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 .1مقدمه
بهنظر ميرسد مهمترين و رايج ترين تعريف در ارتباط با فضا اين تعريف باشد که :فضا عبارت
است از رابطۀ ميان اشيا و پديدهها( .)Madanipour,2000:5اما ،در عمل چه بهصورت آگاهانه و
يا ناآگاهانه اين تعريف از فضا معموالً در جامعه علمي کشور جنبه کاربردي يافته است؛ فضايي
مطلق و دکارتي که بازمانده عصر مدرن ميباشد ،يعني نگاه به فضا بهعنوان امري ثابت و با
مختصات مشخص .نتيجۀ اين امر را ميتوان در غلبه رويکرد پوزيتيويسم و بهويژه ديدگاه فضايي
بر جو آکادميک کشور دانست .بطوريکه ،شواهد آن در حوزههاي مختلف مطالعاتي کشور و نيز
حجم وسيع کتابها و مقالههاي کمي بهدرستي مشاهده و درک ميشود .اين همان ديدگاهي
است که سعي دارد با زمانمند کردن واقعيت و وجود انساني ،عمالً فضا را نابود کند .در اين
ديدگاه ،فضا بهصورت ازلي ،ثابت ،همگن ،شبکهبندي شده و داراي مختصات و قابل اندازهگيري
است .اين ديدگاه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با ظهور ديدگاه فضاي ارتباطي اليب
نيتس()1646-1716رياضيدان و فيلسوف بزرگ آلماني و متعاقباً ديدگاه نسبي انيشتين بهچالا
کشيده شد.
ازسوي ديگر ،از دهه  1960بهبعد مفهوم قرن بيستمي علم ،بهغايت بازنگري شده و از بنيانهاي
سخت و استوار آن که بر پايۀ مفهوم«مکانيکي» از واقعيت استوار بود ،کنده شد .اين جوِ فلسفي-
علمي پيا از هر چيز ،از پيشرفتهاي علوم طبيعي و بهويژه از علم فيزيک در سالهاي اوليۀ
قرن جديد متأثر بود.
مکانيک کوانتوم ،نظريههاي نسبيت عام و خاص انيشتين ،اصل عدمِقطعيت آيزنبرگ و ديگر
تحول ها ،عناصري از احتمال و عدم قطعيت در برابر مفهوم قانون علّي ،عينيت جهانِ خارجي و
حتي مقوله هاي کالسيک زمان ،مکان و فضا برپا داشت(.)Mohammadpour,2010:199
درگذشته ،نظريه مدرن بيشتر به«زمان» عالقمند بود و آن را به مثابه حوزه پوياي تغييرات اجتماعي
در نظر ميگرفت و در مقابل ،فضا عنصري مرده ،ثابت و بيتحرک تلقي ميشد که حرکتهاي
تاريخ آنرا به پيا ميبرد( .)Barker,2012:625در اين ميان ،از دهۀ  1970ميالدي عاليق رو به
رشدي نسبت به طرح پرسا از فضا و مکان به وجود آمده است .بطوريکه ،بسياري از
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جغرافيدانان انساني ،در سالهاي اخير مفهوم مکان را دوباره در دستور کارخود قرار دادهاند .اين
تأکيد که «مکان موضوعيت دارد» به شعار رايج دهۀ  1980تبديل شد( )Massy,1984:60و در
نتيجه ،استناد مکرر به مسائل«يکتاي ي« ،»1موقعيتمند ي »2و «چشماندازگراي ي »3در انديشه
جغرافيايي شدت يافته است( .)Agnew,1989:9-29از اينرو تصديق متفاوت بودن مکانها و نيز
اهميت اين تفاوتها ،در تأثيرگذاري بر شيوۀ تبيين مسئله بار ديگر اهميت يافته است.
پژوها حاضر دربارۀ مکان و فضا ،بيشک تا جايي کوشيده است که دغدغۀ تحليلگران فضايي
سنتي درباره فضا ،دلمشغولي مارکسيستها و پستمدرنها به روابطاجتماعي ،عوامل ساختاري
و قدرت و سلطه ،و رجوع انسان باورانه به سوبژکتيويتۀ پديدارشناسان ،معناي مکان و تجربۀ
مکاني ،فضا ،مکان و مفاهيم مربوط به آنها را در معناي گستردۀ کلمه با يکديگر سازش دهد .با
اين حال در بحبوحۀ رواج دوباره عالقه به مکان و فضا و اشتياق تجربي به آنها ،نواقص
روششناختي و فلسفي ريشه داري آشکار است .از ديدگاه اين پژوها ،مسئله بهطورکلي به
ناکامي بيشتر پژوهاها در ساخت سرشت هستيشناختي و معرفتشناسي بنياني پروبلما4ي فضا
و مکان بر مي گردد .براي مثال ما با نوعي غفلت نسبي ،نسبت به اصول مبنايي مواجهيم که
5

بسياري از پژوهشگران و نظريهپردازان ،فهم خود از مکان و فضا؛ يعني شيوۀ بنا کردن«ابژۀ»
خاص پژوهاشان را بر آنها بنا ميکنند .اين غفلت به داليل زيادي مسئله آفرين است؛ بهويژه
به اين دلي ل که مانع از تدوين رويکرد ديالکتيکي به مسئلۀ مکان و فضا شده و به اين ترتيب

عمدۀ پژوهاها دربارۀ مکان و فضا را بهصورت آگاهانه يا بهطور ناآگاهانه در قيدوبندهاي
محدودکنندۀ فلسفي دکارتي گرفتار کرده است .در اين مقاله سعي بر آن است تا ضمن اشاره به
خوانا دکارتي دربارۀ مکان و فضا ،نظرات مکاتب سهگانه پديدارشناسي ،مارکسيستي ،و
پست مدرن که مبتني بر نقد ديدگاه معيار است را مورد واکاوي قرار دهيم .الزم به ذکر است که
1.Singularity
2.Positioning
3.Perspectives
4.Problem
5.Object
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مباحثي که در اين مقاله به آن ميپردازيم بيانگر ديدگاههاي چهارگانۀ :پوزيتيويسم ،مارکسيستي
و پسامارکسيستي ،پديدارشناسي و پستمدرن و مقايسه اين رويکردها با يکديگر است و لزوماً
به معناي برتري هيچيک از ديدگاهها بر ديگري نيست.
شكل( :)1رويكردهاي سهگانه درباره فضا

.2روش پژوهش
اين پژوها بنابه ماهيت خود پژوهشي بنيادي و مبتني بر روش توصيفي -تحليلي و با رويکردي
انتقادي مي باشد و در آن سعي شده است که مباني رويکرد غالب را از ديدگاهي انتقادي مورد
واکاوي و نقد قرار دهد .منابع مورد استفادۀ آن بنابه ماهيت مقاله ،از نوع اسنادي و با ارجاع به
منابع کتابخانهاي گردآوري شده است.
 .3مباني نظري
 .3-1مكان

در فرهنگ لغت وبستر پنجاه و دو تعريف مختلف براي واژه مکان ارائه شده است .در فرهنگ
لغت آکسفورد( )1997واژه مکان« ،يک محل قابل تعريف و شناسايي براي موقعيتي که از
ارزشهاي بشري اشباع شده» ،تعريف شده است .بنابراين ،مکان صرفاً يک جا نيست ،بلکه جايي
خاص است با مختصات مشخص .آنچه آن را خاص ميکند امتزاج آن با ارزشهاي بشري
خواهد بود( .)Afzali,2017:6-7شکوئي از مکان به عنوان کانون علم جغرافيا ياد
ميکند(.)Shokouhi,2008:280
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با اين وجود که مکان يکي از مفاهيم بنيادي در جغرافيا است اما معناي دقيقي از آن وجود ندارد.
موير معتقد است ادبيات جغرافيا دربارۀ مکان غالبا غيرقابل فهم ،مبهم و گيجکننده است .بخشي
از اين مشکل ناشي از اين حقيقت است که جغرافيدانان ميکوشند تا معناي تخصصي دقيقي را
براي واژههاي مربوط به مکان پيدا کنند(.)Badiee Azandehi and et al,2008:159

در اين ميان ،جغرافيايانساني هم به مکان و هم به فضا اهميت ميدهد؛ بطوريکه برخي آن را
«مطالعه نظاممند آنچه که مکانها را يگانه و منحصر به فرد ميسازد» تعريف کردهاند ،و برخي
ديگر ،آن را عبارت از «بررسي سازماندهي فضايي فعاليت انساني» دانستهاند که در تعريف اول
بر مکان و در تعريف دوم تأکيد بيشتري بر فضا شده است( .)Flint,2006 :2جانستون و اگنيو بر
اين باورند مطالعه مکان براي هرگونه فهمي از جغرافياي سياسي الزامي است .مکان ،بافتي مناسب
براي شکلگيري هويتهاي سياسي و بازشناسي عاليق سياسي فراهم ميآورد و از اين رو
فعاليت سياسي را مي توان حول محور مکان سازماندهي و تجهيز کرد .افزون براين ،قدرت در
چارچوب مکان پيريزي و مورد استفاده قرار ميگيرد .مکانها واحد ،مجزا و درعينحال به
يکديگر وابسته اند و صحنه زندگي روزانه مردم هستند .در واقع ،مکان جايي است که تجربيات
روزانه مردم درآن شکل ميگيرد( .)Badiee Azandehi and et al,2008:161بنابراين ،مکان ،مرکز
عمل آگاهانه و ارادۀ انسان هاست .مرکزي است که در آن از رويدادهاي مختلف ،تجربهزندگي
مي آموزيم .رويدادها و عملکردهاي آگاهانه ،تنها در ساخت مکانهاي پراهميت جلوه ميکنند.
هويت هر مکان ،از سه عامل تشکيل شده است .1 :عوامل مشخص طبيعي و نمود ظاهري آن
 .2فعاليتهاي مشاهدهپذير و کارکردها  .3مفاهيم يا نمادها .مکان کانون علم جغرافياست
وتفاوتها و گوناگونيهاي مکاني بسيار زياد است .اين گوناگونيها نتيجهي عوامل مؤثر داخلي
و خارجي ميباشد.
با اين حال ،سردرگمي درباره اصطالح مکان ظاهراً نتيجۀ نه فقط يک مفهوم رسمي در انتظار
تعريف دقيقي است ،بلکه همچنين بياني خام و متغير از تجربه جغرافيايي است .در نتيجه از
طريق تحميل تعاريف دقيق اما قراردادي نميتوان به روشني و وضوح دست يافت .بلکه ميبايد
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روشني و وضوح را از طريق بررسي اتصاالت بين مکان و مباني پديدارشناسي جغرافيا جستجو
کرد .يعني آن تجاربِ مستقيم از عالم که تمامي دانا جغرافيا آنرا پيافرض ميگيرند.
به باور رلف که کمک مهمي به بسط رويکرد پديدارشناسانه در جغرافيا کرد ،اساساً جغرافيا
مبنايي پديدارشناسانه دارد؛ و شناخت مکان با ديدگاه پديدارشناسانه امکانپذير است( Relph,

 .)1976:29-33از نظر پاسن نيز« :علم جغرافيا در واقع داراي يک بنيان پديدارشناسي است؛ به
بيان ديگر ميتوان گفت ،علم جغرافيا از خودآگاهي جغرافيايي استنتاج ميشود» .جغرافيدان و
جغرافيا تنها در جامعهاي وجود دارند که داراي حس جغرافيايي باشد .اريک داردل نيز در
اينباره معتقد است :واقعيت جغرافيا بيا از هرچيز «مکاني» است که يک نفر درآن حضور دارد
و شايد مکانها و منظرهايي که او به خاطر ميآورد ،و درمرحله بعد مفاهيم رسمي محل ،منطقه
و يا اشکال زميني قرار دارند .در اين صورت بايد گفت ،فضاي جغرافيايي بهصورت يکنواخت
و همگن نيست بلکه داراي نام و نشان مخصوص بهخود است .مکان در پديدارشناسي« ،فضاي
زيسته» 1خوانده ميشود؛ جايي که محل عينيت يافتن ارزشها و تجارب انساني است .هدف از
پديدارشناسي مکان ،شناسايي کاراکترهاي گوناگون مکان و خصوصيات محسوس و
غيرمحسوس آن است که ضمن وفاداري به ماهيت مکانهاي خاص در پي تعميم معني آن به
الگوهاي وسيع تري از ساختارهاي اصلي و ارتباط متقابل انسان با مکان است .از ديدگاه
پديدارشناسي ،پديداري مکان به ميزان و چگونگي ادراک و التفاتِذهن انسان وابسته است؛ و
پديدارشناسي به مراتب بازگشت به خود اشيا برميگردد .پديدارشناس نظريهپرازي نميکند بلکه
بر مالحظه دقيق پديدارها و سپس توصيف آنها ميپردازد .براين اساس ،در پديدارشناسي مکان
تجربه اصليترين رکن در ادراک است(.)Badiee Azandehi and Pouyandeh,2013:3

.3-2فضا
از آنجا که انسان و فضا در مرکز مطالعات جغرافيايي و جغرافياي سياسي قرار دارد( Hafeznia

