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 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

 1401و هفتم، بهار   دوازدهم، شماره چهل  دوره

 11/10/1400تأیید نهایی:      26/02/1400دریافت مقاله: 

 14-27صص 

 ور آنري لوفه يبر آرادر ايران  با تکیه  نووارگی و ماهیت تولیدِ فضاي قدرت

 انشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانشهری د یزیر برنامهدانشیار گروه جغرافیا و ، *ابوالفضل مشکینی
 ری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانشه یزیر برنامهدانشیار گروه جغرافیا و ، احمد زنگانه

 ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانشهری یزیر برنامهی جغرافیا و ی دکتر آموخته دانش، الهام امیرحاجلو
 

 چکیده

ور  لوفه زعم بهفضای قدرت یا  میان ارتباط یطورکل بهو  تاریخ و فضا بین ارتباط به بررسی مقاله این

که  تکوینی و تحلیلی است-این مقاله تاریخی یشناس روش. پردازد یم و نووارگی )مدرنیته( فضای انتزاعی

وش رپرتو  تغییرات ساختاری و پیشرفت و حرکت )چه درونی و چه بیرونی( پدیده که آن را در ی مطالعه

، انتزاعی یدار هیسرمابا ادغام در بازار جهانی  زمان هم. بوده است موردتوجه، ردیگ یم در نظرساختاری کلی 

اجتماعی همانند پول و غیره بر بنیان  یها انتزاععوامل بیرونی از جمله بازار و مراجع سیاسی و  ریتأثتحت 

آن،  ی فضای قبلی یعنی فضای ارگانیک شکل گرفت. این فضای انتزاعی محصول نووارگی بوده که در نتیجه

و  ها استیسبین قلمروی تاریخی و اقتصادی گسست ایجاد نموده و بین فضای اجتماعی مردم و فضای 

گفت  توان یمبه بعد، ی  دورهکه تا پیش از آن وجود نداشت. از این  قدرت نوعی ناسازگاری به وجود آمد

منطق تولید فضای انتزاعی در فضای شهری ایران، منطق اختفا و سرپوش گذاشتن بر تناقضات از طریق 

مبتنی  یزیر برنامه نتایج بر آن است که فضای انتزاعی با تکیه بر دانش نوسازی و تولید محیط مصنوع است.

 .شود یمسی و سیا کایدئولوژی-امری علمی شیازپ شیب فضا بوده ور ماهیت سیاسی ذاتی فضا بر انکا

 ور، فضای انتزاعی، تناقضات فضایی، نووارگی، ایران. آنری لوفه: واژگان کلیدي

  

                                                           

 * Email:meshkini@modares.ac.ir                                                                              ی مسئول: نویسنده
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 15                                 1401بهار  ،هفتم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 

 مقدمه -1

 است. یبعد سهتولید فرآیند  شامل یک ،بسط داد 1974در « تولید فضا»در کتاب ور  لوفهتولید فضا که آنری  ی نظریه

تولید مادی یا فضای مدرک، دوم تولید دانش، فضای انتزاعی یا فضای قدرت و سوم تولید معنی یا فضای زیسته که این  اول

و مظهر ارزش مبادله گرای تخصیص  دهنده نشان. انتزاع فضایی سازند یمسه بعد تولید فضا یک وحدت متناقض دیالکتیکی 

به کیفیت انتزاعیِ فضا، از جمله اندازه، عرض، مکان و سود  مند عالقهو بازیگران دولتی است که  داران هیسرمافضا توسط 

شدن و اثرات یکنواخت بر تجارب زندگی  تکه تکه، کاالیی شدن، یگانگیازخودب، فضای انتزاعی منجر به درواقعد. باشن یم

و مظهر ابعاد زیسته و  کننده منعکسل، فضای اجتماعی مقاب در (.Merrifield, 2006; Gottdiener, 1985شود ) یمروزمره 

عاطفی نمادینِ ساکنان، تولید شده است.  یها جنبهکه از طریق تجارب زندگی روزمره،  فضا بودهگرای کاربری  ارزش مصرف

شهر در این چارچوب، فضاهای انتزاعی و اجتماعی در یک تضاد و تعارض بوده و این تناقض منجر به روابط قدرت برتر در 

میدانگاه مرکزی تضاد و  .شود یمشدن و کاالیی شدن فضا  تکه تکهاز طریق تخصیص بودجه، سلطه،  یدار هیسرما معاصر

یک دیالکتیک متناقض  عنوان بهور زندگی روزمره را  لوفه ین فضای انتزاعی و فضای اجتماعی، زندگی روزمره است.تعارض ب

و از سوی دیگر توسط  ابدی یمبقا  یدار هیسرماکه  "بازتولید روابط تولید"توصیف و این دیالکتیک از یک طرف از طریق 

 (.Kipfer, 2002) استو غیره تولید و بازتولید شده  ها استیس، تفریح، پرکتیس روزانه عادی و تکراری جامعه از جمله کار"

از ور  لوفه زعم بهتهران است.  شهر کالن ژهیو بهدر ایران و « فضای انتزاعی»این مقاله به دنبال فهم ماهیت و منطقِ تولید  

، هدف از این ظاهراًعقالنی بوده است.  طور بهجامعه  یده سازمانو  یزیر برنامه، دولت در حال بیستمدوم قرن  ی نیمه

عینی  اصطالح بهبرنامه  ، ظاهراًدرواقع. (Lefebvre, 1999: 23) فضا است ی عقالنی، اعطای تمامیت ارزش مبادله یزیر برنامه

ت عمل یک ابزار تولید، کنترل، سلطه و قدر عنوان بهیک ابزار اندیشه و عمل و همچنین  مثابه به فضای انتزاعی حاصل یبو 

از تعهد ایدئولوژیک جدا کرد. اصل عقالنیت،  توان ینماز جهان را  زیر برنامهشناخت (. Lefebvre, 1991: 26-45) کنند یم

یندهای هماهنگ از بازتولید اجتماعی ژی غالب است که خود به اندیشه فرآمرکزی ایدئولو ی و هستهاصل آرمانی  

مر شهری بنابراین تصور ما  از شهر مبتنی بر تعریف ا(؛ 259: 1392در هاروی،  Goldelier, 1972است )وابسته  یدار هیسرما

 امر شهری را تعریف کند. کوشد یمعلمی است که  ی شهر، طراحی، نقشه، مفهوم یا آن نظریه ی جامعه و در نتیجه بر ایده

نبرد مجموعه متنوعی از راهبردها و  یها دانیمطرد و شمول بوده و در نتیجه به  یسازوکارهاتعاریف شهر همواره دارای  

 یانتزاعدر چارچوب فضای  یزیر برنامهنظریه شهری و عمل  رو نیازا(؛ 92: 1396رنر، مارکوزه و مایر، بشوند ) یممنافع تبدیل 

 تولید در یتوجه قابل ریتأث فضاها بازنمایی مسلماً،. (260: 1391سوندرز، ر.ک: است )مبتنی بر انکار ماهیت سیاسی ذاتی فضا 

 تولید تاریخ درک، این اساس بر. دانست مرتبط خاص فضایی عمل با توان یم را فضاها این پیدایش که معنا این به دارد؛ فضا

