
                                                                       

 University of Guilan 

 
        
 

Urban Planning Knowledge 

ISSN: 2645-5412 

 
 

A Typology of Urban Consumption Theories 
in Urbanism 1 

Mona Fathalibiglou 1 and Mohammad Taghi Pirbabaei 2,* 

1. PhD candidate in Islamic Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran 
2. Associate Professor, Department of Islamic Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, 
Tabriz, Iran  
 

* Corresponding Author, pirbabaei@tabriziau.ac.ir  
 

 

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T 

UPK, 2021 
VOL.4, Issue.4, PP, 19-36 
Received: 17 Sep 2019 
Accepted: 08 Apr 2020 
Dep. of Urban Planning 
University of Guilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Typology, 
Consumption, Urbanism, 
Political economy, 
Sociology 

Background: Over the past few decades, scholars have studied the contemporary city and its 
mechanisms through a variety of approaches. Despite the variations in research orientations, what all 
these scholars agree on, is the widespread, profound and rapid transition of the contemporary city 
compared to its earlier sample which can be defined as development of consumerism in the 
contemporary city. This is an extreme change because the productive role of cities has always prevailed 
over their other features since the Industrial Revolution. Especially over the last 50 years, a wide variety 
of theories (from various disciplines) have explored contemporary society from this perspective. 
Understanding and analyzing this vast array of studies could be tricky for urban researchers, which 
highlights the need for a typological study in this area. 
Objectives: The current paper aims to characterize the set of urban consumption theories. 
Methodology: A qualitative research strategy is used to provide a clear framework for the classification 
of consumption theories that have been proposed in different sciences. 
Result: Results suggests that urban consumption theories could be classified into three macros and 
forty-three micro types. 
Conclusion: Macro-types of urban consumption theories are the economical category of consumption, 
sociology of consumption and hybrid approach. These classifications can be very useful for researchers 
who intend to theorize or enter such studies—theories directly applied to urban science are more 
elaborated. 

Highlights: 
Identifying three macro-types and more than forty micro-types of consumption and urban theories. 
The study of historical materialism and historical-geographical materialism as the philosophical foundations of political 
economy theories, structuralism as the philosophical foundation of sociological theories, and finally idealism and 
materialism as the philosophical foundations of the hybrid approaches are also among the most significant highlights of 
the current study. 
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 مصرف، شناسی،گونه ها:کلید واژه
 سیاسی، اقتصاد شهرسازی،

    شناسیجامعه

 شهر بررسی و مطالعه به مختلفی رویکردهای و هاتخصص با اندیشمندان و گرانپژوهش اخیر ةده چند طول درله: ئبیان مس

 نظر اتفاق آن بر پژوهشگران این تمامی چهآن پژوهشی، هایگیریجهت در تنوع وجود با. اندپرداخته آن حیات سازوکارهای و معاصر
 این. است معاصر شهر شدن محور-مصرف یعنی آن پیشین هاینمونه به نسبت معاصر شهر پرشتاب و عمیق گسترده، تحول دارند،

 به و تاکنون. است داشته تفوق هاآن خصایص برسایر شهرها تولیدی نقش همواره صنعتی، انقالب وقوع زمان از که است درحالی
 دیدگاه این از معاصر ةجامع بررسی به( مختلف علمی هایرشته از) نظریات از متنوعی بسیار طیف گذشته، سال 06 طی در خصوص
 دشوار بس کاری شهری گرانپژوهش برای خصوص به مطالعات از گسترده یمجموعه این تحلیل و تجزیه و شناخت. اندپرداخته

  .کندمی مشخص حوزه این در را شناسیگونه جنس از پژوهش یک انجام لزوم که است

 .های مطرح در این حوزه انجام شده استنظریه شناسی مجموعهپژوهش حاضر با هدف گونه هدف:

های مصرف که در بندی نظریهی چارچوبی روشن برای طبقهدنبال ارائهتحقق هدف فوق ب راهبرد پژوهش کیفی، به برای روش:

 .اند، متناسب با موضوع هریک به کار گرفته شدعلوم مختلف مطرح شده

دسیاسی مصرف، ی کالن اقتصاهای مصرف و شهر به سه طبقهبندی نظریهنتایج پژوهش حاضر حاکی از قابلیت کالسه: هایافته

 .ی خرد استشناسی مصرف و رویکرد ترکیبی، و چهل و سه طبقهجامعه

گشا باشد. در پردازی و یا ورود به این نوع مطالعات را دارند، بسیار راهنتایج می تواند برای پژوهشگرانی که قصد نظریه: گیرینتیجه

 .تری مورد بررسی قرار گیرنداند با دقت بیشداشتهانتها نیز تالش شده است تا نظریاتی که مستقیما در دانش شهرسازی کاربرد 

 نکات برجسته:
  . شهر و مصرف هاینظریه از خرد یگونه چهل از بیش و کالن یگونه سه شناسایی

ی عنوان پایههای اقتصادسیاسی، ساختارگرایی بههای فلسفی نظریهبه عنوان پایه جغرافیایی-تاریخی ماتریالیسم و تاریخی ماتریالیسمبررسی 
 های واجد رویکرد ترکیبیهای فلسفی نظریهعنوان پایهبه ماتریالیسم و ایدئالیسمشناختی و نهایتا های جامعهفلسفی نظریه

 
 مسئول انجام گرفته است. اسالمی تبریز تحت نظر نویسندهاول است که در دانشگاه هنر  نویسنده دکتری شهرسازی اسالمی مقاله حاضر مستخرج از رساله 9 

  .63-91 ،(4)4 ،شهرسازی دانش. شهرسازی در شهری مصرف هاینظریه شناسیگونه(. 9611. )محمدتقی ،پیربابایی و منا ،بیگلو فتحعلی ارجاع به این مقاله:

doi: 10.22124/upk.2020.15758.1404  
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 له ئبیان مس
 مناسااات  ةکلیا  و ساو   یا   از شاهری  فضااهای  و شهر خصوص در متنوعی موضوعات ةمطالع درگیر همواره شهرسازی دانش
 از بسایاری  نظاری  داناش  از زمینا   ایا   در و اسا   دیگر سوی از شهری زندگی با مرتاط سیاسی و اقتصادی فرهنگی  اجتماعی 

 از قوت. گردد محسوب رشت  ای  برای برای چالشی هم و قوت ةنقط تواندمی هم ماهیتی چنی . گیردمی بهره خانوادههم هایرشت 
 تحلیا   و بررسای  همواره ک  جه  ای  از چالش و سازدمی فراهم را دانش از حوزه ای  علمی محتوای قوام موجاات ک  جه  ای 

 توجا   رشات   ایا   در تاازگی  با   کا   موضوعاتی از یکی. سازدمی ضروری رشت  ای  پژوهشگران برای را اطالعات از زیادی حجم
 کا   موضوعی اس   مصرفی جوامع ب  معاصر جوامع ةاستحال و مصرف موضوع اس   نموده جلب خود ب  را پژوهشگران از بسیاری
 از یکای  حاا   عای   در و کناد مای  پیدا ارتااط... و جغرافیا شناسی انسان شناسی جامع  اقتصاد  جمل  از بسیاری هایرشت  ب  ماهیتا

 هام  و آن کالادی ابعاد در هم معاصر شهری تحوالت بررسی برای را مناسای قالب چراک  اس  شهرسازی دانش در روز موضوعات
 .سازدمی فراهم اقتصادی و سیاسی اجتماعی  یپیچیده ابعاد در

 آن در ماا  کا   مصرف برای مکانی از بیش چیزی واقع در شهر گوید می معاصر شهر و مصرف ةرابط تشریح در(0  0212) 1مایلز
 محصاو   معاصار   شهر اس  معتقد چنی هم( 1991) وی. نیس  کنیم می معرفی مصرفی یجامع  ی  شهروندان عنوانب  را خود

 لیاص نیروی و ابزار مصرف  نمود ادعا توانمی ک  ایگون ب . اس  مصرف و تولید بی  اساسی تغییرات و فراصنعتی مصرفی اقتصاد
 با   دهای شاک   و هویا   ساخ  در حیاتی نقش چنی هم اس ؛ مکان و فضا ساخ  اساسی عنصر و اجتماعی و اقتصادی تغییرات
 کا   حادی  تا شده بد  وارهشیء ایجامع  ب  کاالیی یجامع  ک  گف  خواهد مارکسیستی تفسیری. کندمی ایفا افراد زندگی سا 

 معاصر شهر ک  چارچوبی یا ذهنی حیات مصرف در واقع . شودمی تادی  انضمامی ودیتیموج ب  گراییمصرف مث  انتزاعی مفهومی
 (.0211 191 0)کانزم  نمایدبازمی سازد برمی را

 مرکاز  در گذشات    ساا   02 طو  در مشخصا  (قرن دو ب  نزدی ) طوالنی ةسابق باوجود  ک  حوزه ای  نظری ادبیات ب  نگاهی
 نظاری   مکاتاب  فلسافی   رویکردهاای  از کا   نظریاات  از ایگساترده  طیا   با را پژوهشگران اس ؛ یافت  قوام و گرفت  قرار توج 

 از حاوزه  ایا   ب  ورود قصد تازگی ب  ک  افرادی برای او  نگاه در ک  سازدمی مواج  برخوردارند  مختلفی هایمقیاس و موضوعات
 روش اطالعاات  از زیااد  حجم ای  ب  بخشینظم هایراه از یکی. شود بسیار سردرگمی و ابهام بروز موجب تواندمی دارند  را دانش
 بار  هاا نظریا   بنادی طاق  مفهوم ب  شناسیگون . اس  شده برگزیده حاضر پژوهش محوری موضوع عنوانب  ک  اس  شناسیگون 

 با   تواندمی چنی هم  اس  ضروری امری موجود هاینظری  از استفاده و گزینش برای تنها ن  معی   مفهومی چارچوب ی  اساس
 مشخص  جامع چارچوبی در را خود ةنظری جایگاه ابتدا از تا کند کم  هستند مندعالق  سازینظری  ب  ک  پژوهشگران از دست  آن

