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چکيده

سال چهارم ،شماره ششم  ،بهار و تابستان 1395

َط مفًُمي زض َط پبضازايم ،مکتبت ،ايبسوًوًغ ي وٓبب ارتمببٖيب اقتهببز مٗىبب ذببل ذبًز ضا
مي يبثس .مفًُ مکبن ويع ايه قبوسٌ مؿتخىي ويؿت .مفًُ مکبن زض «وٓب ؾطمبيٍ زاض » ويبع زاضا ثببض
مٗىبيي ذبني اؾت .زض وٓب ؾطمبيٍ زاض مکبن تىُب ثٍمخبثٍ «اثػٌا » نطف (تىُب ثٍ قکل يك ومبًز ي
ضذساز ٖيىي يب «قيئي ازضاک قسٌ») زض وٓط گطفتٍ مي قًز؛ «اثػٌ ا » ثطا «ؾًغٌ ا » کٍ زض مقبثل آن
اؾت ،وٍ َمطاٌ ثب آن .اثػٌ ا کٍ اوعامبً ثبيس ؾًز ثطا ؾًغٌ ثٍ َمطاٌ زاقتٍ ثبقبس .ايبه ؾبًز مببز ي
اقتهبز نطف ،ؾطآغبظ «کباليي قسن مکبن» زض وٓب ؾطمبيٍزاض اؾت .ثٍٖجبضتزيگط ،زيبوکتيك ثبيه
ييػگيَب شاتي ي زضيوي وٓب ؾطمبيٍزاض مبوىس اوتعاٖي ثًزن ظمبن ،مبَيت ؾطمبيٍ ي َؿتيقىبؾي ي
مٗطفت قىبؾي ؾطمبيٍ زاض زضوُبيت مىزط ثٍ کباليي قسن مکبن ميگطزوس .زضياقٕ وٓبب ؾبطمبيٍزاض
تىُب ثب تًويس مساي مکبن ي فًب ميتًاوس ثٍ حيبت ذًز ازامٍ زَس؛ امب زض پسيساضقىبؾي ،مکبن ،فطنبتي
ثطا ثًزن ي ظوسگي کطزن ضا ثطا اوؿبنَب فطاَم مي آيضز .زضياقٕ مکبن مفًُمي نطفبً اقتهبز ويؿت؛
ثلکٍ پسيسٌ ا اؾت کٍ زض ًَل ظمبن (ظمبن اوًمبمي) تًؾٍ ارتمبٔ محلي مٗىب ذًز ضا مييبثبس؛ امبب
زض وٓب ؾطمبيٍزاض مکبن تًؾٍ ؾطمبيٍگصاض ثٍمىًٓض کؿت ؾًز تًويس ميگبطزز .اظايبهضي ثبب کبباليي
قسن مکبن ،اوؿبن ي ربمٍٗ ويع ًَيت ي پيكبيىٍ فطَىگبي -تببضيري ضا اظ زؾبت ذًاَىبس زاز .زض ايبه
وًقتبض ثٍ ثطضؾي چطايي کباليي قسن مکبن زض وٓب ؾطمبيٍزاض پطزاذتٍقسٌ اؾت.
کليدواژهها :ؾطمبيٍزاض  ،ظمبن ،مکبن ،پسيساضقىبؾي ،کباليي قسن.

 .1استادیار جغزافيا ٍ ،بزًاهِ ریشی رٍستایي داًشکدُ علَم سهيي ،داًشگاُ شْيد بْشتي (ًَیسٌدُ اصلي)
nshsabet@yahoo.com

 .2داًشجَی دکتزی جغزافيا ٍ بزًاهِ ریشی رٍستایي داًشکدُ علَم سهيي ،داًشگاُ شْيد بْشتي
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 .11یک چيش ،تٌْا در صَرتي هي تَاًد کاال باشد کِ بزای دیگزی دارای ارسش هصزف باشد ٍ در جایي بتَاى آى را هبادلِ کزد
تا سَدی حاصل آید ()Qian, 2017؛ بِ عبارت دیگز ،هثال هحصَالتي کِ یک کشاٍرس تَليد هيًواید ٍ خَد ًيش آى
هحصَالت را هصزف هي ًواید را ًوي تَاى کاال ًاهيد .در ٍاقع کاال آى چيشی است کِ بزای فزٍش ٍ کسب سَد در باسار
عزضِ هيگزدد؛ بِ عبارت دیگز کاالّ ،ن دارای ارسش هصزف ٍ ارسش هبادلِ است .کاالیي شدى بِ فزآیٌدی اشارُ دارد کِ
یک پدیدُ ،هکاى ،فضا ،فزٌّگ ،ایدُ ،اجشاء بدى ،اخالق ،سهيي ٍ  ...بِ هثابِ یک کاال ٍ یک ابضُ در ًظز گزفتِ هيشًَد کِ
بزای دیگزی دارای ارسش هصزف ّستٌد ٍ هي تَاى آًْا را بزای کسب سَد در باسار هَرد هعاهلِ قزار داد ( & Armando
.)Russell and Merli, 2016
12. Phenomenology
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اظ زٍَ َفتبز ميالز تبکىًن ضقتٍَبيي چًن ربمٍٗقىبؾي ،1رغطافيب ،2مطز قىبؾي ،3فلؿفٍ 4ي
مٗمبض  5مًمًن «مکبن» 6ضا مًضزثبظوگط قطاض زازٌاوس .گفتمبن مکبن اظ زل مفًُ «ثيمکبوي »7ي
ازضاک ثحطان مکبن ثٍ زضآمسٌ کٍ ثٍ قکل گمقسن مٗىب ي ًَيت مکبن ،ذًزومبيي ميکىس .ثبيرًز
مُبوٗبت ثؿيبض کٍ پيطامًن مفًُ مکبن نًضت گطفتٍ اؾت؛ امب َىًظ حًظٌ مجُم ي ثحجثطاوگيع
ثطا پػيَف محؿًة مي قًز کٍ وبقي اظ ؾطقت پيچيسٌ ي چگًوگي اؾتفبزٌ ي تٗجيط اظ انُالح
«مکبن» اؾت (َ .)Relph, 1976ط مفًُمي زض َط پبضازايم ،مکتت ،ايسوًوًغ ي وٓب ارتمبٖيب
اقتهبز مٗىب ذبل ذًز ضا مييبثس .مفًُ مکبن ويع اظ ايه قبوسٌ مؿتخىي ويؿت .مفًُ مکبن زض
«وٓب ؾطمبيٍزاض  »8ويع زاضا ثبض مٗىبيي ذبني اؾت .زض وٓب ؾطمبيٍزاض مکبن تىُب ثٍمخبثٍ
«اثػٌا  »9نطف (تىُب ثٍ قکل يك ومًز ي ضذساز ٖيىي يب «قيئي ازضاکقسٌ») زض وٓط گطفتٍ ميقًز؛
ميقًز؛ «اثػٌا » ثطا «ؾًغٌا  »10کٍ زض مقبثل آن اؾت ،وٍ َمطاٌ ثب آن .اثػٌا کٍ اوعامبً ثبيس ؾًز
ثطا ؾًغٌ ثٍ َمطاٌ زاقتٍ ثبقس .ايه ؾًز مبز ي اقتهبز نطف ،ؾطآغبظ کباليي قسن 11مکبن زض وٓب
»12
ؾطمبيٍزاض اؾت ( .)Munoz Perez, 2017:63ايه زض حبوي اؾت کٍ زض ضييکطز «پسيساضقىبؾي
مکبن مٗىب ذًز ضا اظ اوؿبن ي اوؿبن ويع ضيكٍ ي ثىيبز يرًز ذًز ضا زض مکبن ومبيبن ميؾبظز .زضياقٕ،
مکبن ثركي اظ يرًز آزمي اؾت ي اوؿبن ثسين مکبن ،فطنت اوؿبن ثًزن ضا اظ زؾت ميزَس( .نبفيبن
ي َمکبضان؛ .)1390
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ثٍ ؾره زيگط ،مکبوي کٍ اوؿبن زض آن ظوسگي ميکىس زضگصض «ظمبن» 1مٗىب مبييبثبس« .زضگبصض ظمببن
مٗىب ذًز ضا ثٍ زؾت آيضزن» نطفبً ثسيه مٗىب ويؿت کٍ تىُب چىس ؾبل يب چىس زٍَ اظ قبسمت مکببن
گصقتٍ اؾت .ثلکٍ مکبن ظوسگي اوؿبن زضگبصض پبي يتببةَبب ،فبطاظ ي وكبيتَبب ي فطآيىبسَب مرتلب
«ارتمبٖي» ي َجيٗي؛ مٗىب ذًز ضا مييبثس .فطآيىسَبيي کٍ مىزبط ثبٍ قبکلگيبط ذببَطٌ مکببوي ي
پيًؾتگي ثب حبفٍٓ رمٗي ي تبضيري مکبن ميقًز؛ امب زض وٓب ؾطمبيٍزاض مکبن تًؾٍ ؾبطمبيٍگبصاض
تًويس ي ثطا کؿت ؾًز ثٍ فطيـ ميضؾس .ايه مؿئلٍ مي تًاوس مىزط ثٍ ذُي قسن اوؿبن ،گؿؿبتگي
اظ تبضيد فطَىگي ،ضاثٍُ مکبويکي افطاز ثب يکسيگط ،احؿبؼ پًچي ي ثيمٗىبيي ،ثيًَيتي ،ثيگبوگي فطز
ي مؿبول ارتمبٖي ،ضيانقىبذتي ي فطَىگي متٗسز قًز (تبثبن ،پًض رٗفط ي پًضمىس.)1390 ،
چگًوگي کباليي قسن مکبن زض وٓب ؾطمبيٍ زاض اظ ًٖامل زضيوي ي ثيطيوي آن وبقي ميقًزًٖ .امبل
زضيوي احطگصاض زض کباليي قسن مکبن ،ثب مکبويؿم ي شات وٓب ؾطمبيٍزاض مطتجٍ اؾبت .ثبٍثيببنزيگبط،
وٓب ؾطمبيٍزاض ثسين کباليي قسن مکبن ي «فًب »2زچبض ثحطان ميگطزز ( .)Harvey, 2016: 88ثسيه
ثسيه تطتيت ،کباليي قسن مکبن ي «تًويس فًب »3ميتًاوس ثحطانَبب ازياض وٓبب ؾبطمبيٍزاض ضا ثبٍ
تأذيط اوساظز (.)Smith, 2008: 187
زضپػيَفحبيطًٖ ،امل زضيوي تأحيطگصاض ثط «کباليي قسن مکبن» زض وٓب ؾطمبيٍزاض  ،زض چُبضچًة
ؾٍ مقًوٍ ثطضؾي قس:
« -1-1زمان» در نظام سرمايهداري:
4

زض زيسگبٌ ؾطمبيٍزاض  ،مقًوٍ «ظمبن» ،ثٍ قکل «ظمبن اوتعاٖي » ي زض اضتجبٌ ثبب ياحبسَب «ظمببن-
ؾبٖت »5زض وٓط گطفتٍ ميقًز .ثٍ ؾره زيگط ،ياحسَب ظمبن -ؾبٖت مبوىس حبويٍ ي زقيقٍ ثسين تًرٍ
ثٍ مًقٗيت ي قطايٍ ظوسگي افطاز ي اوؿبنَب زض حبل گصض اؾت .ثىبثطايه ،وٓب ؾطمبيٍزاض تىُب ثب «ظمبن
اوتعاٖي »6ميتًاوس مکبن ضا ثٍنًضت يك «کبال »7تًويس ومبيس .ثٍ ٖجبطات زيگبط ،زض وٓبب ؾبطمبيٍزاض ،
مکبن ،زض ثبظٌ َب ظمبن اوتعاٖي (مخالً چىس مبٌ يب چىس ؾبل) تًويبس مبيقبًز .زضنبًضتيکبٍ مکببن زض
پسيساضقىبؾي ثب «ظمبن اوًمبمي »8مٗىب مي يبثس .ظمبن اوًمبمي مطثًٌ ثٍ «فٗبويتَبيي »9اؾت کٍ فطز
فطز ي «ارتمبٔ محلي »10آنَب ضا اوزب ميزَىبس  .ظمببن کبقبت ،ظمببن ثطزاقبت ،ظمببن ركبه ،ظمببن
ؾًگًاض ومًوٍَبيي اظ ظمبن اوًمبمي َؿتىس .ظمبنَب اوًبمبمي مطثبًٌ ثبٍ «قبيًٌ تًويبس پبيف
1. Time
2. Space
3. Production of Space
4. Abstract Time
5. Clock-Time
6. Abstract Time
7. Commodity
8. Concrete Time
9. Activity
10. Community

