
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1394سال پنجم، شماره بيستم، تابستان 

 05/07/94تأييد نهايي:   14/3/94 دريافت مقاله:

 1-17صص 

 1مفهومی تریالکتیک لوفور یشاکلهتکیه بر  شدن باجهانی یپدیدهفضامندی رمزگشایی از 

 دانشگاه فردوسی مشهد - یروستای ریزیبرنامه جغرافیا ودانشجوی دکتری  ،زهره صابونچي

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی روستایی، استاد گروه جغرافیا و برنامهجعفر جوان

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی روستایی، استاد گروه جغرافیا و برنامهحميد شايان

 دانشگاه فردوسی مشهد - گروه جغرافیا، مدریریت شهری ، استادیاراميدعلي خوارزمي

 چکيده

از آن  متأثرهای فضایی و افشاء مکانیزم کنشجهانی شدن  یپدیدهاز فضامندی  2ین پژوهش در پی رمزگشاییا

باشد. پرسش اساسی این است که چگونه و با چه ابزارهایی داری ـ برمبنای فشردگی فضا و زمان ـ میتحت نظام سرمایه

درآورد که با الزامات گردش سرمایه در فضای جهانی شده توان فضا را مورد استفاده، سازماندهی، خلق و در سلطه می

های بنیادین فضا، امکان لفهمؤ یمفهومی و نظری تریالکتیک فضایی لوفور به مثابه یشاکلهمتناسب باشد؟ کاربست 

های فضایی مادی، بازنمودهای فضایی و فضاهای آورد. در این پژوهش کنشمطرح شده را فراهم می پاسخ به پرسش

رمزگشایی محتوای اند. جهانی شدن در نظر گرفته شده یپدیدهمحتوا یا کلیت  یهای تشکیل دهندهزنمود سازهبا

های جغرافیایی فضای محسوس، ساختار سیاسی و ایدئولوژیک فضای ثیرات فرمأفضای جهانی شدن به واقع یافتن ت

ها یا دقایق ارانه و در پویشی دیالکتیکی در لحظهدمعقول و کارکرد اجتماعی فضای زیسته است که در کلیّتی سرمایه

داری در فرم خود از نظام سرمایه متأثری دقایق جهانی شدن های تشکیل دهندهدهند. به واقع سازهجهانی شدن رخ می

مقام عقالنیت حاکم بر فضا و در کارکرد در  به صورت  آوری و تکنولوژی در ساختار، مبادالت، فنهاآنرا به صورت جری

 یابند.نمود می ،تهین یک وضعیت غالب برای فضای زیستعریف و تعی

  .تریالکتیک لوفور فضامندی،   شدن،جهانی یپدیده واژگان کليدی:

                                                            
 باشد.می "فضاهای روستایی در فرایند جهانی شدن یهای توسعهل چالشتحلی"قاله برگرفته از رساله دکتری تحت عنوان این م -1

                                                                                            Email: jafar.javan@um.ac.ir *                       :نویسنده مسئول 

2- Deciphering 
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 2                                            لوفور تريالکتيک مفهومي یشاکله بر تکيه با شدنجهاني یپديده فضامندی از رمزگشايي

 مقدمه -1

جهانی شدن  یپدیدهاین پژوهش در پی روشنگری و تحلیل اجمالی از این موضوع است که چرا تحلیل فضایی برای درک 

باشد. همچنین در پی جهانی شدن می یپدیدهگی در ایجاد سوژه ،سد و در جستجوی نقش قدرت فضارنظر میضروری به

داری ـ برمبنای از آن تحت نظام سرمایه متأثرهای فضایی جهانی شدن و افشاء مکانیزم کنش یپدیدههای درک پیچیدگی

توان فضا سازند که چگونه و با چه ابزارهایی مییهای مذکور این پرسش را مطرح مباشد. عبارتفشردگی فضا و زمان ـ می

را مورد استفاده، سازماندهی، خلق و در سلطه درآورد که با الزامات گردش سرمایه در فضای جهانی شده متناسب باشد. در 

ن پاسخ به های بنیادین فضا امکالفهؤم یبه مثابه ،3مفهومی و نظری تریالکتیک فضایی لوفور یشاکلهاین پژوهش کاربست 

های محوری است که به سبب اهمیت زیرا گفتمان تولید فضای لوفور دارای مؤلفه ؛آوردهای مطرح شده را فراهم میپرسش

ای شهری شده است روز افزون این گفتمان و پتانسیل آن در حل مسائل حاد پیش روی جامعه کنونی ـ که به طور فزاینده

 یگانهراستا با لحاظ کردن تریالکتیک سهکند. در این در فضای جهانی شدن فراهم می ورزی دیالکتیکیـ راه را بر اندیشه

 یهای تشکیل دهندههای فضایی مادی، بازنمودهای فضایی و فضاهای بازنمود سازهکنش ،لوفور در تحلیل مسائل فضایی

مفهومی تریالکتیک  یشاکلهدرون « ایقدق»یا « لحظات»اند. این جهانی شدن در نظر گرفته شده یپدیدهمحتوا یا کلیت 

 جهانی شدن در شرایط کنونی باشند. یپدیدهتوانند منعکس کننده فرم، ساختار و کارکرد می ،لوفور

 شدنجهاني فرآيند در لوفر، فضای یگانهسه تريالکتيک -2

ی و به عنوان یک عنصر بنیادی از بارزترین خصایص هستی و ادراک ماست. از این رو فضا بایستی به صورت جد 4فضامندی

ی تصویری جهانی شدن به مثابه یپدیدهشود. بدیهی است درک فضامندی  برای درک واقعیت جهان در نظر گرفته

این بدان معناست که درک و  ؛باشدجهانی شدن می یپدیدهگی روشمند، مستلزم دریافت نقش قدرت فضا در ایجاد سوژه

دیالکتیکی، پارادوکسیکال و سیال فرایند جهانی شدن را باید در فضا جستجو کرد. در واقع  هایها، جنبهتحلیل پیچیدگی

ما در درک  یتجهیز کننده ،گیرداین موضوع که چگونه فضا تصور، درک، بازنمایی و سرانجام مورد استفاده و تجربه قرار می

آگاهی و  یهای بنیادین منعکس کنندهاز تحلیلای جهانی شدن خواهد بود. همچنین وجود پاره یپدیدهتحلیل فضایی 

 یپدیدهتوان گفت که فضامندی باشند. به جرأت میجهانی شدن می یپدیدهفضامند بودن   یشکاری بر زمینهآیید أت

داند. در می« شیوه تولید جهانی»داری به مثابه جهانی شدن، بنیاد و نفوذ خود را وامدار درک مارکس از گسترش سرمایه

ی جدید ـ به ویژه پارادایم های مارکس در هزارهها و تحلیلداری ابزاری برای ارزیابی و به کارگیری مجدد ایدهواقع سرمایه

داری در تحلیل مارکس، درک فضامندی سرمایه .(Zieleniec,2007:4)آورد داری ـ فراهم میکنونی جهانی شدنِ سرمایه

کند و منجر به طرح فضا به عنوان یک اصل بنیادی تولید فضا ایجاد می یر در زمینهابزاری خالقانه برای پروژه هنری لوفو

گردد. در واقع هدف نهایی لوفور این بود که نشان دهد فضا اساساً یک امر سیاسی است و داری توسط او میدر درک سرمایه

آوا با (. همLefebver,1991:11 ) ردهدله چگونگی تولید فضا را مد نظر قراأهرگونه شناخت واقعی از فضا بایستی مس

 یبر این عقیده است که سرمایه در یک زمینه ،نظریات لوفور دیوید هاروی نیز ضمن اذعان به نقش فضا در گردش سرمایه

فرایند تولید  ،رواز این ؛شودکند که منجر به خلق اشکال متنوع  فضایی در زیست جهان ما میجغرافیایی و تاریخی عمل می

                                                            
مطالعات جغرافیایی مناطق ديالکتيک فضا از منظر لوفور، ( 1392) درباره دیالکتیک فضا، نک به جوان، دلیل و سلمانی مقدم، جامع بحث - 3

 .1-17خشک، سال سوم، شماره دوازدهم.صص
4-Spatiality 
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 3                                                                1394 تابستان ،بيستم شماره پنجم، دوره خشک، مناطق جغرافيايي مطالعات

و  6فضا بازنمودهای مادی، 5های فضاییکنش از های فضاییلفهؤای از متوان در مجموعهضا در فضای جهانی شده را میف

درون « دقایق»یا « لحظات»های فضایی همان لفهؤاین مکه  تصور کرددارانه در درون یک کلیت سرمایه 7بازنمود فضاهای

کلیت فضای جهانی شده ایفا  درونسطح،  هر در را خود خاص ثیرأت باشند که مفهومی تریالکتیک لوفورمی یشاکله

 .نمایندمی

 شدنجهاني ، در فرآيند«های فضايي مادیکنش» -1-2

 ی جهانی شدن در پی حفظدر فضا« تولید جهانی یشیوه» یداری به مثابهگسترش سرمایه ،گونه که اشاره شدهمان

رک یابد که تحجا ضرورت میاست. اکنون طرح این پرسش در این مایهکارکرد انباشت خود از طریق تحرک منعطف سر

 یابند؟های مادی در فضای جهانی شدن از منظر لوفور چگونه نمود میها و کنشمنعطف سرمایه در فرم

 ارشم(، برسازنده در نظریه تولید فضای لوفور به4:1392گران،و دی )جوان« شأن یا لحظه»های فضایی مادی نخستین کنش

« پروژه مدرنیته»ی علمی بر طبیعت، آنچه هابرماس آن را بخشی از یابند. سلطهدر بستر طبیعت شکل میروند. آنها می

مان درک جایگاه« نیازمند»ی لوفور، ما هنوز کند. برطبق گفتهها کمک میاست، به افشا و تغییر توالی فرم( خوانده1983:3)

است، آمده چه را در طول تاریخ به وجودال نابود کردن آنیم؛ زیرا طبیعت ریشه آندر جهان و طبیعتی هستیم که در ح

