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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

It has been a long time since the city became a tool for capital 

accumulation, and this accumulation with the built 

environment management has brought about an open 

competition for the conquest of space in a fundamental and 

totalitarian manner. For this reason, the interpretation of urban 

processes in the context of capital has become a leftist 

discourse which considers the transformation of the 

conventional accumulation regime as its goal. The main 

critique of the political economy of space or the current regime 

of accumulation is based on the problem of the complete 

transformation of the living of citizens through the artificial 

environment, which is considered to be the direct space 

representation. In this regard, this study tries to challenge the 

accumulation space in District three of Tehran, establish its 

nature by Grounded theory and conduct semi-structured 

interviews. The results of the research, which was extracted 

based on 17 interviews and a review of 37 articles, show that 

the consequences of capital space at both micro and macro 

levels have a special tendency towards generalization and 

universality, and the division of space is evident. In fact, the 

structure of capital space in the stage of spatial action began 

with unequal competition for the conquest of space, and its 

performance is completely dependent on the structure, 

according to experts. 
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Extended abstract 

Introduction 

It has been a long time since the city 

became a tool for capital accumulation and 

this accumulation with the built 

environment management has brought 

about an open competition for the conquest 

of space in a fundamental and totalitarian 

manner. For this reason, the interpretation 

of urban processes in the context of capital 

has become a leftist discourse which 

considers the transformation of the 

conventional accumulation regime as its 

goal. The main critique of the political 

economy of space or the current regime of 

accumulation is based on the problem of the 

complete transformation of the citizens’ 

living through the artificial environment, 

which is considered to be the direct space 

representation. This study aims to 

investigate the artificial environment in the 

three metropolitan areas of Tehran, known 

as one of the potential centers of capital 

space and great changes in the artificial 

environment in the last three decades, 

which is considered to carry ideology, 

awareness, and knowledge. And from the 

perspective of experts, to examine the issue 

of what is the current artificial environment 

with different types of productive capital, 

services, rent, value, and rationalization to 

reproduce? Moreover, what is the outcome 

of the current space, potentially or actually? 

The importance of this issue stems from the 

fact that perceived space acts as a link and 

interface between spatial action and 

representational space and establishes the 

relationship between production and 

consumption, so recognizing this space will 

be urgent. 

 

Methodology 

This research, using the data theory of the 

foundation, seeks to discover the urban 

problem in the production of the current 

space. After performing the foundation data 

theory, using the qualitative meta-analysis 

method, 37 articles that have been 

published in the field of capital space in the 

last two decades were extracted, and the 

results of this research were compared with 

previous researches. It should be noted that 

in the first step, 185 articles were selected 

from scientific databases based on 

keywords, but after the two-step removal of 

unrelated articles, 37 related articles were 

found in the final selection. 

 

Results and discussion 

From 2000 to 2018, more than 120 articles 

in the critique of capitalism have been 

published worldwide, of which 37 articles 

have been published directly related to the 

capital space. The findings of these articles 

indicate the incompatibility and generalized 

model of the consequences of capitalism in 

space in such a way that they completely 

overlap with each other as well as with the 

findings of the forthcoming research. 

Previous research published in Critique of 

the Capital Space covers almost the entire 

world and is not limited to capitalist 

economies or related forms. In this regard, 

it seems that the main consequence of the 

capital space in the world refers to the 

categories of "unequal competition, 

achievement, and exploitation," as 

explicitly used in 17 studies to confirm 

them. Meanwhile, in District 3, this spatial 

inequality in the distribution system of 

capital accumulation and competition for 

space conquest, as discussed in the section 

on spatial action, is quite obvious, and the 

adaptation of world literature is consistent 

with the current situation in the region and 

the final data of experts. Categories such as 

"alienation, mass consumption, economic 

crisis, undemocratic planning, class society 

and individualistic discourse" which are the 

main reflections of capital space in the third 

region according to the final data taken 

from expert interviews have been less 

studied in world literature. Alternatively, at 

least not mentioned as the main 

consequence. It seems that the 

consequences of capital space at both micro 

and macro levels have a special tendency 

towards a kind of generalization and 

universality, and the division of space is 

one of the most general words that can be 

named in the form of this generalized 

model. In all the main categories of socio-

economic and even managerial drainage, a 

kind of transformation has taken place in 

the produced space, which is a reflection of 

the process of space production. In fact, the 
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structure of capital space in the stage of 

spatial action began with unequal 

competition for the conquest of space, and 

its performance, according to experts, is 

completely dependent on the structure. 

 

Conclusion 

In this research, the space production 

process in the spatial representation or 

imaginary space stage has been studied, in 

which the profile of the artifact 

environment or spatial action was also 

identified. What is obtained in the analysis 

and based on the proposed spatial 

representation model is based on spatial 

action and capital structure in the three 

regions of Tehran, which identified the 

competition for space conquest in the 

artificial environment. The reflection of this 

competition, together with the mediating 

conditions and interventions, creates a 

situation that is actually and potentially 

commented on by experts, and the result is 

a theoretical model that reflects some of the 

urban issues. Expert statements are of 

fundamental importance in two respects. 

First, it makes it possible to make 

comparative comparisons between 

knowledge and practice or science and 

experience, and on the other hand, it helps 

debate literature to make a scientific and 

perhaps intangible exploration of the space 

of representation and to compare the 

conditions of the region with world 

literature. The two-stage theoretical model 

shows that spatial action includes the 

contextual and mediating conditions that 

were examined, along with the intervention 

conditions that experts consider from a 

personal point of view, carrying new socio-

economic formulations in two mental 

dimensions. Furthermore, the real (although 

it is impossible to distinguish between them 

with certainty) is effective in all aspects of 

citizens' lives. The theoretical model 

suggests that learning and inclusion are 

plundered in such an environment, and in 

the same way that capitalist species 

compete with irreconcilable contradictions 

in space, its representation is a continuation 

of the stream that leads to the reproduction 

of relations of production. The sharp edge 

of criticism of such an atmosphere targets 

not only the economic sphere but also 

pathologies the shift in the distribution of 

power in such a way that it even directs the 

planning system in favor of major 

economic actors, some of which are clearly 

visible. However, like the culture industry, 

part of it invisibly creates new 

developments. 
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ای ازمانده و به عرصهدیرهنگامی است که شهر؛ این فضای تمدن ساز و آزادی ساز؛ از رسالت نهایی خود ب
پایان سرمایه تقلیل یافته است. به همین دلیل، تفسیر فرایندهای شهری در چارچوب برای انباشت بی

سرمایه، به گفتمان انتقادی بدل گشته که مبارزه برای دگرگونی رژیم انباشتِ مرسوم را آرمان خود 
عیار زیست کنونی، بر مسئله تحول تمامپندارد. نقد اصلی بر اقتصاد سیاسی فضا یا رژیم انباشت می

ساخت توسط سرمایه تکیه دارد که حوزه بالواسط آن فضای پنداشته است. شهروندان از طریق محیط انسان
شهر تهران، در همین راستا این پژوهش تالش دارد تا با ترسیم نیمرخ فضای انباشت در منطقه سه کالن

های نیمه ساختاریافته به چالش کشد. نتایج پژوهش که بر م مصاحبهماهیت آن را به روش داده بنیاد و انجا
دهد که پیامدهای فضای سرمایه در هر دو شده؛ نشان میمقاله استخراج 37مصاحبه و بررسی  17اساس 

 نیتریکلی دارد و دوپارگی فضا از شمولجهانی و افتگیمیتعمنوعی سطح خرد و کالن گرایش خاصی به
ی اصلی، زهکشی هامقولهی کرد. در تمامی گذارنام افتهیمیتعمدر قالب این مدل  توانیم واژگانی است که

اجتماعی و حتی مدیریتی در حال رخ دادن است و نوعی دگردیسی و دوگانگی در فضای -اقتصادی
ه کنش داده که بازتاب فرایند تولید فضا است. درواقع ساختار فضای سرمایه در مرحلتولیدشده منطقه سه رخ

فضایی با رقابت نابرابر بر سر تسخیر فضا آغاز گشته و عملکرد آن نیز مطابق دیدگاه کارشناسان وابستگی 
ای که سرمایه در جایگاه سوژه و شهروندان در مقام ابژه گونهتمام و کمالی به ساختار سرمایه دارد به

ی دارهیسرمای هاتیمزور دقیقاً در تضاد با فضای سرمایه التقاطی یا تولید فضای سرمایه مح اند وقرارگرفته
 است.
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 ,Soja) است قرارگرفته موردبررسی ایبرجستهاخیر توسط محققان  هایسالآن، در  برآیندهایمفهوم فضا و فرایندها و 