ؾطمبيٍزاض َ »1ؿتىس(.)Martineau, 2015:123
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 -2-1در نظام سرمايهداري:
ؾطمبيٍ زاومبً ميل ثٍ اوجبقت زاضز .ثٍٖجبضتزيگط ؾطمبيٍ ثيكتطَ ،مًاضٌ ميتًاوس اضظـافعيزٌ ثيكبتط
ضا ثٍ ذًز رصة کىس .اظايهضي ،فبنلٍ َجقبتي زض وٓب ؾطمبيٍزاض زاومبً زض حبل گؿتطـ اؾبت ( Alex
 .)Bryson et al, 2016ثٍ مىًٓض ازامٍ يبفته فطآيىس اوجبقت ؾطمبيٍ ،مقًوٍَب ،پسيسٌَب ي اثٗبز رسيستط
اظ ظوسگي ارتمبٖي ثبيس کباليي قًز .اظايهضي ،وٓب ؾطمبيٍزاض  ،مکبن ضا ثٍٖىًان يبك کببال ثبٍمىٓبًض
فطيـ زض ثبظاض تًويس قلمساز ميکىس؛ ظيطا وٓب ؾطمبيٍزاض تىُب ثب تًويس مکبن ي فًب ميتًاوس ثٍ حيببت
ذًز ازامٍ زَس (.)Grindsted, 2016
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« -3-1هستيضناسي »2و «معرفتضناسي »3در نظام سرمايهداري:

ًاصز شفيعي ثابت ٍ ّوکار

1. Pre-Capitalism Mode of production
2. Ontology
3. Epistemology
4. Subject-Object
5. Relph
6. Industrial Revolution
7. Digital Revolution
8. Urban Revolution
9. Growth poles

تبييه کيفيت کااليي شدن مکان در وظام سرمايهداري

وگبٌ َؿتي قىبؾببوٍ وٓبب ؾبطمبيٍ زاض ثبٍ مکببن ،وگببَي نبطف ًب اقتهببز اؾبت .زضحببويکبٍ زض
پسيساضقىبؾي مکبن ثركي رساييوبپصيط اظ ظوسگي ارتمبٖي ،تببضيريبب فطَىگبي ي اقتهببز اوؿببن ي
ثًٍَضکلي ارتمبٔ اؾت .زضياقٕ مکبن فطنتي ثطا ثًزن ي ظوسگي کطزن ضا فبطاَم مبيآيضزَ .مچىبيه
وگبٌ مٗطفتقىبؾبوٍ ؾطمبيٍ زاض ثبٍ مکببن وگببَي زيگبوبٍ اؾبت ي اوؿببن ضا اظ مکببن ربسا مبيزاوبس.
ثٍٖجبضتزيگط چىيه وگبٌ مٗطفتقىبؾبوٍ ،ضاثٍُا ؾًغٌب اثػٌ ا  4ثيه مکبن ي اوؿبن ثطقطاض ميؾبظز.
5
مکبن تزليگبٌ ٖيىي ،حجبت ي پبيساض فًبيي ي ظمبوي ظيؿت رُبن اؾت ( .)Schulz, 1971:31ضاوب
مي گًيس :مکبن ثٍ مٗىي زاقته يك وقٍُ امه اؾت کٍ ميتًان اظآوزب ثٍ زويب وگطيؿت ،يك اتهبل قً
کٍ اوؿبن ضا زض مًيٗف ثب ؾبيط اقيبء مطتجٍ ميؾبظز؛ ي زؾتيبثي يب اضتجبٌ ضيحي ي ضياوي ثب يك وقُبٍ
مكتطک اؾت( .)Relph, 1976زيطظمبوي اؾت کٍ اوؿبن ايه حقيقت ضا کبٍ ؾبکًوت زض «قبطة يربًز»
=مکبن< ضخ ميزَس ،ثٍ فطامًقي ؾپطزٌ ي ثٍتجٕ آن ثيذبومبوي ي گمگكتگي گطيجبن گيط اوؿبن مٗبنبط
قسٌ اؾت (نبفيبن ي َمکبضان.)94 :1390 ،
اوجتٍ ،ضيوس کباليي قسن مکبن زض َط کكًض ي َط مىُقٍ رغطافيبيي ثب قست ي يٗ َبيي َمطاٌ اؾت.
ايه مًئً ٖاليٌ ثط وكأتگيط اظ ًٖامل زضيوي وٓب ؾطمبيٍزاض  ،ميتًاوبس وبقبي اظ ًٖامبل ثيطيوبي
کباليي قسن مکبن َمچبًن «اوقبالة نبىٗتي« ،»6اوقبالة زيزيتببوي »7ي «اوقبالة قبُط  »8ثبقبس.
َمچىيه ،تأحيط گطفته وٓب ثطوبمٍضيع ي َطحضيع کكًضَب اظوٓطيٍَبب ،ضييکطزَبب ي اقبسامبت فًببيي
مبوىس «قُبتَبب ضقبس« ،»9تٗبسيل ؾببذتبض  ،»1ؾيبؾبتَبب «وئبً ويجطاويؿبتي »2ي «پؿبت وئبً
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» َمگي زض تكسيس کباليي قسن مکبن مبثحط َؿبتىس ( Chris J. Martin. 2016, Richard,
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)2105., Gomula et al. 2015؛ امب ،ايه پػيَف ،زض وٓط زاضز تىُبب ؾبُم ًٖامبل زضيوبي تأحيطگبصاض ثبط
«کباليي قسن مکبن» ،زض قبيًٌ تًويبس ؾبطمبيٍزاض ضا ياکببي ومبيبس .ثبٍٖجببضتزيگبط ،تمبيبل شاتبي
ؾطمبيٍ زاض ثٍ کباليي کطزن مکبن اظوٓط تئًضيك ي ثب تًرٍ ثٍ وٓطيببت مرتلب مًضزثحبج قطاضگطفتبٍ
اؾت .اگطچٍ ايه وکتٍ پطيايح اؾت کٍ ًٖامل ثيطيوي ي اقسامبت ي ؾيبؾتَب رُبوي ي مىُقبٍا ويبع
امطيظٌ ثٍقست ي يٗ ايه مًيٕ يبض ميضؾبوىس.
کباليي قسن مکبن ثٍ ًَضکلي مي تًاوس پيبمسَب محيُيب اکًوًغيکي ي ارتمببٖيبب اقتهببز ضا ثبٍ
َمطاٌ زاقتٍ ثبقس .گؿتطـ پسيسٌ قُطوكيىي ي ثٍتجٕ آن حبقيٍوكيىي ،رمٗيتپصيط ي تطاکم فًبَب،
قُجي قسن اقتهبز فًب ي زيگبوگي َب فًبيي ،قکبف َجقبتي ي ضقبس مبساي ايبه قبکبف ،ربسايي
گعيىيَب فًبيي ،اظ زؾت ضفته ًَيت فطز ي ارتمبٖي ،فؿبز ي مؿبول ارتمبٖي -فطَىگي ،گؿتطـ
ثيمبض َب ضيانقىبذتي ،ضيحيٖ ،هجي ي غيطٌ ،کبَف حؽ تٗلق ثٍ مکبن ،گؿؿت اظ حبفٍٓ تبضيري،
فقسان ذبَطٌ رمٗي ،ضياثٍ ارتمبٖي مکبويکي ،ربسايي ثبيه اوؿببن ي مکببن ،مبقبيىي قبسن ظوبسگي
رمٗي ،تًويس فًبَب ويًتًوي ،تغييط چكماوساظَب ،ذُي قسن اوؿبن ي ربمٍٗ ضا ميتًان ثرفَببيي اظ
وتيزٍ کباليي قسن مکبن وبميبس ( Ellison, 2007. Collins, 2008. Rosenblatt, 2005. Kirtsoglou,
.)2004, Cambell, 2008
ثًٍَضکلي ؾثالَب ايه پػيَف ٖجبضتاوس اظ:
وگبٌ َؿتي قىبؾبوٍ ي مٗطفتقىبؾبوٍ وٓب ؾطمبيٍزاض ثٍ مکبن چگًوٍ اؾت؟
پسيساضقىبؾي ثٍٖىًان يك رىجف فلؿفي ثٍ مفًُ مکبن چگًوٍ ميوگطز؟
چٍ تفبيتَبيي ثيه مکبن ؾطمبيٍزاض ي مکبن پسيساضقىبؾي يرًز زاضز؟

اظ مىٓط ضياثٍ زضيوبي وٓبب ؾبطمبيٍ زاض ؛ چبٍ ٖبًاملي مىزبط ثبٍ کبباليي قبسن مکببن
ميگطزوس؟
کباليي قسن مکبن چٍ پيبمسَبيي ضا ميتًاوس ثٍ َمطاٌ زاقتٍ ثبقس؟