 اندوجود آمدهبینانه و نیز قدرت انسان بهها به وسیله رفتارها، اقدامات غیرواقعکند. به اعتقاد لوفور فرممشخص می

(Lefebvre,1995:134). های ها، فرسایش خاک، کاهش آبگلخیز(، تخریب جن)حاصل های مولدشهرسازی در زمین

ها و غیره، بخشی از تغییرات محیطی در هوایی، افزایش بیابآنوزیرزمینی، از بین رفتن تنوع زیستی، آلودگی و تغییرات آب

کند پیامدهای چنین باشند. لوفور بیان میای در فضای جهانی ما میروند که دارای بُرد سیّارهشمار میهای طبیعی بهپهنه

شود، بایستی در سطح دیگر تقریباً دوباره که بدین شکل نابود می« طبیعت»هایی در مدرنیته است که: ناقضات و تقابلت

ای از خصوصیات که برای ـ محیط مصنوع ـ . طبیعت امروز به صورتی مجموعه«طبیعت دوم»شود، یعنی سطح ساخته 

 ای برای تولید فضا یا همان تولید شهر]هایاست و این شیوهدهاند، درآمیکدیگر بیرونی هستند و در فضا پراکنده شده

داری امور تکراری زندگی هر روزه، مسیرها، سرمایهن در فضای مدر .(Lefebvre,1991:15) دهدجهانی[را به دست می

ای فض مواردی هستند که باید رمزگشایی گردند. این ءهای تفریحی جزلذت و های کار، زندگی خصوصیها، محلشبکه

 ،هاروی نگاه(. از 10به وسیله حواس قابل درک است)همان: است، و مادی شده از لحاظ اجتماعی و تجربی تولید شده

یق فضا، و از طر /که در تعامالتی یهادگرگونینیز  و مادی، ـ ی فیزیکیهاناجری ، داللت دارد برهای فضایی مادیکنش

تواند به ا نمیهفضای جهانی، برآیند این کنش. در (287:1390)هاروی، ندکنمیتولید و بازتولید اجتماعی را تضمین 

یز آفریند، ایجاد تمایمتفاوت ها این کنش .است تأثیرگذار های متضاد نیزبازتولیدِ صرف منجر شود؛ بلکه در بازتولید کنش

حلیل ت، فضای جهانیدر  رانند.یه میگیرند و اموری را به حاشکنند، چیزی را جدی میی قدرت تولید میکنند، رابطهمی

 نیز و ا،فض تملک و داری در تولیدتحلیل نقش سرمایه ،های فضاییفرم یدهندهدرک فرایندهای شکل نیازمند ،هااین کنش

-های فضایی در شرایط جهانیدهی فرمدر شکل موثرهای اساسی لفهؤمتحلیل  .باشدمی ،به آن دسترسی واز فضا  استفاده

 -3 تملک برفضا و بازار زمین -2 ساخت در شهرهای جهانیهای فضایی انسانفرم -1عبارتند از: در این پژوهش شدن 

  .های مجازی، فناوری اطالعاتی و ارتباطیمحیط -4 فضا -سازماندهی پول، زمان

 

                                                            
5- spatial practics 

6- representations of space 

7- representational space 
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 4                                            لوفور تريالکتيک مفهومي یشاکله بر تکيه با شدنجهاني یپديده فضامندی از رمزگشايي

 ساخت در شهرهای جهانيهای فضايي انسانفرم -1-1-2

شوند. شهرهای جهانی به مدرنیته هستند که از طریق زندگی مدرن تجربه می یی جهان، فرم)صورت( فضاشهرها در عرصه

های فضایی خاص، شوند و به عنوان فرمهای فضایی، کلیدی برای مناسبات، ساختارها و روابط اجتماعی مبدل میمثابه گره

 از یهاآنکارخ صنایع آثار میتما صنعتی، مرحله از مدرن شهرهای عبور با شوند. همزمانداری میمحصول نظام سرمایه

 به تبدیل را تولید فضاهای لذا ؛دارد خود درون سرمایه برای انباشت جدید فرمی به نیاز شهر دیگر اکنون شد، محو هاآن

 هایبانک جهانی، سطح در مالی اقتصاد فرماندهی مراکز تفریحی، و توریستی مقصدهای .کندمی مدیریت و مصرف فضای

محیط مصنوع که عنصر (. Zukin, 2006) باشند شهرها در فرم تغییر این بر گواهی توانندمی ی دیگر،ونهنم هاده و بزرگ

محیط مصنوع ـ مفهومی  .یابدساخت ـ شهرهای جهانی ـ نمود میهای فضایی انساندر فرم ،ی زندگی شهری استبرسازنده

های (. محیط43:1387ولید و مصرف آن است )هاروی،نه چندان صیقل یافته ـ مستلزم تجربه و بررسی عمیق فرایند ت

اما  ؛اندایجاد شدهتوان از جمله ساختارهای فضایی دانست که برای غلبه بر موانع فضایی و حذف فضا با زمان مصنوع را می

ییر آن دشوار توانند به موانعی برای انباشت بیشتر مبدل شوند. محیط مصنوع دارای عمر طوالنی است، اصالح یا تغمی هاآن

های کالن و سنگین است. در شرایط کنونی محیط مصنوع یا گذاریجایی و جاذب سرمایهو به لحاظ فضایی غیرقابل جابه

محیط  .استساخت در چهارچوب دینامیسم جهانی شدن در فضای شهرهای جهانی نمودی تازه و پیچیده یافتهانسان

جغرافیایی منظم، پیچیده و مرکب در نظرگرفت. تولید، تنظیم، نگهداری،  یک کاالی یساخت را اکنون به مثابهانسان

ها، مدارس، ها، مغازهتولید عناصر مشخص ـ مساکن، کارخانه بازساخت و تحول چنین کاالیی با معضالت جدی همراه است.

ه به کاالی پیچیده اجازه دهد تا ک ایگونهبندی شود، بههم در زمان، مختصاتها و غیره ـ  باید همزمان، هم در فضا و جاده

هاروی ـ  تحلیلی از این  یباشد. این پیکربندی در سایه اقتصاد سیاسی فضا ـ بر اساس آرایک پیکربندی مناسبی داشته

ثرتر ارزش اضافی را از ؤهای شهرهای جهانی، استخراج مهای انباشت سرمایه از فرمآورد که خواستهدست را فراهم می

هی فرم فضایی شهر به عنوان مرکز تولید و مکان مصرف و همچنین به عنوان گردش سرمایه و تولید نیروی طریق سازماند

ساخت ـ با خود تناقضاتی به وجود انسان ی(. این کاالی پیچیده جغرافیایی ـ محیطHarvey, 1982:233) کار، تسهیل کند

رو از این ؛گیرندمی جای آن در متخاصم نیروهای هک است قلمروی حوزه شهری، فضای خصوص به و زیرا فضا ؛آوردمی

پردازد، هنگامی که شهرگرایی به عنوان یک فرم خاص یا الگویابی فرایند اجتماعی به سازماندهی انسان در فضا و زمان می

بلکه از طریق  ها؛آناما نه لزوماً با هماهنگ کردن  ؛دارای این ظرفیت است که همه نیروهای متضاد را در خود داشته باشد

را از ی گونه حقهرشهر،  بسیار زیادی از تحوالت اجتماعی خالق یا ویرانگر. تخریب خالق اناتامک رابطه بادر  ،هاآنهدایت 

 ,Davis) در تصادم است« های زاغهدنیای منطقه»با  ،است. دنیا به عنوان یک کارگاه ساختمانیهای مردم سلب کردهتوده

به صورت یکسان و  ،شوداستفاده می هاآنهای شهرهای جهانی از بسیاری از منابعی که در سیستم(. بدین سان 2006:47

رو دارد؛ از این هاآنبستگی به میزان دسترسی و نزدیکی با  هاآندر همه جا در دسترس همه قرار ندارد و استفاده از 

ظیم اقتصادی، اجتماعی، روانی و سمبولیک است. ی عهای شهری دارای یک توزیع جغرافیایی از منابع خلق شدهسیستم

به ویژه در میان ،دارای تأثیرات قوی هستند ،اندهای شهری احاطه کردههایی که ما را در محیطها، نمادها و عالمتنشانه

 (.:Harvey, 1973نسل جوان )
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 فضا و بازار زمين تملک بر -2-1-2

تملک بر فضا از طریق بازار زمین است. به باور  ،ی شدن باید رمزگشایی گرددهایی که در فضای مادی جهانمؤلفهاز دیگر 

داری زیرا راهی است که از طریق آن سرمایه ؛امری ضروری است ،لزوم درک بازار زمین ]در فضای شهرهای جهانی[ ،هاروی

های فضایی ازماندهی و ایجاد فرمشود برای انباشت سرمایه، توسعه، سیابد. بازار زمین و آنچه ساخته میبقا و رونق می

کند و نه بر اساس بندی میها طبقهخاص، ابزاری حیاتی است. بازار زمین فضا را به منظور کارکردهایی بر اساس قیمت

مانند تمایزهای اجتماعی و طبقاتی که در  ،هایی که به اندازه کافی روشن نیستشیوه بر اساس همچنین و توانایی پرداخت

. زمین از طریق تقسیم در فضا و (zieleniec, 2007:108)پذیرد ای اجتماعی شهرهای جهانی صورت میقالب فضاه

فضا این تکه شدن شود و ماحصل تکهتر میتر و عمیقهای طبقاتی گستردههای فضایی خاص موجب اختالفدهی فرمشکل

است که می ونی، صنعتی، نظامی، تجاری و ....بندی نواحی شهری به صورت فضاهای تفریحی، مسکمنطقه ،در درون شهرها

های فضای شهر در قالب الگوهای کاربری زمین در تمامی شهرهای جهانی راستای ثابت کردن بخشتوان آن را اقدامی در 

  دانست

 یارهریشه در میزان اج ،همچنین ارزشی از فضا را نشان می دهد،فضا نهایت اهمیت راهبردی مبارزه بر سر قدرت  تملک بر

توانند یک مکان را اما رقابت فضایی همیشه یک رقابت انحصاری است، تنها به این دلیل که دو کارکرد نمی ؛زمین دارد

بَری برای تواند بیشتر ناشی از میزان رایزنی در مورد سهممی ،اشغال کنند. تصرف فضاهای مهم و استراتژیک کل فضاها

در واقع اعطایی قدرتی بسیار زیاد  -فضای شهرهای جهانی -زمین در درون ماتریسکنترل بر قطعات مهم  کنترل فضا باشد.