 کمک ماهیت فضای انتزاعی و تولید فهم پویش، به قاجار به بعد ی از دوره ژهیو بهآن  یها یژگیو در ایران و شهری فضای

فضای انتزاعی یا بازنمایی فضای در خدمت بازنمایی و ایجاد حس فضا است. این مفاهیم فضایی، قدرت خودشان . کرد خواهد

خالقانه و  یها دهیااز بازنمودهای فضایی را برای اشاره به ساخت ذهنی فضا،  یا مجموعهور  را در تولید فضا دارند. لوفه

و فیلم در میان  ها کتاب. این بازنمودها شامل تصاویر، (Lefebvre, 1991; Purcell, 2002)فضا نشان داد  یها ییبازنما

( نشان دادند، فضای انتزاعی در سیاست و ایدئولوژی 1993که سوجا و هوپر ) طور هماندیگران است. عالوه بر این، 

تولید  عنوان به ها نقشهشهری مانند  یها ییبازنما. شده، جای گرفته است یساز مفهومآن فضا که در قدرت  ی جادکنندهیا

 ی ریزان تولید شده، شناخته شده است.  همه ، برنامهتوسط حرفه متخصصانی مانند مهندسان، معماران معموالًاجتماعی که 

 ,Hubbard, et al) عینی از چگونگی کارکرد شهر دارند یها دگاهید ی در این واقعیت مشترک هستند که قصد ارائه ها آن

ریزان،  انتزاعی فضای دانشمندان، برنامه خالصه، فضای طور بهاز: نظام بازار و دولت است.  عبارتاین دستورات (. 2002

متصور شده و آنچه در هر جامعه  آنچهچیزی را که زیسته شده و  ها آنشهرسازان، فن ساالران و مهندسان اجتماعی، همه 

 ی گفت که فضای انتزاعی، فضای روابط مبادله توان یمدرک شده، شناسایی کردند. هنگام مشخص کردن فضاهای انتزاعی، 

، یدار هیسرمابوروکراتیک، مدرن،  عنوان بهفضاهای انتزاعی،  عنوان بهخالصه، فضاهای متصور  طور بهتولید انبوه و مصرف است. 
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 16                   و همکاران                مشکینی .../بردر ایران  با تکیه  تولیدِ فضاي قدرتنووارگی و ماهیت 

نیت اجتماعی استفاده )مثالً در برنامه( شناخته شده است، عقالنیت اقتصادی را به زیان عقال گرا لیتقلخشن، تابع و کل گرا، 

. این فضا شامل فضای کند یمابقا  ها آن یدار هیسرماشهری را برای تحمیل فضای  یزیر برنامهو مدیریت علمی فضا و  کند یم

منطقه بندی و همچنین حقوق مالکیت زمین که در  یها طرحساختمانی،  یها دستورالعملجامع،  یها طرحبازنمایی شده در 

 . باشد یم، شده  ارائهسیاست ملی زمین 

منطق و »های فضا  بازنمایی گوید: می شیلدز .کند یمایفای نقش  فضا یها ییبازنما مثابه به یزیر برنامه ،میان نیدر ا

 ,Shieldsهستند )« و تصویرِ مفهومی فضای پیوندخورده به روابط تولید ها و محتوای ایدئولوژیکِ رمزها، نظریه اشکالِ دانش

ریزان،  شده، فضای دانشمندان، برنامه پردازی فضای مفهوم»از:  اند عبارتور  های فضا از دید لوفه بازنمایی (.163 :2000

هایی که  ی آن همه -از هنرمندان که ذوقِ علمی دارند و نیز فضای نوع معینی ها و مهندسان اجتماعی شهرسازان، تکنوکرات

ی  ای )یا هر شیوه این فضای مسلط هر جامعه -دانند مرتبط می ،ستا تصور شده آنچهشده به  را که زیسته و درک آنچه

بوده که این روابط  « نظمی»ی روابط تولید و  همبسته»فضای مسلط در جامعه  ،(Lefebvre 1991: 38–9) «تولیدی( است

های نهانی،  ین فضا نشانها(. Lefebvre, 1991: 33) «باشد یمها و رمزها  ی دانش، نشانه بنابراین همبسته؛ کنند می لیرا تحم

شوند  استفاده و تولید می کنشگراناین  ی واسطه بهمتنوعی را که  ی افتهی تینیعهای  و بازنمایی ها یرمزگذارزبانِ فنی، 

ها  ایدئولوژی .گنجاند اش می زیرا ایدئولوژی را در پرکتیس ؛این فضا همواره فضایی تصورشده و انتزاعی است …گیرند دربرمی

هاست که رضایت ستمدیدگان و  این نقش ایدئولوژی»ی منافع طبقاتی خاص دارند:  پرکتیکال بر حفظ سلطهتأثیری 

سانِ بخشی از پرکتیس هژمونیک قدرت  ریزی را به ور برنامه لوفه«.  (Lefebvre,1968: 76) کند استثمارشدگان را تأمین می

ور در  ریزی از دید لوفه یدئولوژی برنامه(. اZieleniec, 2007: 81کند ) }سیاست{ در و بر فضا توصیف میو سیاستِ فضا، 

سان کاال  تواند برای فروش به کنند که می ای تصور می شود که فضای شهری را وسیله هایی آشکار می پرورش پرکتیس

ی نوعی  دربرگیرندهریزی شهری را  ور برنامه لوفه .بندی و تفکیک شود و برای منظورهای خاص پارسل بازنمایی، همگن، تقسیم

ریزی شهری به سان )الف( فعالیتی  داند که از سه مؤلفه تشکیل شده است. برنامه ندرت ابرازشده می  ایدئولوژی ضمنی و به

شناسی  نوعی شناخت برقرار ساختنیکدست با رویکردی علمی و تکنیکی است که )ب( درگیرِ بررسی روشمند نظم با هدف 

 یکنشگرنوعی علمِ فضا که در سطوح خرد و کالنِ فعالیت/ عنوان بهی دانش را  اند این پیکرهتو برای آن است که )پ( می

و  ور فضا و نه زمان بوده این علم از دید لوفه« عیار تمام»ی  ابژه(. Zieleniec, 2007: 82) اجتماعی درگیر است به کار گیرد

ای علمی  بود؛ این فضا، ابژه« ناب»شده عینی و  ریزی رنامهب فضای: کهاش آن است  وجود در پشت ایدئولوژیبرداشت پنهان م

غیرسیاسی پذیرفته و القا  گرید انیب بهضرر یا  چیزی بی سان بهمحسوب و بنابراین خصلتی خنثی داشت. فضا در این معنا 

کند.  را انکار می عدم درگیری با ایدئولوژی یا به رسمیت نشناختن آن، سیاست ذاتی فضا. (Lefebvre, 1997: 340)شود  می

ای عینی در نظر گرفت یا  و ابژه چیزی منفعل، خنثی عنوان بهتوان  این استدالل اصلی او در فهم از تولید فضاست. فضا را نمی

هایی بین سپهرهای متنوع در آن  کنش یندها و برهمه بخشی از تاریخ جامعه است که فرآوجود ندارد بلک خألفهمید. فضا در 

کنند و برعکس. آنچه از نظر  فضا عمل می ی واسطه  بهر نتیجه امر اجتماعی، امر اقتصادی و امر سیاسی بر، در و وجود دارند. د

