعی تصویر

 در هرگونه تحلیل آغازین ینقطه ذهنی تصاویر یمطالعه ،جهتینازا. محیط هستند از فرد ذهنی هایآگاهی شامل

 ,Polic)است بیرون از نگاه مكمل و شدهخوانده« درون از نگاه» شود کهمی دانسته محیط و انسان متقابل روابط یزمینه

et al., 2005: 28) .شود که از محیط بیرون به عبارتی تصویر ذهنی یا سیمای شهر، آن دسته از اطالعاتی را شامل می

تواند مربوط در ذهن شهروندان باقی مانده است. البته ادراکات محسوس از سیمای شهر مختص عناصر بصری نیست و می

)کالنتری کننددهی به آن ایفای نقش میكلشبر حواس انسانی نیز در  یرگذارتأثبه سروصدای محیط، بو و سایر عوامل 

 (.46: 1395و اخوت، 

دانان و در میان روانشناسان، معماران، جغرافی موردبحثبین انسان و فضاهای شهری همواره موضوع  یبررسی رابطه

ویر ذهنی تص نظرازنقطهی روابط بین انسان و محیط و فضاهای شهری ریزان شهری بوده است و سرآغاز مطالعهبرنامه

بوده و  (1960ی کوین لینچ )توسط مطالعه 1960ی شناسی، در اوایل دههروش شهر هم در ادبیات شهری و هم در

به بسط و نشر آن  (1996پور )(، مدنی1987(، لنگ )1977(، راپاپورت )1976(، اپلیارد )1974افرادی چون تریب )

اند و یا ی تصویر ذهنی پرداختهبه مطالعه یکل صورتبهر ذهنی یا تصوی یدر زمینه گرفتهانجامهای پرداختند. پژوهش

 3توسط فلمینا گرفتهانجامی مطالعه اند.قرار داده موردمطالعههر یک تصویر ذهنی را در ارتباط با حوزه و عناصری خاص 

قرار داده است.  ردمطالعهمو( تصویر ذهنی را در ارتباط با ساختار شهر و سیستم اطالعات جغرافیایی 2019و همكاران )

یابی در شهر مورد تصویر ذهنی را در ارتباط با مسیر و جهت ،(، انجام گرفته2019) 4پژوهشی که توسط سانمز و آندر

نیز تصویر  هابرخی از پژوهش  دهد.قرار می موردمطالعهیابی شهر را دهد و تأثیر تصویر ذهنی بر جهتکنكاش قرار می

ی توان به مطالعهمی هاآن یازجملهاند که قرار داده موردمطالعههای اجتماعی و مجازی ذهنی را در ارتباط با رسانه

 اشاره کرد.  (2018و همكاران ) 5گینزری

ا و انتظاراتی هها، باورها، حدسها، دانستهی برداشتهمه باور است که تصویر ذهنی یا سیما تریب نیر مانند لیچ بر این

های متفاوتی را در ذهن وی آفریده است. است که فرد از محیط پیرامون خود داشته و ارزش، کیفیت، کارکرد و اولویت

و در ذهن خود انباشته است. به کرده هایی است که فرد تا آن برهه از زمان دریافت ی دادهاین تصویر ذهنی پیرو همه

محیط کالبدی و اجزای  تنهانهداند که می یافتهسازمانرکیبی غیرمادی و دیگر سخن، تریب تصویر ذهنی را ت

آن در ذهن شهروند، بلكه تظاهر فرمال، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره از شهر را نیز  یدهندهیلتشك

( تا جزء تصاویری یکل)تصویر  6در تعریف او، تصویر ذهنی دارای سلسله مراتبی است که از تصویر کلیّت شهر گیردیبرمدر 

را  مراتبسلسلهگیرد. او توجه به این های شهری( و سرانجام تصاویر ذهنی از اجزای فضا را دربر میاز کلیّت شهر )مكان

 (. 137: 1393)پاکزاد، شماردی شهر مهم برمیبرای آیندهگیری در برداشت وضع موجود و تصمیم

ای که تریب در که بعد از لینچ به توجیه نظریِ سیمای شهری پرداخت. نكته از جمله کسانی است 7میشائل تریب 

فردی باقی  صورتبها اگر سازد، اممحیط پیرامون را فرا میتصویر ذهنی از  هرچند کند این است کهاین میان مطرح می

شان های تریب نکاری کرد. پژوهشهای آن توان از آن در راستای بهبود کیفی شهر و مكانپذیر نباشد، نمیبماند و تعمیم

پوشانی داشته و حتی یكدیگر ی زیادی همتا اندازه واقعیت در شرایط ادراکی همانند از یک داد که برداشت ناظران متفاوت

سازند. به باور او، این تصاویر گروهی گروهی و افراد را می اصطالحبهها و نكات مشترک ذهنی کنند و انگارهرا تكمیل می

)همان(.  گیری در طراحی شهری گردندتصمیم یو پایه آمدهدستبههای میدانی باید برای هر شهر یا فضا با پژوهشمی

 8ن تیواسكیاند همچوی بازنمایی فضایی و سیمای شهر به مطالعه پرداختهپژوهشگران و محققین مختلفی که در حوزه

                                                            
3- Filomena 

4- Sönmez & Önder 

5- Ginzarly 

6- Stadtganzheit = Urban Wholeness 

7- Michael Trieb 
8- Tversky 
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(،  1999(، گولج )1993(، وارن و اسكات )1987(، لیوید و هولی )1986( کارراس و بوک )1982(، برد و همكاران )1991)

است و زمانی که این تصاویر ذهنی  تكهتكهناقص و  صورتبهشده توسط شهروندان  ارائه معتقدند که تصاویر ذهنی

 کند. فضاهای شهری نمود پیدا می نماییگیرد، بازقرار می موردمطالعهشهروندان 

  تحقيق  شناسيروش -3

 کند، با توجه به هدف و سؤاالت، اینمشخص می شدهمطرحماهیت هر پژوهشی را اهداف و سؤاالت  کهییازآنجا

 آوریعبرای جم فراتحلیل استفاده شده و روش و تحلیلی -توصیفی روش از ترکیبی آن در و بوده ایتوسعه نوع از پژوهش

ابتدا سیما  ،بر این اساس .است شده بهره گرفته نادیاس و ایهکتابخان ییوهش ق نیز ازتحقی یازموردن اتها و اطالعداده

اند. در ادامه به امر تولید فضا در قالب دیالكتیک قرار گرفته موردمطالعهپردازان شاخص این حوزه یا تصویر ذهنی و نظریه

ی تصویر ذهنی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی به روش استنتاجی، رابطه یتدرنهاته شده و و تریالكتیک لوفور پرداخ

 قرار گرفته است. موردمطالعه

 های تحقيقيافته -4

 توليد فضا -1-4

است  امر نیدر ا یژهوبه ی لوفورنظریه تیاست. اهم قرار گرفته موردتوجهبسیار فضا  دیتول ینهیلوفور در زم یهینظر

ادغام  فهمقابلو  جامع یاجتماع یتئور کی صورتبه و فضا های شهردر مورد مقوله کیستماتیس طوربهرا  تولید فضاکه 

 سؤاالتو برای  آورده به وجود یتوجهقابلرنسانس  ریاخ یهاسال یط 9فضا دیتول ینهیلوفور در زم یهینظر. کندیم

با  نگاه دیگری را به فضا داشته است. چراکه پاسخ مناسبی داشته؛، شدهمطرح یالدیم 70 یدهه لیدر اوا زیادی که

شد، یمخوانده  یاگسترده طوربهدر آن زمان  یروزمره و شهر یدر زندگ سم،یکه متون لوفور در مورد مارکس یوجود

 لوفور یفضا ديتولاما امروزه کتاب  ،شد یدیشد هایینگرانفضا باعث  نگاه خاص لوفور به یلبه دل یشهابازتابولی 

را  ایجغراف و مرزهای هرا به خود جلب کرد یادیز توجه و مسائل مربوط به فضا گرفته قرار موردتوجه طورمعمولبه

 مرتبط است یسازیو جهان ینیشهرنش یبیترک یهافرآیندبه  امر نیا توان گفت کهچنین می در اصل درنوردیده است.

 -فضا دگرگونی نیاست. ا یافته توسعه ی جهانی،از سطح فضاهای شهری تا عرصه یدیجد ییایجغراف اسیدر هر مق و

. لوفور معتقد است کندیم دیلمعاصر تع یاجتماع طیاز فضا مطابق با شرا یدیمفهوم جد یجهان ما را برا دیجد زمان

 یماد یواقع یهست که آن را بساناز بین ببریم  را الزم است تا پیش از همه فهم رایج از فضا یفهم این تز بنیاد یبراکه 

 ,.Goonewardena et al)شودیفضا تولید م بلكه ،تصور نمود توانیهرگز نم خودخودیبه. فضا را کندیتصور م مستقل

2008: 27.) 