 .)and Ghaderi Hajat,2016:33لذا تعريفي جامع از اين اصطالح در اينجا ضرورت مييابد.
در فرهنگ آکسفورد بيا از نوزده معني براي واژهي فضا ذکر شده است؛ از جمله« :گسترهاي
1.Living Space
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پيوسته که در آن اشياء وجود دارند و حرکت ميکنند« ،».مقداري از يک منطقه که چيز خاصي
آنرا اشغال ميکند يا براي هدف خاصي در اختيار گرفته شده است ».و «فاصلۀ ميان نقاط و
اشياء» .اين معاني نشانگر برخي موارد درکِ مشترک از اين واژهاند که در زندگي روزمره بهکار
ميرود .همچنين تصويرگر پيچيدگي اين مفهوم و اشارهگر به مباحثي عميق و ريشهدار دربارهي
فضا که مدتهاست مطرحاند( .)Madanipour,2000:5فضا مفهومي است که در علومي همچون
جامعهشناسي ،اقتصاد ،معماري ،شهرسازي ،برنامهريزي شهري ،جغرافيا و غيره بکار گرفته
ميشود و فصل مشترک پديدههايي است که با هم در کنامتقابل هستند؛ مثالً فضا در جغرافيا
شامل طبيعت و تمامي منابعي است که ميتواند بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم با نيازهاي انسان
درگير شده و فرمي جديد بر روي زمين ايجاد کند( .)Hafeznia and et al,2013:3پيچيدگي
مفهوم فضا ،همانند ساير مفاهيم متافيزيکي ،باعث شده است تا برخي از متفکران در برابر شکار
مفهومي آن عجز نمايند .براي مثال کيت و پايل اظهار ميدارند« :بهندرت روشن است که فضا،
واقعي ،پنداري ،نمادين ،استعاري ،يا چيز ديگر است» و يا آندرو ساير ،جامعه شناس رئاليست
به اسرارآميز بودن فضا با وجود آشنا بودن آن اشاره دارد(.)Afroq,2015:35

اما منظور از فضا چيست؟ همانگونه که دورن مسي معقوالنه هشدار ميدهد« ،فضا» و «فضايي»
به طور مرتب استفاده ميشوند ،گويي معنايشان روشن است ،اما نويسندگان عموماً نميتوانند
بفهمند که آنها -يعني اين واژگان -تفسيرهاي بسيار متفاوتي دارند(.)Messey,1992:66
وضعيت پيچيدهتر هم ميشود هنگاميکه ميبينيم واژهي فرانسوي« »Espacsطيف گستردهاي از
معاني واژه « »Spaceرا در برميگيرد .در انگليسي ،برخي از معاني ديگر را ميتوان به ناحيه،
منط قه ،مکان يا قلمرو برگرداند .لوفور توليد فضا را با اين گفته آغاز ميکند که تا همين اواخر
يک ديدگاه مسلط درباره فضا بود؛ ديدگاهي که بر تقسيمي مبتني بود که دکارت بين جوهرذهني
و جوهر عيني برقرار کرده بود .فضا پيا از اين بر مبناي امتداد تبيين و برحسب مختصات،
خطوط و صفحهها ،آنگونه که در هندسۀ اقليدسي مطرح بود ،فهميده ميشد .کانت با تصور
فضا و زمان بهسان شکلهاي احساس که کل تجربه را ساختار ميدهند ،اين تصوير و برداشت
را پيچيدهتر کرد .از نظر لوفور برخالف کانت ،ديگر نميتوان فضا و زمان را بهمثابه شرايط اوليۀ
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تجربه تقليل داد ،بلکه تجربه کردن آنها مستقيماً به شرايط تاريخياي بستگي دارد که فضا و زمان
درون آن تجربه ميشود .از ديد لوفور اين شرايطتاريخي مستقيماً به شيوه توليد و از اينرو به
توليد فضا پيوند ميخورد(.)Elden,2014:74-75

 .3-3هستيشناسي مقولههاي فضا و مكان

پرسا هستيشناسي ،پرسا از چيستي1و ماهيت و شکل واقعيتِ اجتماعي را نشانه ميرود.
پرسا اين است که آيا جهان پديدههاي اجتماعيِ ،جهاني عيني و واقعي با موجوديتي خودآيين
بيرون از ذهن انسان و مستقل از تفسيرهاي ارائهشدۀ سوژه از آن است يا هر آنچه وجود دارد
برساختۀ ذهن سوژه است و خارج از آگاهي وي بيمعناست؟ بهعبارت ديگر ،از نظر
هستيشناختي ،اين پرسا مطرح است که آيا پديدههاي اجتماعي ،اشياي فينفسهاند يا بازنمايي
اشياء( .)Mohammadpour,2017:19بنابراين ،اين مسئله که مکان و فضا مقولههاي عيني يا ذهني

يا ترکيبي از اين دو هستند ،محور مباحث هستيشناسي آنهاست(.)Afzali,2017:6
در نگرش مارکسيستي ،مکان بهسان لحظهاي از فضاي سرمايهدارانه ،جايي است که زندگي
روزمره در آن جاي ميگيرد .و به اين ترتيب مکان را ميتوان بهسان فضاي به پراکسيس2در
آمده فهميد .از ديدگاه پديدارشناساني چون«کريستيان نوربرگ شوتز» بخا کامل و درستي از
وجود است .از اين ديدگاه ،مکان چيزي بيا از يک محل انتزاع است و نه تنها به يک محل
جغرافيايي اشاره دارد ،بلکه مؤيد کاراکتر اصلي يک جا ،که موجب تمايز آن از ساير جاها
ميشود ،نيز هست .معني اساسي مکان نه از موقعيتها ميآيد(ديدگاه متعارف) و نه از
کارکردهايي جزئي و بديهي که مکانها دارند و نه از اجتماعي که آن مکان را اشغال
مي کند(ديدگاه مارکسيستي) و نه از تجارب سطحي و معمول دنيوي -هرچند که تمام اينها
جنبههاي متداول و شايد ضروري مکانها هستند .امّا جوهر مکان در قصديت به شکل عمده
ناخودآگاهانهاي نهفته است که مکانها را بهعنوان مرکز عميق هستي انسان تعريف ميکند
(.)Relph,2011:50
1. Whatness
 Praxis .2يا همان عمل ماترياليســـتي ؛ مقوله اي مارکســـيســـتي اســـت که در نتيجۀ آن کارگر با تلفيق تئوري و عمل به
خودآگاهي ميرسد.
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بهطور کلي ،واکاوي مفهوم فضا نيز در اين پژوها نشان ميدهد که اين مقوله در ديدگاههاي
سهگانه مقولهاي ت ماماً عيني و فيزيکي نيست ،بلکه سرشار از معنا(پديدارشناسي) يک برساخت
اجتماعي(ديدگاه مارکسيستي) و يا اسير ساختهايگفتماني و بازيهاي قدرت(پستمدرن)
ميباشد .در اين باره ادوارد رلف بر اين اعتقاد است که فضا نه در ذهن است و نه در جهان،
بلکه فضا در جهان است بهعنوان بخشي از تجربۀ روزمره ما( .)Relph,2000:35- 50همچنين
ژاک دريدا انديشمند فرانسوي مکتب پُستمدرن در مصاحبهاي دربارۀ هنرهاي داراي ساختار
فضايي ،تأييد ميکند که« :با آمادگي بيشتري ميگويم مکاني تا بصري  ...زيرا مطمئن نيستم که
فضا به ظاهر ختم شود  ...فضا فقط مشهودات نيست»(.)Madanipour,2000:148

.3-4معرفتشناسي مقولههاي فضا و مكان از ديدگاه مكاتب مختلف فلسفي در جغرافيا

معرفتشناسي نظريهاي در باب معرفت يا دانا است؛ نظريه يا معرفتي درباره روش پايهي
دانا؛ نظريهاي که بيان ميکند :چطور انسان به معرفت از جهانِ اطراف خود دست مييابد؟
چطور آنچه را که ميدانيم ،ميدانيم؟( ) Mohammadpour,2010:43و پرسشي است دربارۀ رابطۀ
بين چيستي و کيستي(و خروجي اين رابطه).
در اين بُعد به داناپذيري واقعيت ِاجتماعي توجه و فراتر از همۀ اينها بر رابطۀ مشاهدهگر و
واقعيت مشاهدهشده تمرکز ميشود( .)Mohammadpour,2017:19به طور کلي معنا دار بودن
فضا ،شناخت آنرا متأثر کرده است بهگونهاي که هم سوژه و هم ابژه بهشکل مستقيم تحتِتأثير
آن هستند .فاعلِشناخت بهواسطۀ ابعاد پيچيدۀ فضا و مکان ،اغلب آنرا پديدهاي بهطور کامل
بصري نميداند و رويکردهاي مختلفي به آن دارد .همچنين فضاهاي مطالعهشدني هم اليههاي
معنايي گستردهاي دارند که تنها با مشاهده شناختپذير نيست .براي مثال سنتها ،فرهنگها
اعتقادات و جهانبيني انسانها موجب نگارههاي متفاوتي به مقولۀ درون و بيرون فضا ميشود؛
مثالً گرچه در غالب زبانها ،واژههايي براي تمايز درون و بيرون وجود دارد ،در زبان ژاپني هيچ
توصيفي براي درون و بيرون وجود ندارد(.)Afzali,2017:15
در ميان رويکردهاي مختلفي که در اين پژوها مورد واکاوي قرار گرفتهاند ،پوزيتيويسم
رويکردي عينيگرا به مقولهي معرفت دارد .عينيگرايي ،رويکردي معرفتشناختي است که اشيا
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يا ابژهها را بهمثابهي پديدههايي داراي معناي ذاتي ميبيند .اين معنا مستقل از آگاهي انسان وجود
دارد و در انتظار کشفشدن بهوسيلۀ سوژه است .اين نوع معرفتشناسي با هستيشناسي واقعگرا
و با رويکرد اثباتي ارتباطي تنگاتنگ دارد و خود به دو شاخهي اصلي تجربهگرا و خردگرا تقسيم
ميشود( .)Mohammadpour,2010:43-49در اين ديدگاه همۀ علوماجتماعي ،از جامعهشناسي
گرفته تا اقتصاد و روانشناسي ،بر اين اصل بنا نهاده شدهاند که بهلحاظ تجربي و مفهومي معرفت

و حقيقت قابل کشف و بازنمايي يک دنياي عيني امکانپذير است(.)Barker,2007:52-53
در ديدگاه مارکسيسمي که در چارچوب نظريۀ انتقادي قرار ميگيرد ،واقعيت تاريخي و توسط
ارزشهاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و جنسيتي شکل ميگيرد و همواره در خالل زمان تبلور
مييابد( .)Mohammadpour,2013:31در اين ميان پديدارشناسي درصدد درک اليههاي عميق
معنايي تجربههاي زيستۀ برخي افراد دربارۀ يک مفهوم يا پديده است .اين روش به بررسي ساختار
آگاهي در تجربههاي انسان ميپردازد( )Mohammadpour,2013:86و بر طبيعت و واقعيت
تمرکز دارد ،نه بهعنوان وجودي مطلق که صرفاً در خارج از ما قرار دارد ،بلکه بهعنوان وجودي
مشروط به بررسي و بازرسي دقيق انسان ،تعامل و مشارکت خالق( .)Bognar,2000:183در اين
رويکرد ،هدف پژوها اجتماعي ايجاد درکي از زندگي اجتماعي و کشف چگونگي شيوهي
خلق معني توسط افراد در شرايط طبيعي است( .)Newman,2013:184در پديدارشناسي شناخت
همواره شناختي پرسپکتيو است؛ چرا که ابژه هيچگاه در تماميتا آشگارگي پيدا نميکند ،بلکه
در چشماندازي محدود و مشخص آشکار ميشود( .)Zahavi,2013:63در اين ديدگاه همچنان
که مرلوپونتي اشاره دارد ،مکان بيا از هر چيز يک ساختار است؛ شبکهاي از ارتباطات که بيانگر
جنبههاي خاص از آگاهي و تجربۀ انساني است( .)Partovi,2013:74مکانها مستقل از ما وجود
ندارند .درمکتب پُستمدرن ،نقطۀ شروع آن است که «معنا» بههيچوجه از خالل رابطه با چيزي
خارج از زبان بهوجود نميآيد؛ مطلقاً هيچچيزي وجود ندارد که بتوانيم با استفاده از آن معنا را
تضمين کنيم ،يعني هيچ «مدلول متعالي» وجود ندارد( .)Craib,2014:234بنابراين ،هيچ
معرفتشناسي عام و جهانشمولي وجود ندارد؛ همۀ ادعاهاي حقيقت درون گفتمانها شکل
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مي گيرند و هيچ موقعيت ممتاز ارشميدسي براي مطرح کردن ادعاهاي ارزيابانه بهصورت خنثي
وجود ندارد .بهعقيدۀ رورتي معرفت در بهترين حالت بهميزان توافق اجتماعي بر سر سنتي خاص

اشاره دارد(.)Rorty,2014:249
شكل( :)2حوزههاي هستيشناسي و معرفت شناسي مكاتب چهارگانه دربارۀ فضا و مكان

.3-5گسستهاي معرفتشناسانه

مفهوم گسست شناختشناسانه تا حدودي بر مفهوم گسست در انديشۀ گاستون باشالر استوار
است .در واقع اين ايده بيانگر اين است که در تاريخ تکامل علم نميتوان فراشدِ تکاملي عقالني
يافت ،ايده اي است که بسياري از متفکران از جمله فوکو ،تامس کوهن و پل فايرابند ،به آن
دست يافتهاند.
بهطورکلي سه ديدگاه اصلي(نيوتن ،اليبنيتس و انيشتين) در باره مقوالت زمان ،فضا و مکان
وجود دارند که هر سه مبتني بر گسستهاي معرفتشناسانه از ديدگاههاي قبلي خود ميباشند.
ديدگاه اول ،مربوط به ايزاک نيوتن نابغۀ تاريخ فيزيک جهان است .در اين ديدگاه ،زمان و بهطبع
آن فضا قسمتي از ساختارهاي اساسي جهان است؛ يعني زمان بُعدي است که اتفاقات جهان
پشت سرهم در آن رخ ميدهند و فضا ،مکان اين اتفاقات .بنابراين ،در اين ديدگاه که همهچيز
را به صورت رياضي و کمي و قابل اندازهگيري ميدانست ،زمان و فضا قابل اندازهگيري و قادر
به نمايا در آمدن بهصورت کمي هستند .با از دست دادن نفوذ ديدگاه ناحيهاي در
جغرافيا( ،)1960 -1920در اواخر دهۀ  1950بهتدريج رويکرد فضايي يا همان تحليل مکاني
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جاي آن را گرفت و تا همين زمان نيز هم بهعنوان يک موضوع پژوهشي مهم در قرن باقيمانده
است( .)Kaplan and et al,2012:16-17در رويکرد فضايي ،ويژگي اصلي مطالعات جغرافيايي
تمرکز بر فضا ،بويژه فاصله بعنوان يکي از اجزاي فضاست( .)Johnston,1991:96-100در اين
ديدگاه ،فضا زمينه اي براي جغرافيا جهت موضوع مستقلي براي مطالعه همانند علوم اجتماعي،
جامعه شناسي ،اقتصاد و علوم سياسي بود و حاصل تالش جغرافيدانان مطرح به عنوان علم
فضايي است(.)Afroq,2015:9