1. Structural Adjustment
2. Neoliberalism
3. Post-Neoliberalism

 -2چارچوب ادراکي
قىبذت ٖميق ي پسيساضقىبؾبوٍ اظ مفًُ ؾطمبيٍ زاض ظمبوي حبنل ذًاَس قس کبٍ کيفيبت گبصاض اظ
قيًٌ تًويس فئًزاويؿم ثٍ قيًٌ تًويس ؾطمبيٍزاض مًضز ثطضؾي قطاض گيطز .چُبض ييػگي ي ذهلت وٓب
ؾطمبيٍزاض مي تًاوس ضيوس کباليي قسن مکبن ضا تؿطيٕ ومبيس .ظمبن زض ؾبطمبيٍزاض  ،مبَيبت ؾبطمبيٍ،
َؿتيكىبؾي ي مٗطفتقىبؾي ؾطمبيٍزاض ثًٍَضکلي ميتًاوس ثؿبتط ي ظميىبٍا ثبطا کبباليي قبسن
مکبن ثبقس .زض ضييکطز پسيساضقىبؾي ،مکببن ثبطذالف وگبطـ ؾبطمبيٍزاض اظ ييػگبيَبب ثىيببزيه ي
متفبيتي ثطذًضزاض اؾت کٍ زض ايه مجحج مًضز ثطضؾي قطاض ميگيطز.
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افعايف کبض ضيظمعز  ،پًوي قسن ضياثُبرتمبٖيب اقتهبز ي تًويس ثطا ٖطيٍ ثٍ ثبظاض ي کؿبت ؾبًز
ضا ميتًان مُمتطيه مكرهٍ قيًٌ تًويس ؾطمبيٍزاض قلمساز کطز( .زاة ي زيگطان .)1359 ،اگطچبٍ
ايه مًئً ثسيُي اؾت کٍ کبض ضيظمعز  ،اؾتفبزٌ اظ پًل زض ضياثٍ اقتهببز ي َمچىبيه تًويبس ثبطا
فطيـ زض ثبظاض َمًاضٌ زض قيًٌ تًويس پيف ؾطمبيٍزاض يرًز زاقتٍ اؾت؛ امبب ،اظ قبطن  16مبيالز
ثٍتسضيذ تحًوي کيفي ي گصاض ثٍ مطحلٍ رسيس اظ ضياثٍ ارتمببٖيب اقتهببز پسيبساض گكبتٍ اؾبت.
( .) Dragone & Ziebarth, 2017زض وٓب رسيس ،کببض ضيظمبعز ثبٍ زويبل تغييبطات ي تحبًالت ضياثبٍ
مبوکيت زض ٖطنٍَب ضيؾتبيي مبوىس غهت اضايي زَقبوبن زض فئًزَب اوگلؿتبن ثٍقست افعايف يبفت
اظ َطف زيگط ويبظ ثرف َب مرتل اقتهبز قُط ثٍ ويطي کبضمعز محًض ،ايه افطاز ثي ظميه ضا ضياوبٍ
قُطَب کطزٌ اؾت (َ .)Holton, 1985مچىيه ثب اذتطأ زؾتگبٌَب چبح کبغص ،پًل اظ قکل ؾبکٍ ثبٍ
قکل کبغص ذًز زضآمس .اظايه ضي مجبزوٍ تزبض ي حمل پًلَب کبغص ثٍمطاتت وؿجت ثٍ ؾبکٍَبب
فلع آؾبنتط ثًزٌ اؾبت( .ثلبًخ .)1363 ،اظ ؾبً زيگبط ثباَميبت يببفته تبأميه ؾبطمبيٍَبب مببوي
َعيىٍَب کكتي ضاوبن ي تزبض کٍ قهس ؾفط ثٍ وقببٌ زيض مخبل قبطن َىبس ي قببضٌ آمطيکبب ضا زاقبتىس،
ؾطمبيٍزاض ثٍنًضت گؿتطزٌتط زض ضياثٍ اقتهبز اضيپب پسيساض گكبتٍ اؾبت َمچىبيه زض قبيًٌ
تًويس پيف ؾطمبيٍ زاض ارىبؼ ٖمًمبً تًؾٍ ربمٍٗ محلي مهطف ميقسوس .ايه ثسيه مٗىي ويؿت کٍ
تًويس کبال ثٍَي ٖىًان يرًز وساقتٍ اؾت؛ ثلکٍ ،تًويس ثيكبتط ثبطا مهبطف زض ؾبُح محلبي نبًضت
مي گطفتٍ اؾت ي زض کىبض آن تزبضت ي ثبظاض ويع يرًز زاقبتٍ اؾبت .امبب ،زض قبيًٌ تًويبس ؾبطمبيٍزاض
ثٍذهًل اظ قطن  16ثٍ ثٗس تًويس ثٍمىًٓض فطيـ زض ثببظاض مُبمتبطيه ييػگبي ضياثبٍ اقتهببز اؾبت
(.)Ferguson, 2008
زض تٗطي وٓب اقتهبز ؾطمبيٍزاض ثيبن ميقًز« :وٓب مصکًض ،ؾبظمبوي اؾبت کبٍ زض آن اکخطيبت
امًال ،زاضاييَب ي اثعاض تًويس ثًٍَض ذهًني مًضز تملك ياقٕقسٌ ي ثبظاض ثٍٖىًان اثعاض ترهيم مىبثٕ ي
ايزبز زضآمبس محؿبًة مبيقبًز» (مکيببن ي وبنبط  .)11 :1394 ،زضتٗطيفبي زيگبط« :وٓبب اقتهببز
ؾطمبيٍزاض مزمًٍٖا اظ وُبزَب ي اوسيكٍَب کليس اؾت کبٍ اؾبؾبيتبطيه اوسيكبٍَبب ،مكبطيٖيت
تملك ذهًني ثط اثعاض تًويس اؾت يانلي تطيه وُبز ثبظاض زض آن کىتبطل وكبسٌ اؾبت»َ .بط زي تٗطيب
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ثبيرًز تفببيتَبب ْببَط  ،زي ٖىهبط مبوکيبت ي ترهبيم ضا ثبٍٖىبًان محًضَبب قىبؾببيي وٓبب
ؾطمبيٍزاض مًضز تأکيس قطاض زازٌاوس؛ ثىبثطايه اؾبؾيتطيه ضکهَبب وٓبب ؾبطمبيٍزاض ٖجببضتاوبس اظ:
اوزب مجبزوٍ آظاز فٗبويتَب تًويبس زض قبوبت ثببظاض ،زض زؾبت زاقبته قيمبتَبب تًؾبٍ کببضگعاضان
ذهًني ،يرًز ثبظاض ضقبثت ي حًًض کمطوگ زيوت زض ايه وٓب اقتهبز اؾت (زازگط.)147 :1387 ،
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وگبٌ َؿتي قىبؾبوٍ ؾطمبيٍ ثٍ «مکبن» ي «فًب» وگبَي اوتعاٖي اؾت .مٗىب اوتعاٖي ثًزن ايه اؾبت
زض ؾطمبيٍزاض  ،مکبن ي فًب پسيسٌَبيي «اظ پيف زازٌ» محؿًة ميقًوس .زضنًضتيکبٍ مکببن ي فًبب
مفبَيمي َؿتىس کٍ زض يك ارتمبٔ اوؿبوي مٗىب مييبثىس ي ثٍنًضت ارتمبٖي تًويس ميقًزَ .مچىبيه
مٗىب اوتعاٖي ثًزن ايه اؾت کٍ چىيه مکبن ي فًبيي َي تٗيّه ذبني وساضز .امتبساز نبطف اؾبت ي
ذبوي اظ َط محتًايي اؾت ي ثىبثطايه ثط َط چيع ي َطربيي قبثل اَالن اؾت .زض مقبثل مکبن اوًمبمي،
مکبوي اؾت کٍ يارس تٗيّه ي محتًا اؾت ي اظ محتبًا ذبًز قبثبل اوفکببک ويؿبت .محتبًا آن ضا زض
وؿجتف ثب آزميبن تٗييه ميکىس .مکبن اوتعاٖي َي وؿجت ذبني ثب آزمي وساضز ي ثٍ تٗجيط زيگط وؿجت
آن ثب آزمي ثب وؿجتف ثب ؾبيط مًرًزات يکؿبن اؾت (نبفيبن.)1394:15 ،
وگبٌ ثٍ مکبن ي فًب زض ؾطمبيٍزاض  ،تك ثٗس ثًزٌ کٍ زض آن نطفبً ثٍ ؾبذت فًببيي ثبطا اقبمبت ي
اؾتطاحت ،اقتغبل ي يب مکبوي ثطا رصة ؾطضيع رمٗيت کالن قُطَب تًرٍ قسٌ اؾبت .اظ ؾبً زيگبط
فقسان تبضيد ،فطَىگ ي ذبَطٌ رمٗي زض وًقُطَب ي وً مکبنَبب ي ثبٍ زوجببل آن زض ايوًيبت قبطاض زازن
مؿبول مبوي ،تًريُبت اقتهبز ي غيطٌ ثبٖج قسٌ کٍ مؿئلٍ ًَيت ي زض پي آن حؽ تٗلق مکببوي ،زض
ايه قُطَب ،ثٍمخبثٍ مؿئلٍا فطٖي تلقي گطزز (اميه ظازٌ.)41 :1383،
زض وٓب ؾطمبيٍزاض کٍ ثٍ ٖلت حبکميت مُلق گطايبوٍ ؾطمبيٍزاض آن ضا وٓبب ؾبطمبيٍ ؾببالض ويبع
وبميسٌ اوسَ ،سف غبيي تحهيل ؾًز ثيكيىٍ اؾت ي تمب مؿبول زيگط ثط محبًض ايبه مؿبئلٍ مٗىبب پيبسا
ميکىس (ظضقىبؼ .)67 :1380 ،ورؿتيه ضٌآيضز ؾطمبيٍزاض تأحيط اؾت کٍ ثط وبًٔ ضياثبٍ ارتمببٖي
ميگصاضز ي ضياثٍ اوؿبنَب ضا ثب تأحيط کٍ ثط وٓب َب فکط  ،فطَىگي ي اذالقيقبن مبيگبصاضز ،تغييبط
ميزَس .ؾطمبيٍ زاض ثطا ضؾيسن ثٍ اَساف ذًزثبيض ي ايمبن اوؿبنَب ضا متحًل ميؾبظز ي آنَبب ضا زض
ضاؾتب انل ؾًزآيض تىٓيم مي کىس (حکبيم پبًض .)2 :1378 ،ثبٍ ؾبره زيگبطَ ،بسف انبلي وٓبب
ؾطمبيٍزاض تالـ ثطا ثيكيىٍؾبظ ثبظزٌ اقتهبز اؾت کٍ َط قبوًوي کٍ مبوٕ اظ ايه َسف قًز ثبيس
کىبض گصاقتٍ قًز (کمبوي .)132 :1390 ،کؿت زضآمس ثٍغبيت ظوسگي اوؿبن مجبسل قبسٌ ي «زيگبط »
َمچًن يؾيلٍ ثطآيضزن ويبظَب مبز فطز تبثٕ اي محؿًة وميقًز .اظوٓط يثبط ايبه زيبسگبٌ ربًَطٌ ي
ضيح ؾطمبيٍزاض ضا تكکيل ميزَس (يثط .)5 :1382 ،زضياقٕ ،ؾطمبيٍزاض ثطاثط اؾبت ثبب رؿبتيربً
مىفٗت اظ ضاٌ فٗبويتي مؿتمطٖ ،قالوي ي ؾطمبيٍ زاضاوٍ کٍ زض پي مىفٗتي َمًاضٌ تزسيسقًوسٌ اؾت (يثط،
.)25 :1382
ؤً ضياثٍ ثيه کىفگطان زض قيًٌ تًويس ؾطمبيٍزاض مىزط ثٍ قکلگيط فًب ويًتًوي مبيگبطزز.

«مکبن» نيغٍ اؾم ْطف اؾت ،مكتق اظ کًن ثٍ مٗىب «ثًزن» ي ثٍ مٗىب مُلق «رب» ي ثسين
ذًز ثٍ مٗىب «يرًز َؿتي» ي «َؿتي زاقته» اؾتَ .مچىيه ،گصضاوسن ٖمط ي «ظوسگي کطزن» ويع
مٗىي ميزَس .يکي زيگط اظ مٗبوي ثًزن« ،ياقٕقسن» ي «ضي زازن» اؾت (زَرسا.)68 :1373 ،
مکبن ،فًبيي اؾت کٍ ثطا فطز يب گطيَي اظ مطز يارس مٗىي ثبقس .ايه تٗطي ثٍنًضت
«مکبن; فًب+مٗىي» ثيبن ميقًز(  .)Harrison, and Dourish, 1996:6ضو ٖىًان ومًزٌ اؾت مکبن
تطکيجي اؾت اظ رب ،مىٓط ،آييه ،مؿيط ،افطاز زيگط ،تزطثٍ قرهي ،اَميت زازن ي پبؾساض اظ کبقبوٍ ي
ظميىٍا ثطا ؾبيط مکبنَب ( .)Relph, 1976: 29ي ثط ايه ٖقيسٌ اؾت کٍ فُم مکبن ميتًاوس مىزط ثٍ
احيب ي وگُساض مکبنَب مًرًز ي ذلق مکبنَب رسيس گطزز .ثسين فُم ربمٗي اظ مکبن کٍ
زضثطگيطوسٌ مكرهبت اوؿبوي اؾت ،مكکل ميتًان ٖلت ييػٌ ثًزن ثًٗي اظ مکبنَب ضا تًييح
زاز(َسف انلي تحقيق پسيساضقىبؾبوٍ) .پؽ قجل اظ ايهکٍ ثرًاَيم ضاٌحلي اضاوٍ زَيم ثبيس يبز ثگيطيم
کٍ چگًوٍ تًني کىيم()Seamon & Sowers, 2008: 45
مکبن ثٍ ٖىًان يك مزمًٍٖ زاضا پتبوؿيل کمك ثٍ ضيوس اؾت کٍ زض آن افطاز حؽ مکبن ،تٗلق ي
ًَيت ضا تًؾٍٗ ميزَىس ي آن ضا حفّ مي ومبيىس .مکبن زض مطکع رُبن يب زويب ارتمبٖي قطاض زاضز.
1. Market Society
2. Exchange value
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فًبيي کٍ زض آن َط يك اظ افطاز زض يك ربمٗبٍ ثببظاض  1يبب فطيقبىسٌ َؿبتىس يبب ذطيبساض .زض چىبيه
ربمٍٗا افطاز ثٍ نًضت مکبويکي ي نطفبً اقتهبز ثبَم اضتجبٌ زاضوس ي ايبه اضتجببٌ مکببويکي ي فًبب
ويًتًوي مبوٕ اظ قکل گيط مکبن زض مٗىب پسيساضقىبؾبوٍ ذًز ميگطزز .ظيطا ،زض مکببن کبباليي قبسٌ
حبفٍٓ رمٗي ،ذبَطٌ مكتطک ي ضياثٍ ارتمبٖي اضگبويکي رب ذًز ضا ثٍ ضياثٍ مکبويکي ميزَس.
آزا اؾميت زض کتبة حطيت ملل ايهگًوٍ ثيبن ميکىس کٍَ« :بط کبؽ کبٍ پيكبىُبز مٗبملبٍا ضا ثبب
زيگط مي کىس مىًٓضـ ايه اؾت آن چيع کٍ تً زاض ي مه َبوت آن َؿتم ثٍ مه ثسٌ ي زض ٖبًو
چيع کٍ مه زاض ي تً ميذًاَي اظ آن تً ذًاَس ثًز؛ ي ثسيه َطيق اؾت کٍ اظ يکسيگط ثيكتط قؿمت
ذسمبتي ضا کٍ ويبظ زاضيم ثٍ زؾت مي آيضيم .حؽ ذيطذًاَي ي ثكطزيؾتي گًقتفطيـ ي وبوًا ويؿبت
کٍ غصا مب ضا تأميه ميکىس ،ثلکٍ تًرٍ آن َب ثٍ وفٕ ذًزقبن اؾت کبٍ مًربت ايبه کببض مبيقبًز»
(اؾميت .)15 ،1357 ،زض ؾطمبيٍزاض «زيگط » ثطا فطز ثٍ ضؾميت قىبذتٍ وميقًز ي يب ايهکٍ اگط
َم ثٍ ضؾميت قىبذتٍ قًز ثٍ مىًٓض ايه اؾت کٍ اضظـ مهطفي ضا ثبطا فبطز فبطاَم مبيآيضز .ثبسيه
تطتيت «زيگط » ثطا اي کبباليي اؾبت کبٍ اضظـ مجبزوبٍ 2ضا زاضاؾبت .ثبسيه تطتيبت مٗطفبتقىبؾبي
ؾطمبيٍزاض  ،مقسمٍ کباليي قسن َمٍچيع ضا فطاَم مي آيضز .کباليي قسن زض وٓب ؾبطمبيٍزاض ثبسيه
مٗىي ويؿت کٍ َمٍ چيعَب ثٍ کبال تقليل يبفتٍ اؾت .ثلکبٍ ثبسيه مٗىبؾبت کبٍ َمبٍچيبع زض حببل
کباليي قسن اؾت(قکل .)1
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مکبنَب َىگبميکٍ ثطَمکىفَب اوؿبن ثب محيٍظيؿت ذًز مُطحاوس ،قکل ميگيطوس ي يب اظ فًبَب
ؾبذتٍ ميقًوس( .)Stedman, 2002: 261-281مکبن تىُب متًمه ي يب قبمل محلَب ييػٌ فيعيکي
ويؿت ،ثلکٍ پط اظ مٗبوي ومبزيه ،زلثؿتگيَب ٖبَفي ي احؿبؾبتي اؾت کٍ افطاز زضثبضٌ يك مزمًٍٖ
مكرم زاضوس(.)Dominy, 2001
زضثيبوي ؾبزٌ پسيساضقىبؾي مُبوٍٗا تفؿيط اظ تزطثيبت اوؿبن اؾتَ .سف اظ آن قىبذت
مًقٗيتَب ،ضييساز ،مٗىي ي تزطثيبت اوؿبوي «ثٍگًوٍا اؾت کٍ زض ظوسگي ضيظمطٌ اوؿبن ضخ ميزَس»
)(Eckartsberg, 1998: 3

