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چکیده
است.  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  اجتماعی  جنبش  های  زمان  مندی  و  فضامندی  مسئله:  بیان 
فضاهای  ترکیب  به  مقاله  این  کرده  اند.  بررسی  را  جنبش  ها  فضا-زمانی  الگوهای  کمی  مطالعات 

می  پردازد.  بوده  اند  مؤثر  اجتماعی  موفقیت جنبش های  در  که  کنشگری 
در  فضا-زمانی  الگوهای  شکل  گیری  در  مؤثر  عوامل  بررسی  مطالعه  این  هدف  پژوهش:  هدف 
به  شکل  دهی  در  الگوها  این  تأثیر  بررسی  و  فضا-زمان  نظریه  های  برمبنای  اجتماعی  جنبش  های 

است. اجتماعی  و کنش  های  رفتارها 
جنبش   34 است.  کیفی  و  کّمی  روش  های  از  ترکیبی  به  صورت  تحقیق  متدلوژی  پژوهش:  روش 
استفاده  با  شد.  دسته  بندی  و  کدگذاری  آن ها  اطالعات  و  مطالعه  تاریخی  به صورت  معاصر  اجتماعی 
دسته  بندی  تحقیق  معیارهای  براساس  و  شناسایی  پژوهش  علّی  شرایط  کّمی  محتوای  تحلیل  از 
شدند. با تبدیل داده  های کیفی به کّمی و با استفاده از روش بولی معادله ای به  دست آمد که در آن 

شد.  تعیین  موفقیت جنبش ها  و  فضا-زمان  متغیرهای  بین  ارتباط 
فضا-زمان  ساختار  فضاهای  از  اگر  می کند  تجربه  را  موفقیت  جنبش  داد  نشان  نتایج  نتیجه  گیری: 
فضاهای  از  »یا«  نکند  استفاده  رابطه ای  فضا-زمان  ساختار  فضاهای  از  »و«  کند  استفاده  نسبی 
استفاده  نیز  رابطه ای  فضا-زمان  ساختار  فضاهای  از  »و«  کند  استفاده  مطلق  فضاوزمان  ساختار 
گسترده  چندوجهِی  و  نزدیک  روابِط  مبتنی بر  شبکه  سازی  های  امکان  اگر  داد  نشان  یافته  ها  کند. 
است.  سازمانی ضروری  موفقیت، شبکه  بندی  به  نیل  برای  این صورت  در  نباشد،  فراهم  برای جنبش 
همچنین ثابت شد در صورت غیبت نهادها، وجود توأمان فضای فیزیکی شهری و فضاهای رابطه  ای 
آن ها  است.  الزامی  جنبش  موفقیت  برای  اعتراضی(،  هنرهای  و  گسترده  شبکه  سازی  های  )رسانه  ها، 
سلطۀ  به چالش کشیدن  برای  مقاومت  و  اعتراض  به  آن  در  و  داده  را شکل  عمومی  حوزۀ  یک  هم  با 

می دهند. ادامه  مستقر  دولت 
فضا. بولی،  رویکرد  عمومی،  فضا-زمانی، حوزۀ  الگوهای  اجتماعی،  واژگان کلیدی: جنبش  های 

مقدمه
جنبش  ها در اثر حضور همزمان و همبودی کنشگران در 
 .)Madanipour, 2003( می  گیرند  شکل  عمومی  فضای 
»فعالیت  های  که  هستند  زیرساختی  حکم  در  آن ها 