 گفتماان   همانناد  شناسای گونا   (.05  1192گلکاار  ) نهناد  بناا  را خاویش  ینظری  روشمند ایشیوه ب  آن  الزامات مطابق و نموده
 و عقاید تحو  تاریخ و زمان شناسی روش موضوعی  ةحوز از مشترکی شناخ  ک طوریب . آوردمی وجودب  شناخ  برای بیچارچو
 نااشد  ضروری اگر هستند فعا  خاص موضوعی ةحوز ی  در ک کسانی تمام برای هاشناسیگون  بنابرای . کندمی منتق  را تجارب
  .(0220 1)آلمندینگر هستند مفید حداق 
 قابا   باشند می شهری مطالعات در استفاده قاب  ک  مصرف هاینظری  ک  اس  قرار ای  بر حاضر پژوهش نظری فرضپیش لذا
 مطالعاات  انتهاای  در. آورناد  فاراهم  را معاصار  شاهر  تحلیا   محتاوای  از مهمای  بخاش  توانناد می و بوده گون  چند ب  بندیطاق 
 بخاش  دردرنهایا    و شاده   بررسای  تریبیش دق  با( فضایی-کالادی ابعاد با) رسازیشه دانش در مصرف مطالعات شناسی گون 

 .اس  گرفت  قرار بررسی و بحث مورد شده  شناسایی کالن هایگون  فلسفی ماانی نیز پژوهش گیرینتیج 

  شهری مصرف هاینظریه شناسیگونه مفهوم در درنگی: نظری چارچوب
 مختل  هاینظری  بی  ةدهنداتصا  ساختار ی  ب  نیاز دانش  از رشت  ی  در نظری مااحث از عجام فهم ی  ب  یابیدس  برای
 روش یا   شناسای گونا  . اسا   اساتخرا   قاب  نظر مورد ةرشت در موجود دانش ةمطالع از اصوال ساختاری چنی . شودمی احساس

                                                           
1 Miles, 2010  
2 Kunzmann, 2011 
3 Allmendinger, 2002 
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 پیربابایی و فتحعلی بیگلو /  ...شهری مصرف هاینظریه شناسیگونه

 
 اطالعاتی اغلب هاشناسیگون (. 0211 10)عربی باشدمی دکارام ساختار ی  نیازهایپیش از بسیاری گویجواب ک  اس  بندیطاق 
 عناصار  درآن و هاسا  پدیاده  ساده بندیطاق  از ترپیچیده شناسیگون  لذا. کنندمی ارائ  خود اجزای از تردقیق تصویری و ترکام 
 باا  (1: )داناد مای  زیار  اساسای  کردکاار  سا   با مفیدی تحلیلی ابزار را شناسیگون ( 02  1919) 1ایفتاچ . شوندمی مطرح تریدقیق
 معی   موضوع ی  پارامترهای روش  تعری  طریق از (0. )کندمی تصحیح را ابهام و غلط برداش  مرتاط  مفاهیم منظم بندیطاق 

 بارای  مجازا  هاای کاانون  و هاا خصیصا   اصالی  هاای زیربخش ساخت  مشخص با (1. )دهدمی سازمان موثر صورتیب  را شناخ 

 .(0220  آلمندینگر از نق  ب ) کندمی تسهی  را سازینظری  تر بیش هایپژوهش
 ماورد  نیاز  مصارف  مفهوم تا اس  الزم ورزد می ماادرت شهری مصرف هاینظری  شناسیگون  ب  حاضر پژوهش ک  جاییآن از

 مجموع  ب همچنی    (1990 122 0)کمپا  خدمات و کاالها داشت  اختیار در استفاده  خرید  انتخاب  ب  مصرف. گیرد قرار کنکاشی
 هاای شایوه  ب نهای   در و (1995 122  1)وارد منابع انااش  خاص  اجتماعی هایگروه ب  وابستگی فرد  هوی  گرنشان ک  اعمالی
 (. 1990  2اوری) شودمی اطالق ها مکان و فضاها از استفاده و تفسیر تجرب   ساخ  

 پژوهش روش
 هاای داده گاردآوری . باشاد می هایافت  بندیدست  سپس و( نظری تحقیق) محتوایی و کیفی تحلی  حاضر  پژوهش تحقیق روش
 از شناسای گونا   الگاوی  یا   پیشنهاد برای. اس  گردیده میسر ایکتابخان  وجویجس  طریق از و اسنادی صورتب  نیز پژوهش
 معرفتی  هایپای  فلسفی  گیریجه  سیاسی  مشی خط نمون   عنوانب . دارد وجود زیادی معیارهای و هاروش مختل   هاینظری 
 شناسای گون . باشند کارآمد و مناسب مشخصی هدف با شناسیگون  برای توانندمی معیارها ای  از ی  هر. آن نظایر و نظری  سطح
 شاان  فلسافی  گیاری جها   یاا  راهاارد  نا   و اهدافشاان  باا  متناسب هانظری  بندیطاق  ب  گرددمی پیشنهاد حاضر پژوهش در ک 
 دنااا  با   کا   هاایی نظریا   چراکا   باود؛  خواهد دانش از کاربردی حا  درعی  و اجمالی نگاهی رویکردی  چنی  ةنتیج. پردازدمی

 ای  ب  گوییپاسخ طریق از شود می ارائ  ادام  در ک  ایبندیطاق . گیرندمی قرار دست  ی  در هستند مشابهی هدف ب  یابیدس 
 نااوده   خطی فرآیندی حاضر  پژوهش شناسیگون  ب  یابیدس  فرآیند. اس  آمده دس ب  "چیس ؟ مورد در نظری  ای " ک  سوا 
 فرآیناد  طای  در. اسا   نظاری  ادبیاات  باا  خاوانی هام  بارای  ماد   بازآزمون و آزمون مکرر فرآیند حاص  حاضر شناسیگون  بلک  
 چنی . داد قرار نظر مورد هایدست  قالب در سادگیب  را هاآن تواننمی و آمده ودوجب  تداخ  هاگون  برخی میان بعضا شناسی گون 

 .گیرد قرار انتخاب مورد گون  تری نزدی  و تری مناسب مذکور شرایط در اس  شدهتالش و بوده ناپذیراجتناب ابهامات

 ها و بحثیافته

 شهری مصرف هاینظریه شناسیگونه
 آن  مقیاس لحاظ ب  ک  اس  تحو  و دگرگونی نوعی ةتجرب حا  در معاصر شهر ک  ددارن نظر اتفاق موضوع ای  بر اندیشمندان

 قادرت  بر زمانی ک  شهرها سیاسی هایاستراتژی. نهاد مصرفی انقالب نام آن بر بتوان شاید و اس  صنعتی انقالب با مقایس  قاب 
 اسااس  و پایا   کا   اسا   موضوعی ای  و دارد قرار کنندگانفمصر شده هزین  پو  میزان محور بر امروز بود  ماتنی هاآن تولیدی
 تااکنون  کا   نظریااتی  یمجموعا   محتاوایی  و کیفای  تحلیا   باا . دهدمی تشکی  را معاصر جامع  در آن جایگاه و مصرف مطالع 

 مصارف   سیاسای  قتصااد ا نظریاات  شام  کلی گون  س  قالب در را هاآن توانمی اند شده ارائ  مصرف و شهر مطالعات درخصوص
 با   آن  باا  مرتاط هایزیرمجموع  و گون  هر ادام   در. نمود بندیدست  ترکیای رویکرد با نظریات و مصرف شناسیجامع  نظریات
 اس  شده ارئ  حاضر بحث بندیجمع برای 1 شک  ها گون  تعدد و مطالب گستردگی جه  ب . گیرندمی قرار کنکاش مورد تفصی 

 . نماید ارائ  را شهرسازی در شهری مصرف هاینظری  شناسیگون  از تریروش  و ترلموسم چارچوب تا

                                                           
1 Yiftachel, 1989 
2 Campbell, 1995 
3 Warde, 1997 
4 Urry, 1995 
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         مصرف سیاسی اقتصاد هاینظریه:  اول ةگون

 از عظیمی بخش اس   اجتماعی سیاسی حیات هایجنا  تمام ةکنندتعیی  اقتصاد گویدمی وقتی مارکس:  مصرف سیاسی اقتصاد
 ای  در ک  اس  دولتی قدرت و اجتماعی نیروهای بی  روابط شناخ  مفهوم ب  سیاسی اقتصاد مارکس نظر از. اس  گفت  را واقعی 
 اقتصاد مارکس تعایر ب . شودمی نامیده داریسرمای  ک  اس   تولید جدید ةشیو و اقتصاد اس   رابط  ةکنند تعیی  چ آن میان

 ای  پذیرفت  با(. 2  1112دادگر ) بپردازد نیز کار و تولید ماهی  ب  و نشده دودمح ماادل  بررسی ب  تنها ک  اس  آن درس  سیاسی
 و انااش  در مصرف سیاسی اقتصادی نقش پیرامون بحث ب  ک  هایینظری  ک  گف  باید سیاسی اقتصاد از مقدماتی تعری 
 خود و شده محسوب مصرف و شهر هاینظری  او  یگون  از جزئی پردازند؛می داریسرمای  نظام نیازهای می أت و سرمای   بازتولید
-جغرافیایی محتوای بر موکد نظریات: هستند بندیتقسیم قاب  کلی یطاق  س  در ک  باشندمی نظریات از ایگسترده طی  شام 
 .سرمای  اجتماعی-فرهنگی محتوای بر موکد نظریات و سرمای  اقتصادی محتوای بر موکد نظریات سرمای   فضایی

 سرمایه فضایی-جغرافیایی محتوای بر موکد ریاتنظ 

 و جغرافیاایی  اناداز چشام  روی بر را اهمی  و کیدأت بیشتری  سیاسی  اقتصاد محتوای از برخورداری وجود با نظریات از دست  ای 
 تحا   تولید نیروی هم و ابزار عنوانب  هم فضا جاای  در. دهندمی قرار خاص طورب  مصرف الگوهای و عام طورب  سرمای  فضایی
 نشان شدهوارهب  شدتب  کاالی ی  یمثاب  ب  را انتزاعش ضرورتا فضا  یدوگان  ویژگی ای  ک  شودمی مطرح داریسرمای  نظام
 .دهدمی
 شاود مای  گرفتا   نظار  در شاده شاهری  شادت با   داریسارای   تاداوم  و دهای ساازمان  در عاملی عنوانب  فضا کنتر  و مالکی  
 و تحقیاق  بارای  آن کااربرد  و فضا از ایرشت  میان تحلی  و تجزی  ی  بسط در مهمی سهم رویکردی چنی ( 1191 15 سژیلنیت)