تًني ظوسگي ثكط ثب تمبمي اثُب  ،رًاوت ي ويبظَبيي اؾت کٍ فطز آن ضا َي حيبت تزطثٍ ميکىس.
(تبثبن ،پًضرٗفط ي پطيمىس .)84 :1391 ،ثبيرًزايه تٗطي ؾبزٌ اظ پسيساضقىبؾي َطثطت اؾپيطگلجطگ
ٖىًان کطزٌ ثٍ تٗساز پسيساضقىبؾبن ضاٌَب ي ضيـَب گًوبگًن پسيساضقىبؾي يرًز زاضز

سال چهارم ،شماره ششم  ،بهار و تابستان 1395

( .)Spiegelberg,1982: 2ايهکٍ چطا مکبنَب ثطا مطز مُم َؿتىس؛ ؾثال مًضزوٓط اظ ثکبضگيط
پسيساضقىبؾي ثطا تًني مکبن ذًاَس ثًز .پسيساضقىبؾي زاضا ؾًيٍَب مفًُمي متىًٖي اظ
پسيساضقىبؾي اؾتٗاليي ازمًوس ًَؾطل ،پسيساضقىبؾي َطمىًتيك پبوًل ضيکًض ي پسيساضقىبؾي
اگعيؿتبوؿيبويؿتي مبضتيه َبيسگط ي مًضيؽ مطوًپًوتي اؾت( )Ibid: 8پسيسٌ اقبضٌ ثٍ چيع يب تزبضثي
زاضز کٍ ثط اوؿبن ْبَطقسٌ ي قبزض ثٍ تزطثٍ آن ثبقسَ .ط قيء ،ضييساز ،تزطثٍ ي مًقٗيتي کٍ ثكط ثتًاوس
آن ضا ثجيىس ،ثكىًز ،ومؽ کىس ،ثكىبؾس ،ثفُمس ي يب زض آن ظوسگي کىس ،ميتًاوس مًيًٖي ثطا يك
تحقيق پسيساضقىبؾبوٍ ثبقس (َ .)Seamon, 1979: 158سف اظ تًني زض ضييکطز پسيساضقىبؾبوٍ تٗطي
پسيسٌ ويؿت ،ثلکٍ ضؾيسن ثٍ ظيطثىب مفًُمي اظ يرًٌ وبمتغيط اؾت کٍ مىكأ پسيسٌ ضا وكبن ميزَس
(تبثبن ،پًضرٗفط ي پًضمىس.)84 :1391 ،
مکبن ثٍ ؾجت فٗبويتَب اوؿبوي ي ارتمبٖي کٍ زض آن ضخ ميزَىس ،مٗىب مييبثس .ثط اؾبؼ ايه
فٗبويتَب ذبَطٌَبيي زض شَه اوؿبنَب وقف مي ثجىس کٍ ممکه اؾت فطز ثبقس ي يب رمٗي .ثب گصقت
ظمبن ي ضرًٔ چىسثبضٌ ثٍ مکبن ي ضخ زازن اتفبقبت مكتطک زضظمبوي ذبل زض مکبن ،حبفٍٓ ي ذبَطٌ
رمٗي قکل ميگيطز .اميليب تبيم مفًُ حبفٍٓ رمٗي ضا ايهگًوٍ تًييح ميزَس کٍ ظوسگي رمٗي زض
ًَل تبضيد امتساز زاضز ي مىقُٕ ويؿت ي ايه احؿبؼ کٍ زض فطز فطز ربمٍٗ يب اکخطيت ربمٍٗ يرًز
زاضز ،حبفٍٓ رمٗي وبميسٌ ميقًز .چيع کٍ ايه احؿبؼ تٗلق ي ًَيت ثٍ يك ربمٍٗ ضا زض زضين فطز
ثٍ يرًز ميآيضز ،پسيسٌا کبمالً اضاز ويؿت ،ثلکٍ ،ثٗس غيطاضاز زاضز .پسيسٌا کٍ زض ًَل ظمبن ي
زض ًَل ظوسگي فطز ثٍ اي اوقبقسٌ ي ايه ضا زض اي زضيوي ميکىس ي ثط مجىب آن اوگًَب ضفتبض فطز زض
ثُه ربمٍٗ قکل ميگيطزًَ .يت ارتمبٖي ي حبفٍٓ رمٗي زضربيي حفّ ميقًز کٍ يقتي فطز زض
آوزبؾت حؽ ميکىس مکبوي کٍ زض آن مؿتقط اؾت ثب ربَب زيگط فطن زاضز (ذؿطي ذبيض،1383 ،
ًٖ .)113امل تأحيطگصاض زض قىبذت محيٍ ضا ميتًان زض ٖىبنط ثٍ يرًز آيضوسٌ آن مکبن ي فٗبويتي کٍ
زض آن ثٍ يقًٔ مياوزبمس ،زاوؿت کٍ زض حبفٍٓ اوؿبوي ثبقي ميمبوىس .زضوتيزٍ َطچقسض يك مکبن زاضا
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ثؿتط مىبؾت ثيكتط ثطا فٗبويتَب مرتل ثبقس ثٍ يربمت حبفٍٓ رمٗي آن ربمٍٗ افعيزٌ
ميقًز .زضياقٕ ايىزب تأحيط مؿتقيم مکبن ثط اوؿبن زض ًَل ظمبن ثٍنطاحت زيسٌ ميقًز (حجيجي،
 .)45 :1387ثطا مخبل يقتي اظ ًَيت مکبوي نحجت ميکىيم ثٍ چيع ضرًٔ ميکىيم کٍ زض پؽ ْبَط
ي زض ثُه مکبن وُفتٍ اؾت ي ممکه اؾت َي گًوٍ اضتجبَي ثٍ قکل ي ْبَط مکبن وساقتٍ ثبقس .مُم
ايه اؾت کٍ زض زاذل مکبن چٍ ميگصضز .چٍ َىزبضَب ي ضفتبضَبيي زض مکبن ثٍ يقًٔ ميپيًوسوس ي ثٍ
مکبن ًَيت ميزَس .ثٍ َميه ؾجت ثبيس ثٍ اوؿبنَب ي ضذسازَب مکبوي وگبٌ کىيم .يکي اظ ٖىبنط کٍ
اوؿبن ثب آن تٗطي ميقًز ،حبفٍٓ اؾت .اگط مکبوي فبقس حبفٍٓ تبضيري ثبقس وميتًان گفت زاضا
ًَيت اؾت .حبفٍٓ تبضيري مکبن يٗىي ايهکٍ مکبن ،زاضا ذبَطٌ اؾت ي تٗطي ميکىس کٍ زض ايه
مکبن چٍ اتفبقي افتبزٌ اؾتٖ .اليٌ ثط حبفٍٓ ،مکبن ثبيس ذبَطٌ زاقتٍ ثبقس .پؽ َمبنًَض کٍ اوؿبن ثب
ذبَطٌ تٗطي ميقًز مکبن ويع ثب ذبَطٌ تٗطي ميقًز (حجيجي.)117 : 1384 ،
َمبنگًوٍ کٍ گفتٍ قس مکبن اظ َطيق ٖىبنط ثٍ يرًز آيضوسٌاـ ي ثؿتط کٍ ثطا فٗبويتَب آمبزٌ
ميؾبظز زض ًَل ظمبن اوجبقتٍ شَىي زض اوؿبن ثٍ يرًز ميآيضز کٍ تًؾٍ آن تبضيد محيٍ ثطايف مٗىب
پيسا ميکىس .حبفٍٓ تبضيري ضا ثبيس قکلي اظ اوجبقت حبفٍٓ رمٗي زض محًض ظمبوي ثٍحؿبة آيضز.
حبفٍٓ رمٗي ،حبفٍٓا اؾت کٍ زضين يك گطيٌ ارتمبٖي وًٖي اقتطاک شَىي زض پيًوس ثب گصقتٍ ثٍ
يرًز آيضزٌ ي کمبثيف ذبل آن گطيٌ اؾت .اوجبقت حبفٍٓ اظ ذالل مزمًٍٖ زضَمتىيسٌ ي پيچيسٌ اظ
ثطزاقتَب حؿي قبثل تجييه اؾت ،ثٍنًضتي کٍ زض آن ميتًان قمبض ثعضگي اظ تهبييط ،نساَب ،ثًَب،
معٌَب ،تزطثٍَب ثؿبيايي (المؿٍا ) ،تأحطَب ،غمَب ي قبز َب ،حؿطتَب ي غطثتَب ي غيطٌ ضا گطزآيضز.
اگط محًض ظمبوي ضا زض ربمٍٗا ثسين حبزحٍ (کٍ فطيي وبممکه اؾت) ثٍ ذُي مؿتقيم ي ثسين
کًچكتطيه اوحطاف ،تًق  ،ثبظگكت ي يب تغييط قکل تكجيٍ کىيم ،يضيز ٖىهط حبفٍٓ تبضيري ثط ايه
ذٍ آن ضا ثٍنًضتُب مرتل  ،متحًل کطزٌ ،ثط آن وقٍُ ُٖ  ،تأکيس ،تغييط قکلَب ضازيکبل،
ثبظگكتَب ي تکطاضَب مبضپيچي ي غيطٌ ايزبز ميکىس .حبفٍٓ تبضيري ثط ثؿتط فًب حطکت ميکىس،
ثٍٖجبضتزيگط محًض ظمبوي زض ضاثٍُا پيًؾتٍ ثب محيٍ فًبيي قطاض ميگيطز ي ثٍوًثٍ ذًز آن ضا تغييط
زازٌ ي ثط آن مٗىب گصاض  ،ومبزگصاض ي وكبوٍگصاض ميکىس .فًبَب قُط  ،محلٍَب ،قُطَب زض کليت
ذًز ،ثسل ثٍ پُىٍَبيي ميقًوس کٍ ميتًان آنَب ضا «مکبنَب حبفٍٓ» وبميس؛ مبوىس وب گصاض ثط
محلٍَب ،ميسانَب ،ذيبثبنَب ،ثىبَب آمًظقيٖ ،لمي ي تفطيحي (فکًَي.)259 :1383 ،
ثب کباليي قسن مکبن ي تًويس مکبن ثٍمىًٓض کؿت ؾًز اوؿبن ثيفاظپيف زض حبل ذُي قسن ي
اوقُبٔ اظ گصقتٍ تبضيري يب ثٍ ٖجبضت ثُتط گصقتٍ ارتمبٖيب فطَىگيب تبضيري ذًز اؾت .ايه مًئً
ميتًاوس مؿبول ضيانقىبذتيًَ ،يتي ،ارتمبٖي ي فطَىگي متٗسز ضا ثبٖج قًز.
کمي قسن فًبب ظمبن زض وٓب ؾطمبيٍزاض  ،مکبن ضا ويع ثٍ امط کمي ي اوتعاٖي تقليل ميزَس؛ امب،
مکبن مف ًُمي ويؿت کٍ متٗلق تأمل وٓط ي اوتعاٖي ثبقس؛ ثلکٍ چيع اؾت کٍ مب زض اَتمب َب
ضيظاوٍ ذًيف ثٍ آن آگبَيم .وؿجت مب ثب مکبن مبوىس وؿجت اقيبء ثب ربيي کٍ زض آن قطاض زاضوس ويؿت.
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آزمي «زض» رُبن اؾت؛ امب ثًزن اي زض رُبن مخل ثًزن آة زض ويًان ويؿت .رُبن (ذبوٍ ،زاوكگبٌ،
مٗجس ،ذيبثبن ي ).. .مکبن َبيي ويؿتىس کٍ آزمي َمبوىس قيء زض آوزب ثبقس؛ ظيطا آزمي قيء ويؿت ي
وحًٌ اؾتقطاض آزمي ثب َؿتي اقيبء تفبيت زاضز .يرًز آزمي اظ ذًز ثيطين ي وصا گكًزگي ثٍؾً اقيبء،
ٖبوم ي َؿتي اؾت (نبفيبن.)57 :1389 ،
آزمي «ثطينب ايؿتب »1اؾت .قيئي ويؿت کٍ اظ ذًز چىبن محفٍٓا ثيطين ميايؿتس .ثلکٍٖ ،يه اظ
ذًز ثيطين ثًزن اؾت .ثٍ َميه رُت ،مکبن اؾتقطاض اي ويع رب ثٍ مٗىب فيعيکي ي کمي وفّ ويؿت.
ثٍٖجبضتزيگط ،وؿجت اي ضا ثب مکبوف وميتًان ثطحؿت مفبَيم کمي تٗطي کطز .ثلکٍ ،وؿجت آزمي ثب
مکبن ثطحؿت وحًٌ اؾتقطاض ي َؿتي اي زض ٖبوم تٗييه ميقًز( .نبفيبن.)58 :1389 ،
«ثًزن زض» يك ضاثٍُ مکبوي يب فًبيي آنگًوٍ کٍ ؾطمبيٍزاض وٓط زاضز ،ويؿت .ثلکٍ ضاثٍُ اوتفبتي
ضا مُطح مي کىس .کًٌ زض َجيٗت يرًز زاضز يوي ثب آوزب اوؽ وساضز؛ امب يقتي مب زض رُبويم ،ثًزن مب
ثطزاقته ضاثٍُ ذبني ثب رُبن زالوت ميکىس .پؽ ثًزن مب زض رُبن ،ثًزن قيء زض رُبن ويؿت،
ثلکٍ ايه َمطاٌ ثب مثاوؿت ي اوتفبت اؾت .ثًزن مب زض رُبن َمطاٌ اؾت ثب مزمًٍٖ تٗلقبتي کٍ ثٍ
رُبن زاضيم(قکل.)2
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 -3پيطينه پژوهص
اگطچٍ امطيظٌ فكبض فىبيض َب رسيس ،رُبويقسن ي تطاکم فًب -ظمبن ،تأحيط مکبنَب زض قکلزَي ثٍ
ًَيت فطز ي ارتمبٖي رًامٕ ضا کمضوگ کطزٌ اؾت ،ثبايهيرًز مکبنَب وقف ثبضظ زض ؾببذت اثٗببز
کبوجس ي ومبزيه ًَيت اوؿبن َب ثط ُٖسٌ زاضوس .مٗىب مکبن اظرملٍ مفبَيمي اؾت کٍ امطيظٌ ثبٍَبًض
گؿببتطزٌا ثببطا مقبثلببٍ ثببب اظ زؾببت ضفببته مکبببن مًضزتًرببٍ قطاضگطفتببٍ اؾببت(تبثبن ،پببًضرٗفط ي
پًضمىس .) 1390،زضياقَٕ ،ط مزتمٕ ظيؿتي ثٍ پبيبٍ ي اضکبوي ثطا حيبت ذبًز ويبظمىببس اؾببت ايببه
پبيٍَب ميتًاوىس اقتهبز  ،ارتمببٖي ي يبب فطَىگبي ي مٗىببيي ثبقبىس .زضايبه ثبيه ثبٍ وٓبط مبيضؾبس
پبيٍَب مٗىبيي وقبكي اوکبض وكسوي زض رطيبن تساي حيبت يك مزتمٕ ظيبؿتي مُلًة زاضز .ثىبثطايه،
َط اؾکبن ثكط کٍ ثط پبيٍ رىجٍَب مٗىبيي ي ضيحبوي قکلگطفتٍ اؾبت ،ربيزاوبٍ ي مبوبسگبض اؾبت ي
حيبت ؾبومتط ثطا ؾبکىبن ذبًز تًبميه مبيکىبس ي ظميىبٍ پيبمبسَب مخجبت اقتهببز ضا فبطاَم
ميآيضز(پًض رٗفط ي َمکبضان.)1388 ،
«ثي رُبوي ي گمكسگي» ثٍ ٖىًان ثحطاوي ثطا اوؿببن امبطيظ مُبطح اؾبت .يکبي اظ ومًزَبب ثببضظ
احؿبؼ ثي ذبومبوي ،اظ ثيه ضفته احؿبؼ ًَيت ي حؽ تٗلق ثٍ مکبن اؾت« .مبضتيه َبيسگط ،»1ضيكبٍ
حل ايه مكکل ضا زض آقکبضگي مفبَيم مکبن ،رُبن ي ثٍَبًض ذببل يربًز آزمبي کبٍ « زض -رُببن-
ثًزن »2اظ ييػگيَب «اگعيؿتىؿيبل »1ايؾت ،مي ثيىس .اي زض ثركي اظ پسيساضقىبؾبي «َطمىًتيبك»2
1. Martin Heidegger
2. Being-In-The-World