که ممکن است وابسته را چه آزادسازی فضا و نابودی آن از طریق زمان، هر قدرت دائمی توسعه است و اگر به کل الگوهای

یرد. در واقع کنترل به روی تولید گاما عنصر فضایی همیشه از نو شکل می ؛سازدفرسوده می، به کنترل فضاهای مهم باشد

شهرهای جهانی در فضای (. Harvey,1985:22شود )منجر به مبنایی برای ایجاد یک انحصار جدید فضایی می ،سازمان فضا

های شوند تا زمینهای دولت مرکزی مجبور میبه حدی است که نمایندگیـ در سایه نئولیبرالیسم ـ نفوذ بخش خصوصی 

بخش  برای احتکار زمین را هم یمسألهه لتا بدین وسی ،ریزی شهری خصوصی کنندق تغییر قوانین برنامهدولتی را از طری

همانند تبدیل انواع مختلف حقوق  ،(Jou, Hansen and Wu 2011: 162) کنندخصوصی و هم بخش عمومی حل 

آن در چین  ییرترین نمونهگم( به حقوق مالکیت خصوصی و انحصاری که چشمالکیت ) مشترک، جمعی، دولتی و غیره

های انباشت از طریق (. این درست جذب سرمایه از طریق بازسازی شهری است ـ یکی از شیوه222:1391است )هاروی،

شود درآمد میقیمت از جمعیت کمردن زمین گرانآوشمار بر سر به چنگباعث افزایش برخوردهای بی کهسلب مالکیت ـ 

امالک در دل بیشتر همچنین ادغام  ؛(34:1391باشند )هاروی، مریفیلد،کرده جا زندگیل آنهای ساکه ممکن است، سال

تری است ـ در معرض تحوالت بیشتر و سریعـ که اکنون به صورت کاال درآمده را المللی سرمایه، بازار امالک بازارهای بین

سابقه برای انجام رفیت بیظ ،کنونی یی جهانی شدهدر فضا .کندی میای را تقویتهای منطقهعدم موازنه قرار داده و

سازی های یکسان و فرایندهای استاندارداندازسازی فرهنگی و خلق چشمزند که همگونرا دامن میواهمه این  ،سازوساخت

پدید  های انسانیای فراگیر در زیستگاهیپدیدهساخت و سازهای مدرنیستی را همچون  (17المکانی: نضج حسبنگرید به )

 است.آورده
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 6                                            لوفور تريالکتيک مفهومي یشاکله بر تکيه با شدنجهاني یپديده فضامندی از رمزگشايي

  فضا -سازماندهي پول، زمان -3-1-2

در  مان و فضاست.زسازماندهی پول در  ،باشدمادی جهانی شدن قابل تأمل می ایهای فضکه در کنش یاز دیگر عناصر

و نمایانگر یابد ترین رخداد جامعه شناختی است که در قالب پول عینیت می، مبادله، ناب«فلسفه پول»های زیمل در بررسی

 ترین مفهوم از آن درک شودشود که انتزاعیو همین امر باعث می است ترین شکل آنکنش متقابل در ناب

(Simmel,1978/2004:168). نوان به ع ،ولکارکرد مبادله به عنوان یک کنش مستقیم در شکل پ ،در اقتصاد توسعه یافته

پول،  نی مندرج برباشد. از این رو عینیت و معاورای افراد قرار داشته رسد درشود که به نظر میساختاری مستقل متبلور می

ی خود های موشکافانههاروی در استدالل (.296:1390زمان و فضا اهمیت زیادی برای حفظ قدرت سیاسی دارد )هاروی،

ی داری در معناه سرمایههای اساسی قدرت اجتماعی در اقتصاد پولی به مهفوم عام و جامعسلطه پول، زمان و فضا را هسته

 ز تولید مستلزم زمان و پول است. زمانِ تولیدهرگونه نظام پیچیده ا پوشی کرد.توان از آن چشمداند، که نمیخاص آن می

ر گردش است. هر قدر سرعت بازگشت سرمایه د« زمان بازگشت سرمایه»ی مفهوم سازنده ،در کنار زمان گردشِ مبادله

ی یوجوجست ،یافتن سود از طریق بورس بازی یجووجست ،برای مثالشد. تری حاصل خواهدبیشتر باشد، سود بیش

  قابل دستیابی است. ،درتقهای تغییر در راه یهمه ،همیشگی است، و تا جایی که بتوان این سود را کسب کرد

الی وجود دارد. به باور هاروی ها از درون نظام مشماری برای تصاحب ارزشهای بیشیوه ،داریدر بطن دینامیک سرمایه

ی دارایی از طریق تورم، تشویق همه مردم  به گرفتن وام های هرمی، نابودی سازمان یافتهتشویق خرید و فروش سهام، طرح

داری مبدل شدند های اصلی نظام مالی سرمایهداری ـ به خصیصهدر سراسر جهان ـ حتی در کشورهای سرمایه

به جزایر  ،8های فراملیتی ی مراکز شرکتدربرگیرنده ،شهرهای به اصطالح جهانی مالی ینهمچن ،(1391:225)هاروی،

وستد بین اند. دادها متر مکعب فضای تجاری تبدیل شدههایی عظیم و میلیونخراشتماشایی ثروت و امتیاز، با آسمان

نظام  عالوه بر آن(. 221:1391کند. )هاروی،ی بسیار عظیمی را ایجاد میاانهثروت افس ،هاخراشطبقات داخل این آسمان

داری ایاالت متحده ـ وال استریت ـ راه را خزانه یالمللی پول و مجموعههای صندوق بینداری به مدد سیاستمالی سرمایه

ت به ی مالی همواره موجب انتقال مالکیت و قدرهاآنها در بسیاری از کشورهای جهان هموار ساخت. بحربرای بحران بدهی

المللی پول ممکن آزاد سازی مالی تحت فشار صندوق بین، نیز دارنداند که دارایی شان را دست نخورده نگه میکسانی شده

ها در زمان صلح از صاحبان داخلی به خارجی طی پنجاه سال گذشته در هر ترین انتقال داراییاست حتی به وقوع بزرگ

 (.227: 1391ونروسو،د و کجای جهان شود...)هاروی به نقل از وِی

دهی کامل نهای مالی تریلیون دالری منجر به بازسازمای معاملهحجم فزاینده ،توان گفت در فضای جهانی شدن کنونیمی

و  ،شودهای عظیم جهانی منجر میهای مالی و کارگزاران قدرتگیری شرکتبه شکلشود که از سویی نظام مالی جهانی می

مراه دید مالی هجابزارهای  های مالی از مجرای خلق بازارها وو فعالیت هاآنر و تمرکززدایی سریع جریتکثی با ،ازسوی دیگر

 است.

 ارتباطي و اطالعاتي فناوری مجازی، هایمحيط -4-1-2

ر شکاآواقعیت « دنیای مجازی» ،اند که در آنمحیط نمادینی را به وجود آورده ،های ارتباطیتکنولوژی ،در شرایط کنونی

ی اطالعات، هاآنی سرمایه، جریهاآنگیرد که جریشکل می هاآناز منظر کاستلز، جامعه پیرامون جریزندگی کنونی است. 

 هاآنبنابراین، جری ؛اندی تصاویر، صداها و نمادها از آن جملههاآنی متقابل سازمانی، جریهاآنی تکنولوژیک، جریهاآنجری

عناصری است که از  یمجموعه هاآنگاه مادی تصادی، سیاسی و نمادین هستند و تکیهتجلی فرایندهای مسلط بر زندگی اق

                                                            
8- command functions 
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ساالر مدیریتیِ مسلط در فضای سازماندهی نخبگان فنکنند. کاستلز اهمیتی بنیادین برای حمایت می هاآناین جری

ه توسط رامون منافع مسلط ـ کای نامتقارن پیجوامع به گونه ،هاآنفضای جری یقائل است. بنا به نظریه هاآنجری

آفرینی قرار ساالر ـ مالی، مدیریتی ـ در این موضوع نقشاند. و نخبگان فنسازمان یافته ،شودآفرینان آن ـ اجرا مینقش

، تکنولوزی گسترده ینظر به باور دهد.می شکلرا  هاناهای بنیادین فضای جریبخشی از جنبه ،هاآندارند که تجلی مکانی 

ای داری تغییرات تعیین کنندهگیری به خود دیده، در فرایند تولید سرمایهعاتی که در وضعیت کنونی تحوالت چشماطال

بلکه  ؛سازدنه تنها زمان را فشرده می ،ایشبکه یاین اساس جریان سرمایه در جامعهبر (. 8:1382است )سیف،پدید آورده

کند(. پیامدهای مادی کند)یعنی رانت ایجاد میی هضم شده خود، تغذیه میهاها و سالکند و در ثانیهآن را جذب نیز می

ی مردم سرتاسر جهان زمان و سرمایه به نحو روزافزونی در اقتصاد و زندگی روزمره یاین بحث به ظاهر انتزاعی، درباره

-که به شکل الکترونیکی اداره میبازارهای جهانی سرمایه ـ  یشود. دخل و تصرف در زمان و نابودی آن، به وسیلهمیدیده

اند )گل گر اقتصادی است که بر قرن بیست و یکم سایه انداختهی ویرانهاآنهای جدیدی  از بحرشکل یشود ـ سرچشمه

های اطالعاتی فناوری یها در زمینهگذارییک چهارم سرمایه ،1970برای مثال در حدود سال  ،(556: 1381محمدی، 

ها را به خود جذب کرد و گذاردرصد از تمام سرمایه 45فناوری اطالعاتی حدود  ،2000سال  که دراین گرفت، تاصورت می

این تصور  1990ی های مادی کاهش یافت. در طول دههگذاری در تولید و زیرساختدر همین حال سهم نسبی سرمایه

 دهدتصاد اطالعاتی جدید میخبر از ظهور یک اق ،گذاری در فناوری اطالعاتیوجود داشت که سرمایه

.(Henwood,2003:17)  
آورانه ـ که خارج از مسیر تولید گرایشی نامطلوب در مسیر تحوالت فن یاین امر در واقع نشان دهنده»هاروی معتقد است: 

های های مورد نیاز مالی سازی بازار محور بود. این فناوری برای فعالیتـ در جهت سیاست ستهاو ایجاد زیرساخت

« سوداگرانه و به حداکثر رساندن تعداد قراردادهای کوتاه مدت در بازار بسیار سودمندتر است تا برای امر تولید.