ابتدا الزم است که با درک  ،یاصل اساس نیدرک ا منظوربهاست؛  یاجتماع محصولتولید و  کی یاجتماعی فضا

لوفور با  دگاه،ید نی. در برابر امیمستقل موجود در خود بپرداز یماد تیواقع کی عنوانبهشده تصور یاز فضا یاگسترده

 ،بیترت نیکند. بدیمرتبط م یاجتماع تیبا واقع اساساًفضا را  هک کندمیرا مطرح  یاهیفضا نظر دیاستفاده از مفهوم تول

 بلكه ،وجود ندارد «در خود»خدمت کند. فضا  یشناختمعرفت هیاول تیموقع عنوانبه تواندیهرگز نم «10در خود» یفضا

 که کندیم جادیا هایهفرض با اتكا بر این یو زمان اجتماع یاجتماع یفضا دیتول یخود را برا یلوفور تئور شود.یم دیتول

شوند.  لیتبد ینیشیخالص و پ میمفاه تیبه وضع توانندینم هاآن. ستندین یعوامل ماد صرفاًدرک، فضا و زمان  نیطبق ا

 ،ندیبیم یمحصوالت اجتماع عنوانبهرا  هاآن وفورشوند. لیشناخته م یدر عمل اجتماع كپارچهی یهاجنبه عنوانبه هاآن

 هایهستی ا که در تولید آن، مجموعهبه این معن (؛Ibid: 28)جامعه هستند دیشرط تولشیو پ جهینت هاآن یجهدرنت

 رفص ،ترتیبینابه شوند که فضا شكل گیرد.سبب می ،کننددر کنش متقابلی که با یكدیگر برقرار می اجتماعی افراد

                                                            
9- Social Production  

10- in itself 
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وجود  محصول همان تضادهایی که برای یک ؛. به عبارتیشودینمریز شهری باعث تولید فضا شهرساز یا برنامه یاندیشه

 ییهنظرلوفور  است. یرگذارتأث یمؤثرب است با این تفاوت که فضا در بازتولید شرایط موجود به نحو دارد، بر فضا نیز مترت

فقط درون سیستم  را فضا درواقعتولید فضای خود را در تقابل با فضای انتزاعی و مطلق دکارتی بنیان نهاد. دکارت 

 آنكهحالکند. ارتفاع تعریف می و عرض، طول، د. او برای هر نقطه روی سیستم مختصات خوکردمختصات خود تعریف می

 ،ترتیبینابهها با هم است. از روابط انسان ناشی فضا یک محصول اجتماعی است. فضا تمام بحث لوفور در این است که

توان نشان داد. از سوی دکارت نمی موردنظرهندسی  شطرنجی هایعی را بر روی محور مختصات و شبكهفضای اجتما

که  سویه قدرت و روابط اقتصادی استنظیر روابط متقابل یا یک پیامدهایی لوفور واجد ازنظرفت اجتماعی فضا دیگر ص

 (.3: 1392)جوان و همكاران، محور مختصات دکارتی نشان داد یبر روتوان نمی ی این موارد را نیزلوفور حت ازنظر

در جهان  مشخص و یک حالت صورتبهاساس، فضا و زمان  نیاز فضا و زمان آغاز کرد. بر ا یارابطه یاز مفهوم لوفور

درک  ،هم خاص یجامعه درون یکتنها در  توانندمی، شوندمی دیتول یاز لحاظ اجتماع هاآنکه  طورهمانوجود ندارد. 

 ،زمانیهمفضا  (.Goonewardena et al., 2008: 29)اندیخیتار بلكه اساساً ،نسبی تنهانهمعنا، فضا و زمان  نیشوند. در ا

نتیجه بر  و در12یدیگر، زمان بر نظم درزمان یاز سو کند؛یم یرا بازنمای یواقعیت اجتماع 11زمانیهم، نظم دیگربیانبهیا 

بسان وجوه  بلكه ،نیستند یصرفاً ماد یعوامل ی. فضا و زمان بنا بر چنین فهمکندیداللت م یتولید اجتماع یتاریخ یندآفر

هم پیامد تولید  هاآن روازاینو  بیندیمی را بسان تولیدات اجتماع هااین. لوفور شوندیفهم م یعاجتما کنش یسازنده

تولید  یاجتماع طوربه کهازآنجاییعام وجود ندارند.  طوربه زمان بنابراین، فضا و ؛تولید جامعه شرطپیشاند و هم جامعه

 بلكه اساساً  ،یارابطه تنهانهرا فهمید. در این تعبیر، فضا و زمان  هاآنخاص  یابافت جامعه در توانیتنها م شوند،یم

مربوط به هر  یهاضتعار روابط قدرت، و ،یاجتماع یهاکه بتواند منظومه یمدار یازن یبه تحلیل ،اند. بر این اساسیتاریخ

 (. 17: 1394)ترکمه و شیرخدایی، یردبگ بردر یموقعیت

این ذات روابط مالكیت وجود دارد. بر  داند که درای می، آن را رابطهاست یاجتماع یافضا رابطه نكهیا انیلوفور با ب

مفهوم فضای  ،بنابراین قعیت صوری و مادی فضا خواهیم بود؛ی فضای اجتماعی یا واشاهد ظرفیت چندگانه ،اساس

اساسی از کرده و حتی فراتر از آن به بخشی ی تولید رخنه شود. این مفهوم به مقولهتر میاجتماعی با بسط آن وسیع

که فضای اجتماعی  سؤالدر پاسخ به این لوفور  ینظریه یکلید ینكته(. 104: 1394)ستاری، شودمحتوای آن تبدیل می

تقسیم  تنیدهدرهم ییند به لحاظ دیالكتیكآبه سه بعد یا فر توانیتولید فضا را م که این است شود،چگونه تولید می

 هاآنی رابطه ک این سه مفهوم الزم است تا ابتدا با دیالكتیک فضا وکه برای در (17: 1394ترکمه و شیرخدایی، )کرد

 (.Goonewardena et al., 2008: 29)با یكدیگر آشنا شد

طبیعی و  در یک محیط ،ع )محیط ثانویه( و غیرطبیعی باشددر نظر لوفور انسان پیش از آنكه در محیط مصنو

ایجاد کند. از  تغییراتی های خود باید در آنو انسان برای رسیدن به خواسته جاندار است قرار دارد. طبیعت نخوردهدست

 درواقعشود. این فضا تولید می اجتماعی کند، فضاییک هستی اجتماعی بر طبیعت اعمال می عنوانبهتغییراتی که انسان 

جتماعی فضای ا ترتیباینبهکند. لوفور می بازتولید سی و اجتماعی حاکم رادوباره همان شرایط پیشینی، اقتصادی، سیا

 2 .گیردیم بررا در تولیدشدهفضای اجتماعی، فضای  - 1 :(4: 1392)جوان و همكاران، داندزیر می هایویژگیرا واجد 

  گیرد.اجتماعی وجود دارد، دربر می هایسوژهفضای اجتماعی روابطی را که میان  -

مدرن  اجتماعی دوران یلوفور سوژه ازنظرنیست.  هاسوژهتنها در رابطه با سایر  ،یک سوژه عنوانبهانسان  یمقوله

مفعول و فاعل سیاسی  گر اقتصادی وکنش عنوانبهاعی نیز این سوژه را فضای اجتم ،ترتیباینبهدچار بحران شده است. 

فضایی انسان، یک  -لوفور با در نظر گرفتن هستی اجتماعی ،در نتیجه .ددهتأثیر قرار می تحتط قدرت، ابژه تحت تسلو 

 (.4)همان: دهدفضایی از انسان ارائه می -رافیاییجغ شناسیهستی

                                                            
11- Synchronic 

12- Diachronic 
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  فضا  ديالکتيک -2-4

 که تناقضات و تضادهایی بوده حل، در توانایی آن در 13مفهوم دیالكتیک یتاهم ،فلسفی یدر طول تاریخ اندیشه

او  کهیهنگام از ؛آغاز شد 14کرده است. این تضادها از زمان پارمنیدسبرخورد می هاآنذهن انسان هنگام تبیین عالَم با 

اساسی  یکه مغز و هسته هستنده هست یا ؛به عبارتی .و همواره ثابت است شمرد که یكی است ریهستی را اصل الیتغی

دیدن تغییرات در  رغمیعلکه  شد روروبهبشر با آن  یاندیشه که ضی استتناق لیناین او. رودیموی به شمار  یفلسفه

، منطق ییارسطو(. روند دیالكتیک از منطق صوری 2: 1392)جوان و همكاران، آوردمی عالم بیرون، هستی را ثابت در نظر

 منطق صوری جدایی فرم و محتواست. منطق دیالكتیكی یمسئلهدیالكتیكی هگل تا ماتریالیسم دیالكتیكی بوده است. 

یک فیلسوف  عنوانبهلوفور شود. فرم و محتوا آغاز می همانیینابه شكل مدرن آن با هگل و در واکنش به منطق صوری و 

 رمتأث رپیرامون شئون یا دقایق فضایی بسیا خصوصبه تولید فضا یخود درباره پردازییهنظر و پدر دیالكتیک در فرآیند

لوفور با منطق دیالكتیكی هگل، ماتریالیسم دیالكتیكی را بسط داد و از این طریق  ،درواقعاز منطق دیالكتیكی هگل است. 

 (.86: 1394)ستاری، سیاسی رساند -ه سرانجامی اجتماعیدیالكتیک را ب

لید فضا یا دیالكتیک فضا را تو یوی درباره یهینظر که بتوان شوددقیق دیالكتیک لوفوری هنگامی میسر میفهم 

هگل  بسیار مشهود است. تولید فضا یهدر نظری هگل دیالكتیک کاربرد انضمامی لوفور از منطق که یراز ؛فهمید یخوببه

به سایر مقوالت پس  خود جنبندهکه به نحوی  کندمی آغاز واسطهیبخود از دیالكتیک، از هستی ناب و  یپردازمفهومدر 

ترین عامترین و دیالكتیكی در منطق هگل، انتزاعی فرآیند. در نظر لوفور (2: 1392رسد)جوان و همكاران، از خود می

بنا شده، منطق « هر چیزی مثل خودش است»ی طور که منطق صوری بر پایها همانگیرد، امصورت را به خود می

 ،ی)ستاراستوار است« ی کل و جزی و رابطهنف، نفی در یفیتکبه  یتکمتناقض، تغییر »، چهاراصلدیالكتیكی نیز بر 

فرم و  یجابهکوشد در ماتریالیسم دیالكتیكی برتری را . لوفور با نقد منطق صوری و منطق دیالكتیكی می(92: 1394

 ؛است یذهن است، واقع یجنبش درون نكهیا دورازبهبه این صورت که دیالكتیک  ؛به محتوا و هستی وجود بدهد اندیشه

کند. ماتریالیسم دیالكتیكی های زنده را با واقعیت عینی تاریخ همگام میدر نظر او ماتریالیسم دیالكتیكی انسان چراکه

گرایانه است و نه بسته. لوفور در ماتریالیسم دیالكتیكی هگلی، یكپارچگی درونی برخالف منطق دیالكتیكی هگل نه صورت

زی یرگانه را پیی، مقدمات دیالكتیک سهو با مبانی ماتریالیسم دیالكتیكکند ی دیالكتیكی را دوباره برقرار میاندیشه

  (.96: همان) کندمی

 یهسته فلسفه، این مفهوم در طول تاریخ تطوراتاز  نظرصرفدارد.  خود را در مفهوم امروزی، معنای خاص دیالكتیک

 :(2: 1392همكاران، توان در چهار مورد زیر خالصه نمود)جوان و آن را می یشناسانههستی

 یاءاش منطقی طوربه لذا. بسته استیک کل هم م نیست؛ بلكهای منفصل از اشیای جدا افتاده از هجهان آمیزه .1