می  کنند«  هماهنگ  مکان  و  زمان  در  را   1 بازیگران
اهمیت  فوق  همبودی  و  همزمانی   .)Haug, 2013 (
نشان  تحلیل  هرگونه  در  را  زمان  مندی3  و  فضامندی2 
فروزنده  Beauregard, 2011؛  )Tang, 2019؛  می  دهد 
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و منصوری، 1398(. این دو جنبه در مطالعۀ جنبش    های 
 McAdam( شده  اند  گرفته  نادیده  حدی  تا  اجتماعی 
 Haug, از  نقل  به  Sewell, 2001Sewell, 2001 &؛ 
مبنایی  ه  گا کنشگران  استفادۀ  مورد  فضای   .)2013
نهادی  قدرت  برابر  در  سازماندهی  برای  که  دارد  مادی 
استفاده می  شود )Castells, 1983(، گاه فضایی اجتماعی 
را  دولت  برابر  در  جنبش  برای  الزم  ارتباطات  که  است 
فضاهایی  هم  گاهی   ،)Lefebvre, 1991( می  کند  فراهم 
و   )Deaton, 2015( هستند  جمعی  خاطرات  مخزن  که 
مستقر  دولت  خاطرات  این  برانگیختن  طریق  از  جنبش  ها 

به چالش می  کشند.  را 
تجربه،  چون  مفاهیمی  دریافت  در  نیز  زمان  فاکتور 
بسیار  فضا  همچنین  و  آگاهی  نسانی،  ا کنش  حرکت، 
تحلیل  در  زمان  مفهوم  به  توجه  است.  ر  ثیرگذا تأ
مؤثر  مکان  و  فضا  تولید  در  که  اجتماعی  یندهای  فرا
 .)Kaçar, 2005( هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است
فررز و میر )Frers & Meier, 2017( کنش  های مقاومت، 
موردتوجه  را  آن ها  مکانی  گسترش  و  زمانشان  مدت 
نشان  خود  پژوهش  در   )Tang, 2019( تانگ  دادند.  قرار 
می  دهد مقیاس زمانی برای کنشگران از اهمیت برخوردار 
تصرف  تحت  فضا طوالنی  تر  نشان می  دهد هرچه  او  است. 
و  شده  مختل  بیشتر  جاری  فعالیت  های  باشد،  کنشگران 
فشار بر روی دولت مستقر بیشتر می  شود. بنابراین اگرچه 
پررنگ  تر نشان می  دهد،  را  بعد فضایی خود  بررسی  ها،  در 
بلکه  دارند،  اهمیت  میزان  به همان  نه تنها  زمانی  ابعاد  اما 

هستند.  فضایی  بعد  از  غیرقابل تفکیک  ماهوی  لحاظ  به 
به  فضایی  پرکتیس  های  و  زمانی  ابعاد  شناخت  بنابراین 
کمک  اجتماعی  جنبش  های  شکل  گیری  یند  فرا درک 
 .)Harvey, 2008 )Beauregard, 2011؛  کرد  خواهند 
اگرچه مسئلۀ فضا و زمان موردتوجه اندیشمندان گوناگونی 
 ،)Massey, 2005( ماسی ،)Lefebvre, 1991(چون لوفور
بوده   )Soja, 1980( سوجا  و   )Castells, 2012( کاستلز 
ادبیات  تکیه بر  با  که  پژوهش  هایی  از  دسته  آن  است، 
داده  اند  قرار  موردبررسی  را  اجتماعی  جنبش  های  فوق 
هریک به شناسایی وجوه خاصی از آن پرداخته  اند. برخی 
و   )Taylor & Spicer, 2007( فضا  فیزیکی  خصوصیات 
برخی ویژگی  های چندوجهی آن، مانند تأثیر فاصله-زمان 
 .)Wang, Ye & Chan, 2019 به نقل از Sewell, 2001( را
 Wang, Ye &( بسیج  و  تظاهرات  فضاهای  نیز  برخی 

Chan, 2019؛ نوربخش، 1386( را بررسی کرده  اند.
و  فضامندی  انواع  است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در  لذا 
مورداستفادۀ  جنبش  ها  در  که  گوناگونی  زمان  مندی  های 
در  که  سؤالی  شوند.  شناسایی  می  گیرد  قرار  کنشگران 