 فضاای ) دیاالکتیکی  تحلی  ی  بخش ای  در نظر مورد فضایی تحلی  ک  اس  ذکر ب  الزم. دارد مدرن یجامع  مورد در پژوهش
 قارار  بررسای  مورد جاای  در ک  فضامندی یمشخص  آخری . اس ( مطلق ضایف) پوزیتیویستی تحلی  ی  ن  و( ارتااطی و نسای
 تولیاد  یشایوه  ی  داریسرمای  وی  اعتقاد ب . اس  جهانی بازار ی  یمثاب  ب  داریسرمای  یتوسع  از مارکس تحلی  گیرد می

 (1191 20 سژیلنیت) شود برداشت  میان از توسع  برای مانعی عنوان ب  بایس می فضا آن در ک  اس  گسترش حا  در لزوما
 هستند:  بخش چهار ب  بندیدست  قاب  خود جای در نیز نظریات ای 

 منادی مکاان   (1910  1هااروی  دیوید سرمای   شدن شهری: نمون ) سرمای  فضامندی هاینظری ) سرمای  شدن شهری -
: نمونا  ) سرمای  عملکرد فضایی مقیاس و( 0225 0  کلی و یونگ هنریکو معاصر  درآمدی: اقتصادی جغرافیای: نمون ) سرمای 

 . ((0221  1  کو  وارد و سامرزکاستری کار  جغرافیای و جهانی داریسرمای : اشتغا  فضاهای

 شاهری  هایشاک  و ارتااطات جهانی  شهرهای: نمون ) داریسرمای  شهرهای-جهان گیریشک ) سرمای  شدن جهانی -
 نیا   فضاا   تولیاد  و سارمای   طایعا   : ناابرابر  یتوساع  : نمونا  ) جغرافیایی نابرابر یتوسع  و( 1999  2گراهام استفان جهانی 
 ((1912 0اسمی 

  (1991  1کاستلز مانوئ   (سوم جلد) فرهنگ و جامع  اقتصاد : اطالعات عصر: نمون ) اطالعاتی داریسرمای  -
 (.  1912 5ستی کارل تامی اکولوژی  و جامع  زمانی  منابع: نمون ) زمان-فضا مصرف -

 
 سرمایه اقتصادی محتوای بر موکد نظریات 

( 1910) هاروی نظر از. دارند کیدأت آن در مصرف جایگاه و داریسرمای  نظام اقتصادی محتوای بر تربیش نظریات از دست  ای 
 منظر از داریسرمای  طریق از شدن تکمی  نیازمند مارکس سرمای  او  جلد در (سرمای  او  یچرخ تولید ) منظر از داریسرمای 

                                                           
1 David Harvey, 1985  
2 Coe, Kelly, Yeung Henry, 2007 
3 Castree, Coe, Ward, Samers, 2003 
4 Stephan Graham, 1999  
5 Neil Smith, 1984 
6 Manuel  Castells, 1998 
7 Tommy Carlstein , 1980 
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 پیربابایی و فتحعلی بیگلو /  ...شهری مصرف هاینظریه شناسیگونه

 
 قای  ای  از مارپیچی طورهمی  و (سرمای  سوم یچرخ ) اطالعات و تکنولوژی علم  منظر از و (سرمای  دوم یچرخ ) مصرف
 تمامی غای  اس  معتقد همچنی  هاروی(. 1191 120 شورچ   و نژادحاتمی) اس  داریسرمای  نظام هایپویایی در هاچرخ 

 و نژادحاتمی) اس  بوده داریسرمای  نظام در انااش  بحران انداخت  تاخیر ب  و داریسرمای  بقای جه  در یتاریخ تحوالت
 .(1191 121 شورچ  

 :هستند بندیتقسیم قاب  دست  چهار در کلی طورب  ک  شوندمی مطالعات از ایگسترده حجم شام  گون ای  نظریات

 هاروی  دیوید سرمای   شدن شهری: نمون ) سرمای  یچرخ  با مرتاط هاینظری ) سرمای  بازتولید و انااش  یندافر -
 (1951هاروی  دیوید شهر  و اجتماعی عدال : نمون ) داریسرمای  نظام چارچوب در اجتماعی عدال  و( 1910

 اقتصاد یتغییریابنده الگوی نگاش : جهانی تغییرجه : نمون ) سرمای  خالق تخریب طایع ) سرمای  درونی تناقضات -
: نمون ) بحران ب  گرایش و( 0225 1دیک  پیتر  (خالق تخریب تندباد و تکنولوژیکی تغییرات: سوم فص ) جهانی

 (1910هاروی  دیوید سرمای   هایمحدودی 

 مهاجرت و کار نیروی اقتصاد و( 1912  0مَسی دوری  کار  نیروی فضایی تقسیمات: نمون ) کار بندیتقسیم) کار نیروی -
 ((0212 1کوسَ  گادال و کاستلز استِفان غربی  اروپای داریسرمای  نظام در کار نیروی تمهاجر عملکرد: نمون )

: نمون ) دروغی  نیاز و( 1990 2میلر دنی تاریخ  پیشروی مصرف : نمون ) کنندهمصرف دیکتاتوری) کنندهمصرف نقش -
 . ((1912  0مارکوس هربرت بعدی ی  انسان

 
 سرمایه اعیاجتم-فرهنگی محتوای بر موکد نظریات 

 سیاسای  اقتصاادی  گیاری جه  از برخورداری عی  در هاآن محتوای اس   مشخص نظریات از دست  ای  عنوان از ک  گون همان
 و انساان  آگاهی ک  اس  ای  نظریات ای  فکری بنیان. اقتصادی یا فضایی محتوای تا اس  اجتماعی-فرهنگی ابعاد متوج  تربیش
 آن مادی حیات بازتولید برای ابزاری جامع   هر در تولید ةشیو. گیرندمی نشات جامع  هر تولید یشیوه از انسانی  روابط اشکا  تمام

 شاده  تثای  ایمجموع  با هماهنگی و تجانس در باید بلک  ندارند  وجود خالء محیط ی  در اقتصادی قواعد و قوانی . اس  جامع 
 زیار  شارح  ب  بخش دو در بندیدست  قاب  نیز نظریات از دست  ای  (.1191 121رت کاتا) شوند نگریست  وابست   اجتماعی روابط از

   . هستند

 (1919 هاروی  دیوید فرهنگی  تحو  هایخاستگاه در تحقیق: پسامدرنیت  وضعی : نمون ) فرهنگی تولید -
 دول  و طاق  تولید : جهانی داریسرمای  ینظری : نمون ) اجتماعی طاقات) داریسرمای  تولید در ثرؤم اجتماعی نیروهای -

 سر بر جهانی جدید رقاب : خالق یطاق  جنگ: نمون ) خالق یطاق   (0222  1رابینسون ویلیام گذار  حا  در جهان در
 لینادا  شاهر   در کاار  محا   در جنسای  : سارمای   فرهناگ : نمونا  )جنسایتی  هایگروه  (0220 5فلوریدا ریچارد استعداد 

 و اقتصاادی  سیاسای   نیروهاای  تااثیر : بودن آمریکایی و تاارآفریقایی فقیر : نمون ) نژادی هایروهگ و( 1995 1دوئ م 
 (.  0211 9ویلسون ویلیام فرهنگی 

 

 

 

                                                           
1 Peter Dicken, 2007 
2 Doreen Massey, 1984 
3 Stephan Castles and Godula Kosack, 2010 
4 Danny Miller, 1995 
5 Herbert Marcuse, 1964 
6 William Robinson, 2004 
7 Richard Florida, 2005 
8 Linda McDowell, 1997 
9 William Wilson, 2011 



02 

 

 

 1399زمستان  ،36-19، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
  1جدو 

 هر گون  های اقتصاد سیاسی مصرف و توضیحات تکمیلی در خصوصشناسی نظری گون 

یه
ظر

ن
ف

صر
ی م

س
سیا

د 
صا

اقت
ی 

ها
 

 ت تکمیلیتوضیحا زیرگونه گونه

ی
یای
راف
جغ
ی 

توا
مح

-
ی 
رما

 س
ی
ضای

ف
 

شهری شدن 
 سرمای 

 محایط  تولیاد  در سرمای  انااش  دوم چرخ داری)نقش  سرمای  نظام تح  شهری فرایند درک پی در
 .  چرخد می طاقاتی ماارزه و انااش  مدار بر داری سرمای  چهارچوب در شهری فرایند .اس  (مصنوع

جهانی شدن 
 سرمای 

 واجاد  هاای پدیده سانب  را داریسرمای  نضج و بازارجهانی گیریشک  خارجی  تجارت سطب مارکس
 وی. اسا   بعادی  یمرحلا   شارط پایش  مرحلا    ی  نتایج ک  داندمی فرآیندی در درونی پیوندهای

 هاای قااره  و اسا   منازوی  جواماع  بر انحاللی اثرات دارای پولی اشکا  محض نفوذ ک  اس  مدعی
 (.1992 110 1)مارکس کشاندمی گردشی متابولیسم وندر ب  را جدید

داری سرمای 
 اطالعاتی

 .شاد  تاادی   ارزش باا  بسایار  کااالیی  با   هنگاام ب  و دقیق اطالعات  (1919) کاستلز تحلی  مطابق
 را ماالی  هاای جریاان  المللای بای   آنیا   و همااهنگی  معنای دور  راه از ارتااطات و شدن کامپیوتری

 . شودمی تفاوتبی نقدینگی و فضایی زمانی  موانع ب  نسا  سرع ب  داریبان  و کندمی ترفشرده

-مصرف فضا
 زمان

 (.090  1192هااروی  ) اسا   ساود  کساب  بارای  اقدام هرگون  در حیاتی عنصر زمان و فضا بر سلط 
 باا  کا   ورددرآ سالط   در و خلاق  دهی سازمان استفاده  مورد را فضا توانمی ابزارهایی چ  با و چگون 
 . باشد متناسب سرمای  )کاهش زمان بازگش  سرمای ( گردش موق  اکید الزامات
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فرآیند انااش  و 
 بازتولید سرمای 

داری در ای  راستا  انااشا  ماازاد اسا     یکی از موانع سرمای  .سود: دارد پای  منطق ی  داریسرمای 
ای  نوع  از موق  رهایی جه  هایی درح راهاز  داریسرمای  نظامد و شوک  منجر ب  بروز بحران می

   کند.  استفاده می بحران 

تناقضات درونی 
 سرمای 

 وارد شاان طاقااتی  مناافع  علی  هاآن اقدامات سرجمع ک  منفرد دارانسرمای  تمای  از ناشی تضادهای
 هاای فرصا   باا  مقایسا   در سارمای   انادازه  از بایش  تولیاد ) ماازاد  انااشا   موجاد . شاود مای  عم 