 درون به هم وابسته هستند. از

                                                            
 گوهایی دروشود که با چنین گفتوگوی دوسویه، یا فن و روشی گفته میدر یک گفتدیالكتیک در معنای عام کلمه به تبادل استداللی  -13

 لغت دیالكتیک به یکند. ریشهگوی عادی دو طرفه متمایز میوکه مفهوم آن را از یک گفت ارتباط است. همین استداللی بودن دیالكتیک است

ه ارسطویی این موضوع به معنای استدالل برای ادر نگ یا سخن گفتن است.گردد که به معنای استدالل بازمی dialegeinی یونانی کلمه

شكلی  زیرا که؛ ای فنی داشتاستدالل است. این کلمه از زمان افالطون و یا حتی پیش از آن، جنبه یگیری یا برقرار کردن ارتباط به وسیلهنتیجه

آموزش  نیازمند ه علت ارزش سخنوری در یونان باستان و اینكه سخنوری صحیحداشت که ب هآوری از طریق پرسش و پاسخ بود. باید توجاز برهان

قدرت او بوده است؛ لذا فن یا )برای اشخاص(  یو پرسش و پاسخ برای غلبه بر حریف و از لحاظ استداللی به دام انداختن او نشان دهنده هایی بود

 یک زایشگری خالقانه در اصلِ یدهندهیونانی نشان ین کلمه در ریشهبودن ای مؤنثشده است. مهارت در دیالكتیک یک ارزش محسوب می

رو کند. دیالكتیک به خصوص نزد هگل نقشی کننده روبهحیران و اغلب معنای این کلمه است که قرار است مخاطب را با یک معنای جدید

: 1392)جوان و همكاران، کندپذیرتر میرا بسیار دسترس ک، آنی دیالكتیشناسانهکند، عالوه بر آن هگل با کاربرد روششناسانه پیدا میهستی

2.) 

14- Parmenides 
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 8                                                          لوفور کيالکتياز تر يافتي: رهيذهن ريتصو ديو بازتول ديو تول ييفضا ييبازنما

 

 طبیعت )جهان طبیعی و کیهان( پیوسته در حال حرکت است. .2

 نامحسوس که منجر به رشد و نمود شود( فرآیندی است که از طریق آن تغییرات کوچک و یاواقعه) توسعه .3

و  است ناگهانی سریع و بلكه ،تغییرات کیفی آرام و تدریجی نیستشود . منجر به تغییرات کیفی بنیادین می

 دهد.جهش از یک وضع به وضع دیگر رخ مییک  صورتبه

در جهان  توسعه ، تغییر وعامل حرکت لینیالكتیكی ذاتی هستند. همین امر اود هایدرون خود دارای تضاد تمام اشیا

 .است

 است: حرکت و تضاد. روروبهدیالكتیک با دو مفهوم اساسی  ،ترتیباینبه

. وجود است در طبیعت تضاد دارای بروز بسیار مشهودی کند.تم و هر نظام ضد خود را تولید میتضاد: هر سیس .1

 شناختی،نو زمی زیستی هایها، انقالبت، وجود اضداد در طبیعت، حرکت اتمها، تغییراتغییر در گونههای جدید، هگون

 هایی از تغییرات دیالكتیكی در طبیعت هستند.نمونه ، همگیالعملعكسدینامیک عمل و 

در کنار  متضاد خواهد بود که دو عنصر یرممكنغ زیرا؛ شودیمحتم ختم به حرکت طوربهحرکت: وجود تضاد  .2

شود. این کنش و می ختم به کنش و واکنش خودخودبهتضاد  ،ترتیباینبهباشند.  تفاوتیبهم نسبت به هم 

ای از اشیا و مجموعه زمانهم. جهان استکه همان حرکت  سازدیاد ثانوی دیالكتیک را برمیواکنش، بن

و از طریق  دهندیو بروز م جسمیت نامیک راتا جایی که اشیا، روابط دی فرآیندهاست ییچیدهپدرهمهای هچرخ

 تغییر، گشودگی، رابطه، دیالكتیک شود. خالصه اینكهآید، وارد هستی میآن، ظاهر بیرونی که به نظر ما می

  (.2: 1392)جوان و همكاران، دهدمی ایی ترجیحته بودن، ایستایی، مشروطیت و پایبسحرکت و فرآیند را بر

 اشیاییجغراف یتموقعی عنیمطابق با ثبات  یعن)ی ؛است یماد یزیلوفِور بر آن است که فضا چ ییفضا کیالكتید

. (شده است یو کم لیتحل ف،یتعر، شودیداده م نشانی مختصات دکارت یواسطهبهدر فضا  ءیش تیکه موقع گونههمان

 کی. فضا ستدر فضا زهایمردم و چ نیو ب مردم نیب یروابط اجتماع یهرندیدربرگکه  است یفرآیندبر این، فضا  عالوه

 قیاز طر رییتغ جهیو در نت یاست که روابط اجتماع یو ابزار لهیوس ،فرآیند کی زمانهم کهیدرحال ؛است چیزیک ء،یش

 ای است که فضا را بسان ظرف نیفضا ا یهاهیغالبِ نظر یِضعف اساس ،لوفوِر ازنظررخ دهند.  توانندیم آن و در آن

 یفضا کوشش برا از لشیلوفِور در تحل یِاساس یدغدغه ،روینازا ؛شودیپر م یاتیکه با محتو کنندیتصور م یچارچوب

و  های ذهنیاندیشه یِ است، قلمرو یكیدئولوژیا ای یذهن یست. تصور نخست فضااز فضا بیو رق زیانطباق دو تصور متما

را  یاجتماع یلوفوِر مفهوم فضا ،ترتیبینابه. میکنیم یزندگکه ما در آن  است یایعیطب ای یكیزیف یتصور دوم، فضا

 ریپذضیها تعوکه در آن تمام بخش ستین یصرفاً اقتصاد فضاکه  کندیمزیلنیک از لوفور نقل  که طورهمان. پروراندیم

 . برعكس فضاستین جامعه یهاکردنِ تمام بخش تكدسی یبرا یاسیس یابزار باشند. فضا صرفاً یاارزش مبادله یداراو 

 ریدرگ یِروابط اجتماع آشكار ساختنلوفوِر  قصدِ. به آن متصل است آخردستزمان که ، همچون است یارزش مصرف کی

 یمثابهبهدرک ما از فضا  یبرا ییامدهایپ یعنی ؛دانش جامعِ فضا دارد یکار برا نیاست که ا یتیاهم و فضاست دیدر تول

 یِ . ماهیت زیربنایمدرنیِ عقالن یِدارهیسرما یِذات یِگانگیاز ب ییرها لیپتانس ایو امكان  تهیدرک مدرن یبرا یادیبن یعامل

در فضا نمایان  یطبقات یشدنِ مبارزه کحیِ بر دولت و همراه با آن، با تأکید بر چگونگ یلوفوِر که با تأکید و یپروژه

 یواسطهبهموجود  یبرچیدنِ جامعه»است که بتواند در  ینظری تدارک تحلیل یاز فضا برا او استفاده از برداشت .شودیم

: 1394به نقل از ترکمه و شیرخدایی،  ،Lefebvre, 1991)تأثیر بگذارد« بردیکردنِ آنچه از درون آن را تحلیل م نمایان

15.) 

دیالكتیكی و دیالكتیک  توان گفت که لوفور با توجه به دیالكتیک هگلی و مارکسی به بسط ماتریالیستمی ،ترتیبینابه

 . در این دیالكتیکدهدمی قوالت نقشی ضروری برای ارائهاساسی به م طوربه 15دیالكتیک ماتریالیستیفضایی اقدام کرد. 

                                                            
پردازد و برخالف دیالكتیک به بررسی روابط مادی تولید اجتماع در طول زمان می (Dialectical Materialism)ماتریالیستی دیالكتیک -15

 (.6: 1392)جوان و همكاران، هاستبین انسان روابط مادی بلكه، نیست آغازگاه آن آگاهی یا هستی محض ،هگل
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  9                                                        1397 اييزپ، ومسسي و ، شماره منهمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 

نیست.  محض منطقی نیازی یو توسعه یطورکلبهدر آن به مفهوم  لذا ؛در درون خود حقیقت خود را دارند مقوالت

 یوجود دارند که نتیجه ،باشندمی مقوالت ینترساده و نیزکه آغاز حرکت مادی  اقتصادیاینكه مقوالت  خصوصبه

(. از طرفی لوفور با تأکید بر فضا، آن 6: 1392)جوان و همكاران، هستند اقتصادی ییعنی ابژه ؛بین ذهن و محتوا یرابطه

کند و رشد یالیسم دیالكتیكی، فضا را اضافه میهای ماتربه عبارتی بر بنیان ؛دکنرا وارد ماتریالیسم دیالكتیكی می

 .(87: 1394 ،ی)ستارکندهای فضا را تبیین میكی شیوهدیالكتی

فضای  یجنبنده خود که لوفور عضو سومی را در مسیر ارکسی با دیالكتیک لوفور این استهگلی و م تفاوت دیالكتیک

که بودگاه  دارد کند. این عضو، فضای زیسته ناممقاومت می نهاد خود که همواره در مقابلِ برابر کندیماجتماعی طرح 

دیگر در تضاد هستند، یك بر دو حد که با های هگلی و مارکسیدیالكتیک کهیدرحال؛ است فضای معقول در برابرمقاومت 

دهد. هر یقرار ملوفور، سه حد را مبنا  ییتاسه. دیالكتیک پردازدیماستوار است که در سومین حد، به رفع یا حفظ آن 

، یک انتزاع هاآنشود و بدون حد دیگر ارجاع داده می برنهاد بیان شود و هر حد به دو عنوانبهتوانند ییک از این حدود م

بدون آنكه دقایق را  ییتاسهیابد. این نظام هگلی خاتمه نمی نظیر نهادهمدر یک  ییتاسهماند. این شكل باقی می رفص

. بدین گونه سازدیمبه هم به نحوی درونی مرتبط  حالیندرعهم متمایز و  از را هاآنهم سازگار سازد،  نهاد بادر یک هم

کند. در این می لمشابهی را در ارتباط با دیگران تقب تموقعی ،برابر هستند و هر یک اهمیتی سه حد یا دقیقه دارای