کند، در کانون فهم  پاالید یا انکار می ریزی می ایدئولوژی برنامه آنچهی سیاسی فضا، یعنی  مؤلفه قرار دادنور الزامی است،  لوفه

این است که بر نقد خود بر فرآیند  سان سان فراورده/تولید و نیز به ور از تعریف فضا هم به تولید فضاست. منظور و هدف لوفه

بازشناسی این موضوع  درواقعاین نقد  کند، زیرا ریزی پافشاری  ی برنامه های حرفه های غیرسیاسی فضا از جمله نظریه نظریه

 بنابراین ؛کنند شوند و در راستای کارکردهایی سیاسی عمل می سیاسی آفریده می یا گونه بهاست که اشکالِ فضایی 

. کنند فضا نقش ایفا می های در بازنمایی حیبه تلوصراحت یا  ها در آن به کند که ایدئولوژی ای را بازنمایی می ریزی حرفه برنامه

ای  قلمروی دانش تخصصی ،شود می دست نیازاو مواردی  ها تابعِ منطق، رمزها، نظریه چگونهشود،  ادراک می گونهچکه فضا این

 .گیرد قرار می مورداستفادهشود و  آن منتزع می ی واسطه  بهاست که فضا 

تصورات و  که یطور به ایدئولوژیک است؛و تجارب حسی فرد،  ها گفتماندر  ذاتاً یزیر برنامهکه  کند یمور عنوان  لوفه

هژمونیک متضاد اما غالب،  یها خواسته ی کننده منعکستصورات و وهمیّات شهر آینده، اغلب  ی دهنده شکل یها آرمان
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 17                                 1401بهار  ،هفتم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 

 ی بلکه سرمایه ،اقتصادی دسترسی دارند ی که به سرمایه ییها آن تنها نهدر این مورد  ها تیاقلممتاز هستند.  یها تیاقل

، نخبگان فکری و وکار کسب یها شبکههمچنین شامل  ها آن .(Jessop, 2000) گیرد یدربرمعی و فرهنگی را نیز اجتما

بنابراین تصور عقل سلیم را نسبت به آنچه منافع عمومی ؛ شود یمریزان سیاسی  مهفرهنگی و کارگزاران دولتی از جمله برنا

 (.Jessop, 2000) دهند یمباشد، دنبال کرده و شکل  تواند یم

. بپردازیم ایدئولوژی با و عمل با یکدیگر با شان رابطه با همراه ،ها ییبازنما تاریخ ی مطالعه به که است ضروری راستا، این در

 فضایی عمل با توان یم را فضاها این پیدایش که معنا این به دارد؛ فضا تولید در یتوجه قابل ریتأث فضاها بازنمایی مسلماً،

 به قاجار به بعد ی از دوره ژهیو بهآن  یها یژگیو در ایران و شهری فضای تولید تاریخ درک، این اساس بر. دانست مرتبط خاص

در این مقاله پس از مروری بر مبانی نظری به تحلیل ماهیت . کرد خواهد کمک ماهیت فضای انتزاعی و تولید فهم پویش،

 بر خاص تمرکز و نووارگی با مدرنیسم دوران در شهری فضای تولید تحلیل به قاجار و سپسی  دورهفضای انتزاعی از 

 .شودپرداخته می مدرن یزیر برنامه تحمیل و عمل بازنمایی چگونگی

 

  مواد و روش تحقیق -2

پیشرفت و  و یتغییرات ساختار ی مطالعهاست؛ بدین معنی که  و تحلیلی تکوینی-تاریخیاین مقاله  یشناس روش

. بوده است موردتوجه، ردیگ یم در نظرساختاری کلی  روش پرتور آن را د کهحرکت )چه درونی و چه بیرونی( پدیده 

 حال تابهپدیده است تا مراحلی را که پدیده از ابتدای تکوینش  متأخرتالشی برای بازگشت به هستی  درواقع، روشاین 

بیان  تولید فضاور در کتاب  لوفه (.Lefebvre, 2003: 117 به نقل از Stanek, 2011) قرار گیرد موردمطالعهطی کرده 

تکوین و روند بسط و فرآیند  شهری یا روستایی، باید ابتدا به درون تاریخ بازگشت تا ی برای بررسی یک پدیده کند یم

 موردتوجهتغییرات تاریخی پدیده را  تواند ینمساختن مدلی ایستا که  یجا بهتغییر معانی آن را بازسازی کنیم. بنابراین 

بندی تاریخی تولید  در ادامه به دوره رو نیازا ؛ز طریق آن به امر ممکن دست یابیمبالقوه بسازیم تا ا یا ابژهقرار دهد، 

همانند بندی  دوره. الزم به ذکر است که در این میپرداز یمقاجار تاکنون  ی فضا از زمان پایتخت شدن تهران یعنی دوره

فهم بهتر از  منظور  بهنیستیم و در این پژوهش  یمندساز نظامو  یبند مقولهقائل به هیچ تفکیک، انقطاع و ور  لوفه

 .میهست وستهیپ هم به یها دورهماهیت فضای قدرت، ناچار به انتزاع و تفکیک این 

 

 هایافته -3

 . ارباب فضا، دولت بوددوران قاجار )پاتریمونیالیسم سنتی( -3-1

ا، دولت بود. فض و ارباب« پاتریمونیالیسم سنتی»گفتمان سیاسی مسلط در ایران تا پیش از انقالب مشروطه 

. کرد تکمیل زمان هم را واقعی امر و منطقی امر فضا، کرد بیان هگل از متأسیور  لوفه آنری .(65: 1381)بشیریه، 

 ی خشونت محض و مطلق جدا از مبارزه عنوان به تواند ینم یزیچ چیهلس به سهم خود نشان دادند که انگ و مارکس

خودش را بدون  توانست ینمزیرا دولت  ؛اقتصادی مسلط وجود داشته باشد ی قهطبقاتی، در غیاب نمودی از یک طب

توسل به منابع مادی، بدون یک هدف و تبعات آن هدف، بر روی نیروهای مولد و بر روی روابط تولید تثبیت کند 

 تاریخی معنای در مرکزی قاهر دولت مفهوم به افغان ایلغار ،هجری میازده قرن اواخر در(. 342: 1391 ور،)لوفه

 در قطعی دگرگونی ره آن از و تولید سازمان فروپاشی معنای به دولت مفهوم فروپاشی. داد پایان ایران سرزمین

و در  هراسد یمدیگر شهر محور توجه نیست. خان ایلغار از استقرار در شهر  ،این برهه در. است تولید و زیست یها وهیش

. شهر به معنای تبلور گردد یمنیروی نظامی ایل خود مستقر  ی بیرون از شهر در مناطق دوردست تحت سیطره

بار دیگر انحطاط تاریخی خود را ی  دورهدولت صفوی،  ینیب جهانفضایی قدرت و دولت قاهر مرکزی و سنبل -کالبدی
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 18                   و همکاران                مشکینی .../بردر ایران  با تکیه  تولیدِ فضاي قدرتنووارگی و ماهیت 

رنسانس را ی  دوره. این در شرایطی است که شهرهای دولت عثمانی و اروپایی، (108: 1378حبیبی، : از کرد )ر.کآغ