از  می  توان  چگونه  که  است  این  می  شود  مطرح  اینجا 
نظم  های  فهم  در  فضا-زمان  نظریه  های  درونی  منطق 
اجتماعی  جنبش  های  در  تولیدشده  اجتماعی-فضایی 
برای  منطق  این  ز  ا می  توان  چگونه  و  کرد؟  استفاده 
گسترش  و  شکل  گیری  در  تأثیرگذار  فضاهای  خوانش 
آن ها  بین  روابط  شناخت  نیز  و  اجتماعی  جنبش  های 

گرفت؟ کمک 

پژوهش فرضیۀ 
طریق  از  می  توان  که  است  این  بر  فرض  پژوهش  این  در 
الگوهایی  خوانش  به  فضا-زمان  نظریه  های  درونی4  منطق 
فضاهای  در   5 شده سازماندهی  و  فعال  ساختارهای  از 

یافت.  عمومی دست 

پژوهش  پیشینۀ 
فضا  در  عی  جتما ا سبات  منا یگر  د نند  هما سیاست 
با  همواره  تقریباً  آن  دربارۀ  اندیشیدن  و  می  شود  آشکار 
است  همراه  فضایی  مناسبات  از  مجموعه  ای  فراخواندن 
جداکردن  برای  راهی  هیچ  طرفی  از   .)Tonkiss, 2006(
بین  و  ندارد  وجود  فضایی  روابط  از  اجتماعی  روابط 
است.  ر  برقرا درونی  بطه  ای  را پدیده  دو  این  سرشت 
دیگری  بدون  یکی  بارۀ  در ندیشه  ورزی  ا به طوری که 
تصویر  یک  از  ضروری  بخش  ازدست دادن  معنای  به 
مبتنی بر  اجتماعی  جنبش  های   .)Elden, 2009 ( است 
یکدیگر  با  د  فرا ا نی  نسا ا تعامالت  چندالیه  ای  بط  روا
بنابراین  فضاست.  با  افراد  این  روابط  و   )Diani, 2000(
طی  در  فضا  و  افراد  چندوجهی  پرکتیس  های  شناسایی 
کرد.  خواهد  کمک  آن  پنهان  الیه  های  شناخت  به  زمان 
 Tang,( تانگ  پرداخته  اند.  امر  این  به  زیادی  اندیشمندان 
بعد  نقش  به   )Beauregard, 2011( بوریگارد  و   )2019
مقاومت  و  پایداری  در  فضایی  پرکتیس  های  و  زمانی 
دیگن  و   )Massey, 2005( ماسی  کرده  اند.  اشاره  جنبش 
تأکید  زمان  و  فضا  درهم  تنیدگی  بر   )Degen, 2017(
طریق  از  که  می  دانند  پویا  وجودی  را  دو  آن  و  کرده 
مادی  بخش  از  مان  می  گیرند.  شکل  متقابل  کنش  های 
مانند  ویژگی  هایی  از  و  به عنوان خصوصیات سخت  شهری 
نام  نرم  خصوصیات  به  عنوان  فضا  در  تجربیات  یا  زمان 
از Degen, 2017(. هاروی  نقل  به   Mann, 1986( می  برد 
رابطۀ   )Lefebvre, 1991( لوفور  و   )Harvey, 2008(
موردبحث  خود  مطالعات  در  را  فضا-زمانی  دیالکتیکی 