. لوفور همواره هنگام پرداختن به دیالكتیک به سه یابدیمجدیدی از دیالكتیک تكوین  ییتاسهیا  یبعدسه ینسخه ،وضع

. نمود م کامللتاریا و بورژوازی بود با بعد سو. او دو حد مارکس را که در دیالكتیک اجتماعی خود پروپرداختیم حد

ای از این حرکت دقیقه درواقع سوم در حرکت هستند. حد حد سوم در دو حد دیگر وجود دارد و سه حد پیوسته ،درواقع

ابزار تحلیل  دیالكتیک بلكه ،فی نیستتأیید و نفی و نفی ن نیزاست. در این بستر دیالكتیک، دیگر تز و آنتی و سنتز و 

 (.6: 1392ملّت و طبقات)جوان و همكاران،  دولت، ؛سه شأن هستند هاآن ،درواقعدهد. شدن به دست می

 تريالکتيک فضا -3-4

در  کهیدرصورت ؛شوداز آن به دیالكتیک )دوتایی( یاد می ،در منطق هگلی و مارکسی دو وجه وجود دارد کهییازآنجا

 دیالكتیک کهیدرحال ؛شود. به عبارتیتایی( یاد میشود و از آن به تریالكتیک )سهی لوفور سه وجه در نظر گرفته مینظریه

 یتای، دیالكتیک سهدهندیم شكل تغییر یاست که به حالت سوم یا هم متكبه دو حالتِ در تناقض ب 16یو مارکس یهگل

دیگر اشاره  یفهمید و هر یک به آن دو تا برنهاده بسان توانی. هر یک از این سه را مکندیلوفور سه حالت را مطرح م

                                                            
داری، سرمایه مفهوم انتزاع انضمامی است. در نقد مارکسی از نظام اقتصادی ،گیردیكی از مفاهیم بسیار مهمی که لوفور آن را از مارکس وام می -16

ابزار مفهومی  انتزاع انضمامی است. انتزاع انضمامی، ،هاین واسط .هن اندیشنده( یک واسطه وجود داردهمواره بین امر واقع و امر بازنمود )در ذ

در سوی  و محسوس جهان است تواقعی ،جهان را برپا کرد. در یک سوی انتزاع انضمامی یتوان دانش اندیشنده دربارهکه از طریق آن می است

مثالی  مارکسی، ارزش در اقتصاد سیاسی یمقوله ند.ی هر دو سو را به هم متصل می کدیگر مسائل انتزاعی و منطقی وجود دارد. انتزاع انضمام

 یمبادله ارزش کاال شود، ارزش مصرف و ءی کاال نیست. آنچه که سبب شده یک شییئهر ش اامّ ،است ءانضمامی است. کاال خود یک شیاز انتزاع 

در  افراد واجد آن شده است و برخی ،کاری که بر روی آن صورت گرفته یبه واسطه ءاست که آن شی تیآن است. ارزش مصرف، همان خاصی

از آن  دیگر، ارزش مبادله، درواقع بروز پولی همان کاالست که هنگام مبادله با کاالهای .مند شوندبهره تجامعه ممكن است بخواهند از آن خاصی

 تجسمی ءشی كه درد، مقوالت انتزاعی هستند؛ حال آنه عنوان ارزش یاد شای که بشود، هر دو مقولهطور که مشاهده میشود. همیناستفاده می

اجتماعی  لحاظ شود. ارزش، زمان کار ازای به نام ارزش ثبت میدر مقوله ،اند(. دانشی که از این موضوع به دست آمده است)انضمامی شده اندیافته

است و همچنین  مبادله که ظرف روابط دیالكتیكی بین ارزش مصرف و ارزش استرای تولید یک کاال در جامعه( کار مورد نیاز ب طضروری )متوس

در واقع همین  ،لوفور کاال، چگونگی کاربرد مفهوم انتزاع انضمامی را به خوبی تدهد. به این ترتیب، مارکس با تبیین ماهیآنها را وجود می

ها مورد استفاده انسان طانسانی، توس یاستفاده است که در فضای زیسته ارزش برد. فضا از یک سو دارای کار میفضا به یسازی را دربارهمفهوم

دولت حاکم است. این دو فضا  طکه تحت تأثیر جریانات قدرت توس تفضاس گیرد و از سوی دیگر ارزش مبادله است که شكل انتزاعیقرار می

فضای انتزاعی  ،درواقع .شوندهای فضایی یا امر محسوس دستخوش تغییر میپراکتیس پیوسته از طریق )انتزاعی و انضمامی، یا زیسته و عقالنی (

 (.7: 1392)جوان و همكاران، زیسته یا انضمامی است فضای عقالنیت خود بر یهای فضایی به دنبال غلبهپراکتیساز طریق 
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رخ  یکه در دستگاه هگل طورآن، ییتاسه یه. این چهرمانندیصرف م یانتزاع و هر یک بدون آن دو حالت دیگر کنندیم

 ،دهدیبه هم پیوند م ،مانندیم یرا که از همدیگر متمایز باق یاه. این چهره، سه لحظشودینم ختمی نف یبه نف دهد،یم

وجود دارند.  یكدیگر ، در تعارض یا در پیوند باکنشبرهمکه در  یاهسه لحظ ؛دهد یآشت یرا در سنتز هاآن آنكهیب

 یو هر یک در رابطه با دیگر برخوردارندی رض بر این است که این سه حالت یا سه لحظه از اهمیت یكسانف ،روازاین

 ,.Goonewardena et al)گیردیشكل م ترتیباینبه دیالكتیک یتایهیا س یوجه هیكسان دارد. روایت س هایمرتب

2008: 33 .) 

ی لوفور تنش اصلی تنش دوتایی عمل و نظر است. اینكه تقدم یا تأخر از آنِ تئوری است یا پراکسیس و در نظریه

یا  بعدیسهها، طرح دیالكتیک انگاریلوفور برای خروج از بحران دوگانه ،. بر این اساسهاستآنالبته چه سنتزی میان 

یعنی فضا را  ؛سوم مندی دیالكتیک، حدیخط تفسیر دیالكتیكی بر تارکشد. او برای این کار با بستریالكتیک را پیش می

سوم و دیگری  دوتایی را نقد کرده و بر وجود حدهای تایی، تقابلی دیالكتیک سهکند. لوفور بر اساس نظریهمكمل می

نقد کرده و از  یطق سنتی و چه منطق دیالكتیک هگلبنابراین دیالكتیک دوتایی را چه بر اساس من؛ گذاردتأکید می

فضا را که به تولید فضا  یگانه، سهروازاینداند. گانه میکند و بر اساس آن، فضا را نیز سهگانه صحبت میدیالكتیک سه

 .(87: 1394 ،ی)ستارکندرم سوم بر دیالكتیک اضافه میت عنوانبه ،شودمنجر می

فهمید  یباید بسان وجوه را تولید است. سه وجه تولید فضا یِدیالكتیك یتنیدهدرهمیند آسه فر لوفورعزیمت  ینقطه

از این وجوه را  یکیچهشده است.  زیست و شده ، تصوردرک شدهواحد  دارند. فضا در آنِ یارزش همسان که اساساً

زمان  و همواره به شودیزیرا پیوسته تولید م ؛. فضا ناتمام استکرد فرض «تز»مطلق، بسان  یبسان خاستگاه توانینم

ی پیچیده دارد و در تمامِ سطوح وارد روابط اجتماع یگانه بر آن است تا نشان دهد فضا ماهیتهس وابسته است. این

 یکه هم چگونگ است شناسانهنشانه یآن را درک کرد؛ انتزاع توانیاست که م یفیزیك یمحیط زمانهم. فضا شودیم

و  دهدیتحت تأثیر قرار م (نندکیم مطالعه هاندایکه جغراف یاینذه یهانقشه)را در ساخت فضا  یمشارکت مردم عاد

است که بدن از طریق آن  یا، واسطهیتدرنهارا؛ و  دستینازا یموارد مداران وتریزان، سیاسها، برنامهشرکت یهم فضا

بدون  یاز یك توانیمیما نم .نیز هستند یفضای یروابط ،ی. روابط اجتماعگیردیقرار م دیگری هابا بدن کنشدر برهم

. زندیپیوند م هم را به یو اجتماع یذهن ،یکه امر فیزیك کندیرا عرضه م یایگانه یفضا یحرف بزنیم. او نظریهی دیگر

نخست را  یگانهکه سه کندیم یمعرف رای دیگر یگانهسه یبه فضا حت یافتهیمتعمپرورش این رویكردِ  یلوفور در راستا

پرکتیس  یکه برا یمفهوم یمدل)فضا  ی، بازنمای(شدهی بیرون یماد محیط) یپرکتیس فضای زمانهم. فضا کندیتر مروشن

ترکمه و )است (کاربران با محیط یشدهزیست یِاجتماع یرابطه) یبازنمای یفضا و (شودیکار گرفته ممستقیم به

 (.21: 1394 ،ییرخدایش

و نیز در معنا  شكل شده درخاص ییوناگون چگونه در طول زمان از فضاکه جوامع گ کندیوفور بر این تمرکز مل

 یانتزاع ی. فضادهدیانجام م یاجتماعی و فضا یانتزاع یگذاشتن بین فضا . لوفور این کار را با تمایزشوندیبرخوردار م

مربوط است که خواهان  ییهاآناست که به  یمراتبهسلسلی . این فضا، فضایگیردیاز برخورد دانش و قدرت شكل م

 در مقابل یاجتماع یریزان. فضاو برنامه یاقتصاد یهاشرکت ،یحكمرانان سیاس جمله از ؛اندیاجتماع دهیسازمانکنترل 

و  یمرانان، بیرونحك جامعه، از جمله یکنشِ تمام اعضا یواسطهبهکه  یاروزمره یزیسته یتجربه .است کنش برآمده از

 روزمره یزندگ یاجتماع یتا بر فضا کوشندیم پیوسته ،کنندیاستفاده م یانتزاع یکه از مدل فضا ییهاآن. شودیم یماد

تصورشده و  یهمواره از مرزها یاجتماع یفضا کهیدرحال ؛کنند حاکم شوند و آن را کنترل اشیبا تغییرات همیشگ

 .دهدیرخ م یخاص همواره پیش از پرکتیس فضای طوربهها تصور فضا انسان یبرا .رودیفراتر م شدهیمتنظاشكال 