فراز شهر ایرانی، فرودی  که یدرحالد. نکه بستر الزم برای تجلی انقالب صنعتی را فراهم کن رود یمپشت سر گذاشته و 

 که در آن پیرامون شهر بر شهر تفوق دارد. کند یمسهمگین را آغاز 

و در تالش است تا بار  شود یمقاجار اگرچه بر مبنای الگوی دوران صفویه، موفق به ایجاد دولتی متمرکز ی  دوره

نماید، ولی حضور مستقیم و غیرمستقیم دول قدرتمند  یانداز راهدیگر سازمان تولید را بر مبنای وحدت اجتماعی کار 

جهانی دارند، مانع تحقق این امر شده که دولت متمرکزی را بر مبنای خواست و امیال خود  ی م که داعیهقرن نوزده

امور؛  ی هژمونی خود را در همه داد یم ها آنامتیازاتی که دولت قاجار به  واسطه بهشکل دهند. دولت روس و انگلیس 

تحول  و یریگ شکلخود خرد کرده و از  ی ان را در چنبرهو سازمان تولیدی ایر لیدر امور تولید و مبادله تحم ژهیو به

، دولت در حالتی یرو نیازا(. 1374، کاتوزیان، 1359)ر.ک: اشرف،  کند یماین سازمان بنا به مقتضیات روز جلوگیری 

 یها خواستهبنا بر  چراکه ؛صفویه شکل گرفته، متفاوت بودی  دورهمستعمره قرار گرفت و با مفهوم دولت که در  نیمه

 .شد یم یزیر یپجهانی سازمان حکومتی جدیدی  یها دولت
 

 انقالب مشروطه و دوران پهلوي(انتزاعی )فضاي  مثابه بهدولت  گیريشکل -3-2

 یمتعدد یا نهیزم طیو شرا یعلّ طیاز شرا یناش ،یاسیگفتمان س نیتر مهم عنوان به  یگفتمان پهلو یریگ شکل

 شده است. دیبازتول یشمس 1300 ی دهه لیاوا یو اجتماع یخاص اقتصاد طیحاکم و شرا یاسیبوده که در دل نظام س

حکومت پهلوی اول، گرایش رسمی به عرفی شدن، غربی شدن و آغاز اقدام متمرکز و از باال ی  دورهفضا در  ییبازنما

دولتی،  یدار هیسرما) شیها یژگیوپهلوی با ی  دورهبرای دستیابی به نوگرایی بود. نظام اقتصادی و اجتماعی ایران در 

 28پس از کودتای  ژهیو به...( به گسترش قشرهای متوسط جدید دامن زد، درآمد نفت و ریتأثساالری گسترده،  دیوان

تکنوکراسی و بوروکراسی باید در  ازآنجاکهها روبه افزایش نهاد.  ها و بوروکرات شمار دو نیروی تکنوکرات 1332مرداد 

ی دوم به وجود آمد کنار دموکراسی و همگام با آن حرکت کنند، از این نظر تناقضی در سیستم عملکردی رژیم پهلو

قضاییه و  ی جامعه و در اختیار گرفتن قوه ن(. اقدامات حکومت پهلوی اول در عرفی کرد9: 1382)اسکویی، 

 روحانیون که شد باعث اوقافی یها نیزمچون ثبت اسناد و امالک و همچنین تصرف و امور پردرآمدی  وپرورش آموزش

(. 175: 1379 آبراهامیان،) بدهند دست از نیز اقتصادی و اجتماعی امور در بلکه سیاست، ی حوزه در تنها نه را خود نفوذ

آن اولین دولت ملی یا دولت مدرنی بود که  ندیبرآدر ایران آغاز گردید و  1310و  1300 یها دههسازی در  تدول عصر

 یها خصلتپهلوی تکوین یافت. این دولت مدرن بیش از هر چیز واجد برخی از ی  دورهمزبور در ایران  یها دههدر 

 یا برجستهایران نیز نقش  سازی دولتفرآیند  ر. همانند اروپا ارتش دباشد یماقتدارگرای نظامی  یها میرژ ی عمده

عصر  که آبراهامیان آن را 1310و  1300 یها دههتاریخی متعدد، ارتش در  یها یبررسبر اساس داشته است. 

فرآیند  متعدد کارکردهای خود را در یها وهیش( به 127: 1390آبراهامیان، است )سازی در ایران نامیده  تدول

مسلحانه، سرکوب ایالت و  یاه شورشاز اقدامات از سرکوب  یا گستردهطیف  ،سازی محقق نمود. این کارکرد دولت

. ارتش گردد یماجتماعی شهری و روستایی گرفته تا کارگزار اقدامات نوسازی از باالی رژیم را شامل  یها شورشعشایر، 

مسلح، تمرکز و  یها شورشو  شایربا تکیه بر همین گستردگی تشکیالتی خود موفق شد تا از طریق سرکوب ایالت و ع

اجتماعی شهری و روستایی را بر عهده گیرد و  یها شورش( سرکوب 146: 1381انباشت قدرت را شکل دهد )کدی، 

کارگزار انباشت قدرت در دست شاه، نردبان ترقی سیاسی او و حتی عامل نوسازی از باالی رژیم  ئتیه در قالبحتی 

 (.332: 1378و فوران،  121: 1377ظاهر گردد )آبراهامیان، 

تداوم این هژمونی، دولت شروع به حمله به طبیعت و فضا نمود و قوانینی را بر آن تحمیل نمود و برای  منظور  به

فضای  بیگانه با خصوصیات و تحوالت درونی و ارگانیک، کامالً یا ضابطهاداره کردن فضای خاص حاکمیت خودش طبق 

 ی اولین نقشه عنوان به ها ابانیخ ی هجری شمسی نقشه 1309ال ، در سرو نیازا ؛شهری را تقسیم و تفکیک کرد
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 19                                 1401بهار  ،هفتم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 

(. تصویب 1355کریمان،  و 11-22، ص 1304-20، تهران و دولت 1368: حبیبی، تهران تهیه شد )ر.کدگرگونی 

 . آورد یمکهن شهری را فراهم  یها بافتشمسی محملی مناسب برای مداخالت سنگین در  1309بلدیه در سال  نقانو

فضا و تولید فضای انتزاعی است که امر واقعی و علت و هدف را به یک  یساز همگن، ابزار ها نقشهو  ها رحط این

سیاسی  ی ، ارزش مصرفی این نوع از فضای تولید شده، فقط سیاسی بوده و سوژهدهد یمطرح از پیش موجود، تقلیل 

به معلول و  ها علتمستلزم بازنمودی از فضاست که به جای توجه به امر واقعی و  ،و این باشد یمآن قدرت و دولت 

است؛  زیانگ وهمگونه و  فضایی غیرواقعی، فریبنده، سراب ،کند یم. این فضایی که دولت تولید پردازد یمسطوح بیرونی 

؛ فضایی است که کند یمزنمائی ؛ باکند یم؛ و تنها، منعکس کند یمبلکه حفظ  ،کند ینمنقد  تنها نهفضایی است که 

؛ فضا شفاف، اما متوهم است و دلیل این شفافیت همانا دانش و معرفت کند یمآنچه در پس آن است پنهان  ی همه