هایی همچون صنایع فرهنگی نوظهور) فیلم، گذاری در عرصهسرمایه ،برای مثال فناوری اطالعاتی ،(222:1391)هاروی،

ای برای نوآوری و بازاریابی محصوالت جدید به عنوان پایهرا مایش هنری( های ویدئویی، موسیقی، تبلیغات و نویدئو، بازی

های کالبدی و گذاری در زیرساختهای جدید توجه مردم را از تقلیل سرمایهد. جار و جنجال پیرامون این بخشکراستفاده 

به نحو  ،زمان و و سرمایه یرهپیامدهای مادی این بحث به ظاهر انتزاعی، دربا جا کهتا آن اجتماعی اصلی منحرف ساخت

دخل و تصرف در زمان و نابودی آن، به وسیله  شود.میدیده ی مردم سرتاسر جهان روزافزونی در اقتصاد و زندگی روزمره

گر ی ویرانهاآنهای جدیدی  از بحرشود ـ  سرچشمه شکلبلزارهای جهانی سرمایه ـ که به شکل الکترونیکی اداره می

توان گفت: تولید فضا، تصرف، رو میاز این .(1381:506محمدی، گل)اندبر قرن بیست و یکم سایه انداخته اقتصادی است که

شود شهرهای مدرن تبدیل سبب می ،در شرایط جهانی شدن تحرک منعطف سرمایه یپذیری آن در سایهسلطه و دسترس

های بازار زمین و کاربری و ندزو مدیریت پیوند میشوند که فضای تولید را به فضاهای مصرف های فضایی خاص به فرم

بازسازماندهی کامل  گردد و به دنبال آنمحملی برای سلطه قدرت شود تا از این طریق تملک بر فضا تثبیت  ،موجود در آن

کنند که های مجازی، فناوری اطالعاتی و ارتباطی، فضا را به عنصری دسترس پذیر بدل نظام مالی جهانی به همراه محیط

 .دخل و تصرف در زمان و نابودی فضا  را به همراه داشته باشد

 شدنجهاني فرايند در بازنمودهای فضايي -2-2

گیرد. فضای یک فضای مفهومی شده یا معقول را در برمی ،لوفور، بازنمودهای فضا یی تولید فضادر مفهوم پردازی نظریه

(. 11: 1392،دلیل -گیرند ) جواندر این نوع فضا جای می ،کنندگان تکنوکراتمریزان، شهرگراها و تقسیدانشمندان، برنامه

زیرا که در واقع  ؛فهم فضای ذهنی که شناخت شناسی و ایدئولوژی در آن جریان دارند اهمیت بسیاری برای لوفور دارد
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شود و عنای لوفوری آن( وارد میکند. دانش نیز درون فضای معقول )در مایست که عقالنیت رایج خودش را آشکار میناحیه

 -9بازنمودهای فضا به همراه نوعی از دانش»کند، دارای بازنمودهای خود است. گونه که لوفور بیان میبه این ترتیب، همان

 .(Lefebvre,1991:41)«شوند، که همواره نسبی و در فرایند تغییر هستندبه میانه پرتاب می -ای از فهم و ایدئولوژیملغمه

دارد تا  هاآنشناسی خود سعی در کدگشاییِ کنند که لوفور در شناختزنمودهای فضا همواره با خود کدهایی را حمل میبا

ها شود تابع منطق، کدها و  نظریهکه فضا چگونه درک و رمزگشایی میاینرا با هم درک کند.  هاآنبتواند کلیت و جزئیت 

امر سیاسی  یگیرد. فضا را باید به مثابهشود و مورد استفاده قرار میزع میاست. در حوزه دانش متخصص است که فضا منت

بایستی مورد استفاده قرار  "چگونه و چرا"که دارای استلزاماتی است در این ،شودکه چگونه بازنمایی میزیرا این ؛تصور کرد

ای قدرت، دانش و فضامندی ـ که در آن نظم ههای فضایی به عنوان منظومهبگیرد. از این روست که گریگوری به بازنمایی

 ،بنابراین؛ (Gregory,1994:403کند )اشاره می ،گردد(شود) و ضمناً شروع میاجتماعی حاکم به لحاظ مادی توصیف می

های متقابل از طریق جداسازی یا یک گروه بر گروه دیگر با محدود کردن تماس یا کنش یاین امر داللت برکنترل و سلطه

توان گفت این فضا، همان فضای مسلطی است که ناظر به وجوه (. در مجموع می88:1393دارد )ژیلنیتس، ،وی کردنمنز

 اقتدار است. یبارز تولیدکننده

های جدید شبکه دها وبه مثابه فراین ،آگاهی از اهمیت و جایگاه تحلیل بازنمودهای فضایی برای تجربیات نوین جهانی شدن

ی صادی و سیاسباشد. در بازنمودهای فضا، فضا محصول فرایندهای نیروهای ایدئولوژیک، اقتبنیادین میجهانی از الزامات 

ه اند که در مقیاس فضای جهانی در آن و به واسطهایی)قلمرو قدرت( است که به دنبال مرزبندی، تنظیم و کنترل فعالیت

رو فضا همواره به عنوان مبحثی گیرند از اینآن جای می ای متخاصم دردهد. فضا حوزه قلمرویی است که نیروهرخ می ،آن

شود ـ به فضا و در فضا عملی می یداری ـ که به واسطهمایهشود و هژمونی سرنتیجتاً مکانی برای دخالت می ،از نزاع

ای جهانی ها در جوامع ـ در مقیاس جهانی ـ از طریق مداخله در ساختار و طرح فضاهای شهرهتفکیک و نظم بخشی نزاع

گیرد تا فضای زیسته و رو بازنمایی انتزاعی از فضا در اولویت قرار می؛ از اینرا تضمین کند هاآنپردازد تا نظارت و کنترل می

ریز نامهانش فنی برراه دروزمره را به تسخیر اقتصاد و اقتدار دولت درآورد. بدین سان سه عامل اساسی اقتصاد و دولت به هم

هایی در مقیاس جهانی، ملی و تواند دارای بازتابدهی میثیر دارند که قطعاً این جهتأفضای معقول ت دهی بهدر جهت

ها در فضای دولت استیالی ـ1 هایی همچونمؤلفهی بازنمودهای فضایی دربرگیرندهدر این پژوهش  بنابراینمحلی باشد. 

 هابه آنباشند، که یمشدن دارانه در فضای جهانیضای سرمایهتولید ف ـ3، وریزی به مثابه ایدئولوژیبرنامهـ 2شدنجهانی

 شود.میپرداخته 

 شدنها در فضای جهانياستيالی دولت -1-2-2

(. تغییر مسیر به سمت 256: 1387نماید )هارویانگیز میداری، مناقشهمفهوم حقیقی نقش دولت در جامعه سرمایه

 دخالت برای مکانی نتیجتاً نزاع، از مبحثی عنوان به است. فضارا متحول نمودهها های جهانی، فضای دولتفرایندها و شبکه

کند. می تسهیل را طبقاتی تسلط عمومی شرایط بازتولید دارد، هانزاع به دهی نظم برای که کارکردی طریق از که شود،می

کند، بازنمود کننده تمایالت شود و ادعا میعنوان حَکَم وارد میدر نزاع طبقاتی به، اساس روابط و اتصاالت موجوددولت بر 

 د. دولتکندهنده تمایالت آن گروه اجتماعی است که قدرت اجتماعی را اعمال میکه درواقع نشانعامه مردم است، درحالی

 بر ا،هاستانداری و محلی شوراهای ای،منطقه و شهری ریزیبرنامه طریق از محلی دولت هایدستگاه ویژه به سازمان آن، و

هایی ها را به سمت فناوریکارکرد فضا، دولت یهای هنجاری و برگزیدهچنان که بازنماییاما هم .کنندمی نظارت تسلط این

                                                            
9- savoir 
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)با الهام از « های قدرت اجتماعیمحفظه»توان چونان نظامی از دهد. فضا را میبرای کنترل، انضباط و قدرت سوق می

ی هاآندهی به بنیی بازشکلقدرت اجتماعی را به واسطه ،اً انباشت سرمایه به شکل دائمیکرد، که نتیجتاستعاره فوکو( تلقی

 کند. شکنی میجغرافیایی، ساختار

ـ بوروکراتیزه کردن فضا: دولت مدرن از طریق 1کند: دولت هژمونی خود را بر کاربران فضا به دو شیوه در فضا اعمال می

ی و تعیین قلمروهای مختلف برای ارکان مختلف قدرت، فضا را بوروکراتیزه های مختلف فضایی و سرزمینتعیین طرح

توان برای این مورد زد، گریدهای فضایی ـ قضایی است. ـ بوروکراتیزه کردن از طریق فضا: مهترین مثالی که می2کند. می

شود که یی تحت نظارت ایجاد میی اطالعاتی قرار دارند )سازمان اطالعاتی جهانی( فضاهاآنهایی که در آن سازمدر بخش

ها در محل تقاطع برای نظارت عالی بر فضا در همین اطراف خود را تحت نظارت دارد. همچنین نصب دوربین یمجموعه

ها و به انتخاب نوین هایفناوریها و سیاست ،(. در شهرهای جهانی امروز13:1392گیرد )جوان، دلیل،دسته جای می

هستند. عملیات نظارت نامرئی  ما برای هاآنبسیاری از  و این در حالی است کهدهند ره ما شکل میهای زندگی روزمفرصت

کامپیوتری  هایسازی الگوریتمکند که سپس برای آمادههای ما را ثبت میها و کنشانتخاب ،هاها و دولتشرکت یروزانه

گرایی و سایر اشکال و نژادپرستی، طبقهکرده  ز پیش تعیینهای آینده را اکه فعالیت هاییشوند، الگوریتماستفاده می

های دیجیتالی که بر مبنای خریدهای ثبت ها، نقشهها و بزرگراهکنند. دسترسی ترجیحی در فرودگاهمی میائنابرابری را د

های جمعیتی های نظارت که برای دنبال کردن نیمرخاند، و دوربینشده یا جستجوهای اینترنتی پیشین کدگذاری شده

 .(Gieseking& others,2014 )اندریزی شدهخاصی برنامه

کند: کند و از دو طریق فضا را از آنِ خود میعمل می ،ترین عاملواسطهعنوان بیمعقول بهاقتصاد نیز در درون فضای 

و کاالیی کردن از طریق  ،استکاالیی کردن فضا که قرار دادن فضا در درون گریدهای هندسی سود و زیان، بازار زمین و ....