1996; Massey, 2005; Harvie, 2009; Wharf and Arias, 2009; Beswick et al, 2015; Graziadei et al, 

که منجر به  هاییعاملیت. نگرندمیتولید فضا از منظر اقتصادهای حاکم بر جامعه  هایمایهبه زیست هرکدامکه  (2017

اما به معنای مردمی و اجتماعی بودن تولید فضا نیست. در ساختار  دهندمیرخ  فضای اجتماعدر  شوندمیتولید فضا 

. شودمیاز دیدگاه لوفور و مارکس محسوب  و مناسبات اجتماعی فضا اجتماعی؛ اقتصاد و سیاست دو رکن اصلی تولید

را  ساختانسانمحیط تا  اندتالشدارند در  به عهدهدولت، سرمایه، ایدئولوژی و هر نهاد و سازمانی که عاملیت فضا را 

، فضا در ترصریحبیان عرضه نمایند. به  شدهتحمیلیک محصول  مثابهبهخودشان تولید کنند و  خاصمتناسب با نیازهای 

(. Aghaei et al, 2020رسالت آن است ) تریناصلیو بازتولید روابط تولید  گرددمیچارچوب روابط تولیدی جامعه خلق 

 هایعاملیتیا به عبارتی؛  زنندمیاجتماعی در فرایند تولید فضا، بازتولید فضای اجتماعی را رقم  سازمان بر همین مبنا

)اقتصادی،  هاتودهکه محصول آن به بازتولید روابط تولید متکی بر سرمایه  نمایندمیضایی را تولید اجتماعی و مردمی، ف

. این فضا همان چیزی است که شودمیاجتماعی، فرهنگی، طبیعی، فیزیکی، هوشمندی و سایر اشکال سرمایه( منجر 

 "فضای ادراکی، نمادین و ارگانیک"عنوانبهن فیلسوف برجسته آلمانی از آ "(1874-1945) رریارنست کاس"قبل،  هادهه

اقتصادی  هایعاملیتدر نقطه مقابل فضای سرمایه با  دقیقاًاین فضا  به گواه لوفور (.Cassirer, 1994: 42-43) نام برد

 تریالکتیکخلق فضا از یک  هایشیوهلوفور در تشریح تولید فضا یا (. Lefebvre, 1991و همه متعلقاتش قرار دارد )

 )فضای پنداشته( فضایی هایبازنمایی، (ساختانسان)محیط  عمل یا کنش فضایی"شامل  بهره گرفت بستههمو  تاییسه

که اگر  دهدمیپیرامون این انسجام ارگانیک، لوفور هشدار (. Lefebvre, 1991) ")زندگی روزمره( و فضاهای بازنمایی

انضمامی و  صرفاًو اگر آن را  دهدمیمه استحکاماتش را از دست یک مدل ذهنی تلقی گردد ه عنوانبهاین تریالکتیک 

تولید مادی،  نشستبر هم(. پس ناگزیر باید Lefebvre, 1991)است  محدودشده شدتبهعینی دریابیم، در این صورت 

 Aghaei et) مدل حفظ شود مداری تصور نماییم تا گردش زمانیکتولید ایدئولوژی و تولید معنا را در یک مکان و در 

al, 2020) فضا عملی  -بر  -در داریسرمایهکه هژمونی  گیردمینشات  ازاینجا. اهمیت تحلیل لوفور از تریالکتیک

از این حقیقت غافل  تواننمی درواقعبه جامعه؛ کنترل ساختار فضاها و بازتولید آن تضمین گردد.  بخشینظمتا با  شودمی

ظرفیتی  سانبهدارد و فضا  به دستام توان بر سر مبارزه از تصرف فضا، ابتکار عمل را بورژوازی با تم داریسرمایهشد که 

و  ایدئولوژیسلطه هر نهادی، سازمانی،  را تسهیل نماید. ایمبادله هایابژهتا گردش و بازتولید  کوشدمی چندبعدی

انتزاع انضمامی  سانبهزیرا فضا  ، شخصی و هر چیزی بر فضا به معنای سلطه بر مکان و زمان استایطبقهتفکری، 

پس ناگزیر  .باشدمیبر فضا به معنای سلطه آن بر مکان و زمان نیز  داریسرمایهسلطه  درنتیجه شودمی)واقعی( شناخته 

مداری  گردشتصور نماییم تا  زمانیکتولید مادی، تولید ایدئولوژی و تولید معنا را در یک مکان و در  نشستبر همباید 

در ثابت و  هایسرمایهکه حامل  ساختانسانبا خلق محیط  سرمایه محوردر این راستا شیوه تولید فظ شود. مدل ح

 پردازدمی تحت عنوان فضای پنداشته ( به تولید ایدئولوژی، آگاهی و دانش مرتبط با خودHarvey, 1985است ) گردش

(Lefebvre, 1991)، شهری  مسئلهدر چنین فضایی . دهدمیقرار  تأثیرت که در نهایت زندگی روزمره شهروندان را تح

زیست اجتماعی با تحوالت  مایهبنهد داد و اتولید فضای اجتماعی جای خود را به تولید فضای اقتصادی خو این است که

تهران  شهرکالنمنطقه سه  ساختانسانشگرفی همراه خواهد بود بر همین اساس این پژوهش درصدد است تا در محیط 

فضای پنداشته که حامل  شودمیدر سه دهه اخیر شناخته مستعد فضای سرمایه  هایکانونیکی از  عنوانبهکه 

بپردازد که محیط  مسئلهقرار دهد و از منظر کارشناسان به بررسی این  موردبررسیایدئولوژی، آگاهی و دانش است را 

مولد  هایفعالیت) خدماتی، (کارگر برمولد و  هایفعالیت) تولیدی هایسرمایهمختلفی از  هایگونهکنونی با  ساختانسان



 23                ...                                                                  پنداشته یفضا یشناسفضا؛ مساله دیتول ندیبرآآقایی و همکاران / 

بازتولید به چه امر  مصرفی و تجملی( هایفعالیت) عقالنیت سازو  ارزش ساز، مولد( غیر هایفعالیت) ، رانتی(برسرمایهو 

فضایی اولین  هایکنشنقد و تفسیر این  چیست؟بالفعل  و یابالقوه  صورتبهفضای کنونی  برآیندگرایش دارد؟ و  شدنی

حلقه  منزلهبهکه فضای پنداشته  گیردمیشات ن ازآنجااهمیت این موضوع  و گرددمیقلمداد  ریزیبرنامهگام برای هر نوع 

ن بنابرای سازدمیتولید و مصرف را برقرار  میان و ارتباط کندمیو واسط میان کنش فضایی و فضای بازنمایی عمل 

از اقتصادهای المکان در  ایآمیزهاخیر  هایدههود بخصوص آنکه در محدوده مطالعاتی در شناخت این فضا مبرم خواهد ب

این  نتیجتاًکه  است ساختهآشکار  عیاریتمامو رقابت بر سر تسخیر فضا را به شکل  قرارگرفتهبرابر اقتصادهای سنتی 

و از فردگرایی، سوژگی کاال و سرمایه، که محدوده مطالعاتی دارای فضایی ضد توسعه، ممل کندمیرا تقویت  فرضپیش

 تواننمینبوده و  موردتوجه. این نقد و تفسیر در چارچوب فضای سرمایه در تحقیقات پیشین داخلی بیگانگی و ... باشد

-شهری )بخصوص طرح تفصیلی منطقه سه و طرح ساختاری هایطرحدر  همچنینپژوهشی در این زمینه را مثال زد و 

به  اندورزیدهاز پیامدهای آن غفلت  اندنمودهورود سرمایه به فضا را فراهم  هایزمینهان( که همواره راهبردی شهری تهر

 برآیندهایو  هاایدئولوژی، نیمه ساختاریافته هایمصاحبو  داده بنیاداز روش  گیریبهرههمین دلیل در این پژوهش با 

 .گرددمیمرتبط با فضای سرمایه استخراج 

 

 مبانی نظری

اما اصالت این بحث به لوفور  و سابقه آن کهن است شودمیاست که به کرات استفاده  ایواژهضا و تولید آن؛ ف

. لوفور در تشریح تولید فضا (Lefebvre, 1991) شودمینسبت داده  "تولید فضا" کنندهگیجفرانسوی، در کتاب معروف و 

 هایبازنمایی(، ساختانسانعمل یا کنش فضایی )محیط "مل شا بهره گرفت تاییسهخلق فضا از یک مدل  هایشیوهیا 