 (.12: 1190هاروی ) شودمی( گذاریسرمای 

 نیروی کار
 .دهاد می اختصاص خود ب  را محصو  ی  قیم  از اعظمی بخش کار  نیروی هزین  امروز  دنیای در

 شاود  مای  تعیای   تقاضاا  و عرض  مکانیزم اثر بر بازار در کاال ی  فروش مقدار و قیم  ک  همانگون 
 .اس  تقاضا و عرض  بازاری شرایط از تابعی نیز کار نیروی اشتغا  سطح و مزددس  رخن

نقش 
 کنندهمصرف

چا   آن با   راجع مؤثر و سریع گوییپاسخ قدرت های اجتماعی( )شاک  اطالعات آزاد جریان . امروزه1
 گساترده  جریاان  ایا   بار  کمای  کنتر  ها شرک  اس  و داده ندارند  یا دارند دوس  کنندگانمصرف

 دهد.  کننده را در موضع قدرت قرار میک  ای  مسال  خود  مصرف دارند اطالعات
ی ایا   نتیجا   و کرده ایجاد کاذب نیازهایو...  جمعی های رسان  طریق از صنعتی پیشرفت  جامع . 0

 .رودمی بی  از مخال  رفتار و انتقادی تفکر توانایی و استعداد آن در ک  اس  نیجها ی  روند

ی
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ی ف
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 تولید فرهنگی
 هاای شایوه  ظهاور  باا  آن ضروری یرابط  و مدرن پس  فرهنگی اشکا  گیریشک  یشیوه بررسی
 .داریسرمای  سازمان در «فضا زمان فشردگی» از نوینی مرحل  و سرمای  انااش  ترمنعط 

نیروهای 
اجتماعی موثر در 

 داریسرمای 

های طاقاتی  نژادی  جنسیتی ای  مجموع  ب  بررسی تاثیر نیروهای اجتماعی ب  لحاظ گروه نظریات
 پردازند. می داریسرمای  سازمانی خالق در تولید و بازتولید چنی  نقش طاق و هم

 

         مصرف شناسیجامعه هاینظریه:  دوم ةگون
 را مصرف شناسان جامع . هستند مطرح شناسیجامع  نظریات از ایزیرمجموع  عنوانب  ک  هاس مدت مصرف هاینظری 

 چنی هم و اجتماعی  روابط و هاارزش هوی   روزمره  زندگی اجتماعی  طاقات گیریشک  چونهم مااحثی طرح در محوری یایده
 دهیاولوی  ضرورت ک  بود نیشناساجامع  اولی  از یکی( 1911) 1ساندرز پیتر(. 0211  0)کو دانندمی مدرنیت  در کلیدی عنصر

 طاق   ب  نسا  شهرها در مصرف ک  اس  ای  ساندرز آمیزمناقش  نساتا موضع. داد تشخیص را مصرف شناسیجامع  ب  پژوهشی

                                                           
1 Marx, 1990 
2 Cole, 2016  
3 Peter Saunders, 1981 
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 پیربابایی و فتحعلی بیگلو /  ...شهری مصرف هاینظریه شناسیگونه

 
 وی نگاه از و دانست  ایالعادهفوق اجتماعی اهمی  واجد را مصرف روای  از. اس  اجتماعی روابط تعیی  برای تریبنیادی یمولف 
 پیرامون بحث ب  بسیاری گرانپژوهش تاکنون زمان آن از(. 1191 00مایلز  و مایلز) گرددمی محسوب جمعی مصرف فضای شهر

 مرور کلی  یدست  چهار ب  نظریات ای  کلی بندیتقسیم ضم  ادام  در ک  اندپرداخت  معاصر شهر و جامع  در مصرف موضوع
 .شودمی انجام هرگون  در موجود منابع بر نیز مختصری

 
 مصرف نمادین محتوای بر موکد نظریات   

 چشام  با   مدرنیسمپس  مطالعات در تربیش و دارند کیدأت مصرف نمادی  محتوای بر گیرندمی جای دست  ای  در ک  هایینظری 
 با   منجار  ک  اس  هان نشا پیروزی و اشیاء زداییمادی یندافر مدرن پس  هایفرهنگ کانون اس  معتقد( 1999) 1لش. خورندمی
 مارتاط  نماادی   کااالی  باا  مساتقیما  را مصرف( 1991) 0ایشروود و داگالس. اس  شده فرهنگ سیالی  و پذیریانعطاف ثااتی بی

 و خنثای  کاالها اگرچ . شوند گرفت  کارب  دیگران با ارتااط برای نمادی  ابزاری عنوان ب  توانندمی کاالها ک  معتقدند هاآن. ساختند
 بارای  دیاواری  یاا  ارتاااط  برای پلی توانمی کاالها از بنابرای . اس  هدفمند و اجتماعی امری هاآن از استفاده اما هستند  طرفبی

 گونا   ایا   نظریاات . کناد می یاد "ارتااطی مصرف" عنوان تح  آن از( 1999) 1استوری ک  اس  چیزی همان ای  و ساخ  تمایز
 :شوند تقسیم زیر شرح ب  دست  چهار ب  توانندمی خود

 ( 1199  2آسا  توریست  وبل ی ت ی طاق نمادی  مصرف )نمون : نظری -بازنمود اجتماعی -

 (1911 0)نمون :آمریکا  ژان بودریار هاتحوالت دائمی تمایالت مصرف و معانی مختل  آن -

 ( و تناقض نتاایج مصارف  5199 1کننده  دان اسالتر)مدرنیت  و فرهنگ مصرف کنندگان)تناقض مصرف تناقض مصرفی -
 ((1991 ی زندگی  استیون مایلز عنوان شیوهگرای ب )نمون : مصرف

 ( 1919  5چ  مشهور اس   جان فیس )نمون : خوانش آن های اجتماعی از طریق مصرفمقاوم  گروه -

 
 مصرف اجتماعی محتوای بر موکد نظریات 

 زیادی تمای  ک  اندداده نشان مصرف مطالعات. هستند مصرف جتماعیا ابعاد روی بر تریبیش تاکید دارای نظریات از دست  ای 
 دلی  همی  ب (. 1991 )مایلز  دارد وجود عقالنی غیر اما اجتماعی  معانی از سرشار ماادالتی روابط گرفت  نادیده و انگاریساده ب 

 ریزیطرح خوبی ب  باید( متظاهران  غیر و ان متظاهر مصرف) مصرفی هایبخش از استفاده ک  کندمی اظهار تنها ن ( 0222) 1کورو
 شناخ  برای میدانی مطالعات و مشارکتی مشاهده مانند هاییروش از باید شناختیانسان رویکرد ک  کندمی تاکید بلک  شود 
 .بارد بهره فردی ذهنی  با هاآن روابط و معاصر مصرفی رفتارهای اجتماعی اهمی  تردقیق
 محتوای روی بر همواره مصرف شناسیجامع  مطالعات از بخشی اجتماعی  روابط و زندگی در مصرف دیکلی نقش دلی ب  لذا

 .اندشده معرفی دست  س  قالب در نظریات از دست  ای  ادام   در. اندداشت  تمرکز مصرف اجتماعی-انسانی

 (1991 9نز)نمون : یادگیری مصرف  رودی الرمَ مصرف در نقش تحسی  ایدئولوژی  زندگی مدرن -

 (1921 12شهر و حیات ذهنی  جور  زیم )نمون : کالن ی فشارهای روانی زندگی مدرنمصرف در نقش مرتفع سازنده -

                                                           
1 Lash, 1999 
2 Douglas and Isherwood, 1996 
3 Storey, 1999 
4 Touristen Veblen, 1899  
5 Jean Baudrillard, 1988 
6 Don Slater, 1997 
7 John Fiske, 1989 
8 Crewe, 2000 
9 Rudi Laermans, 1993 
10 Georg Simmel, 1903 
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پارکتیس زنادگی روزماره  مایکا       )نمونا :  اندازهای شهریی افراد در چشم)مشارک  روزمره مصرف و زندگی روزمره -

 ( و مصرف غیرمتظاهرانا  0221 0بخشی؟ بنِ  هالکیِرازتابسازی یا ب)نمون :عادی (  مصرف تکرارشونده1912 1دوسرتو
 ( 0221رو وفروشی و مصرف  لوئیس ک)نمون : جغرافیای خرده

 مصرف فرهنگی محتوای بر موکد نظریات 

 بر هرچیز از بیش اندیشمندان  امروزه واقع در. هستند فرهنگی غالب رویکرد دارای مصرف شناسیجامع  مطالعات از زیادی بخش
 فعالیتی فرهنگی مصرف. دانندمی مدرن یجامع  یمولف  تری مهم را فرهنگی مصرف و کرده تاکید مصرف فرهنگی شک 

 شودمی بارور یا تولید فرهنگ نامیم می فرهنگی مصرف ک  کردارهایی همی  یواسط ب . اس  روزمره کرداری و اجتماعی
 تنها مصرف. اس  کنندهمصرف فردی هر متاخر داریِسرمای  مصرفیِ عِجوام در اس  معتقد( 1991 10) فیس (. 1190 21 کاظمی)

 رسان  ) اینشان  یا فرهنگی یا( نق  و حم  لااس  غذا ) مادی کارکرد تواندمی منابع ای . اس  زندگی برای منابع کسب یشیوه
 کام  و تولید کنندهمصرف دس  در الهاکا چراک  نیستند  شده کام  کاالهای شودمی توزیع چ آن. باشد داشت ( زبان آموزش 

 کنشِ هر فیس  ةعقید ب . دهدمی شک  را خود هاآن طریق از عام  فرهنگ ک  باشند خامی منابع توانندمی کاالها ای . شوندمی

 .اس  معنا تولید همواره مصرف ک  چرا اس ؛ فرهنگی تولید کنشِ نوعی مصرف 
 آن نظایر و بورژوازی فرهنگ تسلط مناع فرهنگی  هایهوی  گیریشک  منشاء نعنواب  مصرف مطالعات  از گون  ای  در

 :هستند زیر قرار ب  دست  پنج ب  بندیتقسیم قاب  مذکور هایپژوهش. اس  شده شناسایی

کنناده  مایا    مدرنیسام و فرهناگ مصارف   )نمون : پس  )هوی  فردی هاگیری هوی بر شک ثیرگذار أتمصرف  عام   -
 هاا (  هویا  قومیا   1991 2مااش فروشی زنان   موناا د : منظر خرده)نمون  های جنسیتی(  هوی  گروه1991 1فدِرِستون