ًاصز شفيعي ثابت ٍ ّوکار
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ذًز اضتجبٌ ذبل يرًز آزمي ضا ثب مکبن تحليل ميکىس .اظ زيسگبٌ اي «زاظايه »3مکبنمىس ي ثبًزوف ثبب
زضب رُبنب ثًزن َمطاٌ اؾت .زضياقٕ اوؿبن مکبوي اؾت کٍ يرًز زض آوزب آقبکبض مبيقبًز .مکبويبت اي
ثٍ ياؾٍُ قطة ي ثٗبس اي آقبکبض مبي قبًز .ايبه مکبويبت اظ زي ييػگبي اؾبؾبي َمچبًن :ضفبٕ زيض ي
رُتگيط حکبيت ميکىس .اگط اوؿبن وؿجت ثٍ مکبن حؽ تٗلق زاقتٍ ثبقس ي مکبن ثٍگًوٍا پسيبساض
قسٌ ثبقس کٍ آزمي ثتًاوس ذًز ضا زض آن رُت قطاض زَس ،ثٍ مکبويت يربًز ذبًز پبؾبد مخجبت زازٌ
اؾت(نبفيبن ي َمکبضان .)1390 ،امطيظٌ قُطَب ثٍ مخبثٍ مکبن ي ثؿتط ثطا ظوسگي اوؿبنَب ثٍؾبطٖت
زض حبل کباليي قسن َؿتىس .زض ايه ضاؾتب« ،ؾببيزيه )2006( »4زض مقبوبٍا تحبت ٖىبًان «کبباليي
قسن قُطَب :اضتقبء ايعميط 5ثٍ يك قُط رُبوي» ثيبن زاقت کٍ قُطَب زض ٖهط رُبويقبسن ي ضقبثبت،
کباليي قسٌاوس ي زض حقيقت ثٍٖىًان يك کبال ثٍ فطيـ ميضؾىس .ثطا اوزب ايه کبض ،مسيطان قُط ثبب
اؾتفبزٌ اظ ضاَجطزَب مرتل ثٍ ؾبذت تهًيط رصاة اظ قُط ي مکبنَب قُط زؾت ميظوىبس؛ ي ثبٍ
ايزبز اقتغبل اظ َطيق رصة ؾطمبيٍگصاض َب ي ؾطمبيٍگصاضَب اقسا ميکىىس .زضياقٕ ،قُطَب ثبٍمىٓبًض
کؿت ربيگبٌ اقتهبز ثُتط زض ميبن ؾبيط قُطَب ،ذًز ضا ثٍ فطيـ ميضؾبوىس .امطيظٌ ثٍياؾٍُ افبعايف
ضقبثت ،ثؿيبض اظ قُطَب تالـ ميکىىس تب تهًيط رصاةتط اظ ذًز اضاوٍ ومبيىس؛ ي ثبقيمت ثببالتط ثبٍ
فطيـ ضؾبوسٌ قًوس.
6
َمچىيه «کبضاکبيب » ( )2014ثيبن ميساضز ،امطيظٌ ثٍياؾٍُ ضقبثت ثيه مکبنَبب ثبطا ربصة ؾبطمبيٍ،
کباليي قسن مکبن زاضا اَميت ثيكتط وؿجت ثٍ گصقتٍ اؾت .چطاکٍ تجليغببت ي تهًيطؾببظ َبب ،ثبٍ
اثعاض مُمئه ثطا ثبظاضيبثي ي فطيـ مکبنَب زض ٖطنٍَب ضقبثت تجسيلقسٌاوبس .ثبسيه تطتيبت ،مکببن
امطيظٌ ثٍ «المکبن» تغييط پيساکطزٌ اؾت .اي اٖتقبز زاضز کٍ المکبوي زض اضتجبٌ ثبب فقبسان مٗىبب ي تزطثبٍ
اؾت .تزطثٍ ا کٍ زضوُبيت ميتًاوس «محيٍَب َي رب» ضا ضقم ثعوس .ثبب تًربٍ ثبٍ ايبهکبٍ تحقيقببت
پيطامًن مفًُ «مکبن» ثيكتط اظ ظاييٍ زيس فلؿفي ي مٗمبضاوٍ ثسان وگطيؿتٍ قسٌ اؾت ،زض ايه وًقتبض
ؾٗي قسٌ اؾت تب مکبويؿم ؾطمبيٍزاض ي کيفيت کباليي قسن مکبن مًضزثحج قطاض گيطز.
1. Existential
2. Hermeneutic