از نظر نيوتن فضاي مطلق ،بنا به طبيعت خود ،و بدون رابطه و انتساب با شيئ بيروني ،هميشه
همانند و حرکت ناپذير باقي مانده و ما رخدادها را در چارچوب آن ثبت و ترسيم ميکنيم .در
انديشۀ نيوتن ،فضا بي نهايت و پيشيني است ،و گواهي است تجربي بر خداي
حاضرِمطلق( .)Afroq,2015:36در انديشۀ دوئاليسمي دکارتي نيز فرض بر اين است که چون ما
جوهر را از طريق دو خصلت نسبتاً متفاوت ،يعني فکر و انبساط ميشناسيم ،طبعاً ميبايد دو
جوهر متفاوت نيز وجود داشته باشند :معنوي و جسماني .دکارت جوهرهاي دوگانه را مستقل
از يکديگر مينگريست و شناخت هر کدام را تابع قواعد خاص خود ميدانست .از تبعات اين
دوئاليسم ،تفکيک الهيات و علم در انديشۀ دکارت بود .علم ميتواند ماهيت فيزيکي اجسام را
مطالعه کند .در اينباره خصلت ويژهاي که جوهر مادي را از جوهر غيرجسماني جدا ميکند،
انبساط است .به همين صورت ،از نظر دکارت تصور ما از انبساط و گسترش فضا ،همسان
تصورمان از جوهر جسماني است( .)Afroq,2015:36از نظر هندسي اين فضا ،فضايي اقليدسي
است و از اين رو شامل همه حالتهاي نقشههاي کاداستري و شيوههاي مهندسي ميشود .در
درجه اول فضايي شخصي است؛ همانطور که دکارت آن را  Re-extensaمينامد .و داللت بر
همه پديدهها به صورت مجزا و محدود شامل شما و من بهعنوان شخصيتهاي فردي دارد .از
نظر اجتماعي ،اينگونه از فضا شامل امالکِشخصي و ديگر عالمتهاي قلمرويي و داراي
حدومرز است(از قبيل ايالتها ،محدودههاي اداري ،حدود برنامههاي شهري و شبکه شهري).
در اين ديدگاه ،فضا نشاندهندۀ نحوۀ سازماندهي سهبعدي عناصري است که مکان را
ميسازد( .)Hataminejad and Shurjah,2014:44هنگامي که مهندسي دکارتي با يک حسِ سلطه
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بر فضايمطلق به جهان مينگرد ،همه چيزهاي مبهم و با عدمِقطعيت در اصل با محاسبات بشري
ميتواند حلو فصل شود .در اين ديدگاه ،احساس کلي اين بود که مفهوم فضا نهايتاً مفهومي
رياضي است .از اينرو سخن گفتن از فضاهاي ديگر همچون فضاياجتماعي عجيب بهنظر
ميرسيد( .)Lefebvre,2012:138اين امر موجب شد که ديگر انديشمندان اين عرصه مانند
هاروي ،لوفور ،سوجا ،جيمسون و  ...به انتقاد شديد از اين نگاه به فضا بپردازند .و با تعميق و
تبيين مفهوم فضا ،به مسئله نقد زندگي روزمره ،شهرها و سرمايهداري توجه کنند.
ديدگاه دوم ،که منسوب به اليبنيتس است ،برخالف ديدگاه سلف خود ،زمان و فضا را قسمتي
از ساختارهاي ذهني انسان ميداند .بهزعم اليبنيتس هيچ مکان واقعي انتزاعياي که اشياء متحيز
و متمکن در آن باشند وجود ندارد و هيچ زمان انتزاعي واقعي و متجانسي وجود ندارد که توالي

و تعاقب در آن واقع شود! پس هردو وجود اعتباري نفساالمري دارند(.)Copleston,2007:386
يعني زمان و فضا نه به صورت بروندادي بلکه نتيجه ساخت دروندادي انسان ميباشند؛ آنچنان
که ما انسانها در ذهن خود سلسله رويدادها را دنبال ميکنيم و براي طول اين رخدادها کميتي
مانند ثانيه و ساعت و  ...قائل ميشويم .در اين ديدگاه نه زمان و نه فضا قابلِسنجا نيستند و
اين سيستم ذهني انسان است که در آنها اندازهگيري رخ ميدهد .فضا در انديشۀ ربطيون ،امري
نسبي ،و راهي براي آگاهي از روابط بين عناصرِ دنياي فيزيکي است .فضا تنها ميتواند بهمثابه
رابطۀ بين اشياء وجود داشته باشد .چيزهايي از قبيل فضا و زمان بيرون از فرآيندهايي که آنها را
تعريف و تعيين ميکنند ،وجود ندارد .بهزعم اليبنيتس مکان ،چنانکه بر حواس ظاهر ميشود
و چنان که در فيزيک مفروض است واقعيت ندارد؛ اما داراي يک قرينۀ واقعي است که عبارت
است از وضع واحدها به ترتيب سه بعدي مطابق نظرگاهي که از آن جهان را در خود منعکس
ميکنند .هر واحدي ،جهان را با نمايي خاص خود ميبيند .به اين معني ما ميتوانيم با اندکي
تقريب بگوييم که واحد داراي يک وضع مکاني است( .)Russell,1986:806بنابراين ،فرآيندها
در داخل فضا روي نميدهد؛ بلکه چارچوب فضاييشان را تعيين ميکند .مفهوم فضا درج يا
دروني فرآيند است .همانطور که فضاينسبي نيز چنين است ،غيرِممکن است فضا را بدون زمان
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در نظر گرفت .از اين رو ما بايد بر ارتباطي بودن فضا -زمان بيا از مفهوم فضا بهصورت يک
امر مجزا تمرکز کنيم .مفهوم ارتباطي فضا – زمان داللت بر ايده روابط دروني دارد ،به طوريکه
جريانهاي بيروني در فرآيندها يا چيزهاي خاص در طول زمان درونيسازي ميشود .از اين نظر،
مفاهيم ارتباطي فضا – زمان براي ما امکاني فراهم ميآورد که از طريق آن رياضيات ،شعر و
موسيقي اگرچه نه ادغام ،بلکه همگرا شوند .اين نظريه در ادامه با ديدگاه سوم و به دنبال نظريۀ
نسبيت انيشتين بيشتر تقويت شد ،انيشتين فضا و زمان را موجوديتهاي جداگانه نميداند ،از
نظر او آنها به شکلي بسيار پيچيده درهمتنيدهاند .فضا امري مطلق نيست ،بلکه بهصورت نسبي
تعريف ميشود .لذا حداقل دو ذره الزمند تا فضا پديدار شود .همينطور ،زمان را حرکت اين
دو ذره به وجود ميآورد ،که بهطور همزمان زمان و فضا را محقق ميسازد .اينطور نيست که
زمان از فضايي ايستا عبور کند ،بلکه زمان و فضا يکديگر را به وجود ميآورند تا از زمان -فضا
سخن بگوييم .در اصل زمان -فضا به طور نسبي از طريق رابطه دروني اشياء ساخته

ميشود(.)Barker,2012:629-630
بنابراين ،از دو جهت فضا نسبي است :يکي از اين جهت که هندسههاي چندگانهاي براي انتخاب
وجود دارند؛ و دوم اينکه چارچوبهاي فضايي بستگي به درک شخص دارند .زماني که گاس
براي اولينبار قواعد هندسه کروي غيراقليدسي را بنياد نهاد ،که اشاره به مسأله مساحي سطح
کروي زمين بر روي سطحي صاف داشت ،همزمان نظر ايلر را تصديق ميکند مبني بر اينکه
اساساً تهيه يک نقشه مقياسدار دقيق از هر قسمتي از سطح زمين غيرممکن است .انيشتين در
اين زمينه با جزييات بيشتري اثبات ميکند که همه اشکال برآورد بستگي به چارچوب مرجع
مشاهدهکننده دارد .وي به ما آموخت که بايد ايده همزماني در جهان فيزيکي را رها کنيم و اساساً
درک فضا مستقل از زمان غيرممکن است .اما در طرح انيشتين زمان ثابت نگه داشته ميشود؛
درحاليکه اين فضا است که براساس قواعد قابل مشاهده معين ،خما يا انحنا
مييابد( .)Hataminejad and Shurjah,2014:44-45در اينباره ايماس ريوپورت نيز بر اين
عقيده است که فضا چيزي بيا از فضايفيزيکي سه بُعدي است .از اين ديدگاه ،در مواقع
گوناگون و در زمينههاي مختلف ،افراد تحتتأثير و در تعامل با انواع گوناگون فضا هستند و لذا
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تناسب و تجانس فضا از مقولههاي مهم طراحي محسوب ميشوند( .)Partovi,2013:86شايان
ذکر است ،که بهطور کلي ريشههاي شکلگيري انديشه دربارۀ فضاي غيراقليدوسي ،به قرن
نوزدهم باز ميگردد .در سال  1824کارل فريدريا گاوس و در سال  ،1854جورج ريمان فضاي
غيراقليدسي را مطرح کردند که در آن مجموع زواياي مثلث بيا از  180درجه است و باالخره
انيشتين با ارائۀ تئوري نسبيت خود ،گام را فراتر گذاشته و فضا ،زمان ،انرژي و جرم را با هم

متحد کرد(.)Partovi,2013:84
.3-6پديدارشناسي

در تاريخ فلسفه ،فالسفۀ زيادي اصطالح پديدارشناسي را مورد استفاده قرار دادهاند؛ براي مثال
کانت از آن براي تمايز ميان مطالعه اشياء و حوادث(نمودها) آنگونه که در تجربه ما ظاهر
ميشوند و آنگونه که در خود هستند ،در مقابل«اشياء در ذات خود» که در پشت نمودها نهفتهاند،
استفاده ميکرد .هگل نيز پديدارشناسي را در کتاب خود بهنام پديدارشناسي روح براي توصيف
علمي که منجر به شناخت روح فينفسه ميشود ،بهکار برده است( .)Jamadi,2013:83اما فقط
با هوسرل است که پديدارشناسي به يک فلسفه  /روش توصيفي کامل تبديل ميشود.
پديدارشناسي1از ريشه  Phaineinبه معناي نمايا دادن و نشان دادن است و از دو کلمهي
يوناني«فاينومنون» و «لوگوس» مشتق ميشود .کلمه فاينومنون نيز از «فاينثاي» به معناي ظاهر
شدن و آشکار شدن مي آيد .پديدار آن چيزي است که خودش را نشان
ميدهد( .)McCaury,1998:17نقطه تمرکز پديدارشناسي مفهوم جداناپذيري انسان و جهان»
(چگونگي وجود انسان ها در ارتباط با جهان) است .به بيان ديگر ،پديدارشناسي ،جدايي ميان
انسان و جهان در نگرشهاي ايدهآليستي و رئاليستي را با مفهوم جداييناپذيري انسان و جهان
جايگزين ميکند؛ کليتي به نام انسان -جهان که نه به دو چيز بلکه به يک کل واحد اشاره دارد.
تجربۀ فرد در پديدارشناسي نقا مهمي داشته و هدف اصلي پديدارشناسي بررسي ،تحقيق و
شناخت مستقيم و بيواسطۀ پديدههاست .نکته قابل تامل در اينجا مفهوم «پديده» است .واژه

1.Phenomenology
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پديده در فرهنگ و بستر بهمعناي يک شيء يا يک جنبه و نمود شناخته شده از طريق حواس و
نه از طريق تفکر آمده است .به سخن ديگر ،پديده را ميتوان چيزي دانست که بهخودي خود
ظاهر است .يعني آنچه خود را نشان ميدهد نه از آن جهت که از چيز ديگري حکايت ميکند
و يا مدلول چيز ديگري است( .)Badiee and Pouyandeh,2013:3در زبان روزمره گاهي
اصطالح پديدار يا آشکارگي1در تقابل پديدار -ذات يا آشکارگي -واقعيت استفاده ميشود.
پديداردادگي2بيواسطۀ ابژه است ،يعني اينکه ابژه آشکارا چگونه است .هوسرل مفهومي از
پديدار را مدنظر دارد که به دوران باستان باز ميگردد .پديدار به منزلۀ آشکارگي خود چيزها
فهميده ميشود .بنا بهنظر هوسرل جهاني که بر ما آشکار ميشود ،خواه در ادراک با فعاليت
روزمره باشد خواه در تحليل علمي ،تنها جهان واقعي است( .)Zahavi,2013:133-134در نتيجه
در تعريفي عام ،پديدارشناسي به مطالعۀ ساختارهاي دروني آگاهي يا صرف مطالعۀ تجربه انسان
تبديل مي شود .فراخوان پديدارشناسانه ،فراخواني است براي بازگشت به دنيايي که مقدم بر
دانا است؛ دنيايي که دانا هميشه از آن سخن ميگويد؛ فراخواني براي دراپوخۀ3دنياي مادي
4

و تقدم بخشيدن به زيست-جهان.