فرهناگ:  )نمونا : خارده   هافرهنگ(  هوی  خرده1915 0پا  گیلروی )نمون : هیچ سیاهی در پرچم انگلستان وجود ندارد 
رانادن و مقاوما  از طریاق    ن : ب  حاشای  )نمو ایهای اجتماعی حاشی ( و هوی  گروه1959 1معنای سا   دی  هادیج

 ((1999 5های مصرفی  مای  ثروپمنظور بازنشستگی در فرهنگ

 (1991 عنوان روش زندگی  استیون مایلز گرایی ب )نمون : مصرف عنوان مناع فرهنگیمصرف ب  -

 (1991  1ن زوکی )نمون : سا  زندگی شهری: استانداردسازی و تنوع در فضاهای مصرفی  شارو مصرف و سا  زندگی -

 (0225و همکاران  9)نمون : تجارت مشروع شهرگرایی  آلیس ملپس مصرف اخالقی -

 (0210 12گرایی  لزلی اِسکلیر)نمون : ایدئولوژی فرهنگی مصرف نقد فرهنگ مصرفی -

 
 مصرف فضائی-کالبدی محتوای بر موکد نظریات 

 در مصرف پیرامون بحث ب  مشخصا نمادی   و فرهنگی اجتماعی  محتوای از برخورداری بر عالوه بخش ای  در مطرح نظریات
 در ک  اس  ای  نظریات ای  اصلی موضوع. هستند شهری مطالعات با قراب  تری بیش واجد جه  ای  از و پردازندمی مکان و فضا
 واقع صرفم فرآیند مخاطب نیز شهری فضاهای بلک  شوند می مصرف ک  نیستند خدمات و کاالها تنها مصرف  فرآیند طی
 مصرف اس  معتقد (1990) اوری جان. شوندمی مصرف همزمان و شده بازتولید و تولید مکانی  و اجتماعی فرآیندی طی و شوندمی
 ب  نیز (.02-29  2110) 11جیندورپ و هاجر. شودمی اطالق هامکان و فضاها از استفاده و تفسیر تجرب   ساخ   هایشیوه ب 

 کشورهای در متوسط یطاق  تاثیرگذار یغلا  و گسترش ماحص  عنوانب  رویدادها و هامکان دیتعم مصرف در سابق بی افزایش

                                                           
1 Michel de Certeau, 1984 
2 Bennett Halkier, 2001 
3 Mike Featherstone, 1991 
4 Mona Domosh, 1996 
5 Paul Gilroy, 1987 
6 Dick Hebdige, 1979 
7 Mike Thorpe, 1999 
8 Sharon L. Zukin, 1998 
9 Alice Malpass, 2007 
10 Leslie Sklair, 2012 
11 Hajer and Reijndorp, 2001 
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 پیربابایی و فتحعلی بیگلو /  ...شهری مصرف هاینظریه شناسیگونه

 
 قرار توج  مورد شک  دو ب  اس  ممک  مصرف فضای مفهوم معتقدند( 0210 122) 1واندرلیچ و کارمونا. کنندمی اشاره یافت توسع 
 کاف  رستوران ) غذا  (فروشیخرده) کاال خرید شام  فعالی  ای . فتدامی اتفاق مصرف فعالی  آن در ک  فضایی عنوانب ( 1: گیرد

 ب  تادی  افتد می اتفاق آن در چ آن و فضا حال  ای  در ک  فضا  خودِ مصرفِ عنوانب ( 0. شودمی...( و تالیغات) خدمات یا...( و
 .شودمی مصرف دیگری محصو  هر مانند ک  شودمی نمایشی

 .هستند ارائ  قاب  زیر شرح ب  دست  س  در بخش ای  نظریات

 (1911 دوسرتو  مایک  تاریخ  باب در نوشتاری: نمون ) شهری فضای اجتماعی تولید -

 (1990 اوری  جان ها مکان مصرف: نمون ) شهری فضاهای و شهر مصرف -
 (0222 0اسکات آل  شهرها  فرهنگی اقتصاد: نمون ) مدرنپس  شهر فرهنگی اقتصاد -

 
 0جدو 

 شناسی مصرف و توضیحات تکمیلی در خصوص هر گون جامع های شناسی نظری گون  

هگون   توضیحات تکمیلی زیرگونه 

ری 
نظ

ی
ها
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جام
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شنا
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ف
صر

  م
ادی
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ی
توا
مح

 

-بازنمود اجتماعی
 نمادی  مصرف

 جامعا   کا   واقعیا   ایا  . اسا   استوار ثروت توزیع و کاربرد بر زمانیسا ساختار ای  و انداجتماعی تاعیض و تمایز یپدیدآورنده جوامع  یکلی 
 تماامی  با   آن تعمایم  با و آن کردن عقالنی با را تعاد  عدم ای  داریسرمای  نظام دهد ونمی تغییر را چیزی هیچ شود می رشد یمرحل  وارد

 (.12: 1192بودریار ) رساندمی خود او  ینقط  ب  سطوح 

ت تحوالت تمایال
 مصرف

 با   قاادر  هرگاز  عم  در ولی هستند  انسانی تمایالت برآوردن پتانسی  از حاکی کاالهای مصرفی ک ای  وجود با اس  معتقد (1991)  بودریار
 .هستند همیشگی حرک  دچار مختل  معانی و تمایالت ک  اس  ای  شودمی استنااط مسال  ای  از چ آن. نیستند کار ای 

 مصرفی تناقض
 مشاکالت  از بسایاری  برابار  در تاوان مای  مصارف  کما   اس . با محدودکننده هم و توانمندکننده هم مصرف اس  معتقد (1991 52) لزمای

 هاای محادودی   تااثیر  تحا   هماواره  و هستند خود مالی توان با متناسب کاالهای مصرف ب  قادر تنها کرد اما افراد مقاوم  اجتماعی زندگی
 .دارند قرار فرهنگی و اجتماعی قانونی 

 هایگروه مقاوم 
 اجتماعی

 بسایاری . شاود می دیده فرهنگی( )مطالعات تولید و مقاوم  نوعی مصرفی رفتار نفس در رویکرد ای  در. اس  تولیدی مصرف ابداعی  مصرف
 (.1190 09کاظمی ) اس  گرفت  شک  در مفهومی چنی  پیرامون اخیر مطالعات از
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 و تحسی مصرف 
 مدرن زندگی

 رابطا   در پاذیری جامعا   جدیاد  و خاص یشیوه یعنی هس ؛ نیز مصرف برای اجتماعی تربی  و مصرف یادگیری یجامع  مصرفی  یجامع 
 رد کناونی  تربیا   کا   نیساتیم  واقعیا   ای  متوج  ما.  باال وریبهره با اقتصادی نظام ی  انحصاری بازسازی و جدید مولد نیروهای ظهور با

 اسا   ناوزدهم  قارن  در صانعتی  کاار  بارای  روساتاییان  یگساترده  تربی  یادام  و معاد  یافت  سازمان و مندنظام مصرف برای بیستم قرن
 (.110-1: 1192بودریار )

 فشارهای مصرف و رفع
 مدرن زندگی روانی

موجاب ایجااد    شاهری  هاای جمعی  تنوع و تراکم جم معتقداند  ح (1959)1و فردینان تونیس (1921)شناسان قرن نوزدهم جور  زیم جامع 
ای از و روساتایی رهاا شاده و در گساتره     ی سانتی هاای جامعا   دهد تا از محدودی ها اجازه میبخش برای مردم شده و ب  آنتاثیرات آزادی

 (.  0211 11 2)ناکس های زندگی و رفتارها امکان مشارک  یابندسا 

 زندگی و مصرف
 روزمره

 مساتلزم  کا   برانگیازی مجادل  یعرص  عنوانب  عام  فرهنگ بررسی نیز و مصرف لذت بیان در مصرفی فرهنگ و روزمره زندگی یهانظری 
 بلکا   نیسا    فرآیناد  یا   پایاان  مصارف  نظریاات   ایا   طاق بر. دارد زیادی اهمی  اس   محصوالت و روزمره خالقان  هایکنش تالقی
 .(1191  )جی  اس  تولید از شکلی ابرای بن اس   دیگری فرآیند شروع ینقط 

ف
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 گیریشک  مصرف و
 هاهوی 

تار محرکای بارای    محسوب شده و بیش یابی ب  اشیا ب  عنوان جزئی از فرآیند رقاب  اجتماعیتر محرکی برای دس مصرف از ای  دیدگاه  کم
هاا را از  هاای مختلفای از هویا    امروزه افراد قادرند تا گون  (.1991 901 ی )گلن شودساخ  هویتی مستق  از طریق عم  مصرف پنداشت  می

 کنند  کسب کنند.  چ  مصرف میطریق آن

عنوان مناع مصرف ب 
 فرهنگی

 بهاره  داریسارمای   تاداوم  در فرهنگای  کارکردهاای  ساهم  دادن نشاان  برای مارکس کاالی وارگیب  ینظری  از فرانکفورت مکتب اعضای
 در کا   )کااالیی  شاود مای  فروخت  و خریده سود کسب منظور ب  دیگر  صنعتی کاالی هر مانند ک  اس  کاالیی آنان فرهنگ  اعتقاد ب  .بردند
 .اس ( نشده تولید مردم واقعی نیاز تامی  برای اص 

 مصرف و سا  زندگی

. (1190 05 مکااران ه و باینگاانی ) دارد وجاود  آن در یگرایمصرف فرهنگ و اناوه مصرف ک  دارد موضوعی  ایجامع  در زندگی سا  بحث
 ساا   یعنای  اسا ؛  گونااگون  فراغتای  هاای فعالی  انجام و مختل  کاالهای خرید برای مادی توان داشت  مستلزم زیادی یاندازه تا امر ای 

 افاراد باا رفتارهاای    اماروزه (. 12: 1110فاضالی  ) باشاند  آن انجاام  با   قاادر  جامع  افراد تربیش ک  سنجید رفتارهایی اساس بر باید را زندگی
 (.01: 1190دیگران  و باینگانی) کنندمی پیروی خاصی زندگی سا  از خاص  مصرفی