ّ .3ایدگز بِ جای استفادُ اس عٌاٍیي سٌتي کِ ّز کدام بار هعٌایي خاصي دارًد ،اًساى را با ًام هتفاٍت «داسایي» در ًسبت با
ٍجَد هي خَاًد؛ چَى تلقي اش اس اًساى هتفاٍت است داسایي بياًگز ًحَُ خاص ٍجَد آدهي است »Da« .یعٌي آًجا ٍ «»Sein
در هعٌای هصدری یعٌي «بَدى» .لذا داسایي هعٌي «آى جا-بَدى» هيدّد .اٍ اًساى را جایي هيداًد کِ ٍجَد در آى جا ظَْر
هيکٌد (صافياى ٍ ّوکاراى :1331 ،ص  .)114داسایي (ٍ )Daseinاصُ آلواًي در فلسفِ ّایدگز بِ هعٌای حضَر ()Presence
ّن هيباشد .در سباى اًگليسي ایي ٍاصُ بِ ٍجَد ( )existenceتزجوِ شدُ است .ایي هفَْم ،شاُ کليد فلسفِ ٍجَدی هارتيي
ّایدگز ( ،) 1391-1883فيلسَف آلواًي استّ .ایدگز ایي ٍاصُ را بدیي دليل بکار بزد کِ بِ اعتقاد اٍ اًساى هَجَدی است کِ
در آًجا حضَر دارد .اٍ بزای دٍری اس سَصُ دکارتي کِ خَد را در هزکش قزار هيدّد ٍ ّز آًچِ را کِ هشاّدُ هيکٌد ،ابضُ
هي ًاهد ،بِ ارتباط اًساى با ّستي تَجِ دارد ٍ اساط فلسفِ خَد را بز ّستي قزار هيدّد ٍ با آى آغاس هيکٌد.
4. Nicel Yilmaz-Saygin
5. Izmir
6. Karakaya
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ثط اؾبؼ ياکبي مُبوٗبت ي تحقيقبت پيكيه َمچىيه مطيض مىبثٕ مرتل زض اضتجبٌ ثب مًئً
پػيَف زض ايه قؿمت ييػگيَب ي ذهًنيبت مکبن زض زي وگطـ ؾطمبيٍزاض ي پسيساضقىبؾي ثٍ قطح
رسيل  1اضايٍ ميقًز.
رسيل .1مقبيؿٍ مكرهبت ي ييػگيَب مکبن زض ؾطمبيٍزاض ي پسيساضقىبؾي
قطح
وگطـ
ضييکطز
اؾتسالل
محًضيت
انبوت قسضت
مٗطفتقىبؾي
َؿتيقىبؾي
تبضيدمىس
فًبمىس
ظمبن
ضيـ تحليل

ؾطمبيٍزاض
اقتساضگطايبوٍ
اقتهبز
فىيب اثعاض
ؾًز مبز
ؾطمبيٍزاض
ؾًغٌ-اثػٌ
اثػٌ يب اثعاض ؾًزآيض
ذُي (اوقُبٔ اظ حبفٍٓ تبضيري)
مُلق
اوتعاٖي
کمي

پسيساضقىبؾي
اضتجبَي
اقتهبز  ،ارتمبٖي ،محيُي
احؿبؾي ،اذالقي
(يرٍ وٓط ي ذًاؾتٍ ،ازضاک محيُي ي ضيبيتمىس )
ؾًز مبز ي مٗىً
ارتمبٔ محلي
زضب رُبنب ثًزگي
ربيي ثطا ثًزن
زيضاوي (زاضا ذبَطٌ ي مٗىب)
وؿجي
اوًمبمي
کيفي

مأذص :يبفتٍَب پػيَف ثط اؾبؼ ياکبي ازثيبت مًئً ي پيكيىٍ مًئً

1. Content analysis
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زض ايه وًقتبض ثطا پبؾد ثٍ پطؾفَب ثيبنقسٌ ،اظ ضيـ تحليل محتًا اؾتفبزٌقسٌ اؾت .زض يك
تٗطي ؾبزٌ ميتًان ضيـ تحليل محتًا ضا فىي ثطا آقکبضؾبظ يب تًني وٓب مىس ي ٖيىي
ييػگيَب ذبل پيب َب يب ومبزَب ثٍکبضضفتٍ زض يك مته زاوؿت .ايه ضيـ ٖمستبً زض ضؾبوٍَب
گطيَي مبوىس مُجًٖبت ،کتبةَب ،وكطيبت ي ضازيً ي تلًيعيًن مًضزاؾتفبزٌ قطاض ميگيطز .امب ،امطيظٌ
زامىٍ کبضثطز آن ثٍ ؾبيط ٖلً وٓيط ٖلً ارتمبٖي ويع گؿتطـيبفتٍ اؾت .تٗطي ظيبز اظ ايه ضيـ
نًضت گطفتٍ اظرملٍ ضيقي مىٓم ثطا ثطضؾي محتًا اَالٖبت حجتقسٌ (ثيبثبنگطز )309 :1386 ،ي
يب يکي اظ ضيـَب تزعيٍ ي تحليل آمبض کٍ زض تزعيٍ ي تحليل کمي ي آمبض اوًأ مرتل محتًا
(مته ،پيب  ،احط ،ؾىس) اٖم اظ کتبة ،فيلم ،احط ثبؾتبوي ي رع آنَب ثٍ کبض ميضيز (وکًوب .)313 :1386 ،
پيؿلي تحليل محتًا ضا مطحلٍا اظ رمٕآيض اَالٖبت ميزاوس کٍ زض آن محتًا اضتجبَبت اظ َطيق
ثٍکبضگيط ٖيىي ،مىتٓم قًاٖس مقًوٍثىس  ،ثٍ اَالٖبتي تغييط قکل مييبثىس کٍ ميتًاوىس ذالنٍ
قًوس ي ثبَم مقبيؿٍ گطزوس(.)Snowdon, 2002:13
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قجل اظ ًُْض ؾطمبيٍ زاض ضيظ کبض ضا ثط اؾبؼ ضيتم َجيٗي َلًٔ ذًضقيس ي غطية ذًضقيس ،تًؾٍ
نسا ذطيؼ ي گطگيميف قسن وًض ذًضقيس زض پبيبن ضيظ تىٓيم ميکطزوس .ظمبن ،وٍ ثبب ؾببٖتَبب
مبقيىي ثلکٍ ثط اؾبؼ قطاضزازَب َجيٗي ي ارتمبٖي اوساظٌگيبط مبيقبس .زض قبطن َفبسَم ظوببن زض
قيلي ثطا تٗييه مستظمبن پرت غصا (ترم مط٘) اظ آياظ ثٍ وب « ايٌ ميطيب »1اؾتفبزٌ ميکطزوس .ايبه
ؤً ظمبن «پيفب ؾطمبيٍزاض  »2ضا «ظمبن اوًمبمي »3ميوبمىبس؛ کبٍ ثبب تًربٍ ثبٍ فٗبويبتَبب تٗطيب
ميگطزز ي «چطذٍَب ي زيضٌَب َجيٗي ظوبسگي اوؿببن »4ضا زض ثطمبيگيبطز(.)Martineau, 2015:123
تٗطي مکبن اظ مىٓط پسيساضقىبؾي ويع ثط اؾبؼ َميه ظمبن اوًمبمي اؾت.
«ظمبن اوًمبمي» ،متًمه کبض اوًمبمي اؾت ي ثبوٗکؽ .زضياقَٕ ،ط کببض اوًبمبمي ،ظمبومىبس َبب
اوًمبمي مكرهي ضا زض ثطميگيطز .کبض اوًمبمي ،ثٍٖىًان تًويسکىىسٌ «اضظـ مهطف ،»5ظمبن اوًمبمي
ذبني ضا ويع زض ثطمي گيطز .مخالً ذيبَي ،اقبضٌ زاضز ثٍ يك ؾط اظ فٗبويتَب کٍ ضياثُي ظمبومىس ضا ثبٍ
ضيقي اوًمبمي قکل ميزَىس :تًق ي حطکبت زؾت ثطا وگٍ زاقته ؾًظن تب کطزن ي مطتبت کبطزن
پبضچٍ ،ثطيسن وجٍَب ي فٗبويت َب زيگط ،ضياثٍ ظمببوي ضا ثبيه فٗبويبت اوؿببن ي ياقٗيبت مببز ثطقبطاض
ميکىىس؛ َط يك اظ ايه فٗبويتَب مىزط ثٍ تًويس ثبظٌَب ظمبوي اوًمبمي ذًاَىس قس کٍ َمٍ ي َمٍ زض
کبال وُبيي تزؿم پيسا ذًاَىس کطز .اظايه ضي ،ظمبن اوًمبمي ذيببَيَ ،مببن ظمببن اوًبمبمي پربته
کيك ،وًقته کتبة ،کبقته زض ظميه کكبيضظ  ،کبض زض مٗسن ،ضاوسن يك قبيق ،آمًظـ مًؾبيقي ي يبب
ؾبذته يك فًبپيمب ويؿت(.)Ibid: 114
زض مقبثل ظمبن اوًمبمي ،ظمبن اوتعاٖي يب ظمبن مُلق قطاض زاضز .ظمبن اوتعاٖي يب ظمبن مُلبق ثبطذالف
ظمبن اوًمبمي ،ثٍٖىًان يك متغيط مؿتقلَ ،ي گًوٍ ياثؿتگي يب پيًؾتگي ثب فٗبويتَب اوؿبن وبساضز.
ظمبن مُلق ثسين تًرٍ ثٍ ايهکٍ کسا اوؿبن زض کسا قبطايٍ رغطافيببيي يبب ضيانقبىبذتي قبطاض زاضز،
ثٍنًضت يکؿبن زض حبل گصض اؾت .ويًتًن ثط اؾبؼ َميه ييػگيَب ،وٓطيبٍ ظمببن مُلبق ضا زض کتببة
انًل ثيبن زاقت .اظايه ضي ،زض ازثيبت ٖلمي ثٍ ظمبن ؾطمبيٍ زاض  ،ظمبن مُلبق يبب ويًتبًوي ويبع گفتبٍ
مي قًز .ثسيه تطتيت ،مب ثب زي ظمبن اوتعاٖي ي ظمبن ارتمبٖي اوًمبمي مًاربٍ َؿبتيم .ظمببن اوتعاٖبي
مطثًٌ ثب ياحسَب ظمبن  -ؾبٖت مخل حبويٍ ،زقيقٍ ي ؾبٖت ي غيطٌ اؾت کٍ ثًٍَض مؿتقل اظ َط چيع
زض حبل گصض اؾت؛ امب ظمبن اوًمبمي زض اضتجبٌ ثب فًب ي «فٗبويتَبيي» اؾت کبٍ تًؾبٍ اوؿببن اوزبب
ميقًز.
گؿتطـ ظمبن -ؾبٖت يك پيًؾتگي ذبني ثب گؿتطـ ؾطمبيٍ زاض زاقتٍ اؾت .زاليل ًُْض ظمببن
اوتعاٖي ضا وميتًان تىُب زض پيكطفت َب تکىًوًغيکي مبوىس ؾبٖت مبقيىي يبفبت ،ثلکبٍ ذبًز ُْبًض ي
1. Ave Maria
2. Pre-capitalism
3. Concrete time
4. natural cycles and the periodicities of human life
5. Use value