اما منظور از اپوخه چيست؟ آدموند هوسرل از  1907به بعد ايدۀ چرخا پديدارشناسي را مطرح
کرد و در نقد بر پوزيتويسم به اين مسئله رسيد که اگر پديدارشناسي به معناي پرداختن به
آشگارگيها(تقويم) است ،هيچ معنايي ندارد جهاني را پيشاپيا مفروض بگيريم و سپس تالش
کنيم راهي بيابيم که اين آشکارگيها را با آن جهان فرضاً واقعي منطبق کنيم(نگرش طبيعي شده)

(.)Zahavi,2013:118
اپوخه ايستار طبيعي يعني از کار انداختن ،کنار زدن و در پرانتز نهادن هرگونه تعهد هستيشناختي
و رويگرداني از هر نوع ارجاع به عالم بيرون از آگاهي( )Jamadi,2013:108است و اين بهمنزلۀ
فروکاست يا اپوخه است .بدينمنظور در اين چرخا بهزعم هوسرل بايد از رويکرد طبيعي به
1.Disclosur
2.Emergence
3.Epochē
4.Lifeworld
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رويکرد فرارونده تغيير منظر داد .يعني نگرش طبيعي را در پرانتز گذاشته(معلقسازي پيافرضها
به نفع آشکارگيهاي خود چيزها) و اجازه دادن به چيزها تا خودشان حرف بزنند و خود را در
شيوۀ خود آشکار سازند .اين امر سبب ميشود ما خود جهان حقيقي را کشف کنيم نه جهان
بهمثابه واقعيتي از پيا بديهي انگاشته شده .بنابراين براي پرهيز از خامباوريِ داراي پيافرض
فهم عاميانه ،تعليق رويکرد طبيعي ضروري است .ما اين رويکرد را حفظ ميکنيم(تا بتوانيم دربارۀ
آن پژوها کنيم) ،اما اعتبار آنرا در پرانتز ميگذاريم .اين روند که متضمن تعليق گرايا
واقعگرايانه طبيعي ماست ،به نام اپوخه شناخته ميشود( .)Zahavi,2013:118-119اپوخه مستلزم
تغيير رويکرد به واقعيت و نه طرد واقعيت است .هوسرل در کتاب ايدهها دو نوع اپوخه را معرفي
ميکند .اپوخه پديدارشناسانه که همين تغيير نگرش از طبيعي به پديدارشناساسانه است و اپوخه
آيدتيک1که در پس خود يک دغدغۀ کانتي دارد()Zahavi,2013:26

لستر ايمبري در مقدمهاش بر دانشنامۀ پديدارشناسي ميگويد ميتوان چهار شاخۀ اصلي در سنت
پديدارشناسي يافت که تاکنون در حال توسعه بودهاند.1 :پديدارشناسي واقعانگارانه ،که پيروان
هوسرل جوان هستند ،کساني هم چون راينباخ ،دوبرت ،شلر ،اينگاردن ،بري اسميت ،شومان و
 .2 ...پديدارشناسي تقويمي ،که پيروان هوسرل پير هستند ،کساني مانند شوتس ،گورويچ ،اليزابت
استروکر ،اسکار بکر ،موهانتي ،ساکالوفسکي و  .3 ...پديدارشناسي اگزيستانسياليستي ،که پيروان
هايدگر هستند با رويکردي کيرکيگاردي؛ کساني مانند هانا آرنت ،سارتر ،مرلوپونتي ،مايکل
هنري ،کوکلمانس و  .4 . ...پديدارشناسي هرمنوتيکي ،که پيرو هايدگر هستند با رويکردي
ديلتاي؛ کساني مانند گادامر ،ريکور ،کارلوسيني ،جياني ماتيمو و  .)Zahavi,2013:29( ...در اين
ميان ،سوبژکتيويتۀ هوسرل دغدغۀ معرفتشناسانه و آنتولوژيکال دارد و ميخواهد بر يک
پارادو کس فائق آيد که هوسرل با اين پرسا آنرا نشان ميدهد« :چگونه درون جهاني هستيم
که در درون ما است؟» در حاليکه ،هايدگر دغدغۀ هستيشناسانه دارد و از ديد او همانا مسالۀ
اصلي «در جهان بودن» است(.)Blackham,1993:134

 . 1در پرانتزگذاري خصايص غيرذاتي پديدارها است تا خصايص ذاتي پديدارگي خود را نشان دهد.
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.3-6-1زيستجهان

از آنجا که در مکتب پديدارشناسي مقولۀ مکان در ارتباط با زيستجهان مطرح ميشود طرح آن
در مباني نظري ضروري بهنظر ميرسد اما زيستجهان دقيقاً چيست؟ متأسفانه پاسخ ساده دادن
به اين پرسا غيرممکن است .مفهوم هوسرلي از زيستجهان دوپهلوست و معناي دقيق اين
اصطالح بستگي به زمينه دارد .بهطورکلي ،بايد ميان مفهوم انتولوژيکي و مفهوم فرارونده از
زيستجهان تمايز قائل شد .در مفهوم انتولوژيکي زيستجهان ميتواند بهشيوههاي زير تشريح
شود .1 :جهان بهطور پيشاعلمي داد شده ،جهاني که در زندگي روزمره از پيا بديهي انگاشته
ميشود ،جهاني که ما با آن آشنا هستيم و از آن پرسا ميکنيم؛ .2اما هوسرل اين توصيف را با
نوشتن اينکه زيستجهان بهتدريج غرق در نظرياتِ علمي ميشود ،تعديل ميکند .علم مبتني بر
زيست جهان است و سرانجام در بنياني که بر آن ايستاده است جذب ميشود .هر زيستجهاني
با کمک چشماندازهاي سوبژکتيو تقويم ميشود و با بيناسوبژکتيو يا زيستِ بيناسوبژکتيو جهان-
آگاهي ،همپيوند است( .)Zahavi,2013:255-257مفهوم زيستجهان با يک ايدۀ اساسي پيوند
ميخورد :ايدۀ رهايي انسان از بيجهاني( .)Moeini Alamdari,2015:21از نظر مرلوپونتي اين
فضا(فضاي زيسته) بر رابطۀ بين سوژه با جهان خودش مبتني است و در جسمانيت اين سوژه
تجسد مييابد( .)Merleau-Ponty,1962:291مرلوپونتي به عالمي اشاره دارد که پيا از دانا
وجود دارد ،که درباره آن دانا همواره سخن ميگويد ،و در رابطه با آن و شمايلپردازي علمي،
زبان اشاره انتزاعي است( .)Relph,2011:6از نظر هابرماس اين جهان(زيستجهان) توسط خردِ
ابزاري که مسائل اجتماعي را به پول و قوۀ اجرايي متکي کرده است ،استعمار شده و تنها راه
برونرفت از اين معضل بهکارگيري خردِ انتقادي است که پايهريز پروژۀ رهائيبخا مدرنيته
است(.)Hollab,2010:6-7

مفهوم زيستجهان با يک ايدۀ ديدگاه پديدارشناسانه در سايۀ مسائل هستيشناختي تحليل
مي شود .در اين مرحله هدف اثبات اين نکته است که چگونه هوسرل با ارائۀ يک درک
هستي شناسانۀ جديد از رابطۀ موجود بين انسان و جهان از دکارت و کانت فراتر رفت و مباني
جهاننگري پديدارشناسانه را استوار کرد .سطح دوم تحليل شناختشناسانه است .در اين مرحله
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بايد گفت که هوسرل و شوتز با گذر از فلسفۀ سوژهمحور به فلسفۀ بيناذهنيت ،جهاننگري خود
را به لحاظ شناختشناسانه گسترش داد( .)Moeini Alamdari,2015:16از نظر هوسرل
سوبژکتيويتۀ تقويمکننده رابطۀ کاملاش با خود و با جهان را فقط در رابطه با ديگري بدست
مي آورد ،يعني در بيناسوبژکتيويته؛ بيناسوبژکتيويته صرفاً در رابطه دروني و متقابل ميان سوژهها،
که با جهان در ارتباط هستند وجود دارد و بسط مييابد؛ و جهان بايد بهمنزلۀ زمينۀ عمومي و
مشترک تجربه فهميده شود( .)Moeini Alamdari,2015:166زيستجهانها در واقع جهانهاي
زندگياند و زمينۀ تجلي هستيها و تجربههاي مشترک انسانها را تشکيل ميدهند .اين امر قبل
از هر چيز در اجتماع و زندگي مشترک افراد(زندگي روزمره) واقع ميشود .ما در اين جهان
بيناالذهاني در کنار ديگران زندگي ميکنيم و با آنها پيوند داريم و يکديگر را درک و بر حسب
موقعيت زماني -مکاني خود داراي خاطره هستيم( .)Moeini Alamdari,2015:15پديدارشناسي
هوسرل متأخر اين مراحل را طي ميکند .1 :چگونه جهان
ميشود .2.چگونه جهان
جريان زندگي روزمره

بر اساس رابطۀ من -تو

از طريق آگاهي من

جهان ميشود .3چگونه جهان

جهان
در

جهان ميشود .نقطۀ مشترک هر سه مورد تقويميافتگي جهان است.

در پديدارشناسي ما با پديدۀ «جهان شدن» و «جهانمندي» سروکار داريم .اين تقويميافتگي
جهان به ترتيب در آگاهي من ،رابطۀ بيناذهني و در جريان زندگي روزمره صورت ميگيرد.
زيستجهان اين سطوح را به هم پيوند ميدهد(.)Moeini Alamdari,2015:23
.4يافتههاي تحقيق
بر اساس آنچه در باال گذشت براي خوانا انتقادي از مقولههاي مکان و فضا بايد به ترتيب به
موارد زير اشاره کنيم.1 :تطور مفهومي مقولههاي فضا و مکان از ديدگاه فالسفه .2گذر از
پوزيتيويسم به مرحله باالتر انديشهاي(مارکسيم ،پديدارشناسي و پستمدرن) .3 .خوانا
مارکسيستي از مقولههاي فضا و مکان .4خوانا پديدارشناسانه از مقولههاي فضا و مکان به مثابه
تجربه زيستي .5پُستمدرن فضاهاي متکثر و روابط قدرت در مکان.
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.4-1تطور مفهومي مقولههاي فضا و مكان از ديدگاه فالسفه

طبيعت فضا موضوع بحث بسياري از سوي فالسفه ،دانشمندان و ديگران بوده است .اين مباحث
هرگز حل نشدهاند و قاعدهبندي هرگونه چارچوبي که تنوع اشکال شناختهشده فضا را در برگيرد
و به شکل معقولي استوار باشد ،آسان نيست( .)Relph,2011:9اولين تالشها براي ارائه تعريفي
از مفاهيم فضا و مکان مربوط به حوزۀ فلسفه بوده و توسط افالطون و ارسطو ارائه شده است.
تعريف افالطوني ،فضا را همانند يک هستي ثابت و از بين نرفتني ميبيند که هرچه به وجود
ميآيد در داخل اين فضا جاي دارد .اما در تعريف ارسطويي ،فضا بهعنوان مکان لحاظ ميشود
و وي آنرا جزئي از فضاي کليتر مي داند که محدودۀ آن با محدودۀ حجمي که آنرا در خود
جاي داده است ،تطابق دارد .به نظر ارسطو مفاهيمي چون زمان و مکان مفاهيمي عيني و قابل
اندازهگيري هستند .بنابراين در اين ديدگاه ،مکان وجود دارد و ارسطو آن را چنين تعريف
ميکند«:اولين حد غيرمتحرک حاوي» ،پس مکان(توپوس) ارسطو حدي است که يک جسم
درون آن است ،حدي که به عنوان نامتحرک ملحوظ است( .)Aristotle,2006:137-154اگر اين
تعريف قبول شود ،پس بديهي است که هيچ مکان خالي و هيچ مکاني خارج از جهان يا علم
نميتواند موجود باشد ،زيرا مکان حدّ داخلي جسم حاوي است .تعريف افالطوني موفقيت
بيشتري از تعريف ارسطو در طول تاريخ پيدا کرد و در دورۀ رنسانس با تعاريف نيوتن تکميل
شد .نيوتن معتقد به فضايي متشکل از نقاط ،و زماني متشکل از لحظات بود که وجودي مستقل
از اجسام و حوادثي که در آنها قرار مي گرفتند ،داشتند .او حکم به مطلق بودن فضا و زمان
داد( .)Partovi,2013:83بعدها کانت جنبههاي مطلق فضا و زمان نيوتني را از مرحلۀ دنياي
خارجي تا ذهن گستراند .با اين وجود بهزعم کانت ،فضا همچنان اقليدسي بود و تنها سه بُعد
داشت .معهذا معتقد بود که فضا و زمان ،مسائل مفهومي و شهودي در ذهن انسان هستند .از
ديدگاه کانت ،زمان شکلي است که در آن ذهن بر خودش اثر ميگذارد ،درست همانگونه که
مکان و بهطبع آن فضا شکلي است که در آن ذهن از چيز ديگر اثر ميپذيرد( Deleuze,2007:

 .)16حاصل کالم کانت اين بود که مکان و زمان از لحاظ تجربي واقعي و از لحاظ متعالي مثالي
هستند .آنها از لحاظ تجربي به اين معني واقعي هستند که آنچه در تجربه عرضه ميشود در
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مکان (اگر متعلق حواس خارجي باشد) و زمان واقع است .کانت تأکيد ميکند که مکان و زمان
موهوم نيستند( .)Copleston,2009:256-257بنابراين« ،مکان بايد شرط ضروري براي
امکان(وجود) جلوهها ملحوظ شود ،و نه تعيني وابسته به آنها» .مکان خود يک مفهوم نيست،
بلکه شهود ناب است «بازنمود اصلي مکان يک شهودِپيشيني است ،نه يک مفهوم»( Sedgwick,