ارائۀ  لوفور،  رویکرد  مزیت  میان  این  در  داده  اند.  قرار 
بین  پیوند  و  آشتی  نوعی  که  فضاست  از  واحدی  نظریۀ 
پدید  اجتماعی  فضای  و  ذهنی  فضای  فیزیکی،  فضای 
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را  زمان  و  فضا  لوفور   .)Merrifield, 1993a,b ( آورد 
و  دیده  اجتماعی  فرآورده  ای  و  الینفک  وجوهی  به  عنوان 
بازنمایی  فضایی6،  پرکتیس  عنوان  تحت  را  خود  سه  گانۀ 
کرد.  معرفی   )Zieleniec, 2007( بازنمایی8  فضای  فضا7 و 
این  از  نیست که فضا مشخصاً در یکی  این گونه  او  نظر  از 
و  دیالکتیک  یک  در  می  تواند  بلکه  گیرد،  قرار  دسته  سه 
معیار  و  گیرد  قرار  بخش  سه  هر  در  همزمان  به صورت 
سنجش در این میان کنش انسان است )ترکمه، 1395(. 
جهان  و  فیزیکی  محیطی  فضایی،  پرکتیس  ز  ا منظور 
تجربۀ  فضای  کرد.  درک  را  آن  می  توان  که  است  ملموس 
فیزیکی و قابل تماس از جهان پیرامون است )همان(. در 
به  عنوان  ساختمان  ها  و  شهری  فضاهای  فضایی،  پرکتیس 
فرایند  در  و  بوده  آن  در  افراد  حضور  برای  صرف  مکانی 
حضور  با  افراد  می  کنند.  عمل  خنثی  جنبش  شکل  گیری 
و  چالش کشیده  به  را  غالب  نظم  فضاهای شهر،  اشغال  و 
قدرت نمادین و اجتماعی خود را تقویت و بسیج می  کنند 
فضایی  فضا،  بازنمایی   .)Miller & Nicholls, 2013(
تولید  ران  سیاست  مدا و  برنامه  ریزان  توسط  که  است 
چگونگی  که  شده  تصور  و  رسمی  دانش  فضای  می  شود؛ 
)ترکمه،  می  کند  تعیین  را  فضا  از  عادی  مردم  استفادۀ 
و  همگن  سازی  جداسازی،  با  سیاسی  قدرت   .)1395
افزایش  موجب  اجتماعی  فضاهای  کردن  سلسله  مراتبی 
درمقابل   .)Lefebvre, 2009( می  شود  بهره  کشی  و  سلطه 
مدت  زمان/  در  و  نباید  که  مکانی  در  با حضور  کنشگران 
تاکتیک  های فضایی خود، نظم نقشه  ها  با  نباید،  زمانی که 
از جانب قدرت مسلط  القاشده  برنامۀ  و  پا گذاشته  زیر  را 
 Tonkiss, از  نقل  به   Thrift, 2000( می  سازند  واژگون  را 
Zivali Tukhan, 2019(. در این رویارویی هریک  2006؛ 
بین فضاهای  تغییردادن مرزها  با  از دو گروه در تالش  اند 
را  خودشان  مفصل  بندی  و  مانور  فضای  مغلوب،  و  مسلط 