بازنمایی فضایی لوفور بعدها توسط  (.Lefebvre, 1991) "فضایی )فضای پنداشته( و فضاهای بازنمایی )زندگی روزمره(

یط هاروی اعتقاد دارد که مح شد. استفادهو چرخه دوم انباشت سرمایه  ساختانساندیوید هاروی تحت عنوان محیط 

که فضای فیزیکی در  ایگونهبه (Harvey, 1985)برای غلبه بر فضا است  داریسرمایه روندهپیشتنها ابزار  ساختانسان

ساختار و قالب تحرکات شهری  همانندو  شودمیروزمرگی زندگی شهری تولید  نهایتاًراستای تسلط بر زندگی روزمره و 

. این گرددمیژی مرتبط با این فضا تحت عنوان فضای پنداشته تولید ایدئولو . در گام بعد گفتمان وکندمیعمل 

ایدئولوژی ذهنی از طریق ساختارهای فیزیکی )کنش فضایی(، نوع خاصی از رفتار و زندگی روزمره را از شهروندان طلب 

ی خود، گریزی جز زیرا فضاهای فیزیکی و ذهنی جهت بقا است داریسرمایهبازتولید چرخه  به دنبال نتیجتاًو  کندمی

از ساختارهای موجود را ندارند که در نهایت زندگی روزمره  گیریبهرهجهت  نماانسان هایرباتشهروندان به  شدنتبدیل

 ترینایپایهبه همین دلیل اهمیت ایدئولوژی فضا از  (Zieleniec, 2007) سازدمی متأثرشهروندان را در فضای بازنمایی 

و به منطق آن وابسته  تسخیرشدهسرمایه  واسطهبهفضا  کهازآنجایی .شودمیشهری محسوب مفاهیم مرتبط با زیست 

را در زندگی روزمره تحمیل  داریسرمایهزاییده شده است شکل روابط  داریسرمایهگشته است و از ایدئولوژی و عقیده 

ی کنونی[ را به اطاعت واداشته و موجود ]فضاها هایبخش تنهانه داریسرمایه(. Saunders, 1981: 156) کندمی

و  هاسازمان ازجملهرا که از قبل هستی یافته بود سرنگون ساخته است  هر آنچهفضاهای جدیدی را تولید نموده بلکه 

در  داریسرمایهنمونه؛ قدرت  عنوانبهشهری و زندگی روزمره.  هایواقعیتنهادها، و حتی اوقات فراغت، هنر، دانش، 

 (.Lefebvre, 1973: 88) شودمینمایش داده  انگیزاعجابطریق معماری نمادین و عمدتاً عمودی و  فضاهای شهری از
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 عمل )کنش( فضایی، بازنمایی فضایی و فضای بازنمایی تنیدگیدرهم. مدل تریالکتیکی لوفور و 1 شکل

 (Lefebvre, 1991 )با اقتباس ازمنبع: 

 

شد.  مندعالقه، لوفور به تحلیل زندگی روزمره در دنیای مدرن 1940ز دهه ا درواقعپیش از بحث ایدئولوژی و فضا و 
و اساس عمل و رفتار  هابنیان، در فضا درواقعو  در زندگی روزمره هاگروهو روابط افراد و  هافعالیتبدین معنا که چگونه 

فیلسوفان باید آن را از طریق فهم ؟. از دیدگاه لوفور، تحلیل زندگی روزمره چیزی است که کندمیاجتماعی را فراهم 
ایدئولوژی از "جهان مدرن درک کنند و تغییرات اساسی را در آن ایجاد نمایند. لوفور بعدها خود این مفهوم را پروراند که 

هر نوع فضای پنداشته که با بازتولید روابط تولید در ارتباط باشد امری  درواقع ."است ناپذیرجداییفضای دریافته 
عملی  تأثیر. در چنین حالتی؛ ایدئولوژی یک کندمی)دریافته( را بازتولید  شدهادراکوژیکی است و در نهایت فضای ایدئول

از تبانی در جهت  عبارت است(. نقش ایدئولوژی در چارچوب فضا Lefebvre, 1991دارد ) داریسرمایهبر بقا و سلطه 
باید پیوسته جهت حفظ  گرسلطهطه یک رابطه پویاست که در آن سل بدین ترتیبو استثمارشده.  استثمار کنندهموافقت 

ایدئولوژی است که لوفور حتی پا را قدمی فراتر گذاشته  پیش برندهجایگاهش در تقال باشد. این سلطه متضمن رهبری و 
ر، ظهور . برای لوفوکندمیقدرت و سیاست بر فضا توصیف  گرایانهسلطهبخشی از عمل  مثابهبهرا  ریزیبرنامهو 

مربوط به یک سده اخیر )اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم( است. ایدئولوژِی  1ایدئولوژی مثابهبه ریزیبرنامه
 توانستمیکه از طریق آن، فضا  گرفتمیدر نظر  ایابژهاز این تاریخ به بعد فضاهای شهری را همانند  ریزیبرنامه

یک کاالی مصرفی؛ تقسیم و  مثابهبهو بر آن استیال یابد یا آن را برای فروش  بازنمایی شود )فضای زیسته تولید گردد(
البته الزم به ذکر است . (Zieleniec, 2007) گیردسودآور( در نظر  منحصراًتفکیک نموده و برای کارکردهای خاصی )

وی؛  شدهسازماندهیا دیدگاه برخالف لوفور و در تقابل بمتضاد با لوفور هم در این زمینه برجسته است.  هایدیدگاه
مسئله فضا را بخشی از  صرفاًو  شناسدنمیخاص در مورد فضا را به رسمیت  اینظریه "2مسئله شهری"کاستلز در کتاب 

. از دیدگاه مانوئل کاستلز، فضا یک محصول پیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کندمیاجتماعی قلمداد  هایتئوری
اصلی مشخص گردند کاستلز به  هایعاملیت. اما اگر بنا باشد باشدنمی تک عاملی صرفاًاست و  اینشانهتکنولوژیکی و 

سیاسی و  هایسیستمتبعیت از منطق آلتوسری، ساختار اجتماعی را مرکب از یک سیستم اقتصادی و همچنین 
ه هر صورت در هر دو دیدگاه، بر . ب(Castells, 1977) کندمیفضا را تولید  ،که کنش میان آنان داندمیایدئولوژیکی 

باید پذیرفت که شهر یک زمینه و مفهوم بر همین اساس شده گرچه منطق آن متفاوت است.  تأکیدفضای ایدئولوژیک 
 کهازآنجایی. شوندمیدر آن روابط تولید از طریق استفاده مداوم از فضا ]و کنترل بر آن[ بازتولید  جایی کهفضایی است 

 داریسرمایهو به منطق آن وابسته گشته است بنابراین فضا از ایدئولوژی و عقیده  تسخیرشدهمایه سر واسطهبهفضا 
( و سرمایه به Saunders, 1981: 156) کندمیرا در زندگی روزمره تحمیل  داریسرمایهزاییده شده است و شکل روابط 

                                                           
ی به معنای، مداخالت زیربرنامهی آشکار است روشنبهاست.  "در جامعه شدهنهینهادو  شده یدهسازمانانضباط  "یک  مثابهبهی از دیدگاه لوفور زیربرنامه . 1

 ی است.تریطوالنی، دارای تاریخچه بسیار ی شهرهاعرصهی فیزیکی، اجتماعی و فضایی در هارساختیزدر  شدهیطراح
2 . The Urban Question: A Marxist Approach (Social structure and social change) 
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از مجموع این نظریات استنباط کرد مبتنی  توانمی. آنچه یابندمیجایگاه سوژه ارتقا یافته و اجتماع در جایگاه ابژه تنزیل 
در آن است دچار نوعی دگردیسی  هر آنچهسرمایه به تصرف و سلطه بر فضا دست یابد، فضا و  کهمادامیبر این است که 

یرا در یک برچسب نامعقول و غیرعقالنی زد ز هادیدگاهبه این  تواننمیبنیادین در راستای هژمونی سرمایه خواهد شد. 
بر  فضا و فضا بر زندگی مردم را نمایان ساخت. برسرمایهاین فرضیه را به تائید رساند و چیرگی  توانمیتحلیل تاریخی 
اقتصادی و سیاسی مرتبط با  هایعاملیتهش را بر این اساس طراحی کرد که ومدل نظری پژ توانمیهمین اساس 

واقعی دست خواهند زد که از  حالدرعینفوری به تولید فضای انتزاعی ولی لو گانهسهطی فرایند  سرمایه محوراقتصاد 
تبدیل به ابژه برای تحقق انباشت  هاعاملیتو از سوی دیگر کل فضا و حتی  کنندمیابژه را طراحی -دوگانه سوژه سویک