 .)2011:68هگل به طور همزمان :الف) مکان را محصول و تهنشستِ زمان تاريخي تصور ميکرد،
ب) به مکاني خاص يعني دولت -ملت هالهاي از تقدس بخشيد ،ج) و به زماني تاريخي همچون
تاريخ صورتي آرماني داد()Grossberg,2007:132؛ و همۀ اينها بهمعناي تقدسزدايي از فضا و
مکان و الوهيت بخشي به زمان بود .فالسفه بعد از هگل -مارکس ،برگسون ،هوسرل -تالش
کردند تا در مقام واکنا به نگاه آرماني هگل به زمان ،مجدداً درونبودگيِ زمان را طرح کنند
ولي نتيجه آن شد که آنها فراموش کردند يکسانانگاري مکان را با شئانگاري ،آگاهيکاذب و
تحريف زمان بهچالا بکشند .چنانکه ميگان موريس()1992گفته است امتياز قائلشدن براي
زمان در آثار درخشاني چون شرايط پُستمدرن هاروي نيز ادامه يافته است.
اما در زمان اشتراوس و فوکو بود که سوأالت جديتري طرح شد .آيا تاريخ ،تاريخيت و وجدان
تاريخي ذاتي وجود انسانياند؟ يا مفاهيمي هستند که بر تاريخهاي گوناگون در سراسر مکانها
تحميل شدهاند؟ اگر چنين باشد ،چيزي را به ياد ميآورد که فوکو «نوعي تحول تاريخ به فرمي
کامالً متفاوت  »...ميخواند؛ و بهعالوه ،داللتي همه جانبه بر نحوۀ تفکر ما در مورد قدرت دارد
( .)Grossberg,2007:132-133چنين کاري نيازمند مفصلبندي مجدد مفهوم فضا و مکان در
«امر مدرن» است؛ نه فقط بررسي مجدد اين موضوع که مکان و فضا در کجا کنار گذاشته شده
است بلکه به اين مطلب نيز بايد پرداخت که مکانها و فضاها در کجاها و چطور لحاظ شدهاند.
 .4-2گذر از پوزيتيويسم

مکاتب سهگانۀ مارکسيستي ،پديدارشناسي و پُستمدرن هدف خود را گذر از پوزيتيويسم و
دوئاليسم دکارتي به سطح باالتري از تبيين ،تفهم و يا تفسير ميدانند .بيشتر شکلهاي تجربهگرايي
بر نوعي هستيشناسي اتميزه شدۀ دکارتي ميگذارند .در دکارتگرايي نوعي بازنمايي اساساً
مکانيکي و رياضياتي از واقعيت فرض ميشود .ديدگاه مکانيکي دکارت عميقاً بر فيزيک نيوتني
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تأثير گذاشت ،که در آن فضا ،همچنانکه بهراستي امروز نيز بارها در بخا عمدۀ ادبيات
جغرافيايي بهچشم ميخورد ،همچون چيزي مطلق ،ظرف تهيِ کناپذير مستقل از پديدههاي
فيزيکي است .بنابراين ناکارآمدي فضاگرايي دهه  1960در اثر عواملي از قبيل پيشرفت مکانيکي
نوين ،ظهور فرهنگ هاي متفاوت در شرايط جغرافيايي يکسان ،اهميت عواملانساني و تسلط
روزافزون انسان بر طبيعت که در کل با هرگونه فضاگرايي و تحليلِ تک عاملي جبرگرايانه چالا
داشت ،موجب واکناهايي در دهه  1970بهوسيلۀ ديدگاههاي انسانگرايانه و مارکسيستي دربارۀ
مقوله هاي فضا و مکان شد .پژوها انتقادي ،رويکرد اثباتگرايي را بهدليل عدم توانايي در
بررسي معاني افراد و درک ظرفيت آنها براي احساس کردن و انديشيدن ،به نقد ميکشد .همچنين
بر اين اعتقاد است که اثباتگرايي بافت اجتماعي را ناديده ميگيرد و ضد انسانگرايانه
است( .)Newman,2013:197يکطرف اين واکنا را مارکسيستها با تعبير خاصي از مارکس
تشکيل ميدادند که بهطور مطلق و کامل بازنمايي فضايي پوزيتويستي را رد ميکردند .به نظر
آنان ،تمامي روابط و فرآيندهاي فضايي در واقع روابط اجتماعياند که شکل فضايي پيدا کردهاند.
اين نفي مطلقگرايي بهگونهاي بود که بهتعبير دورن مسي ،اين عبارت که «فضا يک سازۀ اجتماعي
است» کلمۀ قصار دهه  70بود .فضا ماحصل روابطاجتماعي و رفتارهاياجتماعي است و چيزي
بيرون و مقدم بر جامعه نيست( .)Afroq,2015:45-47بنابراين ،فضا را نميتوان بهعنوان چيزي
منفعل ،خنثا ،و ابژهاي عيني در نظر گرفت .فضا در خالء وجود ندارد ،بلکه بخشي از تاريخ
جامعه است که فرآيندها و برهم کناهايي ،ميان سپهرهاي متنوع در آن وجود دارد؛ در نتيجه
امراجتماعي ،امراقتصادي و امرسياسي بر ،در و به واسطۀ فضا عمل ميکنند و برعکس( Gellnitz,
.)2014:131

پديدارشناسي نيز در واکنا به رويکرد عينگرايي اثباتگرايي پديد آمد که با منطق قياسي-
فرضيهاي سعي داشت تا واقعيتهاي اجتماعي را از عينک يا عينکهاي نظري از پيا تعيين
شده مشاهده کند .از ديدگاه پديدارشناسي ،پوزيتيويسم و بهويژه رويکرد کارکردگرا مکان را
بهعنوان يک اينجاي واقعي که داراي هويت خاص خود است به مرور به فراموشي سپرد و
موجب ايجاد فضاهاي بدون مکان و بدون تاريخ گرديد .انسان مدرن فراموش کرده است که
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کيست و معناي وجود او چيست و از اينرو حس مکان خود را در جهان از دست داده است.
هوسرل در آخرين اثر خود«بحران علم در اروپا» معتقد است که نقايص علم پوزيتيويسم را در
بيتوجهي کارکردي برمال ميکند .بنابه نظر هوسرل ،علوم اثباتي موفقيت عظيمي کسب کردهاند،
اما نکتۀ مهم اين است که اين علوم ،ديگر در مورد بنيادها و محدوديتهاي بعدي خودشان تأمل
نميکنند ،بلکه صرفاً دلمشغول موارد تکنيکي پيشرفته هستند و ارتباط وجودي خود را از دست
داده و به همين دليل نيازمند توضيح انتولوژيکال و معرفتشناختي هستند .بههمين دليل هوسرل
اين علوم را متهم به ورشکستگي اخالق و فلسفي ميکند(.)Gellnitz,2014:246

بهنظر هوسرل تمامي فالسفه قبلي از زمان دکارت تاکنون دربارۀ نحوۀ ارتباط انسان با جهان يک
ويژگي مشترک داشتهاند :فرض وجود انسان بهمنزلۀ يک ناظر ،نه يک مشارکتکننده در پهنۀ
هستي( .)Partovi,2013:60-61ديدگاه پستمدرن نيز با نقد کوبندهي خود بر پوزيتيويسم و ديگر
نحلههاي متقدم ،همۀ آنها را تحت عنوان مکاتب«هست» و متافيزيک حضور به عنوان
درونمايهي اصلي آنها زير سوال ميبرد .به نظر انديشمندان هستمحور بودن اين مکاتب به
ديدگاه نرينهمحور و فالوسي و ناديده گرفتن ديگري و خودمحور بودن آنها
برميگردد(.)Doel,2003:123-125
.4-2-1خوانش مارکسيستي

مي توان گفت که از زمان ظهور جغرافياي راديکال و همراه با آثار ديويد هاروي و مرجعيّت
فلسفي هنري لوفور ،تحليلِفضايي ،يعني توجه نو به ابعادِ فضايي و مشخصاً تاريخ سرمايهداري،
به بخشي اساسي از سنت فکري نئومارکسيستي تبديل شده است .طرح پيارو را نبايد فقط از
انديشه هاي مارکس و به ويژه تحليلا از کار بيرون کشيد ،بلکه بايد تعميمهاي وي را نيز در
نظر داشت و عالوه بر اين بهتر است نوشتههاي«مارکسيستها» را از نظر گذراند .ادوارد سوجا
ديدگاهي را به مارکس نسبت ميدهد مبني بر اينکه تاريخ از ديد مارکس اهميت داشته و جغرافيا
نوعي مسئله(يا پيچيدگي) غيرضروري بهشمار ميرفته است( .)Soja,1998:32برخالف اين
ديدگاه ،از نظر مارکس فضا و مکان بهصورت ديالکتيکي درهم تنيدهاند .بحث مارکس در
گروندريسه ،نمونهاي از بيان اين درهم تنيدگي است .بهگمانِ مارکس ،کل سرمايه ،سرمايۀ در
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گردش است به اين معنا که سرشت سرمايه حرکت و فرآيند است(آشکارگي مقولۀ فضا) .با اين
حال اگرچه سرمايۀ در گردش جريان حرکت از مرحلهاي به مرحلۀ ديگر است يعني از کاالها
به پول و از پول به سرمايه و . ...در عينحال در هر مرحلهاي« ،در ساحت خاصي آشکار ميشود
و به شکل خاصي محدود مي شود که نفي خود ،در مقام سوژۀ حرکت کلي است» .کوتاه اينکه،
سرمايه در گردش به سرمايۀ پايا تبديل ميشود .يعني سرمايۀ در گردش خود را تثبيت ميکند.
به بيان ديگر سرمايۀ پايا ،کيفيت چيزگونۀ شکل به ظاهر ايستاي فرآيند پيکر يافتۀ سرمايۀ در
گردش(آشکارگي مقولۀ مکان) است( .)Marx,1973:618-626همچنين ،تسخير فضا بهوسيلۀ
سرمايهدار(از طريق منطق عام سرمايهداري) در جلد اول کاپيتال دغدغۀ مارکس را دربارۀ فضا
نشان ميدهد .مارکس در اين جلد تمايزي ريشهاي ميان ثروت و سرمايه ،ميان پول و سرمايه ،را
اعمال ميکند ،تمايزي که از تبديل اولي به دومي شکافي ميسازد که ،بنا بر سرشت خود ،تقريباً
پلنازدني است(،تسخير فضا و محروميت متعاقب آن) همچون يکي از استحالههاي
اُوويد( .)Jameson,2014:96-97نزد مارکس ،راز فضامندي سرمايه ،راز خودِ فضامندي نيز
هست ،يعني جدايي .زمانمندي ميتواند ،در همزماني ،منطبق بر خود باشد؛ اما در فضا هيچ دو
پيکري نميتوانند يک موقعيت را اشغال کنند ،و در نتيجه امتداد دست در دست جدايي مينهد.
منابع اصطالح «جدايي» پيشتر ،از هر جهت ،در دستنوشتههاي  1844مورد استفاده قرار
گرفتهاند .نظريۀ بيگانگي بهصراحت بهوسيلۀ «جداييِ» چهاروجهي کارگر از ابزار ،از ابژه ،از ديگر
کارگران و از خود هستي نوعي ،يا بهعبارت ديگر ،از آن فعاليت مولدي که انسانحيوان را انسان
ميکند ،بيان ميشود .در واقع ،در اين مرحله از پژوها ،فرقي نميکند که جدايي ،مفهومي
فضايي باشد يا زماني .بيگانگي مذکور يک رخداد تاريخي است ،با اين حال ،چيزي است که
براي فضا نيز اتفاق ميافتد :فضاي زمين و دهقانان ،حصارکشي ،حرکت از روستا به شهر و
غيره( .)Jameson,2014:129ولي فقط در نيمۀ دوم قرن بيستم است که اين پرسشگري گسترده
درباره فضا ،سيتي ،رشد بيا از حد مازاد ،و سازماندهي فضا شکل ميگيرد .چرا؟ زيرا
سرمايهداري ،سيت ي 1تاريخي را با کشاورزي در ميآميزد ،سيتي و کشاورزي که خودشان
1. City
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ديرزماني پيشاسرمايهدارانه بودند .رياست اين درهمآميزي را دولت برعهده ميگيرد .فضاهايي
که تا پيا از اين اشغال شده بودند -کوهها ،درياها -حاال مبادله ميشوند ،به کاال تبديل و با
صنايع جديد بيشمار فراغت و فرهنگ اشغال ميشوند(.)Prig,2014:42-45

انتقادات زيادي به کااليي شدن فضا وجود دارد .در اين ميان هانري لوفور در کتاب «توليد فضا»
از مفاهيم نوکانتي و نو دکارتي از فضا فاصله ميگيرد و در مقابل بر فضاي اجتماعي تمرکز
ميکند .او مينويسد فضا چيزي بيخاصيت ،خنثي و سابقالوجود نيست ،بلکه توليد مستمري از
روابط فضايي ميباشد .او مع تقد است که فضاي اجتماعي نه چيزي ميان چيزهاي ديگر و نه
توليدي ميان ساير توليدات است .بلکه اين فضا چيزها را جزو خود ميکند و روابط متقابل آنها
را در همزيستي و همزمانيشان ،يعني در نظم و بينظمي در برميگيرد .لوفور با ردِ مدل دکارتي
به شيءشدن فضا اعتراض دارد و فضاي«آرماني» را از «فضاي واقعي» تفکيک ميکند .او ميگويد
فضا محصول چيزي است که بهطور مادي توليد شده است و در عينحال روي فرآيندهايي عمل
ميکند که نميتواند خودش را از آنها جدا کند ،زيرا يکي از توليدات آنها است .از ديدگاه لوفور
براي فهم بهتر فضا نياز داريم تا امرِانضمامي و امرِانتزاعي را با هم بفهميم(Lefebvre,2012:30-