 .)Prigge, 2008( گسترش دهند
تخیل،  حواس،  زیست شدۀ  فضای  بازنمایی،  فضاهای 
با چگونگی زندگی هرروزه ادغام  عواطف و معناهاست که 
این فضاها   .)Harvey, 2008 )Lefebvre, 1991؛  می  شود 
در طول زمان و به واسطۀ استفاده، تولیدشده و خود تغییر 
می  کنند. این فضاها که بیشتر بر جنبۀ عاطفی و احساسی 
دربرگیرندۀ  و  بوده  زنده  فضایی  است،  متکی  نسان  ا
جریان  ها  فضای  که  جایی  است.  شتیاق  ا مکان  های 
 .)Castells, 2015 ( می  شود  مکان  ها  فضای  جایگزین 
مشترکی  تجربۀ  به  را  آن ها  مکان  ها،  این  در  افراد  حضور 
مسیحی،کاوش  نیا،  مرادی  )بندرآباد،  می  ر  ساند  جهان  از 
شده  تجربه  فضای  این  طریق  از  فقط   .)1394 عالی،  و 
در  جمعی  خاطرات  سیاسی  نقش  به  می  توان  که  است 

در  اگرچه   .)Harvey, 2009( برد  پی  شهری  فرایند  های 
تریالکتیک لوفور نقش زمان در استفاده و تولید فضا قابل 
پرکتیس  های  اجتماعی-فضایی  بخش  اما  است،  مشاهده 
خوانش  در  دیگر  بیان  به  می  نماید.  پررنگ  تر  اجتماعی 
روابط  بین  جاری  ارتباط  روی  بر  بیشتر  تمرکز  لوفوری 
که  فضاست  خود  این  دقیق تر  یا  است.  فضا  و  اجتماعی 
 .)Halvorsen, 2017( است  فضایی  و  اجتماعی  همزمان 
قرار  موردتوجه  باید  همین جا  که  دیگری  مهم  جنبۀ  اما 
فضایی  پرکتیس  های  و  زمانی  بعد  همز  مان  بررسی  گیرد 
است که به درک فرایند شکل  گیری جنبش  های اجتماعی 
 Harvey, Beauregard, 2011؛  ( کرد  خواهند  کمک 
بین  رابطه  درنظرگرفتن  بر  زیادی  اندیشمندان   .)2008
ترکمه،  )Harvey, 2008؛  دارند  نظر  اتفاق  زمان  و  فضا 
1395؛ اکبری، 1398(. از پیشگامان در نظریه  پردازی در 
حوزۀ فضا و زمان فیزیکدانان بوده  اند. آن ها به دلیل طرح 
فلسفه  با  مواجهه  از  ناگزیر  معنا  از  جهانی  پرسش  هایی 
نسبت  بشر  دیدگاه  تغییر  در  و   )Philipsen, 2019( بوده 
 Alexander,( داشته  اند  به  سزایی  نقش  خود  پیرامون  به 
2004(. مفاهیم مرتبط با فضا وزمان که ریشه در نظریات 
تقسیم  دسته  سه  به  کلی  حالت  در  دارند  فیزیک  علم 
فضا- و  نسبی10  فضا-زمان  مطلق9،  زمان  و  فضا  می  شوند: 

زمان رابطه  ای11. در هریک از سه دستۀ فوق فضا و زمان 
بین  ارتباط  نوع  و  یافته  معنا  یکدیگر  کنار  در  همزمان 
تفکیک می  کند.  از هم  را  این سه دسته  است که  این دو 
آن  و طبق  است  نیوتنی  فیزیک  متکی بر  فضاوزمان مطلق 
فضا متمایز از زمان بوده و همۀ چیزها و فعالیت ها در آن 
و  بوده  ثابت  و  مطلق  این حالت  در  زمان  افتد.  می  اتفاق 
 Harvey,( می  شود  داده  نمایش  خطی  به صورت  معموالً 
به  زمان  و  است  شیء  یا  جسم  از  متمایز  فضا   .)2008
جهان  در  چیز  چه  اینکه  به  توجه  بدون  واحد  شکلی 
خراسانی،  و  )توفیق  است  گذر  حال  در  می  افتد  اتفاق 
که  است  ساختاری  دارای  فضا  رویکرد  این  در   .)1393
کرد  متعین  و  جایگذاری  را  پدیده ها  می توان  آن  براساس 
»ظرف  به عنوان  فضا  حالت  این  در   .)Harvey, 2006(
شده  محسوب   )Wang, Ye & Chan, 2019( مبارزه« 
ساختمان  ها  می  رسانند.  هم  به  حضور  آن  در  افراد  که 
کنش  های  بروز  هنگام  حالت  این  در  شهری  فضاهای  و 
می  کنند.  عمل  جمعیت  جاذب  قطب  های  به  عنوان  مدنی 
و صرفاً مبتنی بر  از هم  بین کنشگران مستقل  ارتباط  نوع 
مقاومت  سایت  های  به  عنوان  که  مکان  ها  این  است.  مکان 
به   Friedmann, 2007( می  شوند  شناسایی  اعتراض  و 
 ،)1393 رفیعیان،  و  رهنمایی،  پوراحمد،  اشرفی،  از  نقل 
این  می  کنند.  فراهم  را  اعتراض  افراد جهت  امکان حضور 
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مرزبندی شده  قلمروهای  با  و  ازهم  جدا یکتا،  مکان  ها 
ز  ا می  توان  مثال  به  عنوان   .)Harvey, 2006 ( هستند 
در  معموالً  که  برد  نام  دولتی  ساختمان  های  یا  میادین 
حاضر  فضاها  آن  در  کنشگران  سیاسی،  کنش  های  هنگام 