یکدست، همگن  که حال نیدرع، کند یم پاره تکهو تخصصی شدن علوم مختلف است که شهر را  یزیر برنامهعلم  ژهیو به

و مخفی است. ماحصل این شفافیت در این فضای  نندهز بلکه گول ،، فضایی ساده نیستوجه چیه به، ولی کند یمو شفاف 

)یا  ابدیگر است. انتزاع خود را به جای یک غی یا عدهو در مقابل سود برای  یا عدهانتزاعی، سلب و محدودیت و طرد 

زیرا روال ؛ از این باشد تر کاذب تواند ینم یزیچ چیهو اشیاست.  ها ابژهکه متمایز از حضور عینی  زند یمعدم حضور( جا 

از نیرویی جز از عقالنیت  موردنظرکار انتزاع، نابودسازی است، اگرچه این نابودسازی خبر از آفرینش بدهد. خشونت 

که عملی از بیرون از امر منطقی/ذهنی را وارد امر واقعی/عینی  دهد یمخودش را نشان  یا لحظهبلکه از  ،شود ینمناشی 

قضِ امر طبیعی و ن(. 354: 1391 ور، هابزار است )آنری لوف نیتر یعمومفضا  درواقع ،زیرا فضا نیز ابزاری است ؛ندک یم

عمل فضای انتزاعی و اینکه  نیسم. مکاشود یمتاریخ پدیدار  موازات  بهدر انتزاع وجود دارد که  یا سلطهخشونت و 

پنهان کردن خشونت ذاتی  ی مربوط به مسئله ،همگن و تقسیم شده، یکپارچه و پراکنده است زمان همچگونه این فضا 

عقل تحلیلی توسعه یافته، دولت و  زمان هم( فضای انتزاعی 375: 1391)ور  لوفهآنری  ی انتزاع توسط فضاست. به گفته

حصل این فضا یک عمل اجتماعی گیرد. ما یدربرمساالرانه، معرفت ناب و گفتمان قدرت را  دلیل سیاسی دیوان

، ها طرحهوسمان و لوکوربوزیه، کاربرد این  یها طرحآمیز )هژمونیک( و خشن است که با ورود مدرنیسم همانند  سلطه

 تحلیلی در پراکندگی، تقسیم و جداسازی است. ی روحیه
 

 نووارگی و چرخش فضایی -3-3

غربی و  ی ازمان جامعه و از آن ره شهر را بر مبنای اندیشهبرای اولین بار دولت در ایران بر آن شد که چهره و س

  قرون ی که تحول و تطور خود را از درون جامعه یا شهیاند ؛سبک شهرسازی مدرنیسم دگرگون سازدبیرونی به 

و  کند یمخاص خودش فضا را تقسیم  ی این شکل جدید از دولت، به شیوه درواقعاروپا آغاز کرده بود.  ییوسطا

را از طریق فضا برآورده  اتشینتا  کند یمدر فضا بازنمائی  یاءفضا و مردم و اش ی دربارهمسلطی از گفتمانش  یبند طبقه

ی مظهر عدالت عمومی برای شهروندان و محرومان جامعه است و یکه گو کند یموانمود  یا گونه به حال نیدرع اماسازد؛ 

  پسخود را در  ساز همگن. دولت و قدرت متمرکز از این رهگذر، عقالنیت کند یمرا پیگیری  ها آندلسوزانه، نیازهای 

سلطه و خشونت خود را با تجانس شکلی در فضا  ینوع بهو  پوشاند یمفضا برای مهار و سلطه بر فضا از طریق فضا  دیتول

و شهرسازی و  یزیر برنامهاز طریق علم  ژهیو بهعقالنیت  ی و در لفافه کند یمبرای تمرکز بیشتر قدرتش توجیه 

شدت سیاسی  و بهکه محصول قدرت بوده  دهد یمرا شکل  یا ینهاد، دولت، فضای رو نیازا ؛سازد یمتکنوکراسی پنهان 

اوت و ناهمسانی و تف نوع هر با و است کننده متجانس فضا این اول ی وهله در. است انتزاعی ور،است و به بیان آنری لوفه

 . ندک یمتهدید، مقابله 

بر تجددطلبی سبک اروپا و علیرغم حضور روابط زیست تولید کهن، تغییرات شکلی فضای  دیتأکدولت پهلوی با  

تا از این  دهد یم. دولت در اولین برخورد دگرگونی کالبدی را در دستور کار خود قرار کند یمشهر تهران را دگرگون 

محتوایی  یها یدگرگونایجاد  ی بگستراند و زمینه ها عرصهطریق تغییرات شکلی در فضا بتواند هژمونی خود را در دیگر 
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ت خود را تا چارچوب قدر کند یمدولت با استفاده از فضا و تولید شکلی و محتوایی آن، سعی  درواقعرا فراهم کند. 

 یکه سع ردیگ یمو نظم سیاسی حاکم را اعتبار بخشد. در اینجا فضایی شکل اش انسجام   عینیت داده و به هژمونی

قرار دهد و آن را حفظ  مانده یبرجابا یک انقطاع تاریخی، قدرت متمرکز خودش را باالتر از آنچه از گذشته  کند یم

 نماید. 

کمّی و پوزیتویستی به شهر راهبردهای استراتژیک بر راهبردهای دیالکتیکی و نگرش مکانیکی،  ی و غلبه نووارگی

. شود یماین امر در بافت تاریخی شهر تهران مشاهده  ی ، نمونهکند یمدیالکتیکی جلوگیری  یها ییایپوتهران، از بروز 

پهلوی و ورود عناصر تجدد در ی  دورهسریع شده  از  ینیکه گرفتار شهرنش یسوم جهان شهر کالنیک  عنوان بهتهران 

 . نمود منهدم خیالیخوش با را غیرنظامی و نظامی هایساختمان و هاکاخ ها،از جمله خانهکشور، فضاهای تاریخی 

به محصورتر کردن و آشکارتر  شود یمدیالکتیکی که پیرامون زمان )وقایع( متمرکز  ییگرا خیتارتغییری را از  سوجا

« ن شونده بین تاریخ، جغرافیا و مدرنیتهبازخوانش دگرگو»و به  ندیب یمکردن تریالکیتک فضا، زمان و هستی اجتماعی 

اهد کرد. را به سمت امر شهری و معماری مدرن در تهران هدایت خو ه، مطالعگانه سهجدید  ینگار خیتار. این پردازد یم

 عنوان بهنووارگی را باید  درواقعنباید تنها به تغییر اجتماعی و سیاسی در زمان محدود کرد، بلکه  اتاریخ نووارگی ایران ر

در دوران پهلوی اول  ژهیو بهکشور  ی جهانی به عرصه یدار هیسرمایک تولید اجتماعی فضا به رسمیت شناخت. با ورود 

کاالها، اقتدارگرایی  مملو از، مراکز تجاری جو سلطهبا نظام غالب معماری  ها برجو دوم، فضای انباشت و قدرت و دانش )

فضای  و تاریخی فضای جای جیتدر به ،کند یم یاد "انتزاعی فضای" عنوان به آن ازور  لوفهکه آنری ( اداری-سیاسی

زیستی، تاریخی و مذهبی را  یها حوزه)قومیت(، واحد خانواده،  ها تفاوتبیولوژیکی و حسی و جسمی و جنسی و 