باشد های خاص حمل و نقل و غیره میهای مختلف سرمایه، شبکهفضا که برقراری گریدهای اقتصادی درون فضا مثل چرخه

ها، مناطق و کشورها، العاده اقتصاد جهان، حرکت آزاد سرمایه بین بخش(. پویش و گسترش فوق13:1392)جوان، دلیل،

دارد تا  مشترکاً برای کاهش موانع حرکت سرمایه در مرزها و گشایش بازارها )هم برای کاالها و هم ها را بر آن میدولت

به توافق برسند. در این صورت است که همکاری  هاآنتالش کنند و در مورد  ،برای سرمایه( به روی مبادالت جهانی

داری پیشرفته ) ایاالت نیاز به ساختارهای هماهنگ کننده نظیر کشورهای سرمایه ،ها برای برداشتن موانع تجاریدولت

داری در سرمایه یبدین ترتیب ، سلطه ـ دارد.G8امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه( ـ  یمتحده

ترل ساختار و طرح فضاهای شهری در مقیاس فضا  و  به واسطه فضا جهت تضمین تفکیک و تنظیم از راه مداخله و کن

ی نامتوازن تصورات انتزاعی فضا، مسلط و مقدم بر فضاهای روزمره توان گفت در یک رابطهیابد. میتحقق می ،جهانی

یابند تحت سلطه اقتصاد و اقتدار و قدرت دولت قرار بندی و نظم میشوند. فضاهایی که تحمیل، تنظیم، چارچوبمی

هایی برای تبدیل به فناوری ،کارکرد فضا یهای هنجاری و برگزیدهی این امر این است که بازنمودهاینتیجهگیرند. می

 شوند.کنترل، انضباط و قدرت می

 ايدئولوژی یريزی به مثابهبرنامه -2-2-2

امری  مستقیم مرتبط باشد،خواه غیر و لوفور معتقد است که هر نوع بازنمایی اگر به بازتولید روابط تولید، خواه مستقیم 

 یریزی را به مثابهلوفور برنامه .(Lefebvre,1976:29بنابراین، ایدئولوژی از کنش جدایی ناپذیر است ) ؛ستایدئولوژیکی

ریزی برای لوفور به واقع ابزاری کند: ایدئولوژی برنامهبر فضا توصیف می ،و ،ی قدرت و سیاست درگرانهبخشی از عمل سلطه

بر آن  و توانست بازنمایی شودفضا می هاآنکرد که از طریق ای تصور میفضای شهرهای جهان را به مثابه وسیله است که

رای کارکردهای خاصی در یک کاالی مصرفی، تقسیم و تفکیک نمود و ب یآن را برای فروش به مثابه کهچنان استیال یابد
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کند و کاربردها و قع یک ایدئولوژی است که دانش جزئی را تفسیر میدروا ،عنوان یک دکترینبه ریزیبرنامهنظر گرفت. 

بر همین اساس دانش مرتبط  .(Lefebvre,1996, 97)کند رشد آن را بر اساس یک کلیتِ ضعیف یا قانونی شده، توجیه می

ار است تصمیم های با شهر، همواره جزئی بوده است و کاربرد فنی از این دانش، همواره در رابطه با بافتی است که قر

؛ های کامپیوتری استسازیریز، منطق ریاضیات و تکنولوژی، مدلسیاسی در آن گرفته شود. منطق فضا، از نظر برنامه

تاثیر ریزی تحتگیری است و فضای برنامهپذیر و قابل اندازهشود که کمیتریزی دربرگیرنده ابعاد مادی میبرنامه، روازاین

 شود. ثی فرض شده و صرفاً به عنوان یک ابژه علمی به آن نگریسته و غیر سیاسی بررسی میفضای خن ،منطق صوری

و یا سیاسی. در رویکرد  ،یا از جنبه علمی هستند کند که این ایرادات نوعاًوارد می 10ریزی شهریلوفور ایراداتی را بر برنامه

داند، که از طریق آن به گسترش داری میتار حاکم سرمایهریزی شهری را تالشی از سوی دولت یا ساخسیاسی، لوفور برنامه

 (Urbanists)گرایان ریزان است، از اصطالح شهریگونه توصیف از برنامهلذا هنگامی که به دنبال این ؛پردازدشهرها می

هایی ضا )سیاستهای فیعنی کسانی که به دنبال آبادانی شهرها، صرفا برای مقاصد دولت هستند. سیاست .کنداستفاده می

باید بر فضا جهت ساماندهی آن اعمال کنند( در واقع  ،تعریف شده هاآنریزان، بر طبق ضوابط و قواعدی که برای که برنامه

نظم خود را  ،کنند. در این وضعراستا میهایی هستند که سطح و ابعاد )کلی، مختلط، و خصوصی یا فردی( را هماستراتژی

هایی نظیر علمی نبودن وضع با آوردن بهانه ،ریز یا متخصصبرنامهکه به این معنا  ؛کندمخفی می گراییدر اخالق و علم

حاکم  مسألهموجود یا اخالقی نبودن وضعیت جامعه، نظم موجود در ذهن خود، یا نظم تعریف شده برای او از باال، را بر 

برای اجبار نمادها، و که ریزی سرسختانه از برنامه های فضا به شکلیسیاست ،به عبارتی ؛(Harvey,2009, 26) کندمی

ها را تشدید شوند تا با ایجاد توزان و ثبات اجباری از باال، برای غلبه بر بی نظمی، محدودیتاطالعات است، وارد عرصه می

اکم شده از طریق ظم حد و بتوان تجانس را بر چنین فضایی تحمیل کرد. لوفور ننظمی کاسته شوهای بیاز آستانه کرده تا

تواند قبوالند. این نظم میفردی ، می ینظمی که خودش را بر نظم نزدیک یا نظم زیسته نامید.را، نظم دور میریزی برنامه

ریزی برای برنامه ،های عملی خاصّ خود را دارد. در این وضعیک نظم مذهبی، سیاسی یا اخالقی باشد که هر یک برداشت

زیر یک نظریه و  ،گونه که همهآن؛ک وحدت ساختگی دارد، تا همه را مثل هم در یک روال قرار دهدسعی در ایجاد ی ،شهر

کند. سلسله ها محو شوند. این نظم، فضا و زمان را مدیریت میبه عنوان پیرو نظریه یا ایدئولوژی غالب قرار گیرند و تفاوت

گونه است، و قبوالند گویی که ذات زندگی شهری همینبه افراد می ایکند. تمام این الزامات را شهر به گونهمراتب ایجاد می

کند و ساخت هنری آن را در شهر هویدا طبیعت آن بر این منوال قرار گرفته است. این نظم خود را معمارانه مشخص می

  دهدمیشهرسازانه تقلیل -های هنری، خطوط و نقاط معماریابژه یکند و شناخت شناسی شهر را به مطالعهمی

(Lefebvre, 1996). 

ریزی برای شهر چرا که عقیده او بر این است که برنامه ؛کشدریزی را به عنوان یک فن نیز به نقد میاز سوی دیگر، او برنامه

های مختلف پل رابط بین رشته ریزی صرفاًاست. از نظر وی برنامهشناسی دست نیافتههای شناختهنوز به یک علم با پایه

مربوط به شهر است، به همین علت است که وی سطوح مختلف تحلیل، و ها( شناسی، اقتصاد، شهرسازی و شبیه اینعه)جام

( و تولید فضا 2003انقالب شهری) هاآنکند که مهمترین های نقد و بررسی شهری را در آثار مختلف خود ارائه میو روش

کمک به فرایندهای بازتولید اجتماعی است که وی در انجام  آن با  ،ریزباشد. هاروی نیز معتقد است نقش برنامه( می1991)

                                                            
گرفت می نقادانه مورد بررسی قرار ،زار دولتبه عنوان اب ریزیبرنامهمیالدی آغاز شد. در آن زمان  70 یشهری از دهه ریزیبرنامهنقادانه به نگاه  -1

 ه کند.مایه استفادباشت سرشهری برای ان یاز فضا ،سازمان دهی فضا قرار است در خدمت طبقه مسلط از طریق سازمان دهی و دوباره به این نحو که

 .(Soja,1989, 96-117) )برای اطالعات بیشتر نک به:
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دهد در ایجاد ثبات و ریز اجازه میشود، و این به برنامهاختیاراتی در ارتباط با تولید نگهداری و مدیریت مصنوع تجهیز می

حی به وسیله سرکوب، جذب و ادغام خلق شرایط برای رشد متوازن دخالت کند و بدین ترتیب مانع از منازعات داخلی و جنا

آورد که برداری ـ کاربردی ـ برای تحلیل فضاها را فراهم میریزی، ابزاری قابل بهرهبنابراین برنامه ؛(257:1387شود )هاروی،