 .)66همانگونه که در ماترياليسم ديالکتيکي گفته شده است ،اگر يکي از اينها را بفهميم ،و آن را
به امري مطلق تبديل کنيم ،آنگاه اين حقيقت ناتمام خود به اشتباه تبديل ميشود .درست
همانگونه که مارکس دولت را بهمثابه انتزاعي واقعيتيافته توصيه کرد ،فضا نيز انتزاعي
واقعيت يافته است .اينجا استفاده از ايدئاليسم و ماترياليسم را با هم ميبينيم .بدينمنظور طرحي
که او ابداع ميکند فضاشناسي است ،و شامل آشتي فضاي فيزيکي(طبيعت) ،فضاي
ذهني(انتزاعهاي صوري درباره فضا) و فضاي اجتماعي(فضاي کنا ،تعارض و «پديدههاي
حسي» انساني) ميشود( .)Merrifield,2003:172بنابراين ،از نظر لوفور فضا ساختي ذهني و
مادي است و ديگر نميتوان بهسان کانت فضا و زمان را بهمثابه ظرفِ صوريِ خالي ،يا بهمثابه
شرايط تجربه ،بهمعناي دقيق کلمه تجربه کرد ،بلکه تجربه کردن آنها به شرايطِتاريخي بستگي
دارد که فضا و زمان درون آن تجربه ميشود( .)Elden,2014:74اين تعريف به ما امکان ميدهد
تا واژه يا حالت /حد سومي -يعني مفهوم امرِزيسته -را بين قطبهاي تصور و درک بگنجانيم.
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لوفور استدالل ميکند که فضايانساني و زمانِانساني نيمي در طبيعت و نيمي هم در انتزاع وجود
دارد .فضا و زماني که بهشکلِ اجتماعي زيست ميشود ،و فضا و زماني که بهشکلِ اجتماعي
توليد ميشود ،به مفاهيم و ساختهاي فيزيکي و ذهني وابسته است .به اين ترتيب ما يک سهتايي
مفهومي در اختيار داريم :پراکتيس فضايي ،بازنماييهاي فضا و فضاهاي بازنمايي .پس فضا را به
اين ترتيب به سه شيوه ،مينگريم ،بهمثابۀ امري درکشده ،تصورشده و زيستشده( Lefebvre,
.)2012:71-72
جدول( :)1نماي شماتيک روابط ديالكتيكي فضا از ديدگاه لوفور
فضا
پراکتيسفضايي

طبيعت

درکشده

فيزيکي

ماترياليسم

بازنماييهاي فضا

انتزاع

تصورشده

ذهني

ايدئاليسم

فضاهاي بازنمايي

کنا

زيست شده

اجتماعي

ماترياليسم و ايدئاليسم

)(Source: Elden,2014:84

از نظر لوفور ،سرمايهداري بهواسطۀ تسخير و يکپارچه کردن فضا حفظ ميشود .فضا ديرزماني
است که ديگر نوعي محيطِ جغرافيايي منفعل يا محيط هندسي خالي نيست .فضا« ،ابزاري» شده
است .اين ابزارگونگي در پرورش سرمايهداري بهسان نظامي که فضا در آن بهمثابه منبعي کمياب
و کااليي همگن و اندازهگرفتني تلقي مي شود ،و مانند هر کاالي ديگري در بازار داراي ارزش
مبادلۀ است ،آشکار ميشود( .)Gellnitz,2014:100اين فضا ،به يک زمين بازي براي شيوههاي
سازماندهي ،بهخصوص سازماندهي دولت تبديل ميشود که از طريق قدرتهاي اعطا شده به
آن بهوسيلۀ اين ميانجيها ميتواند سرزمين را به شيوههايي که پيا از اين غيرِقابل تصور بود
تقسيم و اداره کند( )Grang and Thrift,2003:17و قلمروي جريانهاي سرمايه ،پول ،کاالها و
اطالعات را بازنمايي ميکند و همچنان عرصه نيروهاي هژمونيک جامعه باقي ميماند.
لوفور رويکرد فوکو را بهسان تعداد زيادي از عملکردهاي ذرهاي که در فضا و در زمان از يکديگر
جدا ميشوند مورد انتقاد قرار ميدهد .از نظر او رويکرد فوکو مراکز و مرکزيت را ناديده ميگيرد،
و امرِجهاني را کنار مي گذارد .هرچند که مطالعات محلي ضروري است ،اما بايد امر کلي را
ببينيم( . )Elden,2014:70امر محلي [مکان] از منظر نحلۀ مارکسيستي در برگيرندۀ جايگاه و نوعي
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توقف اين جريانهاست ،يعني لحظهاي خاص در پوياييهاي روابط فضا در سرمايهداري .مکان
با تثبيت(يا با ابژهسازي) اين جريانهاي مادي شکل مي گيرد ،هر چند همراه با آن ،خود نير
بهواسطۀ مبارزه اجتماعي و طبقاتي بر سر مکان به اين جريانها شکل ميدهد؛ مبارزهاي که براي
آن الزم است اين فضاي انتزاعي ،در مکان ،شکلي فيزيکي و اجتماعي بگيرد .مکان ،قلمروي«ابژه-
هاي» بيطرفي است که به گونهاي عقالني«در فضا نظم مييابند»؛ فضايي از ريشه کنده شده که
بازنمايي در آن فقط بازنمايي گروههاي حاکم است ،همچنانکه مارکس دربارۀ ايدههاي حاکم
ميگفت« :دانا و قدرت در اينجا مي کوشند تا دست باال را داشته باشند و آنچه را تشخيص
ميدهند بر تجربه جسماني /شهواني و جنسي تحميل کنند و  . ...از همينرو مبارزه لوفوري براي
تغيير زندگي بايد خودش را از يک پلت فرم مکاني آغاز کند ...زندگي روزمره در مکان ،همان
دادگاه عالياي است که خرد ،دانا و قدرت در آن داوري ميشوند(.)Merrifield,1993:525

بدين ترتيب ،مکان را ميتوان همچون شکل خاص برآمده از وقفۀ ظاهري ،يا بهسان لحظۀ
خاصي از پويايي فضاي اجتماعي سرمايهدارانه دانست .اين خصلت(ابژکتيويتهاي) و (جرياني)
واقعيت ،همچنين ،بر درهمتنيدگي جداييناپذير مکان و فضا داللت دارد ،زيرا هريک فقط به
واسطه /در رابطه با ديگري معنا مييابند و عمالً نميتوان آنها را از هم متمايز کرد .از اينرو
توليد فضا ،هم فرآيند است و هم پيامد اين فرآيند(يعني فضاي اجتماعي توليد شده)
است(.)Merrifield,2014:268-270

ديويد هاروي نيز فضا را به عنوان يک مفهوم کانوني معرفي ميکند که جغرافيا به عنوان يک
رشته علمي براي انسجاما به آن متکي است .اما براي اينکه چنين انسجامي قابل تشخيص
باشد ،وي بر آن است که دو تحول الزم است صورت گيرد :فضا بايد از مقولههاي هندسه
اقليدسي عبور کرده ،و به فرآيند تغيير يابد .به عقيدۀ وي ،هرگونه نظريۀ عامي در مورد شهر بايد
بتواند فرآيندهاي اجتماعي در شهر را به شکلِ فضايي شهر ارتباط دهد ،بايد بين بينا
جامعهشناختي و بينا جغرافيا پلي ايجاد کند .فهم فضا با همۀ پيچيدگيهايا وابسته به درک
فرآيندهاي اجتماعي است ،و فهمِ فرآيندهاي اجتماعي نيز وابسته به درکي از شکل فضايي
است( .)Afroq,2015:191در واقع تالش هاروي بهطور کلي تکميل کردن آن روي
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سکه(ماترياليسم تاريخي) نظريه مارکس يا«رهايي از زنجيرهاي راستآييني مارکسيسم بيفضا»؛
يعني شهريشدن سرمايه و مارکسيسم جغرافيايي است .وي خود اين سوأل را مطرح ميکند که
«سرمايه چگونه شهري شد و برآيندهاي شهريشدن آن چيست؟» .از نظر هاروي سرمايهداري
از منظر توليد(چرخه اول) نيازمند تکميل شدن از طريق سرمايهداري از منظر مصرف(چرخه
دوم) و از منظر علم ،تکنولوژي و اطالعات(چرخه سوم) و همينطور مارپيچي از قبيل چرخهها
در پوياييهاي نظام سرمايهداري است(.)Harvey,2008:28-34

در نهايت بايد گفت ،در مقابل سوأل اصلي مارکسيم غربي که چرا پيابيني مارکس در مورد
اضمحالل جامعه سرمايهداري محقق نشد؟ در پاسخ بعضي از پسامارکسيتها بر مباحث فرهنگي
و عقالنيت ابزاري تأکيد کردند(مکتب فرانکفورت) ،و عدهاي پاسخ را در هژموني
سرمايه داري(گرامشي) و ايدئولوژي(ساختارگرايي آلتوسري) ديدند؛ امّا طبق رويکرد لوفور و
هاروي ،توليد فضاست که بقاي سرمايهداري را « البته بهصورت موقت» به تأخير انداخته است.
به نظر هاروي ،توان اثرگذاري بر توليد فضا ابزار مهمي در تقويت قدرت اجتماعي است و
کساني که بر فضا سيطره دارند همواره ميتوانند سياستهاي مکان را در دست خود داشته باشند؛
و قدرت مسلط در سيطره بر فضا به سرمايهداران برتري مضاعفي در مبارزه نابرابر طبقاتي
ميبخشد .پس اگر بورژوازي ميتواند فضا را در راستاي اهداف طبقاتي خود هدايت کند پس
جنبا کارگري نيز ميتواند به اين امر نائل شود .از نظر هاروي( )1989فضا را ميبايد در واقع
همچون نظامي از«محفظههاي» قدرتِاجتماعي(با استفاده از واژگان فوکو) تلقي کرد که نتيجتاً
سرمايه بهشکل دائمي ،قدرت اجتماعي را بهواسطه بازشکلدهي به بنيانهاي جغرافيايي
ساختارشکني ميکند(.)Hataminejad and Shurjah,2014:127

در ادامه ،ادوارد سوجا نظريۀ«چرخاِفضايي» را که لوفور مطرح کرد ،در نظريههاياجتماعي
امروز تثبيت کرده و معتقد است چرخاِفضايي بدينمعناست که ،فضا خود متغيري مستقل و
تبيينکننده پديدههاياجتماعي است .سوجا زمان و فضا را بهصورت توأمان ،پايهايترين و
جامعترين کيفيت جهاني تاريخي و اجتماعي ميداند .او همچنين معتقد است که براي اغلب
محققان تاريخي ،انديشيدن درباره جامعه اهميت دارد .اما سوجا فضايي انديشيدن يا همان
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جغرافيايي انديشيدن را همانند تاريخي انديشيدن ،خردمندانه ميبيند و معتقد است که ما
همانگونه که موجوداتي زماني و وابسته به تاريخ هستيم ،فضايي و جغرافيايي نيز ميباشيم .اما
هيچ دليلي براي برتري يکي بر ديگري نميبيند .از اين رو سوجا معتقد است که ديدگاهِ فضايي
عليه عواملي که برتري تصوراتِ تاريخي را بر جغرافيا ادامه ميداد وارد عرصه ظهور شد.
ديدگاهي که مهم ترين هدف آن توازن ميان انديشيدن و تفس ير جغرافيايي و تاريخي است .اما
سوجا نيز به مانند فوکو ديدگاه فضايي را بهعنوان گفتمان اوليه ميپذيرد .هرچند معتقد است که
توجه به فضا به اين معني نيست که از زندگي اجتماعي و واقعيتهاي تاريخي فاصله بگيريم.
همچنانکه شبلينگ ميگويد« :فضاي جغرافيايي را نميتوان يک فضاي طبيعي به حساب آورد.
فضا توليد ميشود و سازمان مييابد  ...فضاي جغرافيايي ،فضاي اجتماعي است و صورتها و
ساختهاي آن آفريدۀ کنا انساني است» .بنابراين شکلگيري فضا صورتياجتماعي دارد .فضا
از ظرافتها و پيچيدگيهاي وسيع شبکههاي ارتباطي درهم پيچيده و گسسته در مقياسهاي
مختلف از محلي تا جهاني خلق مي شود .آنچه يک ديدگاه فضايي خاص از اين ارتباطات
اجتماعي را به وجود مي آورد همزماني آنهاست .اين فضا ،فضاي منحصر به فرد براي فرهنگي
خاص ميباشد(.)Ahmadipour and et al,2011:131-132
.4-2-2مكان بهمثابه تجربهزيستي

فراخوان پديدارشناسانه ،فراخواني است براي بازگشت به دنيايي که مقدم بر دانا است؛
فراخواني براي در پرانتز گذاشتن دنياي مادي و تقدم بخشيدن به زيستجهان .در پديدارشناسي
سياسي هوسرل -شوتز ،زيست جهان مبنا است و از اين زاويه هستي انسان به زمان و مکان
پيوند خورده است و انسان موجودي زيستمند ،وابسته به جهان و در رابطه با همنوعان تلقي
ميشود( .)Moeini Alamdari,2015:83هوسرل در کتاب بحران اروپايي درباره اهميت شرکت
در زندگي جمعي اينچنين ميگويد« :اينکه بهمثابۀ يک شخص زندگي کنيم ،به آن معناست که
در يک چارچوبِاجتماعي زندگي ميکنيم .در اين چارچوب من و ما در اجتماع ساکن ميشويم
و اجتماع براي ما حکم افق را خواهد داشت»( .) Husserl,1970:150هوسرل نيز از وابستگي
متقابل دوسويه ميان آشکارگي فضا و ابژههاي مکاني از يکسو ،و خودآشکارگي بدن از سوي
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ديگر سخن ميگويد( .)Zahavi,2013:163همچنان که هوسرل ميگويد :سوژه فقط زماني
مي تواند جهان ابژکتيو را آشکار کند که اين جهان متجسد و اجتماعي باشد ،که هر دوي اينها
مستلزم دنيايي کردن هستند(.)Zahavi,2013:164