کباليي قسن مکبن ميتًاوس پيبمسَب ثؿيبض ظيبز ي متفبيتي زاقتٍ ثبقس کٍ شکط ي تكطيح آنَب قُٗبً
زض يك مقبوٍ امکبنپصيط ويؿت .اظايهضي زض ايه ثرف تىُب ثٍ زي مًضز اظ پيبمسَب کباليي قسن مکبن
(زيگبوگي اقتهبزيب ارتمبٖي ي زيگبوگي فًبييب مکبوي) اقبضٌقسٌ اؾت.
 -1-1-5دوگانگي اقتصاديـ اجتماعي
زض فهًل اثتسايي کتبة ؾطمبيٍ 1ضيوس مجبزوٍ کبالَب ثب زگطؾبويَب ظيط مٗطفي قسٌ اؾت:
(1کبال -پًل -کبال2؛ (2پًل -کبال -پًل.3
ضاثٍُ کبال-پًل-کبال ضاثٍُا ثؿتٍ اؾت .ثٍ ؾرهزيگط زض ضاثٍُ ايل ،زض قؿمت پًل -کبال ،ثب ذطيس
کبال ،پًل اظ وقٍُ مجسأ ذًيف زيضگكتٍ ي اظ نبحت پًل رسا ميگطزز؛ امب زض ضاثٍُ پًل -کبال -پًل
زضياقٕ ثطٖکؽ اؾت .ايه ضاثٍُ ،ضاثٍُا ثبظ ي زيضاوي اؾت .قرهي کٍ پًل زض اذتيبض زاضز؛ کباليي ضا
ذطيساض ميکىس؛ امب ايه ذطيس وٍ ثٍمىًٓض مهطف آن کبالؾت ثلکٍ ثٍمىًٓض فطيـ ذطيساض قسٌ
اؾت .فطيقي کٍ ثبيس اضظـافعيزٌا ضا ثٍ َمطاٌ زاقتٍ ثبقس .ثٍ ايه زويل کٍ چٍ کؿي حبيط اؾت
کباليي ضا ثبقيمت مكرهي ذطيساض ومبيس ي زيثبضٌ آن ضا ثٍ َمبن قيمت ذطيساض قسٌ ثفطيـ ضؾبوس؟
زض کتبة ؾطمبيٍ اظ ويطي کبض ثٍٖىًان يك کبال ثحج ميقًز .ويطي کبض کٍ ثٍٖىًان يك کبال زض
ثبظاض ٖطيٍ ميگطزز ي نبحت ؾطمبيٍ آن ضا ذطيساض ميومبيس؛ امب تىُب زض نًضتي ايه ذطيس ثٍ وفٕ
1. Capital
2. Commodity-money-commodity
3. Money-commodity-Money
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گؿتطـ ؾبٖتَب مبقيىي ضا ميتًان ثٍ فطآيىسَب ارتمببٖي -فطَىگبي اضرببٔ زاز .ثبٍؾبرهزيگبط،
وًآيض َب ي پيكطفتَب تکىًوًغيکي پبؾري ثٍ ٖاليق ي ويبظَب ارتمبٖياوس(.)pestan,1993:203
زضياقٕ َمبنًَض کٍ ثيبن قس ،مکبن مفًُمي ويؿت کٍ تًؾٍ ؾطمبيٍگصاض ثٍمىٓبًض کؿبت ؾبًز زض
ثبظٌ يك ظمبن اوتعاٖي (حبويٍ ،زقيقٍ ،ؾبٖت ي )...تًويس گطزز؛ ثلکٍ مکبن ؾطقببض اظ مفببَيم ،ؾببظٌَبب
شَىي ي اوگًَب ضفتبض اؾت کٍ زض ًَل ظمبن ارتمبٖي اوًمبمي تًؾٍ گبطيٌَبب مرتلب اوؿببوي
ؾبذتٍ قسٌ اؾت؛ امب زض مکبن ؾطمبيٍزاض ثٍياؾٍُ ظمبن ؾطمبيٍزاض (ظمبن اوتعاٖي) مکبن اثتسا تًويس
ميگطزز ي ؾپؽ افطاز ي اوؿبنَب زض آن قطاض زازٌ ميقًوس .مکببنَببيي کبٍ َبمقبکل َؿبتىس ي ايبه
َمقکل ثًزن وكبن اظ اوتعأ کلي اوؿبنَب ي تقليل زازن آنَب ثب فيعيك ي کبوجس نطف اؾت.
ؾطمبيٍزاض تىُب ثب کمك ظمبن اوتعاٖي ميتًاوس ثٍ حيبت ذًز ازامٍ زَس .ثب تًرٍ ثٍ مًئً ثحج
«کباليي قسن مکبن» ثبيس اقبضٌ قًز کٍ کباليي قسن مکبن تىُب زض ظمبن مُلق ؾطمبيٍزاض ميتًاوس
قکل گيطز .زضياقٕ ،مکبن زض ظمبن کًتبَي تًويس ميقًز ي ثٍ فطيـ ميضؾس .زضنًضتيکٍ زض ظمبن
اوًمبمي مکبن زض ًَل فطآيىسَب مرتل ارتمبٖي -اقتهبز ي محيُي -اکًوًغيك مٗىب ذًز ضا
تًؾٍ ارتمبٖي اظ اوؿبنَب مييبثس.
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ؾطمبيٍزاض ذًاَس ثًز کٍ مقساض اضظـافعيزٌ حبنل اظ ذطيس ي ثٍکبضگيط ويطي کبض ثيف اظ مقساض
زؾتمعز پطزاذتي (مقساض ذطيساض قسٌ ويطي کبض) ثبقس .تىُب زض ايه نًضت اؾت کٍ ذطيس ويطي کبض
تًؾٍ ؾطمبيٍزاض ميتًاوس ٖقالوي ثٍحؿبة آيس .زض ايىزب چىس ثحج ميتًاوس مُطح قًز يك ايهکٍ ايه
مًئً مي تًاوس مىزط ثٍ کباليي قسن ويطي کبض يب ثٍ ٖجبضت ثُتط کباليي قسن اوؿبن ثبقس؛ ي زي
ايهکٍ ؾطمبيٍزاض َمًاضٌ ؾطمبيٍ ثيكتط ضا رصة ميومبيس .چًن ؾطمبيٍزاض انل ؾطمبيٍ ثٍايبفٍ
مقساض اضظـافعيزٌ ضا زض پبيبن رصة ميومبيس .ايه مقساض ايبفي ثٍٖاليٌ انل ؾطمبيٍ زيثبضٌ ميتًاوس
زض وقٍُ اثتسايي قطاض گيطز ي زيثبضٌ اضظـافعيزٌ ثيكتط ثٍ چىگ آيضز .زضياقٕ ،زض ؾطمبيٍزاض َمًاضٌ
ؾطمبيٍ ثٍ زوجبل اوجبقت ي اوجبقت ثٍ زوجبل اوجبقت ثيكتط اؾت .ايه مًئً ضا ويل اؾميت زض کتبة
تًؾٍٗ وبمتًاظن 1ثٍٖىًان «اوجبقت ثٍ زوجبل اوجبقت» 2يبز ميکىس.
ومًزاض .1ضيوس تغييط ؾُم حطيتمىستطيه افطاز زض ًَل ظمبن

سال چهارم ،شماره ششم  ،بهار و تابستان 1395

مأذص:
فطو کىيس فطز  Xنس َعاض تًمبن ي فطز  Yيك ميليبضز تًمبن ؾطمبيٍ زض اذتيبض زاقتٍ ثبقس؛ احتمبل
Park, Kwon, Choi, 2017

ايهکٍ فطز زي کٍ ؾطمبيٍ پًوي ثيكتط زاضز ،ؾًز ثيكتط زض ثبظاض کؿت کىس ويبع ثيكبتط اؾبت .ثبب
ايه يرًز حتي اگط احتمبل ؾًز ضا ثطا َط زي فطز ،ثٍ يك ميعان زض وٓبط ثگيبطيم ،ثببظَم ميبعان ؾبًز
وُبيي ثٍزؾت آمسٌ تًؾٍ فطز زي ثيكتط اؾت .ثطا مخبل اگط َط زي فطز  10زضنس ؾًز کىىس ،فطز ايل
زٌ َعاض تًمبن ي فطز زي نس ميليًن تًمبن ؾًز ثٍ زؾت ميآيضز .ايه مقساض پًل ايبفي زيثبضٌ ميتًاوس
زض مطحلٍ ايل قطاضگطفتٍ ي ؾطمبيٍ پًوي ثيكتط ضا رصة ومبيس؛ يٗىي ايه ثبض فطز ايل َ 110عاض تًمببن
ي فطز زي يك ميليبضز ي نس ميليًن تًمبن زض اذتيبض زاضز .حبل زيثبضٌ ميتًان ايه ضيوس ضا تکبطاض کبطز.
اظايه ضي حزم پًوي مًرًز زض ربمٍٗ ي ثًٍَضکلي ؾطمبيٍ اقتهبز َمًاضٌ ثٍ ؾمت وقبٌ ذبني رصة

1. Uneven development
2. Accumulation for accumulation sake

ي مکيسٌ ميقًوس .ايه ييٗيت زض ومًزاض  2مكرم ميکىس کٍ چگًوٍ زضنس ثؿيبض کمي اظ اوؿببنَبب
ثيكتطيه ؾًز ي زض آمس ضا کؿت ميومبيىس.
ؾطمبيٍ ثٍمىًٓض اؾتمطاض رصة اضظـ افعيزٌ ي کؿت ؾًز ثيكتط َمًاضٌ ويبظمىس تجسيلقسن ثٍ کبال يب
ذسمتي اؾت .اظآوزبکٍ ظميه ،مؿکه ،مزتمَٕب ظيؿتي ،قُطکَب ي ثًٍَضکلي مکبن ظوسگي زض وٓب
ؾطمبيٍزاض يك کبال محؿًة مي قًز؛ ثىبثطايه ،تًويس مکبن ي فطيـ آن ميتًاوس اضظـافبعيزٌ ي ؾبًز
ظيبز ضا ثطا َجقٍ ؾطمبيٍزاض فطاَم آيضز .اظايهضي ؾطمبيٍزاض َمًاضٌ ثٍ تًويس مکببن ي تًويبس فًبب
زؾت ميظوس چطاکٍ تىُب زض ايه نًضت ميتًاوس ثٍ حيبت ذًز ازامٍ زَس ( Harvey, 1982,1985 1990,
.)2010, 2016
ومًزاض .2تًظيٕ ميبوگيه زضآمس نسکَب مرتل زضآمس زض ايبالت متحسٌ آمطيکب
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اظايببهضي ،ثببب کببباليي قببسن مکبببن ،فبنببلٍ َجقبببتي زاوم ببً افببعايف ذًاَببس يبفببت ي ايببه زيگبببوگي
اقتهبز ب ارتمبٖي زض فًب رغطافيبيي تأحيطگصاض ذًاَس ثًز کٍ زض مجحج ثٗس ثٍ آن ميپطزاظيم.
 -2-1-5زيگبوگي فًبييب مکبوي
وبثطاثط َجقبتي مىزط ثٍ قکلگيط َجقٍا ؾطمبيٍزاض ي حطيتمىس ذًاَس قس .اظآوزبييکٍ فًب ويع
ثٍ کباليي تقليل يبفتٍ اؾت ،ؾطمبيٍزاضَب زض فًبَبيي ؾکًوت ميکىىس کٍ اضظـ پًوي ثيكتط زاقتٍ
ثبقس .ثسيه تطتيت ،فًب قُطَب فًب وبثطاثط ي فًب رُبوي ويع فًبيي وبَمگه ي وبثطاثط ذًاَس ثًز
چطاکٍ زض ٖطنٍ رُبوي فًبَب گًوبگًن فطنتَب مرتلفي ضا ثٍ ؾطمبيٍگصاضَب ميزَىس تب
ؾطمبيٍ ذًز ضا زض آوزب ثٍ کبض اوساظوس ي اضظـافعيزٌ ثيكتط کؿت کىىس ( .)Lobao, 2007ايه
تمبيعَب زض قُطَب ثعضگ آقکبضتط ثًزٌ ي مٗمًالً ثب «رسايي گعيىي فًبيي»َ 1مطاٌ اؾت؛ يٗىي
1. Spatial segregation

تبييه کيفيت کااليي شدن مکان در وظام سرمايهداري

مأذصAntonelli, Gehringer, 2017 :
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قكطثىس ي وبثطاثط ارتمبٖي رلًٌا فًبيي پيسا ميکىس(َ .)savoy and ward, 1980: 92مچىيه
فيبوکًف ،1383( 1ل  )85مٗتقس اؾت «مًقٗيتَب فًبيي ثطگطزان مًقٗيتَب ارتمبٖي َؿتىس
ي ضي ثبظومبييَب ي ضفتبض ؾبکىبن احط ميگصاضوس».
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قکل  .3رسايي گعيىي ي زيگبوگي مکبوي-فًبيي زض قُط مکعيکًؾيتي.2014 ،
زض ؾطمبيٍزاض َ ،مبنًَض کٍ َجقٍ ؾطمبيٍزاض ،ؾطمبيٍزاضتط ميگطزز؛ مىبَق رغطافيبيي َبم ثبسيه