وفور، در ریزی از دید لهای فضایی نقش دارند. پس ایدئولوژی برنامهها، به نحو آشکار یا پنهان در بازنماییدر آن ایدئولوژی

تواند برای فروش به سان کنند که میای تصور میشود که فضاهای شهرهای جهانی را وسیلههایی آشکار میپرورش روال

 بندی و تفکیک شود.قطعه ،کاال، بازنمایی، همگن، تقسیم و برای منظورهای خاص

 دارانه در فضای جهاني شدنتوليد فضای سرمايه -3-2-2

داری نوعی فضای در سده بیستم، انعطاف در ساخت و بازسازی روابط فضا و اقتصاد جهانی است. سرمایهداری، تداوم سرمایه

المللی، و نیز قدرت پول و سیاست دولت انتزاعی را تولید کرده است که بازتاب جهانی آن داد و ستد در سطح ملی و بین

ها و ها، فرودگاهمشاغل و مزارع بزرگ تولید و نیز بزرگراهها، های اطالعاتی وسیع بانکاست. این فضای انتزاعی به شبکه

بلکه یک فرآیند ء نه یک شیسرمایه  شود.های اطالعاتی وابسته است و به منظور تولید ارزش اضافی به کار گرفته میشبکه

داری به شدت در سرمایهکه همه ما در دنیای پیشرفته  اجتماعی از طریق تولید کاال است،بازتولید زندگی  ی ازاست. فرآیند

کند و عمل آن چیزهایی است که حالت پویا و چرخشی سازمان فضایی را تضمین می آن دخیل هستیم. قوانین درونی

کند و نقاب واره میکند. این فرایند، بتآن حک شده است، تضمین می جامعه را که این قوانین در یوقفهتحول دائمی و بی

استفاده فریند، از ظرفیت کار و میل بشری سوءآهای جدید میکند، نیازها و خواستهخالق رشد می زند، از طریق تخریبمی

کند و اضافه انباشت را ایجاد می مسأله ،بخشد. این فرآیندهای زندگی را سرعت میکند، و گامکند، فضاها را متحول میمی

شیوه »داری را به منزله لوفور نیز سرمایه .(Harvey,1990: 343) سازدآن را محدود می نهای ممکحلدر عین حال، راه

کند و به خودش ضمیمه می ،رسیدندفضاهایی را که بیش از این نامولد به نظر می ،دارانهداند. شیوه تولید سرمایهمی« تولید

صنعتِ فرهنگ و نیز  بلکه قلمروهایی کامل مانند ؛ها و صنایع جدیدکند، نه فقط تکنیکهای جدیدی را ابداع میبخش

  ها و حمل و نقل هوایی و ...های جهانی هتلصنعت عظیم فراغت، بازنجیره

شود. مانند ـ جهانی میهای دیگر که محلی باقی میداری برخالف فئودالیسم و نمونهتولید سرمایه یشیوه ،به باور لوفور

رد جستجو قرار داد. در مقیاس جهانی است که فضا ـ که مو ،کندفضا را باید در همین مقیاس جهانی که عمل می یمسأله

داری در واقع فضاهای جهانی را به وجود تولید سرمایه یشود. شیوهبیستم شکل گرفت ـ بازتولید می یدر نیمه دوم سده

. فضای شودآوردـ در کنار خلق فضاهای محلی و ملی ـ فضای سیاسی که بر اقتصاد سایه افکنده و با آن تلفیق میمی

های پیشرفته )به ویژه فناوری اجتماعی و سیاسی در مقیاس جهانی پیوندهای محلی و ملی را با نیروهای مولد، با فناوری

های با اشکال سازماندهی)به ویژه شرکت ،ها و قلمروهایشان(با روابط مالکیت )به ویژه روابط مالکیت دولت ،اطالعاتی(

(. Lefebvre,2000:218)کندهای حریم هوایی، اطالعات و...( بازتولید و تشدید میژه بازنماییها )به ویبا ایدئولوژی ،فراملی(

پردازد و سازوکارهای تحقق این امر را زیر داری در جهان کنونی به جای تولید، به بازتوزیع ثروت و درآمد میفضای سرمایه

سازی زمین و اخراج سازی و خصوصیعبارتند از کاالیی هااین روشآورد.عنوان انباشت از طریق سلب مالکیت فراهم می

تبدیل انواع  اند(،هایشان اخراج شدههای اخیر از زمینمیلیون روستایی در سال 70اجباری روستاییان)در مکزیک و چین 

سازی نیروی االییمشترک، جمعی، دولتی و غیره( به حقوق مالکیت خصوصی و انحصاری، کمختلف حقوق مالکیت )

کردن مبادله و مالیات به ویژه مبادله و مالیات زمین، تجارت )از جمله منابع طبیعی(، پولی ی دارایی هاارگری، مصادرهک

تر، استفاده از نظام اعتباری}وام بانکی{ به عنوان کنندهبه ویژه که در صنعت امور جنسی ادامه دارد( و از همه ویران)برده

داری از طریق وسخت سرمایهسفت–دهی ی سازمانشیوه .باشدمی یق سلب مالکیتترین شیوه انباشت از طربنیادی
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 12                                            لوفور تريالکتيک مفهومي یشاکله بر تکيه با شدنجهاني یپديده فضامندی از رمزگشايي

و بازارهای مصرف است که تماماً به درجه باالیی از  های منعطف در بازارهای کارپراکندگی، تحرک جغرافیایی و واکنش

 نوردد.یو سراسر فضای جهانی را در  مشود شناختی، نهادی و محصوالت همراه میهای فننوآوری

 شدن جهاني فرايندفضاهای بازنمود در  -3-2

 یدر تقابل با فضای تصور شده، نظم یافته و تنظیم شده ،فضای بازنمود همان فضای زیسته است، یعنی فضای روزمره

ه هستند. گیری، مداخله و منازعسازی، رمزگذاری، اندازهتأثیر عقالنیتحت ی بازنمودهافضا بنابراین ؛نیروی هژمونیک است

های فضایی را مستقیما از طریق پیوندها، تصویرها و نمادهای فضای زیسته، ها و ادراککشیدن کنشچالشپتانسیل به هاآن

ای است که ی تجربه شدهباشند. این فضاـ فضای نویسنده یا فیلسوف ـ فضای مغلوب و بنابراین فضای منفعالنهدارا می

کننده فضای معقول در قدرت مهار .((Lefebvre,1991:93 تغییر دهد و از آنِ خود کند تخیل به دنبال آن است تا آن را

که در  (تجربه زندگی روزمره)سلطه فضای ادراکی ـ انتزاعی بر فضای اجتماعی (.1392:12همین فضا است )جوان و دیگران

به صورت مکانِ مصرفی، مورد کنترل قرار  ،آن سرمایه، پول، کاالی مصرفی و نمادهای مردانه، نیروهای بنیادین آن هستند

بنابراین، لوفور طبقه و مبارزه اجتماعیِ  ؛نمایندریزی میپذیر و انفعالی تأسیس و برنامهای کنشگیرد و آن را به گونهمی

تحلیل کند. در واقع این تأکید، به انتزاعی را به عنوان امری محوری برای استیال یافتن بر این فضای متجانس تلقی می

در  (.84:  1393گردد )ژیلنیتس،های اجتماعی برمیواسطه و ابزاری برای کنش یسیاسی لوفور و درک فضا به مثابه

هستند.  ای جدیدشده به شیوهی تولیدهابه مثابه فضافضاهای اجتماعی و عمومی شهری انداز امروزِ شهرهای جهانی، چشم

متعلق به نظم سیاسی و اجتماعی « ها غاییارزش» و « هابندی کنشطبقه» ای ازیعنی مجموعه« ریخت»مطابق با  هاآن

های فضایی مسلط، یک )همان(. در میان این کنش نداهامروز، یعنی نحبگان سیاسی، بازرگانی، مالی و اداری به وجود آمد

شان، درصدد حی و آرایشعمل قدرت ذاتی وجود دارد که از طریق عملکرد تولیدکنندگان و همچنین به یاری شیوه طرا

نه  هاآنها، رفتارها و ...است. بدین ترتیب جریان و گردش مردم در خیاببخش و کنترل تحریکات، انتخابمحدود کردن، نظم

دهد که اجازه می ،بلکه همچنین ناظر است به کنترل جنبش و تحرک ؛تنها در باب حمل و نقل یا گردش کارآمد است

های فضایی و اجتماعی و توانایی اولی در تخریب دومی آکنده شوند. به هم پیوستگی درونی کنش مسیرها از نمادهای قدرت

در این ی فضاهای بازنمود که دهندههای شکلمؤلفه مذکور است. یبرای لوفور، بخشی از همان به هم پیوستگی سه مؤلفه

 -3 داریرهنگی در چارچوب منطق سرمایهزندگی ف -2 زندگی روزمره در فضای جهانی شدن -1عبارتند از:  پژوهش

 .شدنجهانینضج حس المکانی در فضای  -4 فرایند جهانی شدن ها درهای جدید نشانهنظام

 شدنجهاني فضای در روزمره زندگي -1-3-2

رات که چگونه تغیی  گذاردمیروی این موضوع  خود را لوفور با بررسی و پژوهش اهمیت و جزئیات زندگی روزمره، توجه 

کید بر آن أتاثیر قرار داده است. آنچه او درصدد ت، زندگی روزانه را تحتهای عادیحاصل از مدرنیزاسیون، الگوها و روال

تر همراه تر و فردگرایانهگرایانهمادی یای است که با گذر به جامعهفقدان کنترل و احساس تعلق به یک جامعه ،است

حاکم بر فضا یک مبنای بنیادین و فراگیر از قدرت در زندگی روزمره و در جامعه است و (. برای لوفور، امر )هماناست شده

 استفاده از فضا یکنند، قواعد و شیوهها را در فضا )به اندازه زمان( خلق و تعریف میها و کنشیی که معانی، صورتهاآن