مبتنی بر ساختاری است  گرددیماستنتاج  داریسرمایهو یا ایدئولوژی  داریسرمایهاز عاملیت  آنچهسرمایه خواهند شد. 
است تا بازتولید روابط تولید را فراهم سازد. مارکس سوژه را در صاحبان سرمایه؛ و  شدهتقسیمکه به دو بخش سوژه و ابژه 

. لوفور پنداردمی داریسرمایهمبتنی بر  ریزانبرنامهو  هادولتیا ایدئولوژی  داریسرمایه هایعاملیتلوفور سوژه را در 
واقعی[ را تولید کرده است  حالدرعینفضاهای انتزاعی ]ولی  ،داریسرمایهو نو  داریسرمایهکه  کندمیبیان  صراحتبه

آن قدرت پول و قدرت دولت سیاسی را در اختیار دارد.  واسطهبهکه  گیرددر برمیرا  "منطق نوین"و  "جهان کاالها"که 
، مراکز تجارت و فرایندهای عمده تولیدی؛ و از دیگر سو بر هابانک وسیع از ایشبکهمبتنی بر  سویکاین فضا از 

 شهری شدناطالعاتی متکی است ]جهت گردش سرمایه؛ که هاروی نیز در کتاب  هایشبکهو  هافرودگاه، هابزرگراه
که از  گیردمینشات  ازاینجاسوژه و ابژه  بودگی بین سرمایه در بحث چرخه دوم سرمایه به آن اشاره دارد[. دیالکتیک و در

پویا و پررونق اقتصادی در جریان است ولی از سوی دیگر، فضاهای شهری ]فضاهای تاریخی شهر،  هایفعالیت سویک
( و Lefebvre, 1991: 53اصلی تولید ثروت فرهنگی، روابط و تعامالت اجتماعی[ از هم فروپاشیده است ) هایسرچشمه

شهر را به ورطه نابودی کشانده است و فضاهای متناسب با نیازهای خاص خود  بژهاگردش و انباشت،  سرمایه برایسوژه 
 .نمایدمیرا بازتولید 

 

 
 مرتبط با سرمایه هایعاملیتتولید و بازتولید فضا توسط مدل نظری پژوهش: . 2 شکل

 (Lefebvre, 1991منبع: نگارنده )با اقتباس از 

 

 روش پژوهش
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داده نظریه شهری در تولید فضای کنونی است.  مسئلهدرصدد کشف  1داده بنیادریه از نظ گیریبهرهاین پژوهش با 

 مورداستفادهکیفی و استقرایی است که تاکنون در مطالعات شهری کمتر  شناختیروشاز  ایگونه ،یا مبنایی بنیاد

ضعیت موجود را بر مبنای تحلیل ادراک ذهنی افراد از و تواندمیاما تمرکز بیشتری بر فرایند تحلیل دارد که  قرارگرفته

و  زریگل یبارن ]از سؤال باز و نیمه ساختاریافته[ استخراج نماید. بانیان این تئوری یعنی کدگذاری شدهسیستماتیک و 

 ,Acun, Acun and Yilmazer) توصیف کردند "کشف نظریه از طریق داده"آن را تحت عنوان  آنسلم اشتراوس

2018; Silverman, 2011)  در یک شرایط حداقلی به توسعه ]یا اصالح[ یک نظریه منجر گردد  تواندمیکه(Corbin 

1990and Strauss,  .) گیرددر برمیرا  4و انتخابی 3، محوری2عمده شامل کدگذاری باز گامسهاین نظریه (et  Watts

al, 2017)  هایپاسخاست.  ساختاریافته نیمهکه مستخرج از پاسخ کارشناسان و خبرگان به سؤال باز در یک مصاحبه 

و  آیدمی به دستو در نهایت اشتراکات و تضادها  شودمی( 2018)نسخه  5مکس کیو دی ای افزارنرموارد  کدگذاری شده

که از کارشناسان پرسیده  سؤالیدر این پژوهش . گرددمی؛ ارتباط ساختاری کدها و نظریه جدید ارائه بر مبنای کلیدواژگان

در  1منطقه مطابق جدول شماره  ساختانسانمحیط  رخنیموضعیت موجود منطقه سه شهر تهران است که  شد، بر مبنای

 .اختیار آنان قرار گرفت

بر زیست  تأثیرگذاریمختلفی از انباشت سرمایه قابلیت  هایگونهدر منطقه سه با  ساختانسانمحیط  رسدمی به نظر

فضای سرمایه متناسب با ساختار خود گرایش دارد. همین  بندیصورتونی به شهروندان را خواهند داشت و شیوه تولید کن

مختلف تولید در فضاهای مستعد منطقه استخراج گردد و بر  هایشیوهانباشت همراه با  هایگونهموجب گشته تا  مسئله

 انجام گیرد. داده بنیادتحلیل  هاشاخصاساس این 
 

 انباشت هایگونهر حسب . ساختار گردش سرمایه در منطقه ب1جدول 

                                                           
1- Grounded Theory (GT) 
2- Open Coding 

3- Axial Coding 

4- Selective Coding 

5- MAXQDA 

 الگوی توزیع تعداد هازیرشاخص هاشاخص

 انباشت تولیدی

 محورهای ارتباطی فرعی واحد فعال و نیمه فعال 50 اقتصادی تولیدی هایبنگاه

 اقتصادی بازرگانی هایبنگاه
و  ایواسطههزار واحد )اغلب  4بیش از 

 بازاریابی کاالهای خارجی(
 کل فضای منطقه

 انباشت
 خدماتی

 محورهای ارتباطی درجه یک و دو واحد 20 و مراکز اقامتی مجلل هاهتل

خدمات  هایشرکت
 مسافرتی

 شعبه 300
کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک، 

 دو و محلی(

و  المللیبین ونقلحملدفاتر 
 داخلی

 شرکت 79
کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک، 

 دو و محلی(

 نمایندگی 563 دفاتر بیمه
کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک، 

 دو و محلی(

دفاتر حسابرسی، حقوقی و 
 امور اقتصادی

 مؤسساتدرصد از  15موسسه ) 34
 تهران(

کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک، 
 دو و محلی(

 شبکه بانکی
 هایبانکدرصد از  10شعبه ) 410

 تهران(
ه یک، کل محورهای ارتباطی منطقه )درج

 دو و محلی(

انباشت 
عقالنیت 

 برند و لوکس هایفروشگاه
واحد )پوشاک، کفش،  300بیش از 

 (خانگیلوازموسایل چرمی و 
کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک، 

 دو و محلی(
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 گیردمیقرار  )گام سوم( داده بنیادنظریه  شناختیروشکه در چارچوب  )گام دوم( و فرضیه )گام اول( پس از ارائه سؤال

پژوهش متشکل از کارشناسان و امعه آماری است. جامعه آماری نمودن ج اقدام مشخص ترینمحوریدر گام چهارم 

و شهر )فضای  داریسرمایهدر زمینه  ترخاص صورتبهعام در زمینه اقتصاد شهری و  صورتبهنخبگان علمی است که 

مشخص اجرایی نا هایدستگاهدانشگاهی و  هایبخش توجه به کثرت سرمایه( تخصص دارند. حجم جامعه آماری با

 گرددمیافراد انتخاب  ترینشاخصو از میان آنان  یابدمیاست. در مرحله پنجم؛ جامعه آماری به جامعه نمونه تقلیل 

به  هانمونهو میزان پاسخگویی  هادادهاشباع  بنا برو تعداد آنان  دهندمیبنابراین متخصصان مربوطه حجم نمونه را شکل 

نیز با توجه به کیفی بودن پژوهش و لزوم استناد کردن به  گیرینمونه. روش انددهشبرگزیدهنفر  17به تعداد  سؤاالت

ارسال  نظرانصاحبهدفمند انتخاب گردید. در گام بعدی سؤال پژوهش برای -غیرتصادفی صورتبه ،نظرات متخصصین

فرایند  ،هاپاسخاهده تمامی نظرات و مش آوریجمعبه عمل آمد که پس از  گریپرسش بارهدراینیا قرائت شد و از آنان 

و مدل  بندیجمعسه سطح باز، محوری و انتخابی انجام شد و در گام نهایی، پس از تحلیل و آزمون فرضیه؛  درکدگذاری 

 Glaser And) این روش پردازاننظریههمانند  ارائه گردید. الزم به ذکر است بیان گردد که متن مصاحبه نهایی

Strutzel, 1968; Ley, 2004; Glaser, 1978; Pandit, 1996)  نظری تحلیل گشته بدین معنا  گیرینمونهبر اساس

 نظرانصاحب تأکیداتو  هاگزاره ترینمهمآغاز، و  هادادهزمان فرایند کدگذاری طور همکه پس از اولین برداشت، به

این پژوهش موجب  یفی بودنک ٔ  وجه استخراج شد و این روش تا زمانی ادامه یافت که اشباع نظری حاصل گشت.