                                                           
1 Carmona and Wunderlich, 2012 
2 Allen Scott, 2000 
3 Ferdinand Tönnies, 1979 
4 Knox, 2011 
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 مصرف اخالقی
جاا کا  تنهاا از کاالهاا و     خواند؛ تا آنهای منجر ب  خریدمان فرا میتر در انتخابحساسی  بیشمصرف اخالقی  جناشی نوپا اس  ک  ما را ب  

 (.  0221 51 1)ایزب  ها و حیوانات استفاده کنیمبرای انسان ضررسازگار با محیط زیس  و بیخدمات 

 نقد فرهنگ مصرفی
 هاای صاورت  دنااا  با   گرایای مصرف ضد هایجناش ک  حالی در سازد؛می وارد ما بر را کردن مصرف ترکم الزام مصرف  با ضدی  گفتمان

 (.   0221 000  0)بینکلی و لیتتر هستند مصرفی داریسرمای  موجود هایقالب برای جایگزینی

ی
لاد
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توا
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ف
تولید اجتماعی فضای  

 شهری

ها و نگاه جهاانی با  طاقاات مختلا      یکی از عملکردهای بسیار مهم طراحی  بازتولید اجتماعی یعنی خلق محیط و تصویری اس  ک  ارزش
 کناد های ارزشی مشخصی را در قالب اشکا  کالادی بیان کرده  مشاارک  مای  خالقی ک  سیستماجتماعی را ساختار بخشیده و در جغرافیای ا

شدن نقش فضاهای مصارفی در زنادگی اجتمااعی شاهر و     گرف   او  بحث پر رنگتوان در دو بخش پی ای  بحث را می(. 0211 1)ناکس 
 ع فضاها.تر برخوردار( از ای  نو)عموما کم های اجتماعیدوم بحث حذف برخی گروه

مصرف شهر و فضاهای 
 شهری

 و فضاا  مصارف  ینحاوه  لاذا . شاوند مای  مصرف نیز خود بلک  بوده  کنندهمصرف هایبخش تنها ن  آن  در موجود هایمکان و فضاها و شهر
 .گیرد رارق ارزیابی مورد باید شهر از افراد یتجرب  و تفسیر چگونگی و( المس  حس و زبانی بویایی  بصری  صورتب ) مکان

اقتصاد فرهنگی شهر 
 مدرنپس 

 سارمای    جاذب  درپای  تالیغات کم  ب  هابرنام  ای .  .هستند مدرن پس  شهرنشینی هایویژگی تری جالب از یکی مکان  ارتقاء هایبرنام 
 ارتقاای  و حفا   دنااا  با   کا   هرهاییشا  بارای  مکان ارتقاء هایبرنام  (. 1992 1)گلد و وارد هستند جدید ساکنان و گردانجهان کارفرمایان 

 فراصانعتی  اقتصااد  ساوی ب ( موفق بیش و کم) حرک  کنند تاو تالش می اس  برخوردار ایفزاینده اهمی  از هستند  اقتصادی پذیریرقاب 
 (.  1992 2)بارک و هاروپ کند دناا  را

 

         ترکیبی رویکرد با مصرف هاینظریه:  سوم ةگون
 در مصرف شناسیجامع  و سیاسی اقتصاد مطالعات وزن ک  هستند نظریاتی شوند؛می بندیدست  گون   ای  جزء ک  هایینظری 

 کتاب تری مهم در ک  اس  0لوفور هانری نمود  اشاره بدان توانمی گون  ای  از ک  پردازینظری  تری مهم. اس  سنگهم هاآن
 بحث شناختیجامع  ابعاد همچنی   و داریسرمای  نظام بقای در فضا مصرف و لیدتو نقش ب  زمانهم( 1991) فضا تولید یعنی خود
 مدرن داریسرمای  یجامع  در فضا اهمی  از انتقادی تحلی  نوعی خواهدمی وی ک  اس  آن در لوفور درک اهمی . پردازدمی
 از تواندنمی فضا ک  معناس  بدان ای (. دارد کاربرد قابلی  شهری مطالعات در خوبی ب  جامعی  دلی ب  تحلی  نوع ای )دهد ارائ 

 اس ( اجتماعی) محصو  ی ( جامع  ی ) فضای ک  داردمی اظهار واضح طور ب  لوفور. باشد جدا اجتماعی روابط
 کندمی ایجاد را خود خاص فضای -تولیدی ةشیو هر نتیج  در و – ایجامع  هر ک  معناس  بدی  ای  (.1991 10)لوفور 
 اس  ذکر ب  الزم جاای  در. شوندمی تولید تولید  ینحوه در تناقضات با فضاها اوقات بعضی: کرد خاطرنشان وی. (1991 22)لوفور 

 مفهوم دوم  و کاالها و محصوالت چیزها  اقتصادی تولید معنای ب  صرفا تولید او  . دارد مدنظر را تولید یواژه از معنا دو لوفور ک 
 دیدگاه ای . دهدمی تشکی  را جامع  ک  چ آن هر و نهادها دانش  تولید  oeuvres تولید نوانع تح  تریگسترده فلسفی
 نزدی  بسیار نیچ  خلق  حس ب  و اس  هگ  از او خوانش از ناشی خود ک  شود می یاف  نیز مارکس آثار در ک  اس  ایدوگان 
 (.   0222 2  1)الدن اس 

 ترتیب ای  ب  و کرد مطرح را اجتماعی فضای مفهوم  1انتزاعی و 5واقعی فضای میان تیسن دوگانگی بردن میان از برای لوفور
 باید ک  اس  تولید روند ای  شد مدعی و گرف  بهره تولید هگلیِ تفکر از سپس. نمود فضا ییکتاگرایان  ینظری  یارائ  ب  شروع
 هر اعتاار او (.1991 11 پور )مدنی نیستند تفکی  قاب  هم از محصو  و یندافر هرچند فضا  درون اشیای ن  باشد  توج  مورد
 اقتصاد گرانیگاه یافت  برای حا  عی  در. بردمی سوا  زیر باشد  نداشت  تولیدش سیاسیِ اقتصادِ در ریش  ک  را فضا از درکی

 ای  تایید در( 9219) 9گتدینر مارک شهری شناسجامع . (.199111  پور )مدنی گیردمی کم  روزمره زندگی از فضا  تولید سیاسیِ
 اکولوژی یعنی شهری تحلی  در غالب رویکرد دو هایکاستی روزمره  زندگی با سیاسی اقتصاد دادنآشتی گویدمی لوفور دیدگاه
 . کندمی جاران را سیاسی اقتصاد و انسانی

                                                           
1 Isbell, 2003 
2 Binkley&Litter, 2008 
3 Gold & Ward, 1994 
4 Barke & Harrop, 1994 
5 Henri Lefebvre 
6 Elden, 2005 
7 Physical-concrete 
8 Mental or abstract 
9 Mark Gottdiener, 1994 
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 پلی)زیست  فضای از مفهوم ی ا. شودمی زندگی آن با مرتاط نمادهای و تصاویر طریق از مستقیماً ک  اس  فضایی زیست   فضای

 قرار استفاده مورد نیز وی از قا  ک  هرچند اس   لوفور توسط شده مطرح مفاهیم تری مهم از یکی  (انتزاعی و واقعی فضای میان
 هدهمشا قاب  زمانی یدوره آن در لوفور دیگر هایپژوهش و فضا تولید کتاب از مختلفی های بخش در هایدگر ثیراتأت. بود گرفت 

 .اس  کرده جمع جای  مارکس کار با را هایدگر کارهای از ایعمده بخش ک  اس  ای  اس  داده انجام لوفور ک  اصلی کار. اس 

 یا سازیواژگون منظور ب  بتواند ک  فضا از فهمی ةارائب   ک  وجود دارد فضا از نظری تحلی  ی  ةارائ بر تالش لوفور تحلی  در
 دهد پیشنهاد هاییبدی  خواهدی میو پردازد.میشود گرفت  کارب  فضا بر حاکم یشده پذیرفت  اعما  و مفاهیم کشیدن چالش ب 
 (.  51  1191ژیلنیتس ) برهانند داریسرمای  یکنندهخودبیگان  از نتایج از را ما ک 
 
 
رلوفوی گان س  م  فضاییع  فضا هایبازنمایی  بازنمایی فضاهای   

 کارگر طاق    خانواده  جامع  اعضای سوژه
 ریزان برنام  دانشمندان  ارشناسان ک

 اجتماعی مهندسان ها  تکنوکرات معماران 
 را فضا ک  کاربرانی و ساکنان

 کنندمی تجرب  منفعالن 

 ابژه

  فضایی هایمجموع  ها مکان  خار  دنیای
 بی شهری  نق  و حم  های و سیرهام

 فضاهای روزمره  زندگی اهمیتی فضاهای
 نامطلوب و مطلوب

 نظری   تصاویر  کدها  عالئم  انش د
 ها نقش  قدرت  ها برنام  ایدئولوژی 

 فضای ارتااطات  و ونق حم  هایسیستم
 مراکز خصوصی  امالک کاالها )انتزاعی
 (کار فضاهای بازارها  ها بان   تجاری

 فرهنگ  هنر  اجتماعی  زندگی
 و نمادها سیستم نمادها  تصاویر 

 خاطرات تصاویر  غیرکالمی  عالئم

 روزمره هایفعالی  و زیست  ساز و ساخ  بازنمایی  محاسا   تصور   اجتماعی  روابط بازتولید روزمره  امور ادراک  فعالی 

    

 
برساخ : کالادی نوع  
یالیسمفلسفی: ماتر دیدگاه  

برساخ : ذهنی نوع  
فلسفی: ایده دیدگاه  آلیسم

برساخ : اجتماعی نوع  
و  فلسفی: ماتریالیسم دیدگاه

 آلیسمایده

 
 های فضایی لوفورگان بررسی سوژه  ابژه و فعالی  در س . 1شک  

 (0211 115  1و فاچ 0222الدن ) از:برگرفت  

                                                           
1 Fuchs, 2018 



12 

 

 

 1399زمستان  ،36-19، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 
 شهر و مصرف هاینظری  شناسیگون   .0 شک 

  شهرسازی در مصرف مطالعات: بحث
 خود ب  را معاصر شهر و جامع  اقتصاد  مطالعات از زیادی حجم آن  ب  نسا  مختل  پژوهشی رویکردهای و مصرف مطالعات
 نظریات مجموع از کلی شناسیگون  ی  تا شد تالش حاضر پژوهش حجمی هایمحدودی  ب  توج  با ک  دهندمی اختصاص