وهای ایدئولوژیکی و سیاسی که باعث سلطه بر کنند. نیرتوسط چه کسی و برای چه هدفی( را نیز تنظیم می )چه زمانی،

قدرت به کار گرفته  چگونگیبرای فهم  هاآنهای معین فضا و معانی همراه با کنترل بازنمایی جهتشوند، درجامعه می

ه هایی که بمعانی و ایدئولوژی یگیرد، و همچنین چگونه قدرت در فضاشود و درـ و از طریق فضا مورد استفاده قرار میمی

  .(zieleniec, 2007:85).کندصیف میسازد و تورا آشکار می ،استیالی سلطه تعلق دارد
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 داریسرمايه منطق چارچوب در فرهنگي زندگي -2-3-2

ای تغییر و واجد ارزش مبادلهقابل گونه که قبال نیز بیان شد فضا صرفاً امری اقتصادی نیست که در آن تمام اجزاء همان

به عکس فضا]در مقام[ یک نمونه اولیه  ،نیستهم های جامعه یک ابزار سیاسی برای سلطه بر تمام بخش صرفاً باشند. فضا 

گر داری تحت مرجعیت دولت سلطهای در اقتصاد سرمایهارزش مبادله کلیت تاماند دائمی از ارزش مصرفی باقی می

زیرا زمان نیز به مثابه  ؛یابدیز به آن نهایت پیوند می. فضا دارای ارزش مصرفی است...]به همین سان[ زمان نکمرنگ نماید،را

گیری فضا در قلمرو های  شکلبه باور هاروی از میان بسط و تکوین. (Ibid:70).زندگی ما و ارزش مصرفِ بنیادی ماست..

ه تنها در های مصرف، ننخست تحرک در بازارهای انبوه، ابزاری را برای شتاب گام :مصرف، دو گرایش حائز اهمیت است

های های زندگی، گذران اوقات فراغت ) تفریح و سرگرمیای در شیوهبلکه در طیف گسترده ؛پوشاک، تزئینات، دکراسیون

ها( فراهم کرد. جریان یا گرایش دوم، فاصله گرفتن های کودکان و نظایر اینهای موسیقی پاپ، ویدئو و بازیورزشی، سبک

بلکه  ؛صرف خدمات ـ نه تنها شخصی، کسب و کار، آموزشی و خدمات بهداشتیاز مصرف کاالها و رفتن به سوی م

ها نظیر پرش از ارتفاعات، صعود بدون ابزار کمکی...ـ بود )هاروی، رویدادها و جنون ـ برخی فعالیت ،هاها، نمایشسرگرمی

با ایجاد  هاآنم برخوردارند و مصرف (. کاالها به همان اندازه که از ارزش مادی برخوردارند، از ارزش سمبلیک ه371:1390

های آنیّت) غذاهای ها و مزیتدر قلمرو تولید کاال، تأکید بر ارزش .(waters,2001)ها ارتباط تنگاتنگ داردو بیان هویت

یره( بندی، پوشاک و غها، کارد و چنگال، بسته، بشقابهاآنفنجآماده )های بندیرف بستهآماده و سریع و دیگر لذایذ( و مص

طی  ،که این ویژگی را شدت بخشید« جامعه مُسِرف»های پویایی ،(1970است. به نوشته نویسندگانی چون الوین تافلر)

پوشی از توانایی چشم ،ترکم آشکار شد. این امر معنایی فراتر از دور انداختن محصوالت تولید شده و مهمکم 1960ی دهه

های ، مکان، افراد و بود. امور مذکور شیوههاآندار و تعلق خاطر به اشیاء ساختمهای زندگی ، مناسبات پایها، سبکارزش

 ،«ی فردیروزمره های متعارفتجربه»در مقابل « تری بزرگنفوذ شتابنده به جامعه»بالفصل و ملموسی بودند که در آن 

 (.Toffler,1970:40) فروپاشید

 شدنيجهان فرايند در هانشانه جديد هاینظام -3-3-2

مدرن است. پیش از ای مهم از شرایط پستنفسه جنبهفی ،ها در فضای جهانی شدنهای جدید نشانهتمهید تصورات و نظام

های فرهنگی گرایش دارند، و اینک در محمل اهمیت بخش قدرتمندی در کنش، نقش انسجامهاانههمه، تبلیغ و تصاویر رس

عالیم  ،کنونی ی(. در فضای جهانی شده373:1390اند )هاروی،گرفتهای قراریههای سرمای رشد پویاییبیشتری به واسطه

های فرهنگی و اجتماعی گرایی به یکی از منابع کلیدی تفاوتاند و مصرفهای مهم هویت تبدیل شدهتجاری به مشخصه

ی اگاهی یا ارتقاء در معنای ه(. به باور هاروی اینک تبلیغ نه بر محور اید324:1388است )جوان و عبداللهی،تبدیل شده

خورد که به هر روی در مورد ها و سالیق از مجرای ایماژها گره میای به دستکاری خواستبلکه به شکل فزاینده ،متعارف

اند. خود به کاال تبدیل شده« هاانگاره»محصولی که باید فروخته شود اثر گذار است. به عقیده او مضافاً به اعتباری ایماژها 

داری در زیرا سرمایه ؛بودیار را بدان رهنمون ساخت که تحلیل مارکس از تولید کاالیی را منسوخ اعالم کند یپدیدهین ا

های تولید (. نظام74:1391ها سرو کار دارد تا کاالها )لش،ها، ایماژها و نظام نشانهشرایط کنونی به شکلی بارز با تولید نشانه

دهند که هایی از خود بروز میحتم ) نظیر بازار زمین، کاالهای عمومی و نیروی کار( ویژگی و بازاریابی ایماژها، به طور

باید به شوند که میهایی تبدیل میپذیری بر سر فضا به مزیترا مد نظر قرار داد. بدین ترتیب آنیّت و ارتباط هاآنبایست می

با شتاب گرفتن کاالیی کردن فرهنگی در فضای جهانی شدن  داران در پیوند با اهدافشان کشف و حفظ شوند.دست سرمایه

شود و صنعت توریسم ـ بزرگترین بخش اقتصادی در اقتصاد کنونی، از فرهنگ برای فروش محصوالت مختلف استفاده می
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رهبران فکری، باید دیگر کارکردها را نیز نمایش دهند ـ با این حال ایماژها می های این نکته است.جهان ـ از بهترین نمونه

ها همگی تصویری ثابت )هر چند پویا( را به سان بخشی از پیش درآمد نفوذ و قدرت خویش ها و شرکتسیاسی، حکومت

است. عمالً این امر به ابزارهای سیال، صوری و ای فراگیر شدهیپدیدهامروزه  ،های کردن سیاستهاآنکنند. رسارزیابی می

های ای متکی بر استقالل عناصر گذرا، نوستالژی خود را در پیوند با ارزشمجرا، جامعه شوند که از اینموهوم بدل می

ای بلکه به سبب ترکیب و آمیزه ،به عالوه تصویر در فرایند رقابت نه تنها از طریق شناسایی تجاری ؛کنندمشترک مطرح می

توان استدالل (. می375:1390نبه دارد )هاروی،اهمیتی همه جا« نوآوری»و « اعتبار»  ،«تشخّص» ،«کیفیت» ،«احترام»از

چه خودش و آن هاآنی هاست که جامعه به واسطهای از نشانهکرد زندگی در فضای زیسته در شرایط جهانی شدن ، آمیزه

 .(Lefebvre,1971:24)کندابراز و توجیه می ،دهدرا که بخشی از ایدئولوژی را شکل می

 شدن جهاني ایفض در المکاني حس نضج -4-3-2

کنیم. های به جا مانده از پدیدارشناسان به ما آموخته است که ما در دستگاه مکانی خالی و همگن زندگی نمیتعریف

(. حیات ما در 44:1384ها و شاید هم پر از صور خیالی)فوکو،کنیم سراسر سرشار از کمیتبرعکس، ما در مکانی زندگی می

ای از بلکه حیات ما در مجموعه ؛دهندهای گوناگون جال بخشید رخ نمیه سایه روشن رنگدل فضایی خالی که بتوان آن را ب

کنند که قابل تبدیل به یکدیگر نیستند و به های مکانی را ترسیم میگیرد. این مجموعه از روابط موقعیتروابط شکل می

حس المکانی را تجربه  هاآنمدرن انسستیابند. اکنون در فضای جهانی شدن و در شرایط پهیچ وجه بر هم برتری نمی

که کمتر امکان دارد تا از یک شود و اینای مسلط میحسی که در همه جای دنیای فراصنعتی به شکل فزاینده ؛کنندمی

را با اصالت خلق کرد. امروزه تمام مظاهر جغرافیایی این حس  هاآنبرخوردار بود یا مک ،حس مکان عمیقاً احساس شده

-) چشمهاآنگیری به سمت دیگران در مکجهت حس مثلتوان نظاره کرد؛ در همه فضاهای شهرهای جهانی می ،را المکانی

، نوارهای تجاری( یا یک هاآنی مصنوعی یا شبه مکهاآنای شده، مکی موزههاآنانداز ساخته شده برای گردشگران، مک

های های جدید و غیره، سبکها و فرودگاهـ تجاری، جاده های عمرانی، صنعتی) پروژههاآنشکل و استاندارد کردن مک

شکلی و فقدان مقیاس انسانی و نظم در حس بی ،های جدید آماده فوری(المللی در طراحی و معماری، شهرها و حومهبین

بسترهای های منفرد نامربوط به شهرها، جنبهها، ابرکالنگرایی، آسمان خراشهای آرمان شهری، غول) حومههاآنمک

ی رها شده هاآنیی که در حال توسعه مداوم هستند، مکهاآن)مکهاآنفرهنگی یا کالبدی( و دائمی نبودن و عدم ثبات در مک

این بیاناتی سطحی از فرایندها نمایانگر حس المکانی در فضای جهانی است. ، (135-36:1390و متروک( ) ادوارد رلف، 

های چند ملیتی، های تجاری بزرگ و شرکتیکته شده و استاندارد شده، بنگاههای دهمچنین ارتباطات انبوه، ارزش