، (Winter, 2000) گشته تا روایی و پایایی آن برخالف تحقیقات کمی متکی بر متناسب بودن طراحی و فرایند کار

در همین راستا چهار تن از اساتید همکار )اساتید راهنما و  ؛ و تفهیم کامل سؤال پژوهش باشدارتباط صحیح هدف و سؤال

 ازجملهاین امر، بازبینی و اصالحات مورد به مورد این بخش را در تمامی مراحل  خصصینمت عنوانبه( رساله مشاور

به سؤال  دهیپاسخ. ضمن آنکه اندداده، فرایند کدگذاری و استنتاج نهایی را انجام تحلیلطراحی سؤال اصلی، فرایند 

و  هاتحلیلرفتن  به حاشیهوگیری از توسط جامعه نمونه نیز مصداق پایایی و روایی این بخش از پژوهش است. جهت جل

در اختیار آنان قرار گرفت تا ایده ذهنی و  نیززمان با ارائه پرسش و فرضیه به کارشناسان؛ کلیدواژگانی انحراف مباحث؛ هم

حول مسائل اقتصادی  سرمایه ذهنی و واقعی انباشت برآیندهایمحدود به  صرفاًو چارچوب پاسخ برای آنان شکل گیرد. 

اما  در برگیردرا نیز ممکن است  محیطیزیستمدیریتی، سیاسی و  ازجملهفرهنگی است )گرچه سایر ابعاد -تماعیو اج

؛ بخش مدیریتی در زیرمجموعه برخی از مثالعنوانبه. گیرندمیعمدتاً در زیرمجموعه سایر ابعاد جای  هابخشاین 

باز  صورتبهجموعه اقتصادی(. در چنین شرایطی سؤال در زیرم محیطیزیست طورهمینکدهای اجتماعی قرار دارد و 

 سازی
 تجمالت

ارزش انباشت 
 )مصرفی( ساز

 واحد 109 فرنگی هایرستوران
 کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک،

 دو و محلی(

 واحد 94 لوکس فودهایفست
کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک، 

 دو و محلی(

 واحد 127 هاشاپکافی
کل محورهای ارتباطی منطقه )درجه یک، 

 دو و محلی(

 انباشت رانتی

 اراضی بایر
بیش از یک هکتار در محورهای 

 ارتباطی با کارکرد اقتصادی
)درجه یک، کل محورهای ارتباطی منطقه 

 دو و محلی(

 بازار زمین و مسکن
پشتیبانی از تولید سود با قابلیت تورم 

 سال 7درصدی در  600
 کل فضای منطقه
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از  گیریبهره، با داده بنیادنظریه  ازآنجاپس  .گرددمیمحسوب  نیمه ساختاریافتهو نوع مصاحبه  قرارگرفتهمورد پرسش 

شد و مقاله که در دو دهه اخیر در زمینه فضای سرمایه به چاپ رسیده است استخراج  37کیفی، تعداد  فرا تحلیلروش 

مقاله بر  185پیشین صورت گرفت. الزم به ذکر است که در گام نخست،  هایپژوهشاین پژوهش با  نتایجمقایسه 

 37، در گزینش نهایی غیر مرتبطمقاالت  ایدومرحلهعلمی گزینش شد اما پس از حذف  هایپایگاهاز  ،اساس کلیدواژگان

 مرتبط یافت گردید.مقاله 
 

 
 ساختانساندر نقد محیط  داده بنیاد. کاربرد نظریه 3 شکل

 

 مورد مطالعهمحدوده 

شهرداری تهران در پهنه  گانه 22یکی از مناطق  عنوانبه 1395نفر در سال  330649 بربالغمنطقه سه با جمعیتی 

و از  2، از غرب با منطقه 6و  7، از جنوب با مناطق 1است. این منطقه از شمال با منطقه  شدهواقعشهر  شمال شرقی

: یالف( حد شمالارتباطی شامل؛  هایشریاناست. مرزهای جغرافیایی منطقه در وضع موجود به  جوارهم 4شرق با منطقه 

: بزرگراه یج( حد جنوب ی؛عتیابان شریابان پاسداران و خیخ ی:ب( حد شرق ؛بزرگراه چمران، بزرگراه مدرس و بزرگراه صدر

 است. محدودشده : بزرگراه چمرانید( حد غرب ؛و بزرگراه همت یرسالت، بزرگراه حقان
 

 
 . محدوده مطالعاتی4شکل 

 و بحث هایافته

 کدگذاری باز
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از نخبگان، تمامی کلیدواژگانی که در نقد )مثبت و منفی(  آمدهدستبه یهاپاسخاز  یریگبهرهدر مرحله کدگذاری باز با 

 صرفاً و  یبندگروهائه گردیده است. این کلیدواژگان بدون جزئی در جدول ار صورتبهتولید فضای کنونی نگاشته شده، 

 .گرددیمارائه  یبنددستهبه شکل خام است که در سایر مراحل کدگذاری، در قالب  شوندگانپرسشبازتابی از اندیشه 
 

 کنش فضایی برآیندهایو  یشناسبیآسمفاهیم در ارتباط با  ارائهکدگذاری باز و پنج مورد . 2جدول 

 تعداد کدهای اولیه مفاهیم کدشماره 

1 

مولد، افزایش بیکاری طبقه کارگر، رانت، فساد اقتصادی،  گفتمان ضد توسعه در فضا، از بین بردن اقتصاد
بانکی به بخش زمین و مسکن، رواج سبک زندگی  یهاهیسرماتسخیر فضا توسط شبکه بانکی، ورود 

از اقتصاد محلی، سلب مالکیت  افزودهارزش، خروج غربی، افزایش ناامنی غذایی برای اکثریت شهروندان
، از بین بردن ریناپذیریس کنندهمصرفغذایی، زوال اقتصاد محلی، نابودی فرهنگ دموکراسی غذایی، 

تسخیر  فرهنگی، یهاارزش، تغییر گرامصرففرهنگ  یسازنهینهادتولیدات داخلی، خروج ارز از کشور، 
، گسترش هاتودهتوسط  حاشیه بودن ، افزایش احساس دریاهیسرماای اهداف و آمال جامعه توسط نهاده

اقتصادی،  ییجوصرفهقناعت نکردن و عدم  ازجملهسنتی  یهافرهنگو دوری از  یپرورتنوندالیزم، 
مسکن، جدایی گزینی اکولوژیکی، کاهش تنوع مسکونی، افزایش ریسک  استطاعت پذیریکاهش 

تضعیف بخش تولیدی، ترغیب طبقه بورژوای دولتی برای ورود به  مولد، یهابخشدر  یگذارهیسرما
 اصلی تولید و بیگانگی. سرمنشأاز  و کاالانسان  فاصله گرفتنعرصه سوداگری، و 

30 

2 

فرهنگ،  یک دست شدنو استاندارد،  محتوایب، انسان پوچ، وارتودهمشکالت در فضای فرهنگی، مصرف 
کاال، غلبه ارزش  یوارگبتنترل افکار و اعمال مردم، استحکام کارگری و مردم، ک یهاتودهکنترل 

، خلق نیازهای غیرواقعی، هاتودهبه سلیقه و اولویت  شکل بخشیدنانحصاری،  یدارهیسرما، رشد یامبادله
 ناخودآگاه. صورتبهمردم، و تحمیل فرهنگ  دهیسازمان

13 

3 

داگری، بیماری هلندی، گرایش به سمت سوداگری زمین و مسکن، بورژوازی مستغالت، ارزش سو
بودن شهر، دولت متمرکز و اقتدارگرا،  سکونتغیرقابلفروشی، آلودگی هوا،  تراکمغیرمولد،  یهاتیفعال

قطبی تکو بروکراسی،  یساالروانیدعدم واگذاری قدرت به سطح محلی، شبکه مالی ناکارآمد، گسترش 
جامعه مدنی، تنزیل سرمایه اجتماعی، تولید فضا بر  یریگلشک، عدم در سایه یهاقدرتفضا، تولید  شدن

 مبنای منافع فردی، بیگانگی شهروندان با فضا، و تضاد با حق به شهر.