 بر جهانی، یدار هیسرما عملکرد از متأثر قدرت و ثروت مرکز عنوان بهو نیز  مسلط شکل یک عنوان به شهر. ردیگ یم

که بین شهر و روستا وجود  یا رابطهاین زمان وحدت و  از. نیست ها آن به وابسته دیگر و شود یم مسلط خود پیرامون

یک سوژه عمل  مانند بهولی  ،سوژه نیست اگرچه. فضای انتزاعی )قدرت سیاسی و دولت( رود یماز بین  است، داشته

با ادغام و انحالل و پراکنش به پیرامون ، شود یمکه تجربه را وستا و شهر و فضایی پیشین از قبیل ر یها سوژهو  کند یم

قدیمی قبل از بازسازی،  یها ساختماندوران پهلوی، تخریب و انهدام  یبولدرز یها استیس. اقدامات و برد یماز بین 

 . سازمان غالب فضا را تغییر داد  بلکه تضادهای واقعی موجود در جامعه و فضا را به حداقل رساند تنها نه

 

 ایدئولوژي مثابه به يزیر برنامه -3-4

این بود که بخشی از  ،اق افتادآنچه در واقعیت اتف عمالًشهر تهران با ورود مدرنیسم  ی ختهیگس عنانجریان رشد  در

 باید معماران. گرفت قرار ریتأث تحت دولتی نهادهای و ها دستگاه و کاران مقاطعهتوسط  ،واگذار شدکه به معماران  فضا

 حاکم اقلیت یها گروهفضا، فضای انتزاعی یا شیوه تولید غالب و  ینا. کنند برآورده را خاصی راهبردهای و ها کیتاکت

 و ها نقشه و گرافیکی یها طرح با که کند یم تبعیت قدرت گفتمان از شهری یزیر برنامه و معماری گفتمان. است

مدرن  ی جامعه فضایی عمل چارچوب در شهرساز و زیر برنامه. کند بازنمود را فضا واقعیت دارد قصد ها یطراح و تصاویر

شده از فضا  قطعه قطعه یها ییبازنمامندی )انتزاعی( و  که از مکان ییها یدئولوژیا. کند یمخودش را در فضایش مستقر 

جا  شده تیتثب( خودشان را به جای معرفت/دانش 132: 1391)ور  لوفهبه زعم  ها یدئولوژیا، این کند یمحمایت 

نیروهای تولیدی در  ی را از میان برداریم که استفاده ییها یدئولوژیا. برای درک بهتر تولید فضا ضروری است زنند یم

 ییگرا لیتقل؛ در مقابل، اندیشه انتقادی، این کند یمخاص را پنهان  طور بهد مسلط تولی ی تولید در کل و شیوه ی شیوه

دهندگان تناقضات فضای اجتماعی  دولت و قدرت سیاسی، به تقلیل یعنی ،داند یمروشمند را جزئی از عمل سیاسی 

ایی در خدمت دولت و منافع ابزاره عنوان بهروشمند  ییگرا لیتقل، با یزیر برنامه. از دانش و ایدئولوژی شوند یمتبدیل 

 یدار هیسرمابا برخی از تناقضات جدید که با گسترش  ههجاز فضا در موا ییزدا استیسفرآیند  .شوند یمقدرت استفاده 

تخریب  مثالً، دهد یم، خود را نشان شوند یمتهران ایجاد و از سوی دولت انکار و پنهان  شهر کالنجهانی در فضای 
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 21                                 1401بهار  ،هفتم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 

همانا گسیختگی در روابط بین طبیعت و  که آنولی اذهان را از واقعیت  ،و آلودگی همواره وجود داشته ستیز  طیمح

 . کنند یماست دور  معهجا

 پنهان را کهن روابط نوسازی که  اندازه همان به چگونه ایدئولوژی که کرد خاطرنشان( 1976) ورکه لوفه گونه همان

د. این زن می نقاب هم جدید روابط تولید بر کننده، تعیین ی لحظه و گوناگون تضادهای بر زدن  نقاب طریق از کند، می

منجر به  و گذارد یم ریتأث، امکانات ها ارزش، ها دهیابر بسیاری از مردم، طبقات مختلف جامعه، توانایی و  ها لیتقل

 یها انتزاعشهری بیشتر از  ی و محروم جامعه ین. ساکنان فقیرنششود یماجتماعی  یها ینیگر نابرابری و جدایی

. به زعم نندیب یم، صدمه کنند یمیافته از فضا را بازنمایی  تقلیل یها مدلذهن معماران و شهرسازان که  ی ساخته

 ریزان . برخی برنامهابدی یمتعهدات ایدئولوژیک بنیادین تعین  ی واسطه  بهاز جهان  زیر برنامهدرک  یها تیمحدودهاروی 

 (.259: 1392 وی،فنی هستند )هار مسائلسیاسی به  مسائلبسیار تکنوکرات به دنبال تقلیل تمامی 
  

 متناقض و اختفاي تناقضات فضایی فضاي -3-4

 ها بخشمرکب از  ییها مدلاست که به  یا دهیچیپو بازنمود  ردیگ یممتناقض در دل فضای انتزاعی قرار  فضای

که بر « سیستماتیک»عینی، موصوف به  یها لیتحلمحصول  عنوان بهور  لوفهبه زعم آنری  ها مدل. این شود یمتجزیه 

شهری، شبکه شهری، سیستم بازار کار و مسکن،  ونقل حمل یها ستمیسفرعی مثل  یها ستمیستجربی،  ظاهراًمبنایی 

)آنری لوفه ور،  دهند یم، ارائه ندکن یمناقص شناسایی  یها منطقدر  را و نهادها ها سازمانبازار پول، سیستم بانکی و 

1391 :377). 

 ییها مؤلفهبازی هستند که در طول زمان از فرایندهای اجتماعی و اقتصادی و  یها ستمیسشهری،  یها ستمیس

. حاصل این تغییر اند دادهپذیرفته و تغییر شکل  ریتأث شدن یجهانفضا، بخش جغرافیایی و  ی چون فاصله و هندسه

جایی نیروی کار در  هدر گردش جهانی و جاب مایهو جریانات و روابط اقتصادی، اجتماعی، جریان سر ها گرهترکیبی از 

ی  هشهری تهران، شبک ی ه(. برای مثال در سراسر منطق110: 1390)رفیعیان و فرجام،  هاست آن یالملل نیبسطح 

 شامل، که درواقع شهر هستندرا  ییاه یآبادشهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط، کوچک و شهرهای جدید و نیز 

. باشد یم ( مشخصروستاها ی هشهرها )و در صورت امکان هم ی هرسمی و در موارد الزم حریم هم ی محدوده. شود یم

یعنی فضای طبیعت و  ،. این فضا نتیجه تقلیل دادن فضاهای قبلیبخشد یمشهری اعتبار  یها مدلفضای متناقض به 

از جمله طرح  یالملل نیبمدرنیسم به سبک  یها طرحو  یزیر برنامهبود. در تهران با ورود  طبیعی و شهری انداز چشم

تحمیل یک فضای راهبردی و  منظور  بهشهری تهران  یها محلههوسمان و طرح جامع، فضای تاریخی و سنتی 