)ترکمه اندهمواره به هم مرتبط ،یسازییا بیرون یو ساخت فیزیك فضا یشناسانهیا مدل نشانه یذهن یفرافكن دیگربیانبه

 (.21: 1394 ،ییرخدایو ش
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 بازنمايي فضا -4-4

که  ردیگیم برمعقول را در ایشده  یمفهوم یفضا کیفضا،  ییلوفور، بازنما یفضا دیتول یهینظر یپردازمفهوم در

 ی)صابونچرندیگیم ینوع فضا جا نیتكنوکرات، در ا کنندگانمیشهرگراها و تقس ،یشهر زانیردانشمندان، برنامه یفضا

 یضاو ف ییفضا عمل یعنی ؛گرید یالزم است تا دو مقوله ییفضا ییزنمادرک بهتر با منظوربها ام ،(7: 1394و همكاران، 

 گردند. نییتب ییبازنما

تریالكتیک فضایی در نظر گرفت که برآمده از پیوند نزدیک با نقد منطق  عنوانبهتوان فضایی را می یگانهحالت سه

تایی یک اصل عام است که به دنبال سه سانبه تربیش. تحلیل دیالكتیكی تفسیر ماتریالیست دیالكتیكی است هگلی و

شكل، ساختار و  یکلروش و نظریه با سه مفهوم  نظر از، ساختار و کارکرد است. فضای اجتماعی همانند هر واقعیتی فرم

 ,Lefebvre)ل شكلی، ساختاری یا کارکردی باشدتواند در معرض تحلیکارکرد مرتبط است و هر فضای اجتماعی می

ویژه از دیالكتیک که  ینخست مفهوم وجود دارد: توجهابلقو  لوفور سه وجه بسیار مهم یفهم نظریه یبرا(. 147 :1991

ه را از دیالكتیک پروراند یاش روایتهگسترد یسهم نخستین او دانست. لوفور در جریان کارها یآن را بسان ادا توانیم

 یهدر نظری ان خاص خودش را پروراند.زب یهزبان است. لوفور نظری یهر نظر بدیع بود. دومین وجه، نظریکه از ه است،

، کنندهیینتع یمؤلفهبه کار بست. سومین  یانضمام طوربهخود را  یتایهنخستین بار دیالكتیک س یزبان بود که او برا

 یهو نوآوران مهم ییهاز نظر یترلبه فهم کام طورقطعبه شدهفراموشاین سه وجه  یاست. مطالعه و بررس یپدیدارشناس

تریالكتیک فضایی لوفور رویكردی دوگانه به  ،درواقع (.Goonewardena et al., 2008: 28)انجامدیاو م یتولید فضا

شناسی و رویكرد پدیدارشناسی که در ادامه به بیان تریالكتیک شناسی یا نشانهعبارت است از؛ رویكرد زبان که فضا دارد

 پردازیم.از منظر هر کدام از این دو رویكرد می

 بازنمايي فضا شناسي ورويکرد زبان -5-4

دهد می ارائهای را یوجه ساختار سه ای معاصر متفاوت است،که با مفاهیم پایه 17ی تئوری زبان نیچهلوفور با توسعه

آمدن رویكردی است که از آن به  به وجودو حاصل این امر  آیدیم حساببهتولید فضا  ینظریه یمقدمات یمرحله که

ما فكر » (Goonewardena et al., 2008: 35)گوید کهچنین می چهینشود. یاد می شناسیشناسی یا نشانهرویكر زبان

 ایجز استعاره یزیچ کهیدرحال ؛دانیمرا میدرختان، رنگ، برف و گل  های مختلف، همچونچیزی از پدیده که میکنیم

 .«ستین هاآن یاصل تیمطابق با ماه وجهیچهبه دانیم،ها میچیزی که ما از پدیده دانیم،مینرا  هاآناز 

 یا 19ی. وجه اول، وجه نحوپروراندیم 18زبان در زبانِ جامعه بودنی وجه سه یرا درباره ی خودلوفور نظریه

ترکیب  یصور قواعد است. این وجه به یا همان گرامرو دستور زبان  ینشناسوجه کالسیک زبا ،یبه تعبیر 20ینینشهم

 ارائهوجه دومی را لوفور .کندیرا تعیین م نحو ، ساختار جمله ونممك یهاها، ترکیببین نشانه یکه رابطه پردازدیم

واژه با  یکی . این عملكرد بر امكان جانشینکندیرا از وجه پیشین متمایز م 21ی یا پارادایماتیکوجه جانشین دهد ومی

                                                            
17- Nietzsche-Oriented Theory of Language 

18- Le langage et la société 

19- Syntactic Dimension  

20- Syntagmatic Dimension 

از زبان را  یدووجه یکه نظریه گرددیبرم (Roman Jakobson)به رومن یاکوبسن  (Paradigmatic Dimension) این مفهوم -21

 یااست؛ به این معنا که هر نشانه بافتنخست ترکیب یا  یبندهرد .گذاردیتمایز م شناسانهزبان ینشانه بندیطبقهپروراند که بین دو نوع 

 یواحدها یبرا بافتیبسان  شناسانهزبانهر واحد  ،روینازا. شودیم نمایان دیگر یهاهاست یا در ترکیب با نشانهاز نشانه یترکیب یدربرگیرنده

دگرنامی )صنعت بداعت یند آکه همخوان با فررا نخستین نشانه  یبنددارد. این رده وجود ترپیچیده یواحدها بافتیا در  کندیعمل م تریابتدای

این ی؛ : انتخاب یا جانشینکندیرا متمایز م یثانو ینشناسانهزبا عملكرد نسبت داد. یاکوبسن سپس ینینشهمبه وجه  توانیم، است در ادبیات(

دیگر به آن نگریسته شود،  یهیاگر از زاو اام، برابر است نظرنقطهاز یک  لیکه بر او یگزینی یک اصطالح برای دیگری استامكان جا بر دالکارکرد 

تولید  یهاز نظام معانی است. لوفور در نظریرمز نماد با فرآیند تشبیهی همخوان است و وابسته به یک  یهثانوی یبنددسته. این هستند متفاوت
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لوفور  ،روازایناز آن است.  متفاوت دیگر یانخست برابر و از زاویه یکه از یک دیدگاه با واژه کندیدیگر داللت م یهواژ

 قبلی را به این دو وجه 22وجه نمادینیا  وجه سوم یتدرنها لوفور .نامدیم ی یا پارادایماتیکاین وجه را وجه جانشین

ها، تأثر و نگر تصاویر، احساسدیگر بیا یاز سو کند؛یریاضیات داللت م یفرمول یهنشان بر سویکاین واژه از  .افزایدیم

نماد است  یپیچیدگ و هابه این معنا که ذاتیت، ابهام ؛دوم نماد را در نظر دارد یاین معنا است. لوفور دقیقاً یضمنی معان

 (.24: 1394 ،ییرآقایزبان زیسته و زنده است)ترکمه و ش یکه سازنده

امر احساس و  زه،یغر خواهدیم. برعكس، او فرورودو عرفان  ابهامدر  تاقصد نداشته است  وجهیچهبه لوفور ،بینیندرا

دارد دوباره است که او قصد  یمعن نیتنها به ااین امر . قرار دهد یموردبررس یاجتماع یهاتیواقع عنوانبه را یرمنطقیغ

 یستون برا کی عنوانبهو  دشومیوارد  هایدئولوژیاو  یاجتماع یبه ساختارها ترتیبینابهنماد  ؛نماد را به دست آورد

واضح  زیتما جه،یاست. در نت یاست که متفاوت از تصور فرد یتصورات اجتماع یمبنا نیکند. ایو طلسم عمل م لیتمث

از اهمیت  لوفوری اینجا برا .ناپذیرندیانپانمادها اینكه وجود دارد.  زینماد ن یو عملكرد اجتماع لیتخ یفلسف عملكرد نیب

 .(Goonewardena et al., 2008: 36)نمادها ناممكن است یبندفرمول ،برخوردار است. بر این اساس ایکنندهیینتع

برقرار  دیالكتیكی ایرابطهکه تمام این دقایق با هم  بیندمیفضا را واجد سه دقیقه )در مفهوم دیاکتیكی( لوفور 

آن را در فضایی که  نمود طبقاتی و روابط اجتماعی چونکند. این سه دقیقه را در فضا کشف می ،جهتازاین. او کنندمی

 کندیرا بنا م یدر فضا نظام فعالیتکه  دهدیطور مكرر این را اصل قرار مو  بینداند، میآن روابط درون آن قرار گرفته

به ترتیب زیر نمایان  اندازچشماز این  یولید فضایت یوجه سه تحلیل ها همخوان است.با نظام واژه یمعین که تا حد

 (:Ibid: 36)شودیم

 .کندیرا تعیین م 24یکنش اجتماعو برهم فعالیت یوجه ماد کنشی که عنوانبهعمل فضایی : 23يفضاي کنش

بر  زبان ینینشهم وجه در قیاس با یفضای کنشهاست. فعالیت زمانیهمتمرکز بر وجه  یبه معنا یفضای بندیطبقه

از  یاشبكه توانیم ،یهاست. به بیان انضمامتفعالی یا هامؤلفهو اتصال  یبندکه برآمده از مفصل کندیداللت م ینظام

 یند تولیدآمحل سكونت و محل کار یا در فر یمثال اتصال روزانه یبرا روزمرهی که در زندگ طورآنکنش و ارتباط را برهم

 عنوانبهروال فضایی پراکتیس یا  .(Goonewardena et al., 2008: 36)در نظر گرفت ،دهندیرخ م مبادله روابط تولید و

گیری ر شكلی همختص و مشخصه فضایی هایچرخه ها ومحلکه تولید و بازتولید و  دشوتعریف می نوعی فضاگونگی

 (.Lefebvre, 1991: 33)دارد براجتماعی را در

سطح  و دال بر یک سطح ضمانت شده از رقابت و استانسجام  یکنندهینتضمودی فضایی، استمرار و تا حد کنش

فضا را و  کندفضای آن جامعه را تراوش می جامعه، فضایی یک کنش (.Watkins, 2005: 213)خاصی از عملكرد است

آن غلبه کند و بر میان کنش دیالكتیكی آن را به آهستگی تولید می یک دهد و دریقرار م فرضیشپکند. مطرح می