19 

4 

از نیروهای متخصص در فرایند توسعه، نابودی مشاغل فکری و هوشمندی، حق تعیین  یریگبهرهعدم 
فضا،  کاالیی شدنرایش به نفع شخصی، نیروی سرمایه، فردگرایی و گ به دستسرنوشت جامعه 

 یزیربرنامهاز طریق صنعت مد، رانت اقتصادی و متعاقب آن رانت مدیریتی و اطالعاتی،  یبخشتیهو
، و هاتیاقل غول گراییاقتصادهای کوچک،  توانمند ساختن، رقابت آزاد بدون منابع محورو نه  گراتیمامور

 .خاص محورتولید فضای 

11 

5 

کالنِ غیرمولد، تولید  یهاهیسرماعمومی، انحصار فضا توسط  یهاعرصهشهروندان در  کاهش قدرت
، تسلط جریان وارتوده، کاهش آزادی انتخاب شهروندان، مصرف غیر دموکراتیکفضای اقتصادی و 

اقتصادی، بازدهی  صرفاً یهایگذاراستیسارکان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه،  برسرمایه
بدون بازدهی اجتماعی، تسلط گفتمان اقتصادی بر فضاهای شهری، طبقاتی شدن فضا، طبقاتی اقتصادی 

 شدن اجتماع، طردشدگی بخشی از اجتماع، و احساس تخاصم در فضاهای شهری.

12 

 

 و جهت افزایش روایی و قرارگرفته مورداشارهدر متن مصاحبه  مستقیماًتمامی کدهای برگرفته از اظهارنظر کارشناسان 

مصاحبه منجر به  17از ارائه کدهای محتوایی یا غیرمستقیم اجتناب شده است. بر همین اساس، متن  هالیتحلپایایی 

دیدگاه غالب کارشناسان  کنندهانیباز کدها،  هرکدامدر  شدهارائهکد یا مفهوم اولیه گردیده است. مفاهیم  304استخراج 

به لفعل آن در بازنمایی فضایی است. در برخی از متون مصاحبه، کارشناسان در زمینه کنش فضایی و تأثیرات بالقوه و با

 هامصاحبهو در برخی از  اندنمودهرا مطرح  یترکالناظهارنظر  اندداشتهکه در دامنه کلی موضوع  یاژهیوتخصص  دلیل

 هابه آنتاکنون کمتر  ( که13و  2اره اشاره گردیده )همانند کدهای شم ایشدهکمتر شناختهبه ابعاد ویژه و شاید  صرفاًنیز 
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 بودن مفاهیم نهفته است. یارشتهانیمتوجه شده و وجه غالب و خاص آن در دیدگاه 

 

 کدگذاری محوری

. هر مقوله برگرفته از دو یا چند شودیمفرعی تبدیل  یهامقولهاز مفاهیم به  هرکدامدر مرحله کدگذاری محوری، 

با بار معنایی  هم محتواامکان مقایسه و گرداوری کدهای  توانیم تریکل یبنددستهمفهوم است که از این طریق با ارائه 

و با  (Selden, 2005)نمود  را کشفمشترک میان آنان  یهانهیزمتا  دینمایممشترک را فراهم نمود. این مقایسه کمک 

فرعی و شماره  یهامقولهکیفی  یبندطبقه. در جدول زیر یافتدستیق مداوم و مستمر به نتایج نهفته در کدها روش تطب

 است. شدهارائهکدهای آن 
 

 فرعی در منطقه سه شهر تهران یهامقولهکدگذاری محوری و تبدیل مفاهیم به  .3جدول 

تعداد تجمیعی  شمار کدها فرعی یهامقوله ردیف
 کدها

 13 1-2-3-5-8-10-11-12-13-14-16 صارگراییانح 1

 33 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17 ییگرامصرف 2

 8 7-9-11-12-15-16 یعدالتیبنابرابری غیرمنصفانه و  3

 7 1-6-9-11-12-14-15 بیکاری و کاهش اشتغال 4

 12 1-3-4-6-11-12-14-15-16-17 فضای رانتی 5

 6 1-3-12-14-15 بیگانگی 6

 12 1-2-4-7-8-9-13-14-17 فرهنگی یهاارزشتغییر  7

 9 1-3-9-11-14-16 سوداگری 8

 4 2-4-6-16 فضا کاالیی شدن 9

 17 1-5-6-7-8-11-12-13-14-15-16-17 فضا طبقاتی شدن 10

 13 1-3-5-6-9-14-15-16-17 اقتصاد غیرمولد 11

 3 1-10 نابودی اقتصاد محلی 12

 9 1-2-5-16 )افکار و اعمال(کنترل شهروندان  13

 11 1-6-7-11-13-14-17 تضاد با توسعه 14

 6 4-6-7-8-17 نابودی خالقیت و کارآفرینی 15

 5 2-7-11 تولید نیازهای ساختگی 16

 5 2-7-10-12-13 از بین بردن آگاهی شهروندان 17

 14 3-4-5-11-12-13-17 قدرت متمرکز 18

 9 1-2-6-7-11-15-17 طردشدگی 19

 5 3-8-15-16-17 ناپایداری اقتصادی 20

 7 4-6-7-8-12-14 رقابت نابرابر 21

 3 1-14-17 خروج منابع ارزی از کشور 22

 11 1-5-8-9-10-16-17 غیرمولد یهابخشدر  افزودهارزشخلق  23

 10 1-8-9-10-12-14 کارگر برنابودی بخش مولد و  24

 13 3-6-8-11-13-14-17 جامعه مدنی یهاهیسرمازوال  25

 12 1-3-6-7-10-12-15 عدم تحقق شهر خوب 26

 7 1-5-6-14-17 تولید فضای متخاصم 27

 5 2-11-12-16 کاال یوارگبت 28

 5 3-4-6-7 تقدم منافع فردی بر اجتماعی 29

 6 1-5-10-12-17 تولید دانش متضاد با روند توسعه 30

 10 1-4-5-8-10-12 سلطه اقتصادی بر فضا 31
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 19 4-5-6-9-10-11-12-13-14-17 ناکارآمد یگذاراستیسو  یزیربرنامه 32

 10 1-3-4-6-7-9-13-14-15 فضای بدون نظم 33

 

مقوله فرعی از مفاهیم اولیه استخراج گردید. تعداد اندکی از مفاهیم در چند مقوله وجه کاربردی  33در جدول فوق، 

فرایند تحلیل از ادغام  ترقیدقمختلف دارد که جهت بررسی  یهاهمقولداشته و از این طریق اشاره مستقیمی به 

امتناع شده و از کاربرد چندجانبه برخی از مفاهیم بهره گرفته شد. بیشترین وجه اشتراک در مفاهیم اولیه در  کیبهکی

، مقوله ازآنپس. است شدهاشارهتجمیعی به آن  کد 33مصاحبه و  15نمایان است که در بیش از  "ییگرامصرف"مقوله 

 یهامقوله، داده بنیادمصاحبه قرار دارد. در ادامه تحلیل  10تجمیعی در  کد 19با  "ناکارآمد یهااستیسو  یزیربرنامه"

)از جزئیات به کلیات( در راستای ارائه نظریه جدید که  یمراتبسلسلهو فرایند  شوندیماصلی تجمیع  یهامقولهفرعی در 

 .رسدیمژه منطقه سه تهران است به اتمام منطبق با شرایط وی

 

 کدگذاری انتخابی

( 2003)آالن، فرعی است  یهامقولههرچه بیشتر مفاهیم و  افتنی آن قوام ازآنجادر مرحله کدگذاری انتخابی که هدف 

الوه بر اعتبار اولیه بپردازد و ع یهاداده دهیسازمانبه  تریکل یبنددستهمحقق تالش دارد تا با رویکرد اکتشافی و 

اصلی در کدگذاری انتخابی توسط  یهامقولهبخشیدن به نظریات پیشین در راستای نقد آن گام بردارد. بر همین اساس 

فرعی است که در مراحل قبل فرایند خطی آن  یهامقولهحاصل مفاهیم و  هامقولهکه این  شوندیمنگارندگان انتخاب 

 یهامقولهاز  هرکدامو بار معنایی مشترک  اشتراکاولیه بر اساس وجه  یهاداده یسازکپارچهیطی شد و در این مرحله 

 .رسدیمفرعی به انتها 
 

 فرعی به مقوله اصلی در منطقه سه شهر تهران یهامقولهکدگذاری انتخابی و تبدیل  .4جدول 

                                                           
 تریسر تی منطقه سه با ادبیات جهانی در هاافتهاست در جهت تطبیق ی ذکرشدهی اصلی هامقولهاز  هرکدامیی که در جدول فوق در برابر در هاشماره . 1

 بعدی بکار رفته است.