 . دیعملکردی، متالشی گرد یها یمرزبندسیاسی و -و با تقسیمات اداری شده یزیر برنامه

. خوانایی و خوانش دیو تکنیکی گرد شده  یزیر برنامهترتیب فضای شهری تهران عینیت یافته، خوانا شده و  بدین

 ،شفافیت ناب یک شده است، وپرداخته ساختهو طراح شهری  زیر برنامهفضایی که به مدد نقشه و طرح و برنامه در ذهن 

که قابلیت خوانایی را در فضا ایجاد  ابدی یمتقلیل  ییها نشانهچراکه فضا در این مرحله به نمادها و  ؛ولی موهوم است

. فضا در اینجا از طریق کنش ابدی یمبه عالئم بصری تقلیل  انداز چشم. در این فضای متناقض حجم به سطح و کند یم

دولت و  منافعکه کاربرد آن تولید سود و حفظ  ردیگ یمقرار  مورداستفادهابزار قدرت  عنوان بهسیاسی تولید شده و 

دیگر چیز زیادی از فضای ارگانیک باقی نمانده است. فضای متناقض بر  ،اقلیت وابسته به آن است. در این مرحله

، مسکن فقیرنشین که زمانی در مثال عنوان به. کند یمرا انکار  ها آنو  گذارد یمعواطف، احساسات و امیال سرپوش 

 ی پیرامونی یا حومه یها محله، اکنون به شد یمتی در یک زیرزمین پیدا انتهای یک گذر، در پس یک حیاط یا شاید ح

واحد و  ی یک فضای زندگی حداقلی که از نظر اندازه عنوان به. مفهوم مسکن تغییر پیدا نموده و شود یمشهر رانده 

. / م 1943-63) دوم جهانی جنگ از پس سیاسی یها جنبش. در تهران، همگام با گردد یمسرعت دسترسی سنجش 

 مقررات و ساز و ساخت جدید یها کیتکنباعث توسعه  تنها نه.(، نیاز فوری به نوسازی گسترده شـ.ه 42-1322
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 معموالً ها اقدام این. کرد هموار سیاسی یها پروژه از یا مجموعه مستقیم اجرای برای را راه بلکه بود، شده ریزی برنامه

 ساز همگنریزی  جدید و اصول مدرنیستی معماری و برنامه یها یفنّاور از که شوند می دیده سیاسی های ه پروژ عنوان به

 زور به یعنی کند یم. فضایی که همگن کنند یمسیاسی استفاده -های اجتماعی ابزاری برای رام کردن تنش عنوان به

 ینوع بهی یعن ،کند یم متحد را ها آن و دهد یم قرار خود جزو را متکثر و چندوجهی و پراکنده عناصر یا ها تکه تکه

بندی عملکردی و گسیختگی  هاین شکل از منط درواقع. تا بدین طریق اعمال سلطه کند بخشد یمانسجام کاذب 

بروز فضای متناقض است. این مرزهای عملکردی فقط  ی (  لحظه1991)ور  لوفهکه به زعم  ی انتزاع استینها ی مرحله

که مردم قرار بود  اند کردهمناطقی را نیز جدا  ها آنبلکه  ،کنند ینمرا جدا  و حتی ملی و جهانی یا منطقهسطوح محلی، 

 (. 384: 1391تقلیل یابند )لوفه ور،  مشترکشانمخرج  نیتر نییپانمودشان و به  نیتر سادهبه 

 .کند یم یده سازمانخاصی این شرایط را  قدرت و بابندی یک نظم اخالقی و سیاسی را پنهان نموده  این منطقه

 یها عرصهساز در  و ساخت تحوالت کالبدی و نظارت بر کنترلشهر تهران، سند اصلی هدایت و  یبند پهنه ساختار

و ارتقاء کیفیت و کارایی محیط شهری  ها یکاربرجلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب  منظور  بهشهری تهران 

گویی  برای پاسخ تفصیلی و مالک عمل شهری ها نقشهر، طرح جامع برای شه یبند پهنه ی است. بر مبنای اصول و نقشه

و ضوابط دسترسی و  وساز ساختساختمانی مجاز، چگونگی  یها تراکم، با وساز ساختبه مالکین و هرگونه تقاضای 

و منطبق با این طرح و اسناد آن، تهیه و تدقیق شده و به تصویب  بر اساس استقرار قابلمجاز و  یها یکاربرتعیین 

ضوابط مشخص، در  بر اساسدر سطح شهر تهران  ضی( شهر تهران خواهد رسید. استفاده از ارا5) ی کمیسیون ماده

ر . برای مثال ددی)سبز و باز(، تقسیم گرد "حفاظت"و  "مختلط"، "فعالیت"، "سکونت"چهار پهنه متمایز و کالن 

تسهیل کنترل اجتماعی مثالً از طریق توزیع فضایی جمعیت،  یها استیس، تعریف زیر برنامهتهران نقش  شهر کالن

نوسازی نواحی  یها استیسبه پیرامون شهر تهران در اثر  درآمدها کمطرد و پراکنش فضایی بیکاران و  باألخص

« پیرامونی شدن فقر» بیترت نیا بهمرکز شهر بوده و  از تمرکز فقر و جرم و جنایت در گیریبه منظور جلو یشهر درون

 . دیتسهیل گرد

در تهران و مناطق شمالی آن، نمود فضایی قدرت بالقوه است که اگرچه ممکن  ژهیو به یساز بلندمرتبهو  عمودیت

ک راهبرد است این نوع خاص از فضایی شدن برای بسیاری از مردم عادی یا طبیعی جلوه کند ولی در واقعیت برآمد ی

فضای انتزاعی بر این مناطق شهر تحمیل کرده است؛  انیسمکه مک یا دوگانهاست. راهبرد  یا دوگانهاستراتژیک و منطق 

 و رفت حرکت این. کند یم یاد یا استعاره-یا هیکنات عنوان منطق تح آن از( 1991)ور  لوفهکه  یا دوگانهراهبرد 

 شدن فضایی این در که است دیگری راهبرد سازی استعاره راهبرد. کند یم فرض بدیهی و ردیپذ یم را تجانس برگشتی،

که  شوند یمگرفتار  به همهمسان و شبیه  حال نیدرعشده و  قطعه قطعهجای دارد؛ یعنی ساکنان در چنگال یک فضای 

 . کنند یمتهی از هرگونه زندگی و میل بوده و آن را نفی و انکار 

به عناصری چون هویت و خوانایی و انسجام در عوض  ها نشانهو نظم، فضا از طریق نمادها و  یده سازماناین نوع  در

 .ابدی یمتفاوت و تنوع، تقلیل 
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 دهی : تقسیمات کالبدي طرح جامع سامان1 شکل

 1376 ،ی: محمدخذأم

فضا را ایجاد  دوفروشیخردیداری )بصری( دارد و قابلیت مبادله و  ی ، خصیصهها ابژهفضا توسط احجام و  احصاء

. در پس این احجام و گردد یمپنهان  ها آندر پس  ها قدرتو گفتمان ایدئولوژیکی  ابدی یم. فضا به اشیاء تقلیل کند یم

طبقات  یها ارزشو  ها دهیاطبیعت، انسان، توانایی و  آنان، یها ارزشمردم و  ی اشیاء و محیط مصنوع فارغ از مداخله