 برخی هستند دارا را معاصر شهر ةمطالع در استفاده قابلی  حاضر پژوهش قالی بخش در برده نام هایگون  تمامی. گردد ارائ  مذکور
 کنار در بعد دو هر گرفت  نظر در با برخی و مصرف شناختیجامع  بعد بر تاکید با برخی مصرف  اقتصادی بعد بر تربیش تاکید با

 مصرف فضایی-ادیکال محتوای با شهری طراحی خصوص ب  شهرسازی دانش میان قراب  تری بیش ک  جاییآن از اما. یکدیگر
 .شوند واکاوی تریبیش دق  با مذکور مطالعات  بخش ای  در تا اس  شده تالش دارد  وجود

 مصرف ةنحو لذا. شوندمی مصرف نیز خود بلک  بوده  کنندهمصرف هایبخش تنها ن  آن  در موجود هایمکان و فضاها و شهر
. گیرد قرار ارزیابی مورد باید شهر از افراد یتجرب  و تفسیر چگونگی و( المس  حس و زبانی بویایی  بصری  صورتب ) مکان و فضا
 صورتب  هامکان او  : دارد اهمی  دلی  چهار ب  مصرف و مکان اجتماعی روابط بی  یرابط  ک  اس  معتقد( 1990) اوری جان

 . کنندمی فراهم خدمات و کاالها خریداری و یابیارز مقایس   برای را ایزمین  لذا و شده عرض  مصرفی مراکز عنوانب  ایفزاینده
 افراد چ آن شوند  مصرف دقیقی صورتب  توانندمی هامکان سوم . شوندمی مصرف بصری لحاظ ب  ویژهب  خود هامکان دوم 
. شودمی سودهفر یا ویران تخلی   شدن  مصرف با زمان طی...( و صنع  تاریخ  طایعی  محیط) دانندمی مهم هایمکان ةدربار

 مانند شهری عمومی فضای افراد نمون   برای. شوندمی کنندهمصرف تماما خود ک ای  تا داده شک  را افراد هوی  هامکان چهارم 
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 دیگر سوی از. کنندمی استفاده کاران خالف کارهای یا بازی مث  هاییفعالی  برای روزمره مختل  هایشیوه ب  را میدان ی 

 تلقی نامناسب دارند  شناختیزیاایی یا سیاسی تاریخی  اهمی  هاآن برای ک  فضاهایی در را هاییفعالی  چنی  انجام گردانجهان
 نیز را مشترکی هایلذت گردانجهان هم و مح  اهالی برای هم شهری عمومی فضاهای ای  تعارضاتی  چنی  وجود با اما. کنندمی

 .دارند تاکید خدمات و کاالها مصرف و مکان یپیچیده ابطرو بر هاییبحث چنی . کنندمی فراهم
 یغلا  و گسترش ماحص  عنوانب  رویدادها و هامکان تعمدی مصرف در سابق بی افزایش ب  (29-02  0221) جیندورپ و هاجر
 ب  اس  داشت  اخیر هایسا  در ایگون قارچ رشد ک  ایپدیده: کنندمی اشاره یافت توسع  کشورهای در متوسط یطاق  تاثیرگذار
 "تجرب  بازار" خصوص در فراغ  اوقات متخصصان. اس  مرتاط توج  جالب هایتجرب  داشت  برای عادی شهروندان تمای 

 تا گرفت  ایکارخان  فروش از آورند  هیجان ب  کوتاهی مدت برای را مردم توانندمی ک  رویدادهایی انواع آن در ک  کنندمی صحا 
 روندی ای  ها آن برای. پردازندمی یکدیگر با رقاب  ب  ها تجرب  تولید با شهرها بنابرای . هستند فراهم هنری؛ هایرویداد
 روزرسانیب  و تجدیدنظر ب  مداوم صورت ب  شوندمی مجاور عمومی فضای تولیدکنندگان و مدیران ک  چرا. اس  کنندهنگران
 بپردازند نو  چیزی یتجرب  برای( مردم عموم یعنی) کنندگانمصرف ترجیحات و اتانتظار با شدن هماهنگ برای خود فرمو 

 شهرهای چگون  ک ای  و سازیشای  سوا  خصوص در تربیش توضیح ب ( 1999 221) بویر(. شهرها در مکان ارتقاء هایبرنام )
 گردند  استثمار و کاریدس  متاخر داریسرمای  رابزا عنوانب  ک  شوندمی نمادگرایی و تاریخ هایالی  یدربرگیرنده مدرنپس 
 برای اتفاق ای  اما شوند  طراحی دق  ب  مانا ای  بر اس  ممک  شهری مناطق برخی ک حالی در ک  کرد مشاهده او پردازد.می
 نیاز فضا خود مصرفِ یاندازه ب  فضا در مصرف ب  هم   کردن درگیر برای چراک  شود نمی تکرار معموال شهری مناطق هم 

 .اس 
 هایاستراتژی از بخشی عنوانب  وسیعا روش ای  مکان  ارتقاء هایبرنام  واقعی ثیرأت ةزمین در اندک هایارزیابیباوجود 
 نمایش ب  را شهری زندگی از جزئی بازنمائی تنها مکان ارتقاء هایبرنام . (112  1191 )جی   اس  شده استفاده شهرها اقتصادی

 سوجا و( بازنمایی فضای و فضا بازنمایی) لوفور نهادی بینش فهم در ما ب  نیز هابازنمائی از سطح همی  در حا   ای  با. گذارندمی
 تغییرات چگونگی بر رابط  ای . کنندمی کم  کالادی  شهر توسع  با آن یپیچیده یرابط  بر مانی( فضا بازنمای و فضایی عم )

 گرفت  کارب  تصاویر ای  در درگیر مختل  اجتماعی هایگروه یوسیل ب  نیز مکان ارتقاء با طمرتا تصاویر و شهرها کالادی ساخ 
 و خصوصی بخش مشارک  با هاییپروژه چنی  ساخ  یبودج  ک  اس  معتقد( 0222)1دِفلیپس رابط  ای  در. دارد تاکید شوند می

( هاپارک ازجمل ) آمریکا عمومی فضاهای ویژگی ک  کندمی اشاره وی. شدمی هاآن بر شدیدی کنتر  موجب شد می تامی  عمومی
 .کندمی طرد شهر از( امنیتی نیروهای کم  ب  گاهی) را نامناسب افراد ک  اس  طاقاتی و نژادی شدید جدایی و طرد
 سلط  تح  یتیچندمل هایشرک  توسط ک  کندمی توصی  را جهانی( xv-viii 1990)0سورکی  موضوع  ای  بیشتر تشریح در

 وی برای. اس  مصرف برای جایی عمومی فضای آن در ک  اس  ایاستانداردشده شهرسازی یتولیدکننده ک  جهانی. اس  درآمده
 ایجاد مقدم خط در عمومی فضای و هستیم جامع  و فرهنگ بر اقتصاد اثرگذاری شاهد آن در ک  اس  جهانی فضای از ایگون ای  
 .کندمی نقش ایفای گذشت   با کاذب تاریخی ارتااطات واجد فضاهای اب شده سازیشای  شهر

 اقتصادی و نمادی  ارزش با طراحی مهم زوایای گویدمی و پرداخت  طراحی اثرگذاری مکانیسم تردقیق تشریح ب  نیز ناکس
  1915 1912)ناکس  اس  ارتااط در شهری داریسرمای  سیاسی اقتصاد از حمای  و پشتیاانی در طراحی نقش و آن ترکالن

 حیاتی نقشی شود  چیزها شدن ترمطلوب و ترجذاب کاراتر  تر ام  کارامدتر  ساب تواندمی طراحی ک جاییآن از(. 0221  1کاتارت
 ب  بخشیتجسم قابلی  طراحی ک جاییآن از. دارد هاآن بازاریابی قابلی  در کلیدی جایگاهی و کرده ایفا چیزها ایماادل  ارزش در

 مسائ  ای . گرددمی محسوب هامل  و هامکان سیاسی اقتصاد دینامی  در قدرتمند عنصری بالقوه دارد  را هاارزش و هاآ ایده
 شوندمی گرفت  نظر در شهری زندگی و شهرها با ارتااط در طراحی یجنا  تری توج قاب  هم  کنار در نمادی  و اقتصادی
 (.   0211)ناکس 

 
                                                           
1 DeFilippis, 2004 
2 Sorkin, 1992 
3 Cuthbert, 2006 
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 گیرینتیجه
 عالوه ک  هاس نظری  از ایگسترده طی  شناسایی از حاکی حاضر پژوهش نتایج اس   مشاهده قاب  1 شک  در ک  طورهمان

 ثیرأت ةمطالع دلی ب  هانظری  ای  اس ؛ تاثیرگذار و محوری کلیدی  مفهوم هاآن از هری  در مصرف مفهوم ک  ویژگی ای  بر
 معاصر شهری یجامع  مورد در مستقیما ک  مصرف اقتصادی یا و اجتماعی فرهنگی  هایتحلی  یا و آن مکانی ظرف بر مصرف
 شهر بر گراییمصرف تاثیرگذاری ابعاد خصوص در مطالع  ب  مندعالق  ک  پژوهشگرانی توج  مورد باید کند می پیدا مصداق
 ح راه. شودمی دیده اخیر قرن نیم تحوالت اصلی ریش  عنوانب  سرمای  ردپای هاپژوهش ای  تمامی در. گیرند قرار هستند 
 برجای معاصر اجتماع و اقتصاد جغرافیا  بر را خود عمیق تاثیرات ک  بوده مصرف خود  بازتولید و انااش  برای سرمای  امروزی 
 پژوهش در شده ارائ  شناسیگون . اندرداخت پ موضوع ای  تحلی  ب  ایزاوی  از مصرف هاینظری  ای  از ی  هر. اس  گذاشت 
 شناسیگون  ای  چراک . بیانجامند نیز هانظری  گراییهم ب  تواندمی حوزه  ای  در دانش یبدن  ب  ساختاربخشی بر عالوه حاضر
 همگنی در افراط از مانع ک  دهد دس ب  متنوع مواضع ای  از شناختی تا کند تالش ها اختالف پذیرش ضم  تا اس  کرده تالش

 و مصرف هاینظری  از خرد یگون  چه  از بیش و کالن یگون  س  شناسایی چارچوبی  چنی  کاربس  ینتیج . شود ناهمگنی و
 :اس  زیر شرح ب  شهر