 اصلی یهامقوله فرعی یهامقوله اصلی یهامقوله فرعی یهامقوله زمینه

رما
 س

ی
ضا

ف
ی

اط
لتق

ه ا
ی

 
 ؛گراییمصرف 

 .تولید نیازهای ساختگی 
 1(1مصرف انبوه )

 نابودی خالقیت و کارآفرینی؛ 

 سلطه اقتصادی بر فضا؛ 

 .نابودی اقتصاد محلی 

 یهاتیعاملفضا و  یگابژه
 (8اجتماعی )

 انحصارگرایی؛ 

 .قدرت متمرکز 
 (2قبضه قدرت )

 کنترل شهروندان )افکار و اعمال(؛ 

 ی شهروندان؛از بین بردن آگاه 

 تولید دانش متضاد با روند توسعه؛ 

  فرهنگی. هایارزشتغییر 

 (9صنعت فرهنگ )

 خروج منابع ارزی از کشور؛ 

 .ناپایداری اقتصادی 

بحران اقتصادی 
(3) 

  ؛کارگر برنابودی بخش مولد و 

 اقتصاد غیرمولد؛ 

 .بیکاری و کاهش اشتغال 

 (10استثمار )

 بیگانگی؛ 

 .طردشدگی 
 (4بیگانگی )

 تقدم منافع فردی بر اجتماعی 

  جامعه مدنی هایسرمایهزوال 
 (11گفتمان فردگرایی )

 گذاریسیاستو  ریزیبرنامه 
 ناکارآمد؛

 .فضای بدون نظم 

غیر  یزیربرنامه
 (5) دموکراتیک

 تولید فضای متخاصم؛ 

 عدم تحقق شهر خوب؛ 

 .تضاد با توسعه 

 (12) ضد توسعهفضای 
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است.  شدهگزینشمقوله فرعی  33مقوله اصلی از  14اری انتخابی حاکی از آن است که تعداد بخش کدگذ یهاافتهی

اصلی برگرفته از دیدگاه نگارندگان و بر اساس ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیقاتی پژوهشگرانی است که در  یهامقوله

، هیچ دیدگاه مثبتی گرفتهانجام یهامصاحبه بر بنا. در منطقه سه شهر تهران نیز اندبستهنقد فضای سرمایه کمر به انتقاد 

در تضاد  دقیقاً سرمایه محورنیامده است و نتیجه فضای سرمایه التقاطی یا تولید فضای  به دستنسبت به کنش فضایی 

دغام در یکدیگر ا توانیماصلی را  یهامقولهاست. در محدوده مطالعاتی، برخی از  آمدهدستبه یدارهیسرما یهاتیمزبا 

 هامقولهاز ادبیات پژوهش تا حد امکان جداسازی و تفکیک در ارائه  تریعلمو پشتیبانی  ترقیدقنمود اما جهت بررسی 

 رودیمفضای سرمایه به شمار  هایاصلی در منطقه سه که بازتابی از کارکرد یهامقولهعمده صورت پذیرفته است. 

غیر  یزیربرنامهکه جامعه طبقاتی،  ایگونهبهجتماعی است گسیختگی فضای ا حالدرعینحاکی از دوگانگی و 

و مصرف انبوه، صنعت فرهنگ، پشتیبانی از  گرددیم، سوژگی کاال و سرمایه و ... از مظاهر دوگانگی قلمداد دموکراتیک

ر و عینی است گاه آشکا برآیندهااین ز گسیختگی فضا است. الزم به ذکر است که اتولید سود برای سود و ... نیز حاکی 

 بته این فرایندهای عینی و ذهنی لزوماًهمچون جامعه طبقاتی؛ و گاه انتزاعی و ذهنی همانند صنعت فرهنگ. ال

 نیستند و در اغلب اوقات الزم و ملزوم یکدیگرند. تفکیکقابل

 

 اصلی ادبیات پژوهش با منطقه سه یهامقولهتطبیق 

در  مستقیماًمقاله  37که تعداد  1است منتشرشدهدر جهان  یدارهیسرمانقد مقاله در  120بیش از  2018تا  2000از سال 

 افتهیمیتعمو مدل  بودنشمول جهان دهندهنشاناین مقاالت  یهاافتهیبه چاپ رسیده است.  هیسرماارتباط با فضای 

دارند.  روشیپپژوهش  یهاتهافیکاملی با هم و همچنین با  یپوشانهمای که گونهدر فضا است به یدارهیسرماپیامدهای 

صریحی )و نه ضمنی( بر پیامدهای فضای سرمایه و بازتاب آن شده که در جدول زیر با ذکر  تأکیددر مقاالت پیشین 

 است. شدهاشارهشماره به آن 
 

 

 

 

 

 

 تطبیق نتایج ادبیات پژوهش با منطقه سه شهر تهران. 5جدول 

                                                           
 ScienceDirect ،Taylor & Francis،JSTORی علمی هاگاهیپادر  صرفاً . 1

  ایهبخشدر  افزودهارزشخلق 
 غیرمولد؛

 فضای رانتی؛ 

 .سوداگری 

پشتیبانی از تولید 
سود برای سود 

(6) 
 (13جامعه طبقاتی ) فضا؛ طبقاتی شدن 

 کاال؛ وارگیبت 

 فضا. کاالیی شدن 

سوژگی کاال و 
 (7سرمایه )

  ؛عدالتیبینابرابری غیرمنصفانه و 

 .رقابت نابرابر 
 (14رقابت و دستاورد نابرابر )
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 1نتایج محدوده عنوان پژوهش سال محققان

Ng et al 2010 9-14 هنگ گنگ کنش فضایی، بازنمایی فضایی و فضای بازنمایی 

Lin 2009 
 انباشت: چین شدنجهانی در یامنطقه توسعه افزایش
 فضا بازتولید و محور زمین سیاست محلی، سرمایه

 10-14 چین

Yarina 2017 8-9-14 آمریکا شد. تبدیل داریسرمایه به مالزمه معماری چگونه 

Wang 2018 
 فضای بودن عمومی و اجتماعی-فضایی بحث بر نقدی

 شهری
--- 14-11-7 

Wilson 2011 
 و تئوری در جدید اقتصادی جغرافیای: استعماری فضای
 عمل

--- 10-7-6-2 

Moreno 2014 6-8 انگلستان شده مالی یدارهیسرما تحت شهری فرآیند 

Michl 2016 3-10-13-14 --- نئولیبرال یدارهیسرما و رانتی مصرف 

Williams and Round 2010 
مردم  در روزمره زندگی در یدارهیسرما نامتوازنتوزیع 
 شوروی از پس مسکو

 2-10-12-13-14 روسیه

Fu 2016 
 و شدهساخته زیستمحیط طبیعی، بالیای پیوند

 داریسرمایه
--- 12-5-2 

Vlachou 2004 
 به نداد شکل: محیطیزیست پایداری و یدارهیسرما

 محیطیزیست هایسیاست
--- 13-10 

Naess 2006 1-9 --- ناپایدار یدارهیسرما ناپایدار، رشد 

Mendieta 2008 7 --- فراملی ابر شهرهای عصر در شهری فضای تولید 

Buscher and 

Fletcher 
 3-12 --- انباشت وسیلهبهحفاظت  2014

Danish and Karak 2019 
 شهرنشینی: مالکیت سلب طریق از شهری توسعه

 اولیه انباشت و یاارهیس
 6-10-12-14 هند و پاکستان

Grinberg 2013 6-13-14 برزیل 2008-1953: برزیل در زمین اجاره و سرمایه انباشت 

Asadi 2012 1-7-9 --- داریسرمایه اجتماعی گورستان 

Toffanin 2011 
 نسیتیج نابرابری بازتولید در نئولیبرال یدارهیسرما نقش

 ایتالیا در
 4-5-10-14 ایتالیا

Amzat and Olutayo 2009 ،4-10-12 نیجریه برابری مسئله و یدارهیسرما نیجریه 

Naidu and 

Manolakos 
 6-8-10-11-12 هند پایداری و یدارهیسرما ماهیت اولیه، انباشت 2010

Whitehead 2003 ،8-10-11-14 هند اولیه انباشت و مکان فضا 

Ley 2004 2-9-12 --- روزمره زندگی و فراملی فضاهای 

Harriss 2006 10 --- یدارهیسرما و فقر 

Patnaik 2012 3-6-10-14 --- فقر تولید و یدارهیسرما 

Öztimur 2007 1-10 --- جهانی یدارهیسرما راهبردی عوامل مثابهبه زنان 

Park 2015  12 --- یدارهیسرماتغییرات اقلیمی و 

Meng 2007 2-14 چین شهری چین در ثروت توزیع و انباشت 

Harper 2008 
 دو : داستانمحیطیزیست و استعمار وحشی یدارهیسرما

 رودخانه
 12 مجارستان

Petras 2013 1-6-9-10-14 برزیل عقب به بزرگ جهش و استخراجی یدارهیسرما: برزیل 

Mills 2009 14 --- و نابرابری شدنجهانی 

Das 2009 2-10-14 --- سرمایه و فضا 

Stephenson and 

Zanotti 
 9-11 هائیتی عالی آموزش و دانشگاهی یدارهیسرما نئولیبرالیسم، 2017

Richards et al 2016 2-5-8-12 استرالیا و نروژ رفاه یدارهیسرما در غذایی امنیت 

Richard 2015 2-3فرانسه، آلمان،  مدرن داریسرمایه خطرناک پویایی 

                                                           
 است. شدهانیب لعهموردمطای موجود در نتایج جدول فوق در انطباق با کدگذاری انتخابی در محدوده هاشماره . 1
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 ستان و آمریکاانگل