از اينرو پديدارشناسي بيا از بازنمايي به ”حضور“ و بيا از ” در لفاف قرار دادن “ به ” از
لفاف بيرون آمدن “ميپردازد ” .واقعيت “ بهمعناي پديدارشناختي آن ،نه با بازتاب حقايق جهان،
بلکه با” فعاليت در جهان “سروکار پيدا ميکند( .)Moeini Alamdari,2015:26از ديد شوتز و
الکمن ،حضور مستقيم و بالفصل جسم در جهانِ فيزيکي ،نقطۀ عزيمت تمام جهتگيريها در
اين جهان است .هستۀ واقعيت ،آن ناحيه اي از دنياست که در محدوده دسترسي مستقيم قرار
دارد و ساخت واقيعتِاجتماعي تا حد زيادي تابع شرايط همپوشيهاي زماني-مکاني در جهان
فيزيکي است .از يکسو ،موقعيت بدن پياشرطي براي روابطاجتماعي است و از سوي ديگر،
قرابتِاجتماعي ،حرکتها را در فضا شکل ميدهد؛ چون مهمترين فرآيندها در روابط انساني،
محصور در مواجهات فضايي مستقيم است( .)Afroq,2015:86-89نکتۀ اصلي در رويکرد
پديدارشناسانه اين است که مردم و محيط آنها بهطور تنگاتنگ درهم تنيدهاند؛ بهگونهاي که
هريک آن ديگري را به وجود ميآورد و منعکس مينمايد( .)Partovi,2013:155بنابراين محور
اصلي در اين مکتب انسانگرايانه ،تعامل مکانها با روح انسان ميباشد که بهعنوان موضوع
مرکزي مطرح است .هايدگر در مقاله «ساختن ،سکنيگزيني ،انديشيدن» درباره فضا ميگويد:
اينکه واژۀ ما براي فضا ،بر چه امري داللت دارد ،در معناي قديما يعني  Rumديده ميشود؛
يعني محلي که براي منزلکردن اختصاص يافته است .هر فضا ،چيزي است که به آن جايي داده
شده باشد ،به چيزي اختصاص يافته باشد ،يعني درون حد و مرزي باشد .وي در ادامه ميگويد:
«هنگامي که ما از انسان و فضا حرف ميزنيم ،چنين به نظر ميرسد که انسان در يک سو ايستاده
و فضا در سويي ديگر؛ ولي فضا امري نيست که در برابر انسان قرار گيرد .فضا نه شيئي خارجي
است و نه تجربهاي دروني» .فضاها بهواسطه اين واقعيت گشوده ميشوند که به مکان باشندگي
آدمي تبديل ميشوند .چنين مينمايد که ما با باشيدن(سکنيگزيني) ،فقط از راه ساختن ،دست
مييابيم .هدف ساختن ،باشيدن است .بدينسان ،فضاها هستي گوهرين خود را از مکان به دست
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ميآورند ،و نه از «فضا» .اين مکانها هستند که به فضاها ،امکان حضور ميدهند .همانگونه که
مالحظه ميگردد در اين ديدگاه اين مکانها هستند که با تحقق بخشيدن به حضور چهارگانه و
يا به روايت هايدگر ،گردآوردن زمين ،آسمان ،فانيان و خدايان ،به فضاها موجوديت ميبخشند،
امري که تنها به مدد ساختن و بنا کردن ،تحقق مييابد(.)Heidegger,2008:73-78

پديدۀ مکان از نظر پديدارشناساني چون کريستيان نوربرگ – شولتس ،بخشي کامل و درست از
وجود است .کلّيتي است که از اشياء و چيزهاي واقعي ساخته شده و داراي مصالح ،ماده ،شکل،
بافت و رنگ است .مکان يک پديدۀ کلي و کيفي است که نميتوان آن را به هيچ يک از
خصوصيات آن -مثالً ارتباطات فضايي -بدون از دست دادن طبيعت واقعي آن کاها
داد( .)Heidegger,2008:73از اين ديدگاه ،مکان چيزي بيا از يک محل انتزاع است و نه تنها
به يک محل جغرافيايي اشاره دارد ،بلکه مؤيد کاراکتر اصلي يک جا ،که موجب تمايز آن از
ديگر جاها ميشود ،نيز هست .بنابراين معني اساسي مکان ،جوهرش ،نه از موقعيتها
مي آيد(ديدگاه سنتي) و نه از کارکردهايي جزئي و بديهي که مکانها دارند و نه از اجتماعي که
آن مکان را اشغال ميکند(ديدگاه مارکسيستي) و نه تجارب سطحي و معمول دنيوي -هرچند
که تمام اينها جنبههاي متداول و شايد ضروري مکانها هستند .امّا جوهر مکان در قصديت به
شکل عمده ناخودآگاهانهاي نهفته است که مکانها را به عنوان مرکز عميق هستي انسان تعريف
ميکند( .)Relph,2011:50از ديدگاه مرلوپونتي نيز ،مکان بيا از هر چيز يک ساختار است؛
شبکهاي از ارتباطات که بيانگر جنبههاي خاص از آگاهي و تجربۀ انساني است( Partovi,2013:

 .)74از اينرو ،مکانها مستقل از ما وجود ندارند .رابطه عميق با مکانها درست به اندازه روابط
نزديک با مردم ضروري و شايد اجتناب ناپذير است :بدون چنين روابطي ،وجود انسان هرچند
ممکن است ،از بخا عمدهاي از اهميتا محروم است( .)Relph,2011:47ديدگاه
پديدارشناسانه ،محدوده و طيفِعاطفي احساسات مربوط به مکان را تا آنجا توسعه ميبخشد که
شامل مواردي چون توجه و مراقبت ،نگراني ،خيالانگيزي ،گرمي ،عشق و قداست ميشود.
باشالر( )1969و توان( )1974هر دو از عشق به مکان سخن ميگويند(.)Partovi,2013:161
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اي .رلف در کتاب مکان و بيمکاني نيز ،شناخت مکانها را حلقۀ ضروري در زنجيرۀ معرفت
ميداند .انسانها ناگزير بايد مکانهايي را که در آن کار ميکنند و آراما به دست ميآورند
بشناسند .به نظر رلف ،هرچند شناختِعملي از مکانهاي مختلف براي انسان ضروري است ،اما
اين شناخت نسبتاً مصنوعي بوده و متکي بر کارکردهاي آشکاري است که مکانها براي ما دارند.
اهميت واقعي مکان را ميتوان در کناهاي افراد و گروههايي که در برابر نيروهاي خارجي از
مکان خود دفاع ميکنند يا دچار بيماري وطن و يا حسرت و نوستالژي نسبت به مکانهاي خاص
ميشوند ،فهميد .انسان بودن بهمعناي زيستن در دنياي سرشار از مکان و شناخت نسبت به اين
برخورداري است .به تعبير هايدگر«مکان ،جنبه عميق و پيچيده تجربه انسان از دنياست»( Relph,
.)2011:2-3

پاسن( )1957و داردل( )1953نيز بنيان علم جغرافيا را بر پايه درک پديدارشناختي از مکان استوار
ميسازند ،اينکه در جغرافيايعلمي يک رابطه عميق بين انسان و جهاني که در آن زندگي ميکند،
وجود دارد .جغرافيا اگر بخواهد بهمثابه يک علم مطرح شود بايد بر پيافرضهاي اساسي رابطه
معنادار انسان با مکان متکي باشد(.) Relph,2011:92

بهطور کلي ،گفتگو از فضا با رويکرد پديدارشناختي ،غالباً از مفهوم انتزاعي آن فراتر رفته و در
بستر زندگي روزمره واجد معنا ميگردد؛ يعني همان تجربه زيستي ما از مکان .در همين راستا
استفانوويک ميگويد« :بين فضاي هندسي که ميتوان در آن بهطور آگاهانه و با محاسبات،
مداخله انجام داد ،آن را اندازهگيري نمود و براي آن برنامهريزي کرد و فضاهاي زيسته ،که
دربرگيرندۀ راه و روش کامل هستي و وجود ما هستند ،فرق اساسي وجود دارد ».ادوارد رلف
نيز بر اين اعتقاد است که فضا نه در ذهن است و نه در جهان ،بلکه فضا در جهان است بهعنوان
بخشي از تجربۀ روزمره ما(.)Stefanovic,1994:68-80
 .4-2-3پُستمدرن فضاهايمتكثر و روابط قدرت

غلبه ديدگاه فضايي و هندسۀ اقليدسي بر مباحثات قرن نوزدهم و بيستم ميالدي و متعاقباً بحث
دربارۀ فضاهاي ديگر ،همچون فضاي ذهني ،فضاي وجودي ،فضاي شناختي ،فضاي مادي،
فضاهاي بازنمايي ،فضاي قدرت ،فضاي اجتماعي و  ...موجب موج سنگيني از انتقادات بر اين
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طرز تفکر شد که در اين ميان سهم بزرگان مکتب فرانکفورت ،نئومارکسيستها و نحلههاي
پُستمدرن از همه بيشتر بود .پُستمدرنيسم بيشتر در برابر تاريخگرايي مدرنيتهاي قد علم کرد
که موضوع زمان را نسبت به فضا و مکان اولويت بخشيده و عمالً تصور فضايي يا جغرافيايي را
مغروق ساخته و به حاشيه رانده ،نوعي سرسپردگي تلويحي فضا به زمان که تفاسير جغرافيايي
از تغييرپذيري جهان اجتماعي را تحتالشعاع قرار

ميدهد(.)Sojah,2003:172

همانگونه که فردريک جيمسون ميپرسد ،چرا چشمانداز بايد کمتر از رويداد دراماتيک باشد؟
( .)Jameson,1991:364اينکه فضا در زمان ما با هستي زبان[قدرت /گفتمان] مفتون شده است
نه نشانۀ پايان قريبالوقوع و نه دليل راديکال شدن است :اين امر پديدهاي است که ضرورتاش
در پيکربندي گستردهاي ريشه دارد که در آن کل ساختارِ فکر و دانا ما منشاء ميگيرد .لوفور،
که تأثيري به سزا در انديشۀ نخستين بار با اين شيوهها به انديشيدن دربارۀ فضا پرداخت .چيزي
که او «توليد فضا» ناميد ،در نگاه نخست يک مفهوم ساده و فراتاريخي است .ترديدي نيست که
انسانها ،فضاياجتماعي خود را ،جمعي و بهشيوههاي ملموس و تخيلي توليد ميکنند .اما قضيۀ
افراطيتر اين است که در جهان ما «توليدِ فضا» ،خود ،هدف شده است ،و اين نکته در همۀ
سطوح ،از بدن پر پيجوخم [قدرت -بدن] فوکويي ،از راه فضاهاي فراواقعي[بودريار] زندگي
روزمره ،تا توليد بسيار انتزاعي فضاي شهري [لوفور و هاروي] و کرانههاي خارجي [سوجا]
همين نظام جهاني ما آشکار است( .)Connor,2015:197کوين لينچ در يکي از آثار کالسيک خود
به نام تصوير شهر1به ما ميآموزد که شهر خودبيگانه فراتر از همه چيز فضايي است که در آن
مردم نه قادر به تعيين موقعيت خود(در ذهن خويا) هستند و نه ميتوانند تماميت شهري را
تشخيص دهند که خود را در آن مييابند :شبکهاي همانند شبکههاي جرسي ،که هيچيک از
عالئم سنتي(بناهاي يادبود ،چهارراهها و ميادين ،مرزهاي طبيعي ،چشماندازهاي ساختهشده) در
آن وجود ندارد ،روشنترين نمونههاي اين امر است .فقدان از خودبيگانگي در شهر سنتي مستلزم
غلبۀ مجدد و عملي مفهوم مکان و ساخت يا بازسازي يک منظرۀ کلي واضح است که ميتوان

1. Kevyn Lynch, Image of the City
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در حافظه نگه داشت و در مراحل مختلف روند حرکت خود بارها ترسيم کرد( Jameson,2007:
.)65

از نظر بورديو ،فضاي تصرفشده يکي از سايتهايي است که قدرت در آن تثبيت ميشود و
واقعيت مييابد ،و در واقع بيترديد در نامحسوسترين شکلا :يعني در شکلِ درکنشدۀ نيروي
قدرتِنمادين .فضاهاي نظاممنديسازي که ديکتههاي خاموششان مستقيماً بدن را نشانه ميرود،
دقيقاً به دليل نامرئيبودنشان ،بدون شک از مهمترين مؤلفههاي نظامپردازي قدرت هستند ،از
اينرو ،فضاياجتماعي در سرشت عيني ساختارهايفضايي و در ساختارهاي ذهنياي که تا حدي
برآمده از درهمآميختگي اين ساختارهاي عيني شده هستند ،حک ميشود( .)Prig,2014:182در
بسياري از آثار فوکو نيز ،فضامندي به مثابه يک بخا يکپارچه از يک نگرش وسيعتر و بهمثابه
ابزار تحليل و نه صرفاً يک ابژه براي تحليل نگريسته ميشود( .)Shurjah,2014:21وي با استفاده
از مضامين نيچه و هايدگر رويکرد بديلي را درباره مسائل زمان و فضا پروراند؛ که مسائل
زمانمندي و فضامندي را درست از همان ابتدا در برميگيرد( .)Elden,2014:84او هم از «فضاي
دروني» بوطيقاي درخشان باشالر( )1969و هم از توصيفات محليِ قصدي پديدارشناسان
گسست و توجه ما را به بعدي ديگر از فضامندي زندگي اجتماعي جلب ميکند ،يعني توجهمان
را بهنوعي «فضاي بيروني» فضاي بالفعل زيسته شده(و از نظراجتماعي توليدي) محلها و روابط
ميان آنها معطوف ميکند( .)Sojah,2003:173بههمين داليل مورخان را بهخاطر عدمِ حساسيت
به جغرافياي جهان اجتماعي که خودش را در تأکيد بر همگني رويدادها ،پديدهها ،و تعيينهاي
فرض شدهشان در درون«واحدهاي بزرگ» فضايي(قارهها و شايد کشورها) و در نتيجه در ناديده
گرفتن واقعيت تفاوتها و توزيعهاي منطقهاي کوچک نشان ميدهد به باد انتقاد ميگيرد( Philo,