گًوٍ ٖمل ميکىىس .ثٍٖجبضت زيگط ،ثطذبي مىببَق فقيبط ي فقيطتبط ي ثطذبي مىببَق غىبي ي غىبيتبط
ميقًوس(قکل  .)3ثسيه تطتيت ،فبنلٍ ارتمبٖيب اقتهبز ثيه مىبَق مرتل رغطافيبيي ،ثيكتط ي
ثيكتط ميگطزز؛ ي زضوُبيت فًبيي ضا مكبَسٌ ميکىيم کٍ زيگبوگي ييػگي ثبضظ آن محؿًة مبيقبًز
(.)Tickamyer,2000
تحقيقبت وكبن مي زَىس کٍ چگًوٍ فًبَب متفبيت ثٍ َم مطتجٍ ميقًوس ي اگط تفبيتَبيي ميببن
ظوسگي ارتمبٖي زضين ايه فًبَب يرًز زاضز ،ثطا آن اؾت کٍ فًبَب ارتمبٖي ي وببثطاثط ثبٍ َبم
مطتجٍاوس( .)Fernandez, 2008: 3اوگًَب فًبيي قُط غبوجبً ثطحؿت مقًوبٍَبب ارتمببٖي متفببيت
مًضزتًرٍ قطاض ميگيطوس .ثًٍَض کٍ گطيٌَب ارتمبٖيب اقتهبز  ،زض ثربفَبب متفببيتي اظ قبُط
ذًقٍثىس ميقًوس .ثطا مخبل افطاز حطيتمىس مبيل ويؿتىس زض فًبَب مكبثٍ ثب فقيطان ظوسگي کىىس.
زض اغلت اقکبل ،فًب قُط مي تًاوس ثب مطظ مكرم قًز ي اظ َطيبق اوگًَبب تفببيت ارتمببٖي ي
وبثطاثط مىٗکؽ گطزز ( .)Liao, 2012زض ايه ضاؾتب ،ذبوًازٌَب قسيميتط ي آنَبيي کٍ زاضا زضآمبس
پبييهتط َؿتىس ،ثيکبضان ي افطاز کٍ زض مؿکهَب ٖمًمي ؾبکه اوس ،تحطک کمتط زاضوس .زض مقبثل
حطيتمىسان ي افطاز ثؿيبض مترهم تمبيل ثيكتط ثٍ اوتقبل ثبٍ مکببن ي مًقٗيبت ثُتبط ي حطکبت ثبٍ
1. Fialkov

اکخط مترههبن ٖلً ارتمبٖي ثب گطايف َب وٓط مرتل  ،آحبض وؿبجتبً يکؿببوي ضا ثبطا وببثطاثط ،
ثٍييػٌ وبثطاثط زض تًظيٕ حطيت مبز  ،ثيبن کطزٌاوس ي مُمتطيه احط ثبوقًٌ وبثطاثط کٍ اغلت نبحتوٓطان
ثسان تًرٍ کطزٌاوس ،تكسيس اوًأ ذكًوت ،تًبز ي ذهبًمت زض ربمٗبٍ اؾبت( Hurst, 2016. Sandell,
.)2003. Major, 1994. Cornfield, 1991
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رصاة تطيه محالت زاضوس .زض ايه ظميىٍ ،اَميت رىجٍَب ومبزيه ضا وجبيس زؾبتکبم گطفبت .فًبب اظ
زيسگبٌ حطيت ي قسضت افتطان يبفتٍ اؾت ،ظيطا ثيه مطکع قُط ي پيطامًن آن ،ثيه ثبال قُط ي پبييه آن
ي ...ؾبظمبن مي يبثس .اوجتٍ ،تغييط زازن محل اقبمتَ ،ميكٍ ثٍ مٗىبب ثُجبًز قبطايٍ مؿبکه ويؿبت؛
ذبوًاضَب مي تًاوىس آن ضا فسا ربشثٍ محلٍ َبيي کىىس کٍ اظوحببِ ارتمببٖي آثطيمىستطوبس (فيببوکًف،
 .)81 ،1383اظ ؾً زيگط ،رسايي گعيىي مؿکًوي ،وبثطاثط ارتمبٖيب اقتهبز ضا مىٗکؽ ميکىبس.
َط چٍ ذبوًاضَب وبثطاثطتط زض يك مىُقٍ ظوسگي کىىس ،احتمبل ثيكتط يرًز زاضز کٍ ايه ذبوًاضَب
رسا اظ َم ظوسگي کىىس ي َط چٍ وبثطاثط َب ذبوًاض زض َط زي اوتُبب تًظيبٕ زضآمبس گؿبتطزٌ قبًز،
افعايف ؾًُح رسايي گعيىي فًبيي ضا قبَس ذبًاَيم ثبًز(َ .)Kalister, 2011مچىبيه ،ظمبيهَبب
قُط ي ثبظاضَب مؿکه ويع زض تقًيت ي اوجبقت وبثطاثط َب آغبظيه وبقي اظ ثبظاض کبض تأحيطگصاض اؾت
(ؾبيد ي ياضز .)107 :1387 ،زض ايه ظميىٍ ،زض پيطامًن قُطَب ثعضگ اظ رملٍ تُطان ؾًُح رسايي
گعيىي فًبيي ،ثبظاض مؿکه قُط ي فًب پيطامًوي آن ضا پط ضيوق ؾبذتٍ اؾت .ثٍ گًوٍا کٍ مىزط
ثٍ کباليي قسن مکبن قُط تُطان ي فًب پيطامًوي آن قسٌ اؾت(قکل.)4
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مکبن زض ايه وًقتبض تٗطيفي پسيساضقىبؾبوٍ اؾت .ثط ايبه اؾببؼَ ،مببوًُض کبٍ نببفيبن ي َمکببضان
( )1390اقبضٌ زاقتٍاوس مکبن زض زيسگبٌ پسيساضقىبؾي ثركي اظ يرًز آزمي اؾت .زضياقٕ مکبن ربيي
اؾت کٍ اوؿبن ميتًاوس «ثًزن» ضا زض آن تزطثٍ کىس؛ مکبن فطنت ثب َم ثبًزن ي قبکل گيبط ضياثبٍ
ارتمبٖي پبيساض ضا فطاَم ميآيضز .زض ياقٕ مکبن زض ظمبنَب اوًمبمي (فٗبويت َب ،حًازث ،ضذبسازَب) ي
تًؾٍ ارتمبٔ محلي مٗىب ذًز ضا مييبثس .امب زض قيًٌ تًويس ؾطمبيٍزاض مکبن ثٍمىًٓض کؿت ؾبًز ي
فطيـ زض ثبظاض تًويس مي گطزز .ثٍ ٖجبضت زيگط مکبن زض ظمبن اوتعاٖي (مخال يك َفتٍ ،يك مببٌ يبب يبك
ؾبل) تًويس ميگطزز ي وٍ تىُب چىيه مکبن کباليي قسٌا ثًاؾٍُ ضياثٍ ارتمبٖي مٗىب ومييبثبس؛ ثلکبٍ
ضياثٍ ارتمبٖي ضا اظ قجل اوتعأ ميکىس .زض ياقٕ ضياثٍ مکبويکي ربيگعيه ضياثٍ اضگبويکي ميقًوس.
کباليي قسن مکبن ميتًاوس مىزط ثٍ قکل گيط ي تقًيت فًب ويًتًوي قًز .فًبيي کبٍ ياحبسَب
فًبيي (مؿبکه ،ياحسَب تًويس  ،مکبن َب) زض آن وؿجت ثٍ َمسيگط ثيگبوٍاوس .ي ايه ثيگبوگي زض ًَل
ظمبن تكسيس مي قًز .چًن کٍ فًب ؾطمبيٍ زاض ثٍ مىًٓض ازامٍ حيبت ذًز زاومب زؾت ثٍ ثبظؾببذت
فًبيي ميظوس .زض چىيه ثبظؾبذتي ياحسَب فًبيي زاومب زض حبل تًويس ي ثبظتًويبس َؿبتىس .زض چىبيه
مکبويعمي ظمبن اوتعاٖي وقف مُمي زاضز .چطا کٍ زض ظمبن اوتعاٖي ثط ذالف ظمبن اوًبمبمي ،ياحبسَب
ظمبن -ؾبٖت ثسين تًرٍ ثٍ امط ذبضري زض رطيبن َؿتىس اظ ايبه ضي ،زض ٖطنبٍَبب فًببيي ،محتبًا ي
فطآيىس َب ويع اوتعأ قسٌ اوس .اوتعاٖي قسن فٗبويت َب زض وُبيت فًبيي اوتعاٖي ي ثٍ ٖجبضت زيگط فًببيي
مُلق ضا قکل ميزَس ي ثٍ ٖجبضت زيگط فًبيي مُلق ضا قکل ميزَس .يبفتٍَبب ثحبج َبمرُبت ثبب
مجبحج زيًيس َبضي زض کتبة (مٗمب ؾطمبيٍ)َ( ،فسٌ تىبقى ؾطمبيٍزاض )( ،حق ثٍ قبُط) ي (کتببة
مقسمٍا ثط وئًويجطاويؿم) ميثبقس کٍ زض َمٍ ايه آحبض ثط ثبظاض قبسن فًبب ي مکببن ثبٍٖىبًان امبط
ارتىبة وبپصيط زض ؾبظ ي کبض قيًٌ تًويس ؾطمبيٍزاض تبکيس قسٌ اؾتَ .مچىيه ،ثب يبفتٍَبب ؾببيزيه
( )2006ي کبضاکبيب(  )2014مُبثقت زاضز.
يکي اظ وتبيذ ثحج زض ايه وًقبتبض ،کيفيبت مفُبً «ظمببن» زض وٓبب ؾبطمبيٍزاض ي اَميبت ظمببن
اوتعاٖي(ياحسَب ظمبن -ؾبٖت) زض کباليي قسن مکبن ي فًبؾت .زض ياقٕ َمببنَبًض کبٍ مببضتيىً زض
ضؾبوٍ ذًز زض ؾبل  2012ثب ٖىًان (ظمبن ،ؾبطمبيٍزاض ي ثيگببوگي :رؿبتبض ارتمببٖي -تببضيري زض
رُت ايزبز ظمبن مسضن)< اقبضٌ کطزٌ اؾت ،کباليي قسن مکبن ميتًاوس پيبمسَبيي ضا ثٍ َمبطاٌ زاقبتٍ
ثبقس .ايه پيبمسَب زض ٖيه ايهکٍ ذًز مٗلًل کباليي قسن مکبن َؿتىس؛ زض ياقٕ ميتًاوىس ٖلت آن ويع
ثبقىس .ثب ثبظاض قسن ،تزبض قسن ي پًوي قسن مکبن فطنتي ثطا افطاز ي گطيٌَب نببحت ؾبطمبيٍ
فطاَم مي آيس تب ثب يضيز ثٍ ايه ثبظاض ثتًاوىس ؾًز ظيبز ضا ثسؾت آيضوس .اظ َبطف زيگبط ثبب پبًوي قبسن
مکبنَ ،مًاضٌ فًبَب ي مًقٗيتَب ثکط ي مُلًة قُطَب ي فًبَب کٍ قيمت ظيببزتط وؿبجت ثبٍ زيگبط
مًقٗيت َب زاضوس ،زض اذتيبض افطاز نبحت پًل ي ؾطمبيٍ قطاض گيطز .ثٍ ٖجبضت زيگط َط کٍ پًل ثيكبتط
زاقتٍ ثبقس مي تًاوس زض مًقٗيت َب ،چكم اوساظَب ي فًبَب مُلًة تط ؾکىي گعيىس .امب اظ آوزبب کبٍ

زض وٓب ؾطمبيٍ زاض  ،ثٍ زويل ذهلت تبضيري ؾطمبيٍ ،فبنلٍ َجقبتي زاومب زض حبل گؿتطـ اؾت ،ايه
ثسان مٗىي اؾت کٍ زاومب رسايي گعيىي فًبيي زض چىيه وٓبمي تقًيت ميقًز .اظ ايه ضي انبُالحبتي
چًن ثبال قُط -پبييه قُط ،مطکع -پيطامبًن ذهبلت پبيبساض وٓبب ؾبطمبيٍ زاض اؾبت ي ثبسين چىبيه
ذهلتي ؾطمبيٍ زاض مبَيت ذًز ضا اظ زؾت ميزَس.
کباليي قسن مکبن پيبمسَب ثي قمبض زاضز کٍ اوجتٍ زض يك وًقتبض قبثل تجييه ويؿت؛ امب زض ايبه
مقبوٍ ؾٗي قسٌ اؾت تب حساقل ثٍ ثطذي اظ پيبمسَب آن اقبضاتي قًز .کباليي قبسن مکببن مبيتًاوبس
مؿبول ي مكکالتي ظيؿت محيُي ،ضياوكىبذتيًَ ،يتي ،فطَىگي ،اوؿزب ارتمبٖي ،وبثطاثط اقتهبز -
ارتمبٖي ي ...ضا زض ثط زاقتٍ ثبقس.
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