فرآیند تولید شكل مادی فضاگونگی اجتماعی،  عنوانبهفضایی های کنشکند. می بسنده های مختلفیابد و برای کنشمی

 طوربهفضا  .(Lefebvre, 1991: 33)شوندرفتار و تجربه انسانی نمایش داده میت الیبرونداد فع هم میانجی و عنوانبههم 

برای  در میان کنشی دیالكتیكی فضا را مطرح وشود. فضای انسانی تولید می عنوانبهدیالكتیكی و از طریق کار روزمره 

ها و تعامالتی که در و از ورای های فیزیكی و مادی، دگرگونیپراکتیس فضایی مادی به جریان ،درواقع ریزند.آن طرح می

                                                            
 و پارادایماتیک، بعد نشینییعنی عالوه بر بعد هم ؛سوم تریالكتیک خود را ایجاد کرد های زبانی، حدخود با الهام از همین جنبه تریالكتیک فضا و

 ب است. ازمترت بر آنعوارض مختلفی در فلسفه و هنر  زیرا که ؛نمادین مفهومی پیچیده است عدیعنی بعد نمادین را اضافه نمود. مفهوم ب ؛سوم

 همینه ب اًشده است. لوفور دقیق رپ احساسات، عاطفه و بارهای معنایی ریاضی است و از سوی دیگر با ایماژها، یشدهصوری دالاشاره به  سویک

اند، غور در امر زیسته و زبان زیسته ادغام شده کهآنهای ابهامات، و پیچیدگی ت،ذاتی یمعنای دومین نماد اشاره دارد. و درباره

 .(Goonewardena et al., 2008: 35کند)می

22- Symbolic Dimension 

23- Spatial Practice 

24- Social Activity & Interaction 
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های فضایی، کنش(. Harvey, 1989: 218)نندکعی را تضمین کنند، داللت میای که تولید و بازتولید اجتمافضا، به شیوه

و  25ها، محلو ساختارهای فضایی نظیر افض -به تكرارهای زمانو  کنندروال هایی هستند که فضای جامعه را مخفی می

های . روال( ,1994Gregory :403)شوندکه از طریق آن زندگی اجتماعی تولید و بازتولید می دهندارجاع می 26هاچرخه

داری، در فضای مدرنِ تحت سرمایهشوند. می نظر تحلیلی، از طریق رمزگشایی همان فضا، هویداجامعه از یک نقطهفضایی 

های تفریحی شهری، جزو مواردی تزندگی خصوصی، لذ های کار،ها، محلمسیرها، شبكه روزه امور تكراری زندگی هر

فضای  عنوانبه، است شده تولیدز لحاظ اجتماعی و تجربی که ا مادی شده گردند. این فضای 27هستند که باید رمزگشایی

ها و توصیفات آن تصحیح حدود اندازهدرون حواس قابل درک است و  یمستقیم به وسیله شود ومحسوس توصیف می

 گشایی فضا آشكار شوند که قرابت یا نزدیكی با فضای محسوس،وانند از طریق رمزتهای فضایی میروال شوند.می

زیسته را  تهای فضایی واقعیروال ،ترتیباینبهویژه معمول بودگی روزمره آن دارد. های مردم از جهان خود بهدریافت

واقعیت و در نهایت  ها، تصاویر وهایی که مردم و مكانها، الگوها و میان کنشکه شامل مسیرها و شبكه دهندساختار می

پنداشته به همان اندازه  اجرا فضایی تولید و بازتولید، صورت معقول و هایکند. روالکار و تفریح را به هم مرتبط می

)جوان و کنندشایستگی فضایی را تضمین می گیرد. این روال ها تا حدودی پیوستگی، استمرار ومی بررا در زیسته

 طوربهتا  سازدمیدر است که افراد را قا یمكان ،یبصر تیاغلب در نهاها یا پراکتیس فضایی (. روال10: 1392همكاران، 

 دادیاز رو یبه درک انتزاع ازیگانه، ما نسههای جنبهجنبه از  نیدرک ا یشرکت کنند. برا ییفضا دادیرو کیموثر در 

 (.Watkins, 2005: 213)یمهستاند، در خدمت شكل دادن هاآنکه  ییهاها و درکو روال ییفضا

های گفتاری تحلیل فضا در ارتباط با ی فضا و نظامگفتاری درباره عنوانبههای فضایی بازنمایی: 28ييفضا يبازنماي

هایی است که این امكان ها و معانی، ضوابط و شناختشامل تمامی نشانه و ها، عالیم و مناسبات آشكار استدانش، نشانه

 ,Harvey)نكاش قرار گیردارف روزمره مورد کهای مادی به دور از اصطالحات متعآورد که چنین کنشرا فراهم می

و قانونی که در آن نظم اجتماعی غالب حک  ایفضا به مجموعه قدرت، دانش و فضامندی هایاییبازنم (.218 :1989

 (.Gregory, 1994: 403)است، اشاره دارد شده

در قیاس با وجه  یفضای ی. بازنمایکنندیم و در نتیجه فضا را نیز تعریف دهندیبه دست م یفضا تصویر یهایبازنمای

از  یهایجهات و تفاوت یاز برخ یهایشباهت یدهندهنکه نشا شودی دیگر یجانشین بازنمای تواندیم زبانی جانشین

ی زبان اشكال و در نتیجه شوندیسطح گفتار پدیدار م درو  29گفتمانفضا در سطح  یهایبازنمای جهات دیگر است. یبرخ

ها، ها و برنامهنقشه یعالوه به . لوفورگیرندیم فضا را دربر یعلمی هابه ویژه نظریه و هاها، تعریفمانند توصیف شده

ریزی شهری و اری، برنامهمعم. گیردیدر نظر م فضای هایها را هم در شمار بازنمایو نشانه هااطالعات موجود در عكس

دانشمندان،  فضای و پردازندیم هایبازنمایکه به تولید این هستند  یایتخصصو  های علمیاز جمله رشته جغرافیا

 (.Goonewardena et al., 2008: 36)گیرددر این فضا جای می رسازانشه و ریزانبرنامه

از فضای هنری  یخاص این فضا، نوع که کنندشده یا معقول را تعریف مییک فضای مفهومی ییهای فضاماییبازن

خصوص به نظم یا و به تولید شوند. این فضای معقول همچنین به روابطاست که گرایشی علمی نیز در آن دیده می

کنترل دانش، نمادها وکدها بر ابزار  کنند، گره خورده است. چنین نظمی از طریقطراحی که آن روابط تحمیل می

ای مسلط این فضا، فض (.Lefebvre, 1991: 33)شودنتیجه تولید دانش فضایی اعمال می رمزگشایی روال فضایی و در

شناسی که لوفور برای نقد شناخت تعبیری است« شناسانهقدرت شناخت یذخیره». تولید( است یدر هر جامعه )شیوه

                                                            
25- Sites 

26- Circuits 

درون  یهای فضای معقول و کارکردهای فضای زیستهیافتن تأثیرات و فرم ؛از اندعبارتهای فضایی رمزگشایی فضای محسوس یا روال -27

 (.10: 1392)جوان و همكاران، محسوس فضای

28- Representation of Space 

29- Discourse 
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استثنائاتی به سمت یک نظام نمادهای واژگانی  ه باکند. این فضای معقول، البتریزی فضایی استفاده میط بر برنامهمسل

 ؛دهدارجاع می یه به زبان، گفتمان، متن و عقل کلشده است( ک بر روی آن کار به خوبی هکند )که از لحاظ اندیشمیل می

 هایاییط، این فضاهای ذهنی، بازنمساز در حال تسلدهنده و گفتمان قاعدهگفتاری و نوشتاری. در این فضاهای نظم کالم

ی اندیشه و رویای هفضای اولی درواقع ؛ کهنامدنظارت هستند که سوجا آن را فضای دوم می قدرت و ایدئولوژی، کنترل و

 (.10: 1392)جوان و همكاران، خالص هنرمند یا شاعر است رنمادشناس یا رمزگشا، تصو یهاولیاتوپیایی، فضای 

 یمفهوم ییاست و فضا یفعل یغالب در جامعه یفضا که بازنمایی فضایی، دهدینشان مهای خود لوفور در بحث

منطق و اشكال دانش ؛ از اندعبارتها  ییبازنما نیساخته شده است. ا یانتزاع یهاهیها و نمایاست که از نمادها، کدگذار

های که نمایانگر بازنمایی ساختارهای ذهنی ماست. بازنمایی فضا یمفهوم ریها و تصوهینظر ،کدها کیدئولوژیا یو محتوا

 هایبندها، اشكال و طبقهدسته یدهندهارائه نینماد یهاستمیگسترش س قیاست که از طر یانتزاع امری عنوانبهفضایی 

و اجتماع کمک در جامعه  بازنماییدرک و  یبرا ما بر تالش لیو تحل هیتجز رویدادی فضایی در عنوانبهی یا عملكرد کل

د مورد عملكر در مورد یچارچوب کل ایدستورالعمل  کی یارائه یبرا ی بازنمایی فضاییویژگی و مشخصه نیاکند. می

را  یخود از عملكرد فعل یتجرب یزندگ یریگد جهتنتا بتوان دیآیبه دست م افراد در فضاشود که توسط یاستفاده م ازین

 .(Watkins, 2005: 212)بدست بیاورند

فضاهای بازنمایی  عنوانبه فضای هااصطالح بازنماییکردنِ  : لوفور وجه سوم تولید فضا را با وارونه30يبازنماي یفضاها

به خود فضاها بلكه به  نهی بازنمای یاین تعریف، فضاها بر بنا .وجه به بعد نمادین فضا مربوط است. این کندیتعریف م

ین دست. این وجه از ا یو موارد مردانه یا زنانهی لوگوس، دولت، اصول اخالق ،یخدای یبه قدرت ؛اشاره دارند یچیز دیگر

از طبیعت  انندتویفضا م ی. نمادهازندیپیوند م یمادی به نماد را که خودش کندیاشاره م یداللتیند آتولید فضا به فر

، و عوارض غیرطبیعی مصنوعات توانند ازییا م مشخص و یعوارض طبیعو اشكال  یا درختان همچون ؛گرفته شوند

شكل  هااین یاز ترکیب هر دو اندازهاتوانند مانند چشمیم همچنین ،باشند ییادمان یها و بناهاساختمان