های اقتصادی نیز از عواملی هستند که در مقیاس جهانی به تقویت حس المکانی در جهان های مرکزی، سیستمقدرت

شهر و .... را نمایش های عمومی پردازند. هم آوا با مطالب ذکر شده لوفور نیز بناهای تاریخی، مجسمهکیهانی ما می

نمایش شکل مادی یک کنش  هاآناز این رو  ؛داندای خاص، یعنی فرهنگ نخبگان میهای تواریخ مسلط عدهایدئولوژی

های عمومی انتخاب که چه کسی موضوع یا رخداد تاریخی را به مثابه چیزی با ارزش در میان بازنماییفضایی ممتازند. این

ع شود، به لحاظ سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. بناهای یادبود و هنر عامه پسند، خواه به که در کجا واقکند و این

هایی از سوی کسانی است که دارای قدرت، سرمایه، اقتدار یا مرجعیت برای صورت ضمنی و خواه آشکار، حامل معانی و پیام

  (.1393:91اند )ژیلنیتس،بوده هاآنبه پا داشتن 

انباشت منعطف از جانب مصرف با  با ،های در برگیرنده فضاهای بازنمایی در شرایط جهانی شده کنونیمؤلفه توان گفتمی

همراه شد. زیبایی شناسی  ،های فرهنگیتمرکز بیشتر بر سالیق زودگذر و بسیج تمامی مصنوعات در القای نیاز و دگرگونی

تلوّن و سیالیت زیباشناختی پسامدرنیستی داد که تفاوت، آنیت،  جای خود را به خصایص هیجانی، ،بالنسبه پایدار مدرنیسم
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کرد. در شرایط کنونی و زیستن در فضای جهانی نوازی و کاالیی شدن وضعیت اشکال فرهنگی را تحسین میذائقه، چشم

ای تنیدهدر همشوند، فضاهایی که ترکیب پیچیده و ی شهرها، فضاهای بازنمایی، در فضاهای زندگی روزمره متجلی میشده

فضاهای تخیل شده یا یوتوپیایی تولید  هاآندر نتیجه  ؛ی ذهنی و اجتماعی در آن برهم کنش دارنداز فاکتورهای دوگانه

یاها و مواردی از این دست ؤشده از سوی نیروهای فرهنگی و اجتماعی همبسته با مناسک، نمادها، سنت، اسطوره، میل، ر

  هستند.

 ،ی آنتنیدههای در همی جهانی شدن به همراه سازههای پدیدهگانه فضایی مؤلفهشده برهم کنش سهدر پرتو مطالب ذکر 

های جغرافیایی فضای محسوس، ساختار سیاسی و تاثیر و تاثرات فرمتحت رمزگشایی از محتوای فضای جهانی شدن را 

ها دارانه و در پویشی دیالکتیکی که در لحظهسرمایه ایدئولوژیک فضای معقول، و کارکرد اجتماعی فضای زیسته را در کلیّتی

 (.1)بنگرید به تصویر .سازندآشکار می،دهندیا دقایق جهانی شدن رخ می
 

بازنمایی فضا در
شرایط جهانی شدن

کنشهای فضای مادی در
شرایط جهانی شدن

فضای بازنمایی در
شرایط جهانی شدن

برنامه ریزی به مثابه
ایدئولوژی

محیط های مجازی، فناوری
اطالعاتی و ارتباطی

تولید فضای سرمایه دارانه در
فضای جهانی شدن

استیالی دولتها در فضای
جهانی شدن

فرمهای فضایی
انسانساخت

سازماندهی پول فضا

نامز -

تملک بر فضا و بازار
زمین

زندگی روزمره در

فضای جهانی شدن

نضج حس المکانی در
فضای جهانی شدن

زندگی فرهنگی در
چهارجوب منطق

سرمایه داری

نظامهای نشانه ها در

شرایط جهانی شدن

 
 مفهومی تریالکتیک لوفور یشاکلهجهانی شدن بر مبنای  یپدیدهگشایی فضامندی : رمز1تصویر شماره 

 

 گيرینتيجه -3

در شرایط جهانی شدن رویکرد انتقادی از  ،دهد(های خود را نشان میآن فضا ویژگیتحلیل و محک فضا )موقعیتی که در 

جا که تحلیل دیالکتیکی در رابطه با هر محتوایی معتبر است و  این تحلیل پیوند بین آورند. از آنجهان مدرن را فراهم می

ـ  دیالکتیکی لوفور، روشیکاربست منطق  ؛(149:1393)لوفور، کندهایی از کل شدن را ابراز و علنی میها یا لحظهمؤلفه

در پویشی  گردد. این سه شأن یا دقیقهها یا دقایق آن فراهم میمؤلفهل فضای جهانی شدن بر مبنای برای تحلی ـ امکانی

به « شدن»ـ  کنندشوند و تغییر میشوند، حفظ میـ یعنی همزمان برانداخته می شونددگرگون می« شدن»دیالکتیکی از 

ها را در سطح و به میزان خاص خود در مقابل با به طوری که هر یک از حالت ؛دهدهای متعارض روی میواسطه حالت
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(. 66رود )همان، دهد که با آن در تعارض است و دست آخر با آفرینش چیزی نو از تقابلشان فراتر میدیگری قرار می

های جغرافیایی فضای محسوس، ساختار سیاسی و یرات فرمرمزگشایی محتوای فضای جهانی شدن به واقع یافتن تاث

دارانه و در پویشی دیالکتیکی در ایدئولوژیک فضای معقول، و کارکرد اجتماعی فضای زیسته است که در کلیّتی سرمایه

آید، یای که هر تحلیل معقولی از آن به دست ممؤلفهدر منطق دیالکتیکی "دهند. ها یا دقایق جهانی شدن رخ میلحظه

ی جهانی شدن است پدیدهدربرگیرنده واقعیت  "هایلحظه"(. کلیت همان مجموع 76:1393)لوفور، "ای از کل استلحظه

جهانی شدن باید برای  یپدیدهدهد. در رمزگشایی از فضامندی که خود را در تحول خویش به سان ضرورت نشان می

ای هم روش تحلیل و هم بازآفرینی پویش است ـ به طور غیرمترقبهای خاص ـ بر طبق منطق دیالکتیکی که تحلیل لحظه

ها از طریق تعامل ها، تصورها، تخیّلها، بازنماییبدین سان کنشسیال با دیگریِ خود در نظر گرفت.  یآن را در رابطه

 رایند جهانی شدن برسد.شود تا به فگیرد. این امر از خود بدن فرد شروع میهای فردی افراد شکل میاجتماعی و تجربه 

محتوای ، همان عبور از ایدئالیسم ذهنی به سمت رئالیسم انضمامی است؛ رئالیسمی که در تمامی کنونی جهانی شدهفضای 

در فضای جهانی  هایش؛ با همه تناقضات و تعارضاتشها و زشتیشود. با همه حسننمایاند و تجربه میخود را می زندگی

های به شدت کرانِ آن، یعنی طبیعت، خودانگیختگی،کنش، فرهنگایه زندگی را در تمامیت بیمحتوای پرم ،شدن کنونی

های خودرا به روی آن های ما را پر کند و ما مجبور هستیم ذهنتواند ذهن. زندگی میکالت تازه پذیراستمتفاوت و مش

سیال و دارای امکان پیشرفت نگریسته شود. کشد، باید به سان شکلی محتوا را به آن برمی ،بگشاییم. شکلی که اندیشه

 (.96:1393)لوفور،

 منابع -4

 .تهران: انتشارات مدیران امروز ،ی محمود شورجهترجمه ،فضا و نظریه اجتماعی ،(1393) ژیلنیتس، آندژی یان لئون .1

ی عارف اقوامی مقدم، جمهی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع، تر(، شهری شدن سرمایه: چرخه1387هاروی، دیوید، ) .2

 تهران: نشر اختران.

 .تهران: نشر دات ،زادهی محمود عبداهللترجمه ،تاریخ مختصر نئولیبرالیسم ،(1391) ،هاروی، دیوید .3

 ،تهران ،ی خسرو کالنتریترجمه ،های مالیهای شهری بحرآنحق به شهر: ریشه ،(1391) ،هاروی، دیوید؛ مری فیلد، اندی .4

 .ویستا انتشارات مهر

 .42-53صص  ،9شماره  ،ی بینابمجله ،ی رضا بهارترجمه ،از فضاهای دیگر ،(1384) ،فوکو، میشل .5

ی مطالعات جغرافیایی مناطق فصلنامه ،دیالکتیک فضا از منظر لوفور ،(1392سلمانی مقدم، محمد ) ،دلیل، سعید ،جوان، جعفر .6

 .1ـ17صص ،سال سوم، شماره دوازدهم ،خشک

 جالل تبریزی.تهران: انتشارات  ،ی جالل تبریزیترجمه ،مکان و حس المکانی ،(1390) ،رلف، ادوارد .7

، شماره اول و دوم ،سال هجدهم ،ی اطالعات سیاسیمجله ،ی امپریالیسمجهانی کردن: واپسین مرحله، (1382سیف، احمد ) .8

 .21-8 صص

 .تهران: نشر نی ،جهانی شدن فرهنگ، هویت ،(1381گل محمدی، احمد ) .9

 .تهران: نشر مرکز ،چاپ چهارم ،ی حسن چاوشیانترجمه ،جامعه شناسی پست مدرنیسم ،(1391، اسکات )لش .10

 .تهران: تیسا ،ی آیدین ترکمهترجمه ،ماتریالیسم دیالکتیکی ،(1393) ،لوفور، هانری .11

 .ن: نشر چاپارتهرا ،ی جعفر جوان و عبداهلل عبداللهیترجمه ،جغرافیای جهانی شدن ،(1388) ،مورای، وارویک ای .12

 .تهران: پژواک ،ی عارف اقوامی مقدمترجمه ،های تحول فرهنگیوضعیت پسامدرنیته: تحقیق در خاستگاه ،(1390) ،هاروی، دیوید .13

14. Davis, Maik. (2006). Planet of Slums. London. New York. Verso. 
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