. همچنین هرگونه خودانگیختگی و طبیعی بودگی با تولید محصوالت مصنوعی شود یمرفته مختلف جامعه نادیده گ

 اساس بر بناها. شود یمپر شود، تلقی  ها ساختمانکه باید با اجسام و احجام و  ء یش. فضا به سان ظرف یا شود یمحذف 

. بر مبنای کند یم. فضا یک شفافیت متوهم فریبنده تولید شود یمتنوعات فضایی، تولید  یساز هیشبو  ها طرحو  ها مدل

این گرایش، فضا یک ظرف منفعل است؛ در این وضعیت به جای آشکار کردن روابط اجتماعی و تمرکز روی تولید فضا 

یک ظرف یا شکل منفعل تلقی  سان به، فضا کنند یموارد تولید  راتناقضات خاصی  که آنو روابط اجتماعی نهفته در 

 . شود یم
 

   

 ذهن معماران و شهرسازان ي ساخته يها انتزاعیافته از فضا توسط  تقلیل يها مدل: بازنمایی 2 شکل
 

 ها محله. با نابودسازی کند یمیم اجتماعی به اجزا و قطعاتی تقس کار میتقسغالب ایدئولوژیکی دولت، فضا را طبق  یها شیگرا

ناپدید  هویت و امنیت، ها سنتاکتسابی زندگی شهری از قبیل تعامالت اجتماعی،  یها یژگیودر اثر نوسازی سنتی بسیاری از 

گر و مخرب آن ایجاد کرده  کوبشدند و این ناشی از همان تناقضات فضایی است که عمل فضایی مدرنیسم و فضای انتزاعی سر

 .است
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 گیري نتیجهبحث و  -4

 بهبیگانه روس و انگلیس  یها قدرتتحمیل هژمونی  ریتأثقاجار تحت ی  دورهتولید فضای قدرت و انتزاعی در 

در ایران و  سازی دولتفرآیند  از متأثرپهلوی بیشتر ی  دورهو در  داد یم ها آنامتیازاتی بود که دولت قاجار به  ی واسطه 

انباشت سرمایه جدا نبوده و با عقالنیت سیاسی و استفاده از قدرت نظامی و دیوانساالری بود که از عقالنیت اقتصادی و 

 قدرتمند شدنمنجر به شکاف و دوقطبی شدن جامعه شد. در این شرایط با  ،خشونت ذاتی که در دل خود داشت

سیاسی غالب، گفتمان سیاسی مبتنی بر تمرکز منابع قدرت در شرایط  یها یدئولوژیاساخت قدرت سیاسی در ایران و 

وحدت انتزاعی را در جامعه ایجاد کرده و نظام با ثباتی که به یک وحدت چندپارگی اجتماعی و فرهنگی، تنها 

که در  شود یمشهری نامتوازن  ی دیالکتیکی و ارگانیک بیانجامد، نبوده و موجب ناکارآمدی در تولید فضا و توسعه

نووارگی ی  دورهر . آنچه داند محروممختلف جامعه از خودمختاری الزم برای رشد آزاد درونی  یها حوزهچنین ساختی 

 یها طرحو  ها نقشه... به مدد و اسیمق بزرگبلندمرتبه، احجام ساختمانی  یها ساختمانبا تولید محصوالت مصنوعی، 

 ؛همانا خودانگیختگی و طبیعی بودگی است. این فضاها تعویض شدنی و همانند هستند ،شده دراز میدان به  انتزاعی

یک آفرینش  تواند ینماینجا تکرار حاکم است. این فضا  در و .شوند یم دوفروشیخرو  مبادله قابل که یطور به

چون از قلمروی تاریخی و طبیعی جدا مانده است. این فضا  ،تفاوت بیافریند و زنده باشد تواند ینمباشد،  فرد منحصربه

. فضای افتد یمی، اتفاق آن، گسست بین قلمروی تاریخی و اقتصاد ی یک محصول است؛ محصول نووارگی که در نتیجه

امد شهر و حومه که توسط معماران و شهرسازان در دو سطح خرد و کالن طراحی شده، نتوانسته به افزایش تنوع بیانج

. شوند یمکه تولید  شوند یمبنابراین شهر و پیرامون، تبدیل به اشیا و چیزهایی  ؛و حاصل یک عملیات تکراری است

تهران، منطق تولید چیزها در فضا و اختفای تناقضات فضاست.  شهر کالنولید فضا در گفت منطق ت توان یم رو نیازا

مشخص  یساز همگنبندی و  نتزاع، بوروکراسی، کارایی، منطقه( با تعهد خود به ا3 شکلچارچوب فضای انتزاعی )

، اش یانتزاعتحمیل فضای  دولت با. کند یم ییبازنمارا و بوروکراسی، دولت  کند یمنتزاع، بوروکراسی را تقویت د. اشو یم

جامع شناخته شده است، اساساً دستگاه  یها طرحمتصدی فضای متصور و بازنمایی فضا در قالب  عنوان بهعلیرغم اینکه 

 .کند یمو چارچوب قانونی تولید  یزیر برنامهنهاد  عنوان بهخود را 

 

 
 : منطق تولید فضاي انتزاعی در ایران3شکل
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پهلوی، انتزاعی سازی و بازنمایی فضا از ی  دورهاز  ژهیو به یزیر برنامهدولت و گفتمان  یریگ شکلورود مدرنیسم و  با

ها بر تضادهای گوناگون و بر تولید روابط جدید نقاب  ریزان و تکنوکرات هژمونیک برنامه-ایدئولوژیک یها حائلطریق 

-یوجود، از تولید فضا به شکل سیاسیک امر سابق ال عنوان بهفضا  زو تفسیر نادرست ا سوءبرداشتزند. در این  می

و طبقات خاصی از جامعه بر منافع همگانی است و  ها تیاقلمنافع  ی کننده نیتضم که یطور به ؛ایدئولوژیک غفلت شده

 ت.اس کیتفک رقابلیغکه گویی از منافع عمومی  دهد یمخود را نشان  یا گونه بهاین تحمیل 
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Abstract 

This article examines the relationship between space and history in general and in particular 

the relationship between the space of power or, in Luffy's view, abstract space and modernity. 

The methodology of this article is historical-formative and analytical; This means that the study 

of structural changes and progress and movement (both internal and external) phenomenon that 

considers it in the light of the general structural method, has been considered. Simultaneously 

with the integration into the world capitalist market, and especially from the Pahlavi period, 

abstraction was formed under the influence of external factors such as the market and political 

authorities and social abstractions such as money, etc. on the basis of the previous space, ie 

organic space. This abstract space is the product of a novelty that, as a result, created a rift 

between the historical and economic realms, and a kind of incompatibility arose between the 

social space of the people and the space of politics and power, which did not exist before. From 

this period on, it can be said that the logic of producing abstract space in the urban space of Iran 

is the logic of hiding and covering up contradictions through modernization and production of 

artificial environment. The results suggest that abstract space, based on the knowledge of 

planning, is based on the denial of the inherent political nature of space, and space becomes 

more and more a scientific-ideological and political matter. 

Keywords: Henri Luffer, Abstract space, spatial contradictions, Innovation, Iran.  
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