 ،اده کنندگان نیستنمادها، تصاویر ساکنان و استف زبان ویژه، هاآنزبان  (.Goonewardena et al., 2008: 37)بگیرند

های آن استفاده از ابژهکند تا فیزیكی را الیه آذین می فضا، فضای این ها زبان ساده و خودمانی است.زبان آن بلكه

همواره زنده و  ین فضاها بیش از آنكه حاصل اندیشه باشند، حاصل حس هستند. یک فضای باز نمود،ا. سمبلیک کند

 (.12: 1392)جوان و همكاران، فضای لحظه است

 ،یاجتماع یزندگ یدهیچیپ ینمادها مو تجس مظهرگاهی  ،بازنمایی یفضاها کند کهدر مورد این فضا بیان می لوفور

زمینی به بخش سری یا زیر نمادهای گاه آشكار و گاه پنهان که رمز و بدون رمز، یبه وجود آورنده های پیچیدهسمبلیسم

د و همان فضاهای بازنمایی گفتارهای فضا هستن(. Lefebvre, 1991: 33)باشند، میاندزندگی اجتماعی پیوند خورده

ی از رسوبات تاریخی در درون محیط روزمره است یعنی فضایی کامالً زیسته. این فضا هم ناش فضایی است که باید باشد؛

برد. فضاهای بازنمایی ابداعات ذهنی ای از زندگی اجتماعی میو هم از عناصر یوتوپیایی که فرد را به سمت مفهوم تازه

ی هاهای مادی نظیر فضای نمادین، محیطی سازهاندازهای تخیلی و حتتارهای فضایی، چشمها، گفهمچون؛ ضوابط، نشانه

های فضایی تصویر رای کنشها و غیره هستند که معانی یا امكانات جدیدی را بها، موزهمصنوع خاص، نقشه

 (.Harvey, 1989: 218)کنندمی

، فضای ماییگیرد. فضاهای بازنمی را در بر هاآناما  ،در عین اینكه متمایز از دو فضای دیگر است اییفضاهای بازنم

تواند راهگشا می هادر بسیاری از تحلیل ترتیباینبهناپذیر است و می ناهشیار و امر درکرازگرایی، ناکال واجد نوعی

است. زیسته  تمام عیار خود هایدقیق در این جا فضا به همراه تمام خودسری طوربه (.Gregory, 1994: 403)باشند

کنندگان و شود. این فضا، فضای زیستمی شوند، کشیدهو نمادهایی که با آن همراه می راتتصو یاین فضا در پهنه

شود و گاهی تجربه می یریزو برنامه شهرسازیی فضایی است که فارغ از اندیشه ،درواقعکاربران است. فضای زیسته، 

                                                            
30- Spaces of Representation 
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 برشناسان و فالسفه را دردانشمندان و روانكاوان، جامعه تا جایگاه مقاومت دربرابر فضای معقول است. این کاربران از مردم

بنابراین، منفعالنه تجربه  ؛فضای معقول در همین فضاست( یکنندهط است )قدرت مهارگیرد. این فضا تحت تسلمی

کالمی یا غیر کالمی به دنبال تغییر و بسنده  اترفضایی که تصو. گیردمی قرار شود یا درمعرض )به معنای عام کلمه(می

های کم کند و میل به نظامیهای آن استفاده نمادین مگیرد و از ابژهمی بررا در فیزیكی کردن آن است. این فضا، فضای

 ،یابیم می ما بازنمودهای فضایی قدرت را تنهانههای ناکالمی دارد. همچنین در این فضا و سمبل نمادها و بیش منسجم از

همان  ماییبازن یفضا (.12: 1392)جوان و همكاران، وجود داردگر و اجرایی نیز در همین فضا قدرت فضایی تحمیل بلكه

 کیهژمون یروین یشدهمیو تنظ افتهیتصورشده، نظم یروزمره، در تقابل با فضا یفضا یعنی ؛است ستهیز ی انضمامی وفضا

 لیپتانس هاآنمداخله و منازعه هستند.  ،یریگاندازه ،یرمزگذار ،یسازیعقالن ریتأث تحت اییبازنم یفضاها نیاست؛ بنابرا

دارا  سته،یز یفضا یو نمادها رهایتصو وندها،یپ قیاز طر ماًیرا مستق ییفضا یهاها و ادراککنش دنیکش چالش به

به  لیتخ است که یاشدهتجربه یمنفعالنه یفضا نیمغلوب و بنابرا یفضا لسوفیف ای سندهینو یفضا فضا نی. اباشندیم

 (.Lefebvre, 1991: 93)دهد و از آنِ خود کند رییدنبال آن است تا آن را تغ

 رويکرد پديدارشناسي و بازنمايي فضا -6-4

رویكرد تواند یم گریشود، منبع د در نظر گرفتهفضا  دیتول یمنبع تئور کی عنوانبهزبان لفور  یهیاگر نظر

تبیین  ناسی، تولید فضا راشناسی و پدیدارشپدیدارشناسی باشد. به عبارتی امر دیالكتیک در کنار دو رویكرد زبان

 (.Goonewardena et al., 2008: 38)کندمی

 یرشده و زندگی شده یا زیستهی درک شده، تصودر اصطالحات اساسی در ارتباط با فضا شناختیدارنقاط مرجع پد

 ؛شوندیروشن م

 یسازنده یهلفمؤ آورد. این درک دستآن را با حواس به  توانیپذیر دارد که مدرک بعدی: فضا 31شده درك یفضا

 ،ینه فقط بینای که خودش را به حواس استی هر چیز ی. این درک دربرگیرندهدهدیرا تشكیل م یاجتماع کنشهر 

 یحس لحاظ این وجهِ به (.Goonewardena et al., 2008: 38)کندیم عرضه یو چشای یبساوای ،یبویای ،یبلكه شنوای

از فضا را در اثر تولید فضای لوفور این بعد  است. مربوط« فضا یسازنده یهالفهؤم»درکِ فضا مستقیماً به مادیت  قابل

را  یخیتار یبنا ایمنظره  تصویر، کی شخص کیچگونه کند که با این سؤال آغاز می (Lefebvre, 1991: 113)خود

شهروند  کیکه  یاوهیخود را به همان ش اندازچشمدهقانان  ،دارد یبه موضوع بستگ یعیطب طوربهادراک  ؟کندیدرک م

یا یک فرد  ایمتفاوت از نگاه یک فرد حرفه یمعروف به نقاش یشهیهنرپ کیکند. نگاه یدرک نم، گذردیاز آن م یشهر

 برد.ت میبین عناصر نقاشی از اثر هنری لذ چرا که با درک روابطناشنوا به نقاشی است؛ 

هم قرار  . کنارباشیم آنكه از پیش آن را در اندیشه تصور کرده دوندرک کرد ب توانی: فضا را نم32تصورشده یفضا

 ینوع کند،ییا بر فضا داللت م شودیم گرفته که پس از آن بسان فضا در نظر« کل»دادن یک  تشكیل یبرا هالفهؤدادن م

 (.Goonewardena et al., 2008: 39)شودیم مربوط که به تولید دانش گیردیرا فرض م یورزاندیشه

طور آن ؛کندیفضا است. این وجه بر جهان داللت م یزیسته یسوم تولید فضا تجربه یا بعد : وجه33زيسته یفضا

زیسته این امكان  عملی ی: تجربهکند کهبیان می. لوفور شودیشان تجربه مروزمره یزندگ کنشها در انسان یکه از سو

 یچیز یا باقیمانده و قرار داد. همواره مازاد موردمطالعهدقت آن را  بهی تحلیل نظر یکه بتوان به واسطه دهدیرا نم

آن را بیان  توانیهنرمندانه م یبا ابزارها که صرفاً یاهماندیارزشمندترین باق ماند؛یم یباق تحلیل، و غیرقابل یناگفتن

است.  یقابل شناسای یاجتماع یندآکه در هر فر گیردیقرار م یوجه سه یپدیدارشناسانه، تولید فضا بر مبنای دید از کرد.

 یفیزیك یبه مبادله یکاالی یجامعه یتاریخ خاستگاه . مبادله بساندهدیلوفور این را با استفاده از مثال مبادله نشان م

                                                            
31- Perceived space 

32- Conceived space 

33- Lived Space 
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ها نه، نشاگفتگوو و در نتیجه، نیازمند زبان  مقایسه ،ینیازمند ارتباط، رویاروی این، . مبادله عالوه برشودیاشیاء محدود نم

رخ  ابداًی ماد صرفاً یابه اسم مبادله یاست، در نتیجه چیز یذهن یانیازمند مبادله ،روازاینها، هننشای لهدو مبا

 (.Goonewardena et al., 2008: 40)دهدینم

 گيرینتيجه -5

فرم و سپس از واقعیت مادی در برابر  توان گفت که لوفور در تریالكتیک خود در گام اول از محتوا در برابرچنین می

ی محض ی ناب برآمده از هستی مادی و نیز هستی زیسته یا تجربه شده است و تجربهکند. اندیشهایده جانبداری می

 یتولید فضا سه لحظه ینظریه یهستهوجود واقعی و اجتماعی ندارد.  ،کندسازد و ابراز میای که آن را میبدون اندیشه

گرانه و بسان کنش یسوم، تولید معنا. فضا در معنای ودوم، تولید دانش؛  ؛ی: نخست، تولید مادکندیم یا شناسایتولید ر

 ییندهاآتحلیل، فر یابژه روازاین. شوندیکه پیوسته تولید و بازتولید م شودیفهمیده م یروابط یبافتهدرهم یشبكه

 (.Goonewardena et al., 2008: 41)دهندیتولید است که در زمان رخ م یگرانهکنش

 ؛در رابطه با این سه وجه تحلیل کرد توانیرا م یاجتماعو از آن جمله فضای  ، فضاتریالكتیک فضایی لوفور بر اساس

ها نمایان کنشبرهم ها یااز فعالیت یاپیوسته همه ب یسان زنجیره یا شبكهب یفضای کنشدر وجه  یاجتماع یفضا نخست

 کنشاند. در وجه دوم این یمتك (مصنوع محیط ،یشناستریخی )معین یماد یکه بر حسب نقششان به مبنا شودیم

سان ب یفضا را شكل داد. این بازنمای یکرد و سپس یک بازنمای تعریف سان فضاشناسانه بزبان طوربه توانیرا م یفضای