 .)2003:211فوکو در کتاب نظم اشيا بيان ميکند که روزگار ما ناچار است بهطور بنيادي با مقوله
فضا وارد عمل شود؛ و اين رفتاري مسلمتر از آن چيزي است که بايد با زمان انجام دهد و در
اين شکي نيست .زمان ممکن است بر ما بهعنوان يکي از عملکردهاي متنوع توزيعي ظاهر شود؛
عملکردهايي که امکانِ پخاِفضايي برخي عناصررا ممکن ميسازد .بنابراين همانگونه که بيان
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شد ،نشان ميدهد که تاريخ در فضامندياش آشکار است( .)Shurjah,2014:34-35فوکو اهميت
فضا را در هر شکلي از زندگي اجتماعي بنيادين تلقي ميکند( .)Foucault,2003:155در کتاب
«دانا و قدرت» و همچنين در مقالۀ «چشم قدرت» که از آن تحتِ عنوان «جغرافياي انساني
پُستمدرن نام ميبرد» فضا را حوزۀ فراموششدهاي ميپندارد که در عصر مدرنيته تحتِتأثير
عامل زمان نتوانسته خودنمايي کند .اينکه محققان بهطور سنتي ،فضا را در مقابل زمان تلقي
کردهاند ،فضاي شهري تقريباً در تمامي اين رويکردها معموالً بهعنوان يک فرآيند ثابت ،مرده،
بي فايده از نظر سياسي و اجتماعي ديده شده که کمي بيشتر از تعويض صحنه براي فرايندهاي
اجتماعي و تاريخي پويا که ذاتاً شهري نيستند پنداشته شده است .در مقابل ،تاريخِشهري و
توسعۀتاريخي جامعۀشهري(ويژگي تاريخي و اجتماعي شهرنشيني) معموالً فرآيندهاي مرجح
هستند که بهطور ضروري در فعاليتهاي مداوم توسعه و تغييرِانساني و اجتماعي شرکت دارند،
شديداً زنده ،ديالکتيکي ،و نخستين حوزه و هدف کنا ِانساني ،آگاهيجمعي ،ارادۀاجتماعي و
تفسير انتقادياند( .)Sojah,2017:45از اينرو تأکيد خود را بر امر«خاص ،امر محلي و امر
مشخص» بهجاي امر«کلي ،امر جهانشمول و امر ازلي» قرار ميدهد؛ به همين داليل در مقاله
چشم قدرت ،پروژه چشمگيرش را درباره فضامندي دوباره مطرح ميکند« :تاريخ کاملي که با
نوشتن از فضاها اختصاصيافته باشد که در عينحال تاريخ قدرتها هم باشد که از استراتژيهاي
عظيم ژئوپليتيک تا تاکتيکهاي خود زيستبوم را دربرگيرد»(.)Sojah,2003:179
اين است توپولوژي فوکويي در رابطه و پيوند ميان فضا ،گفتمان1و قدرت .فوکو با تحليل فضا
بين دانا و قدرت به سان دستگاه فناوريهاي سياسي و گفتمانهاي علمي نوع جديدي از
توپولوژي قدرت را ترسيم ميکند و با پيوند تکنولوژيهاي سياسي و استراتژيهاي دانا
همبستهشان را بهسان ماتريسهايفضايي -زماني قدرت(پوالنتزاس) در گذار از شکل
مطلقگرايانه قدرت ،به جامعه انضباطي تحليل ميکند( .)Prig,2014:186بهعقيدۀ فوکو کل
تاريخي که در مورد مکانها بهصورتِ مکتوب بهجاي مانده است ،تاريخ قدرتها نيز بوده و هر

1. Discourse
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دوي اين موارد(يعني تاريخ مکان و قدرت) دربارۀ استراتژيهاي ژئوپليتيک بزرگ و تاکتيکهاي
خرد ساکنان سرزمين بوده است(.)Barker,2012:626

فوکو در کتاب تاريخِ جنون( )1967نتيجهگيري مختلفي دربارۀ آنچه«جغرافياي مکانهاي
شبحزده» مينامد انجام ميدهد ،در حاليکه در کتاب کلينيک( )1976به سه شکل مختلف
از«فضاييسازي» دخيل در طبقهبندي بيماري ،در کارهاي تحقيق آسيبشناسي ،و در تأمين
تسهيالت پزشکي يا «مراکز درماني» ميپردازد .اما ،او در کتاب انضباطوتنبيه( )1977اين مفهوم
را که «انضباط منبعث از توزيعِ افراد در فضا است» را بررسي ميکند و همچنين به تفصيل کنترلِ
فيزيکي و ذهني روي افراد را که از طريق دستکاري روابطِفضايي در «ساختمان دايرهوار»(پان
اپتيکون) معروف بنتام انجام داده ميشود شرح ميدهد .فوکو در همه اين کتابها از طريق
توضيحِتجربي نقشي را که روابطِفضايي در نحوۀ عمل گفتمان ،دانا و(اساساً) قدرت بازي
ميکند نشان ميدهد؛ و از اين رهگذر نشان ميدهد که«تاريخ قدرتها ،درست يکزمان همسنگِ
تاريخ«مکتوب فضاها»» است(.)Philo,2003:220- 221

بودريار کار فوکو را به شکل جديدي از طبيعتگرايي که بطور قطع در «انديشه اجتماعي»،
«فيزيک جديد» 1و «شيمي جديد» 2شروع به رخنه کرده است و همچنين با «توپولوژي مولکولي
ميلِ» دلوز مرتبط ميسازد .بنابراين ،در اين ديدگاه با تصوري از يک جهانِاجتماعي باقي ماندهايم
که بهلحاظ فضايي از طريق گرهها و مجاري قدرت ساخته شده است گرههاي ثابتي که در آنجا
قدرت توليد ميشود و مجاري متقاطعي که در امتداد آنها منتشر و جمع ميشود(هرچند به
صورت موقت) و به اين دليل است که ميتوان فوکو را بهدرستي«هندسهدان قدرت» ناميد( Philo,

 .)2003:222-223دورن مسي( )1994در اينباره ميگويد ،روابطِ قدرت در هر فضايي متفاوتند:
فضاها بهصورت نمادين ،جنسيتي هستند و برخي از آنها با طردِ فيزيکي يکي از دو جنس
مشخص ميشود .جنسيتي بودن ف ضا در دوران کالسيک غرب در تقسيم بين خانه و محل کار
نمود مييابد .اين تمايز با تقسيم ميان خصوصي و عمومي مفصلبندي ميشود .لذا خانه قلمروِ
 . 1پديد آمده بهوسيله اصل ناپايداري هايزنبرگ
 . 2پديد آمده بهوسيله رمز ژنتيکي موناد
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امرِخصوصي و زنانه تلقي ميشود و عرصههاي کار دستمزدي در حوزۀ عمومي ،رمزگذاري
مردانه ميشود( .)Barker,2012:632از نظرِ درِک گرگوري هم چگونگي بازنمايي فضا پيامدهايي
براي چگونگي استفاده از آن دارد :به چه منظورهايي ،از سوي چه کسي ،چه زماني و چرا استفاده
ميشود .بههمين دليل گرگوري به بازنماييهاي همچون «منظومههايي از قدرت ،دانا ،و
فضامندي اشاره ميکند که نظم اجتماعي مسلط ،بهگونهاي مادي در آن حک ميشود(و بهطور
ضمني و موقعي ،مشروعيت مييابد)».
 .5تجزيه و تحليل و نتيجهگيري
تعريف مفهومي مقولههاي فضا و مکان مبتني بر سرشت هستيشناختي ،معرفتشناختي و
روششناختي پارادايمهاي مهم فلسفي است و بدون شناخت بنيانهاي فلسفي اين مفاهيم،
سردرگمي مفهومي امري محتوم است؛ و متأسفانه در تعاريف آکادميک کشوري بيشترين خلط
مباحث به اين مهم برميگردد؛ تا جائيکه برخي جريانهاي آکادميک تعريف فضا و مکان را يکي
مي گيرند .در راستاي رفع اين مشکل در ادبيات جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک ،اين مقاله با
واکاوي منابع معتبر فارسي و التين دربارۀ مقولههاي فضا و مکان در چارچوب مکاتب مختلف
و کنکاش در آراي انديشمندان متعدد در هريک از اين مکاتب به جمعبندي جامعي دربارۀ فضا
و مکان به شرح زير دست يافته است:
سه پارادايم واکاوي شده در اين پژوها ،از دهه  1970به بعد بهعنوان ديدگاههاي غالب مطرح
شدند .هر سه ديدگاه مبناي ارشميدسي تحليل خود را با نقد ديدگاه غالب مکانيکي و با مدنظر
قرار دادن نظرياتي که پاشنه آشيل نظريات اثباتي بود آغاز کردند .هر سه آنها ،سعي در زنده
کردن جرياناتي داشتند که ذيلِ گفتمان سنتي به حوزۀ ناخودآگاه اجتماعي طرد و يا به حاشيه
رفته بودند و بيشتر در برابر تاريخگرايي مدرنيتهاي قد علم کردند که موضوع زمان را نسبت به
فضا و مکان اولويت بخشيده و عمالً تصور فضايي يا جغرافيايي را مغروق ساخته و به حاشيه
رانده بودند؛ جرياناتي چون سرشت اجتماعي بشر ،محلّيت ،تکثر ،زيستجهان ،بيناسوژهگي و...
با توجه به سرشت شناختشناسي مکاتب و پارادايمهايي که در اين پژوها به آنها پرداختيم،
ميتوان گفت:
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تحليل مارکسيستي مبتني بر افشاسازي روابط پارادوکسيکال نظام سرمايهداري است؛
سرمايهداريي که فضا را بسان ديگر ابژهها توليد و مصرف ميکند .در اين مکتب ،توليد فضاي
سرمايهداري را بايد بهصورت ديالکتيکي و تماميت جريان(فرآيند) و مکان(فرم) فهم کرد؛ زيرا
اين دو درهم تنيدهاند و براي فهم کلّيت نظام سرمايهداري اين شناخت ضروريست .فضا فرايند
يا فرم نيست ،بلکه همواره جريان و مکان است .از ديدگاه اين مکتب ،انتخاب مکان بهعنوان
اصل مبنا بدون توجه به جنبۀ ديالکتيکي آن در ارتباط با فضا بههمان مقولۀ هندسي ديدگاه
دکارتي منتج مي شود .درنتيجه ،امر جمعي و خاص(مکان) در رابطۀ ديالکتيکي با امر کلي و
عام(فضا) بايد مورد توجه قرار گيرد .به نظر آنها ،تمامي روابط و فرآيندهاي فضايي در واقع
روابط اجتماعياند که شکل فضايي يافتهاند .ديالکتيک مطروحه در اين مکتب ،بهدنبال آشتي
دادن شيوۀ زيست و ابزار تجربه در مکان ،با چگونگي پيوند خوردن اين شيوه با ،و جايگير
شدنا در پرکتيسهاي اقتصادي و سياسي که در مقياسهاي فضايي گستردهتري عمل ميکنند،
است .به عقيدۀ اين انديشمندان ،فضا چيزي بيرون و مقدم بر جامعه نيست ،بلکه چيزي است
که توسط جامعه ايجاد شده است .بنابراين پديدۀ فضايي ،پديدهاي اجتماعي و بهوسيلۀ و درون
اجتماع توليد ميشود.
در پديدارشناسي ،فضا و هم مکان درهم تنيدهاند .زيستجهان مقولهي مهمي است که در اين
ديدگاه سبب اولويت مکان نسبت به فضا و زمان ميشود؛ يعني بودن در جهان؛ جهانيکه در
بيناسوژهگي و ابژههاي دمِدستي معنا پيدا ميکند .در کل بايد گفت ،در پديدارشناسي هرچند فضا
براي مکانها بستر فراهم ميآورد ،اما معني خود را نيز از مکانها اخذ ميکند .و در نهايت در
پست مدرنيسم ،مقولۀ فضا بهمثابه امر تکهپاره ،جزئي ،خاص و موردي تحت واکاوي قرار
ميگيرد؛ برخالف مارکسيسم که مقوله فضا را به مثابه امرکلي در نظر ميگيرد .پستمدرنيسم از
امر محلي(جزئيت) در برابر امر جهاني دفاع ميکند و در نتيجه با نظريههاي ساختاري کالن و
جهانشمولگرايي در علوم اجتماعي مدرنيستي(چه نظريات اثباتي ،چه ساختارگرايي و چه
مارکسيسم) مبارزه ميکند .در اينجا مقولۀ فضا چندگانه و متکثر در روابط قدرت است؛ و فضا
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برساختهاي گفتماني است که همواره نشان قدرت بر آن حک شده و ذيل گفتمانهاي سوژهمحور
به حوزۀ ديگري فرورانده شده است.
 .6قدرداني
نوي سندگان نهايت قدرداني و امتنان خويا را از کساني که با ديدي انتقادي به مباحث نظري و
علمي نگاه ميکنند و مفروضات به ظن متقن ديدگاه تکقطبي را زير سوأل ميبرند به عمل
ميآورند.
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