 و تاریخی ماتریالیسم ها نظری  ای  فلسفی ماانی(: خرد یگون  02 بر مشتم ) مصرف سیاسی اقتصاد هاینظری  -
 اصطالح. شود می دناا  ها مارکسیس  توسط بیشتر تاریخی ماتریالیسم. اس  جغرافیایی-تاریخی الیسمماتری

 ب  ک  گیرد می قرار استفاده مورد تاریخ سیر از منظر ای  تعیی  برای( 0211)1انگلس یعقیده ب  "تاریخی ماتریالیسم"
 شیوه در تغییر در جامع   اقتصادی توسع  در یخیتار مهم وقایع هم  حرک  حا  در بزرگ قدرت و نهایی عل  دناا 
 ماتریالیسم. اس  یکدیگر علی  طاقات ای  ماارزات و مشخص طاقات ب  جامع  متعاقب تقسیم در ماادل   و تولید های

 بسیاری در فضایی مسئل  ک  بود معتقد هاروی. شود می دناا  یارانش و هاروی دیوید توسط بیشتر جغرافیایی-تاریخی
 داریسرمای  تح  فضا تولید موضوع ب  چندانی توج  نویسندگان   لوفور هنری جز ب . اس  مانده پنهان مارکس آثار از

 همی  ب  و داد شک  تاریخی ماتریالیسم چارچوب در را فضا توان می چگون  ک  داد نشان هاروی حقیق   در. اند نکرده

 .اس  یجغرافیای-تاریخی ماتریالیسم او فلسفی بنیاد دلی 

 و ساختارگرایی ها نظری  ای  فلسفی ماانی(: خرد یگون  01 بر مشتم ) مصرف شناسیجامع  هاینظری  -
 زندگی هایپدیده ک  اس  اعتقاد ای  بر ماتنی ساختارگرایی( 101  0221) 0برنبل  اعتقاد ب . اس  پساساختارگرایی

 پش  در و دهند می تشکی  را ساختار ی  روابط ای . اهآن متقاب  روابط طریق از مگر نیستند درک قاب  انسان
 ساختارگرایی با مرتاط متفکر تری برجست . دارد وجود انتزاعی ساختار ثاب  قوانی  سطحی  های پدیده در محلی تغییرات
 مضامی  اما د دهنمی ارائ  را ساختارگرایی از متفاوتی انتقادهای هم  پساساختارگرایی نویسندگان. اس  بوردیو پیر شام 

 را آن ساختارهای ک  اس  باینری هایمخالف  از بازجویی و ساختارگرایی خودکفایی رد شام  هاآن میان مشترک

 .اس  بودریار ژان پساساختارگرایی با مرتاط متفکر تری برجست  (.1991 095 1)کریگ دهند می تشکی 
 سرچشم  سرمای  دوم چاپ در مارکس اظهارات از الکتیکیدی ماتریالیسم مفهوم:  ترکیای رویکرد واجد هاینظری  -

 مارکس. کند استفاده شده نظر تجدید صورت ب  اما هگ  دیالکتی  از دارد قصد ک  گوید می آنجا در مارکس. گیردمی
 های فعالی سایر و تولید جهان  "مادی جهان" با بلک  ها اندیش  ذهنی دنیای با نااید دیالکتی  ک  بود معتقد( 1921)

 ب  لفور هنری. شودمی خوانده دیالکتیکی ماتریالیسم اکنون ک  اس  چیزی همان ای  و باشد داشت  کار و سر اقتصادی
 بود مندعالق  انتزاع و واقعی  دیالکتیکی یرابط  ب  وارههم لوفور. اس  ذکر قاب  حوزه ای  متفکر تری  برجست  عنوان

 اس   شده بحث دیالکتیکی ماتریالیسم کتاب در ک  طورهمان. کردنمی دارینبجا سوی ی  تحلی  ی  از وق  هیچ و
: شودمی تادی  خطا ی  ب  کارهنیم  حقیق  ی  شوند  تادی  مطلق ب  و شده گرفت  نظر در دو ای  از یکی فقط اگر
 ب  همیش  لوفور نیز دلی   همی ب  «(.1919 110لوفور ) بایدمی تشدید واقعی  اجزای پراکندگی مطلب  از بخشی رد با»

                                                           
1 Engels 
2 Blackburn 
3 Craig 
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 تحقق انتزاع عنوان تح  را حالتی (1911 001) او لذا. پرداخ می( واقعی ) مادی دنیای و( انتزاع) هاایده مولد تقاب ِ
 در را ماتریالیسم و ایدئالیسم کاربرد وضوح ب  توانمی جاای  در. اس  یافت  تحقق انتزاعی نیز فضا نمود  توصی  یافت 
 دگرگون دو هر بلک  اندپیوست  هم ب  متریالیسم و آلیسمایده تنها ن  دیالکتیکی متریالیسم در) نمود مشاهده گریکدی کنار
 توانمی اس   مادی و ذهنی برساختی فضا ک  گزاره ای  پذیرش با(. اندرفت  فراتر نیز خود یاولی  مفاهیم از حتی و شده
 و تحقیق هاسا  از پس لوفور. یاف  دس  1زیست  مفهوم یعنی ک ادرا و تصور های قطب بی  سوم اصطالح ی  ب 

 .  بردمی پی زیست  فضای یعنی خود تحلی  در سوم بعد ب  روستایی  و شهری یروزمره زندگی پیرامون پژوهش
 با. نیس  فرد  ب منحصر و فراگیر جامع  ضرورتاً اما اس  شده استخرا  نظری ادبیات از اس   مدنظر جاای  در ک  شناسیگون 

 مندنظام بندیطاق  طریق از ابهامات و غلط تصورات نمودن برطرف یعنی مشخص  س  داشت  با شناسیگون  ای  حا   ای 

 ای  ب  گرانپژوهش ورود برای را راه تواندمی (0220 )آلمندینگر  سازینظری  تسهی  و دانش دادنسازمان مرتاط  هایانگاش 
 کاری چنی  ب  نیازی اساساً ن  و داشت  را هاگون  ای  یهم  ب  ورود توانایی ن  گرانپژوهش از ی هیچ مامسل. سازد هموار حوزه

 با و نموده تمرکز مشخص یگون  چند یا ی  روی بر خود مطالعاتی رویکرد یا موضوع ب  توج  با هری  بلک . داش  خواهند
 هاییگون  ب  ورود از و پرداخت  مرتاط موضوعات و منابع شناسایی ب  تا بود دخواهن قادر پژوهش ای  پیشنهادی چارچوب از استفاده

 فرآیند طریق ای  و نموده پرهیز بوده  تاثیرگذار و مستقیم ارتااط فاقد( مصرف موضوع بر تمرکز در) موضوعی تشاب  رغمعلی ک 
 .نمایند تنظیم هدفمندتر را خود پژوهش

 ب  کم  و شده یاد اشکا  در علم تولید جریان فهم امکان ساخت  فراهم راستای در دبو حرکتی آمد نوشتار ای  در چ آن
 راستای در تالش حرک   ای  استمرار ةالزم. جزءنگر و متعدد ای سلیق  هایگون  در سردرگمی از شدن رها برای اندیش  صاحاان
 فرهنگی  اقتصادی  ابعاد یکلی  در مصرف نقش زهامرو چراک . اس  معاصر یجامع  و شهر در مصرف تاثیر هدفمند یمطالع 
 تادی  مدرنپس  شهری زندگی از الینفکی جزء ب  ک  اس  کرده رسوخ چنان شهر... و محیطی زیس  شناختی جامع  کالادی 

 نظام و هانیج مصرفی ةجامع و اقتصاد ب  پیوست  راستای در آن حرک  از حاکی نیز معاصر ایرانی شهر ب  گذرا نگاهی. اس  شده
 از استفاده و شودمی احساس پیش از بیش شهری زندگی از بعد ای  بررسی ضرورت لذا و اس  آن بر حاکم داری سرمای 
 .باشد راهگشا زمین  ای  در تواندمی نیز حاضر پژوهش در آمده دس ب  شناسیگون 

 منابع
 ساا   مفهوم واکاوی و شناخ  بر ای مقدم  ؛شناسی جامع  منظر از زندگی سا  (.1190) سینا. احمدی  فهیم و ایراندوس   بهم   باینگانی 

 .01-52  55  فرهنگی مهندسی. زندگی

 .ثالث: تهران ایزدی  پیروز یترجم  .ساختارها و هااسطوره: مصرفی یجامع  (.1192) ژان. بودریار 

 مسک  راه  تحقیقات مرکز: تهران .راضی اشرف مقدم  زادهالیاس نصرالدی  نی مشکی ابوالفض  ترجم  مصرف  و شهرها (.1191) مارک. جی  
 شهرسازی و

 تهران: پرهام نقش  .ی انتقادی )با تاکید بر آرا و آثار دیوید هاروی(ی شهر و نظر(. 1191) نژاد  حسی  و شورچ   محمود.حاتمی

  1-01  10  ژوهش های اقتصادیفصلنام  پ .تکثری بودن اقتصاد سیاسی (.1112) دادگر  یدال .

 ترجم  محمود شورچ   تهران: مدیران امروز  .ی اجتماعیفضا و نظری (. 1191) ژیلنیتس  آندژی.

 قم: صاح صادق. .یدگزن  اس و رفصم (.1110) فاضلی  محمد.

ترجما  رضاا بصایری مژدهای و حمیاده       .ساا  اخیار   02 طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی: بررسای و نقاد  (. 1191) کاتارت  الکساندر.
 فرهمندیان  تهران: طحان

 فرهنگ جاوید  تهران: ی ایرانیزنی و زندگی روزمرهپرس  (.1190) کاظمی  عااس.

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی .شهری طراحی نظری  درباب تأمالتی: پایدار مکان آفرینش (.1192)گلکار  کوروش. 

 تیسا: تهران بایگی  خطیای حس  محمد و قلیچ مرتضی ترجم  .مصرفی شهرهای (.1190) مالکوم. مایلز  استیون و مایلز 

 پژواک نشر: تهران مقدم  اقوامی عارف ترجم  .فرهنگی تحو  هایخاستگاه در تحقیق: پسامدرنیت  وضعی  (.1192) دیوید. هاروی 

                                                           
1 Lived 
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 .دات :تهران مقدم  اقوامی عارف مترجم .(مصنوع محیط تولید در سرمای  نااش ا دوم یچرخ )سرمای  شدن شهری (.1190) دیوید. هاروی 
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