 و در سازدیرا ممكن م یکه یک گرایش فضای کندیم ارتباط عمل یمرجع برا یچارچوب با دهندهسازمان یاوارهطرح

 شودیپدیدار م زمین سطح یکه بر رو یماد در وجه سوم، نظم. بخشدین مرا هم تعیّ فعالیتدر همان حال  نتیجه

که هنجارها،  گیردیشكل م یفضای ینمادپردازی نوع ،ترتیباینبه. کندیباشد که معنا را منتقل م یابزار تواندیخودش م

داشت که سه نوع  هباید توج (.26: 1394 ،یی)ترکمه و شرآقاانگیزدیبرم و کندیرا ابراز م یاجتماع یهاها و تجربهارزش

، هستند ماییهای فضا و فضاهای بازنماییبازن فضا، هایکنشکه به ترتیب حاصل  فهوم فضایی محسوس، معقول و زیستهم

شوند یک سیاسی است که سبب می یفقط انگیزه ؛برتری ندارند و نیستند مقدمکه هیچ یک بر دیگر  سه دقیقه هستند

های فضایی را که تمام تقارن ضای زیسته جایگاه استراتژیكی استف لوفور، ازنظرداد.  تفضا را نسبت به فضای دیگر الویّ 

داری همواره به های فضا در نظام سرمایهاییکه بازنم تاس جهتازاینکند. می دگرگون فهمد و بالقوهگیرد، میمی بردر

 (.13: 1392)جوان و همكاران، های فضایی هستندفضا از طریق روال این دنبال از خودسازیِ

 عنوانبهفضا از این سه طریق  درواقعشده است،  ارائه( 1لوفورکه در جدول ) 34ی فضاییگانهبا توجه به مفهوم سه

بر وحدت میان فضای  این مدل دال که شودشده )پنداشته( و امر زیسته بررسی می)دریافته(، امر تصورشده مر ادراکا

فرم فیزیكی و فضای واقعی، فضایی است که  عنوانبهگانه فیزیكی، ذهنی و اجتماعی است. فضای نخستین این فضای سه

فضای معرفت،  تار ذهنی، فضای تصورشده است؛ی یک ساخثابهآمده و استفاده شده است. دومین بخش، به م وجود هب

ریزان شهری و کاوشگران فضا است. دانان و برنامهفضای جغرافی عنوانبهها و ریاضیات شناخت و دانش و منطق نقشه

ی استفاده از آن ت و تصور، تولید و اصالح و تغییر در طول زمان و اندیشهی واقعیخش ناظر بر فضا به مثابهسومین ب

 (.Elden, 2004: 190)شودی که با نماد و معنا عرضه میفضای است،

های تفریح، شبكه سكونت و کار و محل بین افراد، بین محل وهای فضایی همواره به تكرار و به رخدادهای درون کنش

بودن آن است.  واسطهترین ویژگی در این فضا، بیاساسی. کنندتأثیرگذار در بازتولید شرایط موجود اشاره می آمدورفت

به خودآگاهی  ،دهدکه در آن رخ می راتیهگلی است و طی تطو یهستی در فلسفه یواسطه بودن، مشابه مقولهبی

ترین شود. لوفور این مقوالت را سادهواسطگی در فضای محسوس، از طریق مقوالت اقتصادی مشخص میرسد. بیمی

کند و در تولید و ای دیالكتیكی برقرار میرابطه هاآنیابند و با می رتطوکه به اشكال قدرت و ایدئولوژی  نددامقوالت می

                                                            
34- Spatial Ttiad Concept  
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  17                                                        1397 اييزپ، ومسسي و ، شماره منهمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 

که با  گیردواسطه در نظر میرا بی گذارد. در مقوالت فضای اجتماعی، لوفور نیز این فضابازتولید یكدیگر تأثیر متقابل می

خیزند و با یكدیگر میز درون آن بربه نحو دیالكتیكی ا دو فضای دیگر وواسطه در تماس است های اجتماعی بیهستی

 ؛این فضاست 35رمزگشایی یلهئکند، مساین فضا به آن اشاره می یکنند. موضوع اساسی که لوفور همواره دربارهنزاع می

ای از روابط مجموعه درونشود، حقیقت این فضا نیست. این فضا واسطه در این فضا دیده میکه آن چه بی به این معنا

ابط تأثیرگذار است. این روابط، روابط سیاسی )قدرت و ایدئولوژی( و رو این ازای کند و خود در تولید مجموعهعمل می

 فضا همواره تحت تأثیر نیروی مسلط است. وجود نیروی مسلط در صورتی معنا دارد اقتصادی هستند. از سوی دیگر این

 یعنی ؛دهدکه دیالكتیک فضای لوفوری رخ می طه استته باشد و درست در همین نقتر وجود داشکه نیرویی ضعیف

جنبندگی فضای محسوس رخ در همین دقیقه است که خود .ط به دنبال نفی فضای سوم استتولید یک فضای مسل

)جوان و همكاران، بوده است ذارگدر تولید روال فضایی بسیار تأثیرفضایی که خود  ؛شوددهد. فضای معقول تولید میمی

1392 :14.) 
 

 تریالكتیک فضایی لوفور :1جدول 
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 .(Elden, 2004)و  (Teelucksingh, 2002) (،Harvey, 1989( ،)Lefebvre, 1991) با تصرفی بر منبع: نگارنده 

 

 یعنی ؛تر معادل آنمدرن یبا افزودن عنصر نیزم یعنی ؛کارل مارکس یهااز آموزه یكیرا بر اساس  کیالكتیلوفور د

 جمله از دو هر که را مكان -عنصر زمان و فضا ن،یدرآورد؛ بنابرا( ییتا)سه ایتر صورتبه( یی)دوتا ایفضا، از شكل د

                                                            
35- Deciphering 
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لوفور با بسط مفهوم فضا و ماتریالیسم دیالكتیكی،  وارد کرد. کیالكتید ونددر ر اند،ستمی بیهشده در سدمطرح هایمقوله

های دوتایی را ناکام دانست و در رفع تقابل هاآنتریالكتیک را ابداع کرد. او با نقد دیالكتیک هگلی و مارکسی، تالش 

ی فضا به واقعیت مادی اجتماعی گره زد. لوفور فضا را در دیالكتیک سنتی مكمل تاریخ و دیالكتیک را از طریق مقوله

س را بر اسا« تولید فضا»های مادی تولید فضا را دنبال کند. لوفور با طرح تریالكتیک، زمان کرد تا از این طریق زمینه

این مسأله  و سیاسی معاصر قرار داد -های اجتماعیگانه فضا نشان داد و با این ابداع فضا را در کانون نظریهدیالكتیک سه

 36«شهر به حق»ایده را تحت عنوان  این توليد فضاکتاب  یگیرلوفور پیش از شكل تشریح کرد. توليد فضارا در کتاب 

در فرانسه در میان  1968 یم های ماهی و جنبشدهادایرو هنگام اشندیشهکه افزون بر وجوه دیگر ا بیان کرده بود

ه شهر و دانند. وارد شدن مقوالتی همچون حق بو برخی او را پدر معنوی این جنبش می دانشجویان بسیار تأثیرگذار بود

 دیدگاه وی است. ریزی شهری متأثر ازه خواست و نظر شهروندان در طراحی و برنامهمشارکت شهروندان و توجه ب

است. لوفور تمام تالش خود  عمل و کنشو رسیدن به  از فلسفه و نظریه فراتر رفتن، مهم رویكرد لوفور بسیاری ویژگ

 یدارجانبی ناب از وجود در برابر اندیشه و از واقعیت مادی اجتماعی در برابر ایده گیرد تا از محتوا در برابر فرمیکار مهرا ب

لوفور بر  است. محدودشدهدهد معرفت ما از طریق محدودسازی محتوا و شكل اجتماعی او با بسط محتوا نشان می کند.

 یفضا تولید ی، به معنادیگربیانبهو  37یفضایی روابط اجتماع یدگرگون یبه معنا یروابط اجتماع یدگرگون آن است که

و  شدهیشهاندی مادیتی انضمامی است، بلكه مفهومی گیرندهفضای اجتماعی عالوه بر اینكه دربر جدید است. بخشیآزاد

 نگریم،یم یاجتماع یاندازچشمخاستگاه و که از  یزمانشود. احساس را نیز با خود به همراه دارد و شامل تجربه هم می

 و شدهزیست یمؤلفه بدون و کند یرا هدایت و بازنمای هاآنکه  یاو بدون اندیشه ییتنهابه یماد هایکنشیا  مادیت

شود و پیوسته تولید گرایانه فهم میبلكه در معنایی کنش وجود ندارد، خودخودیبهفضا  ،درواقع وجود ندارند. شدهتجربه

 شود.و بازتولید می

ی لوفور و متأثر از اندیشه عنصر دوم تریالكتیک عنوانبهحاضر تأکید بر بازنمایی فضاهای شهری است که پژوهش در 

ی سه عنصر تولید فضای لوفور در ارتباط و کنش به یكدیگر است الزم بود تا به تشریح دو مقوله کهییازآنجاولی ست، ا

نماید، انتزاعی و معقول حاضر مهم می یمطالعهی دوم یعنی بازنمایی فضایی را در مقوله آنچهدیگر نیز پرداخته شود. 

ریزان های سیاسی خود و برنامهگیریدر تصمیم مدارانیاستس چراکهاست؛  ها بر آنریزیبودن آن و متكی بودن برنامه

 شهری هستند. های شهری بهتر ناگزیر از مطالعه بر روی بازنمایی فضاهایها و طرحبرنامه یارائه منظوربهشهری 

 و بوده محیط و انسان تعامل میان حاصل ذهنی، تصاویر. شودمی تلقی ناملموس و غیر عینی ذهنی، موضوعی تصویر

 در هرگونه تحلیل آغازین ینقطه ذهنی تصاویر یمطالعه جهتینازا. محیط هستند از فرد ذهنی هایآگاهی شامل

تصویر ذهنی، ابتدا  یریگشكلتوان بیان کرد که در شود. چنین میمی دانسته محیط و انسان متقابل روابط یینهزم

توان گفت که تصویر شود و وجه سوم این امر تولید معنا و نماد است و از این نظر میمحیط شهر ادراک و سپس تصور می

 شود.ذهنی همواره تولید و بازتولید می
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