Isidro Luna 2016 6-7-10-12 آمریکا و اروپا یدارهیسرما کشورهای در فقر تداوم 

Burity 2008 5-10-14 برزیل شدنجهانی و فرهنگ نابرابری،: برزیل ظهور 

Limoncelli 2009 
 بشر حقوق و زنان جنسی کار یسازمفهوم: قاچاق مشکل

 اقتصادی
--- 12 

Ye et al 2017 12-14 چین فضا تولید و شهرنشینی نابرابر، توسعه 

 

مختص  صرفاًو  گیردبرمیسرتاسر جهان را در  تقریباًاست  منتشرشدهپیشینی که در نقد فضای سرمایه  یهاپژوهش

پیامد فضای سرمایه  نیتریاصل رسدیم به نظرو یا اشکال مرتبط با آن نیست. در همین راستا  یدارهیسرمااقتصادهای 

پژوهش اشاره صریحی در  17ای که در گونهاشاره دارد به "نابرابر و استثمار و دستاوردرقابت " یهامقولهدر جهان به 

بکار رفته است. ضمن آنکه در منطقه سه نیز این نابرابری فضایی در سیستم توزیعی انباشت سرمایه و رقابت  هاآنتائید 

مبرهن است و تطبیق ادبیات جهانی با  کامالًش فضایی به آن پرداخته شد که در بخش کن گونههمان بر سر تسخیر فضا

بیگانگی، مصرف انبوه، بحران "چون  ییهامقولهنهایی کارشناسان منطبق است.  یهادادهشرایط کنونی منطقه و 

نهایی  ییادهاد بنا برکه در منطقه سه  "، جامعه طبقاتی و گفتمان فردگراییغیر دموکراتیک یزیربرنامهاقتصادی، 

 موردبررسیفضای سرمایه است در ادبیات جهانی کمتر  یهابازتاب نیتریاصلبرگرفته از مصاحبه کارشناسان از 

 پیامد اصلی ذکر نشده است. عنوانبهیا حداقل  قرارگرفته
 

 اصلی در ادبیات پژوهش یهامقوله .6جدول 
 هاپژوهشتعداد  مقوله اصلی هاپژوهشتعداد  مقوله اصلی

 5 اجتماعی یهاتیعاملفضا و  یگابژه 17 و دستاورد نابرابر رقابت

 4 گفتمان فردگرایی 17 استثمار

 4 جامعه طبقاتی 13 ضد توسعهفضای 

 4 غیرموکراتیک یزیربرنامه 8 قبضه قدرت

 4 اقتصادیبحران  8 برای سود تولید سودپشتیبانی از 

 4 مصرف انبوه 7 صنعت فرهنگ

 2 بیگانگی 5 سرمایهسوژگی کاال و 

 

و  یافتگیمیتعم نوعیبهپیامدهای فضای سرمایه در هر دو سطح خرد و کالن گرایش خاصی  رسدیمبه نظر 

کرد. در  یگذارنام افتهیمیتعمدر قالب این مدل  توانیمواژگانی است که  نیتریکلفضا از  دوپارگیدارد و  یشمولجهان

اجتماعی و حتی مدیریتی در حال رخ دادن است و نوعی دگردیسی در فضای -اصلی زهکشی اقتصادی یهامقولهتمامی 

ساختار فضای سرمایه در مرحله کنش فضایی با رقابت نابرابر  درواقعکه بازتاب فرایند تولید فضا است.  دادهرختولیدشده 

 ته و عملکرد آن مطابق دیدگاه کارشناسان وابستگی تمام و کمالی به ساختار دارد.بر سر تسخیر فضا آغاز گش

 

 گیرینتیجه

 رخمیناست که  قرارگرفته موردبررسیدر این پژوهش فرایند تولید فضا در مرحله بازنمایی فضایی یا فضای پنداشته 

بازنمایی فضایی  نظریر اساس آن مدل و ب آمدهدستبهتحلیل  در آنچهیا کنش فضایی نیز مشخص شد.  ساختانسان

متکی بر کنش فضایی و ساختار سرمایه در منطقه سه شهر تهران است که رقابت بر سر تسخیر فضا در محیط  شدهارائه
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بالفعل و بالقوه  صورتبهوضعیتی را  یامداخلهبا شرایط میانجی و  أمرا مشخص نمود. بازتاب این رقابت تو ساختانسان

که بخشی از مسائل و حاصل آن یک مدل نظری  اندنمودهکارشناسان متخصص در مورد آن اظهارنظر  که ردآویمپدید 

. اظهارات کارشناسان از دو جنبه حائز اهمیت اساسی است. اول آنکه امکان مقایسه تطبیقی بین دهدیمشهری را بازتاب 

تا کنکاشی علمی و شاید  دینمایمه ادبیات بحث کمک ب و از سوی دیگر آوردیمدانش و عمل یا علم و تجربه را فراهم 

 نامشهود از فضای بازنمایی به عمل آید و شرایط منطقه با ادبیات جهانی قیاس گردد.

 

 
 . مدل نظری بازنمایی ذهنی و واقعی در فرایند کنش فضایی )منطقه سه(5 شکل

 

قرار  موردبررسیو میانجی که  یانهیزمایی مشتمل بر شرایط که کنش فض دهدیمنشان  یادومرحلهمدل نظری 

جدید  یهایبندصورتحامل  دهندیمدیدگاه شخصی مدنظر قرار  بنا برکه کارشناسان  یامداخلهگرفت به همراه شرایط 

( در کلیه قائل شد هاآنبا قاطعیت تفکیکی بین  توانینماجتماعی است که در دو بعد ذهنی و واقعی )هرچند -اقتصادی

است. مدل نظری گویای آن است که فراگیری و دربرگیرندگی در چنین فضایی به  تأثیرگذارشئونات زندگی شهروندان 

بازنمایی آن نیز ادامه  پردازندیمدر فضا به رقابت  یریناپذیآشتسرمایه با تضاد  یهاگونهترتیبی که  به همانیغما رفته و 

حوزه اقتصادی را نشانه  تنهانه. لبه تیز انتقادات از چنین فضایی شودیمبط تولید منتهی است که به بازتولید روا جریانی

را به نفع  یزیربرنامهای که حتی سیستم گونهبه دینمایم یشناسبیآسگرفته بلکه دگرگونی در توزیع قدرت را نیز 

است اما بخشی از آن  رؤیتقابلشکارا آ هایدوگانگکه بخشی از این  دینمایم یدهجهتبازیگران عمده اقتصادی 

از  صرفاًبنابراین تحوالت فضای سرمایه نباید  .آوردیمنامرئی تحوالت جدیدی را پدید  صورتبههمچون صنعت فرهنگ 

 یهاانیبنآن بر زندگی روزمره مردم و تحوالتی که بر  یهابازتابمنظر اقتصادی و سودآوری نگریسته شود بلکه 

بر سر تسخیر فضا به  رقابتدارد از اهمیت بیشتری برخوردار است بخصوص آنکه و حتی مدیریتی فرهنگی -اجتماعی

ترسیم کرد که بخشی از آن در این  توانیمرا  یشماریبزیربنایی و  یهاچالشیک فضای انحصاری دامن زده و 

 پژوهش کندوکاو شد.
 

 تشکرتقدیر و 
 .است نداشته مالی حامی مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا

 منابع
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