شده و فضا توسط آن ها اشغال می  شود. 
است.  انیشتین  نسبیت  تئوری  با  مرتبط  نسبی  فضا-زمان 
مطلق،  چیزی  »هیچ  است  معتقد  که  دیدگاه  این  در 
فضا  نیست،   )1393 همکاران،  و  )اشرفی  ابدی«  و  ثابت 
می  گیرند.  قرار  یکدیگر  با  نسبی  رابطۀ  یک  در  زمان  و 
نظریۀ نسبیت عام یا فضا-زمان خمیده، فضا و زمان را از 
زمینه ای منفصل که در آن رخدادها به وقوع می  پیوندند، 
در  فضا  و  زمان  ساخت.  مبدل  فعال  ساز  بازیگران  به 
ند  پیوسته  ا به هم  یی  ناپذیری  جدا به طور  رویکرد  ین  ا
ولی  ثابت  زمان  انیشتینی  مدل  در   .)1398 )هاوکینگ، 
انحنا و خمیدگی  امکان  به اجرام همجوارش  با توجه  فضا 
در  فضا  دیگر  عبارت  به   .)Harvey, 2006, 2008( دارد 
می  شود  فهمیده  اشیاء  میان  ربط  به مثابۀ  حالت  این 
مکان  ها  فواصل  نسبی  فضا-زمان  در   .)Harvey, 2006(
فیزیکی  شان  فاصلۀ  و  زمان  هزینه،  بر حسب  به هم  نسبت 
اهمیت  اجتماعی  جنبش  های  در  مثاًل  می  شود.  مطرح 
فاصلۀ بین دو فضا و زمان مطلق مثاًل فاصلۀ بین دانشگاه 
سنجیده  جنبش  پیشبرد  در  دانشجویان  اقامتی  کمپ  و 
که  است  اجتماعی  ساختی  رویکرد  این  در  فضا  می  شود. 
تولید  آن ها  توسط  و  افراد  بین  جاری  روابط  برحسب 
طبقۀ  پذیرای  که  فضایی  نوع  هر  ین  برا بنا می  شود. 
ساخت  بِط  روا شبکۀ  مبتنی بر  و  بوده  فراد  ا ز  ا خاصی 
این دسته جای  باشد در  و رسمی،  یافته، عموماً سازمانی 
می  گیرد. پولتا )Polletta, 1999( از نهاد کلیسا در جوامع 
سیاه  پوستان جنوب و جوامع دهقانان فرانسوی نام می  برد 
مسلط  قدرت  نظارت  و  کنترل  از  را  خود  بودند  قادر  که 
را  تبی  سلسله  مرا روابط  مبتنی بر  فضایی  و  رهاساخته 
بسیج  برای  گسترده  شبکه های  و  سازمان ها  بدهند.  شکل 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  سیاسی  مبارزات  در  منابع 
رابطه  ای  فضا-زمان   .)Miller & Nicholls, 2013( است 
بلکه  ناثابت  را  زمان  که  است  کوانتوم  تئوری  مبتنی بر 
با  همه  از  بیش  فضا  رابطه ای  مفهوم  می  کرد.  تعریف  پویا 
فضا-زمان  رابطه  ای  مفهوم  است.  خورده  گره  الیبنیتز  نام 
اگرچه در فضا-زمان  روابط درونی می  شود.  ایدۀ  به  منجر 
آنجا  ولی  می  کنند  ایفا  را  مهمی  نقش  روابط  نیز  نسبی 
هماهنگ  کننده  و  سازمان  دهنده  نقش  و  بیرونی  بْط  روا
تا  روابط  رابطه  ای،  فضا-زمان  در  که  صورتی  در  دارند. 
احساسات  و  عواطف  و  کرده  رسوخ  پدیده  درون  عمق 
و  زمانی  گسترش  در  مهمی  سهم  و  دربرمی  گرفته  را 

در  شیء  یا  رخداد  یک  می  کنند.  بازی  جنبش  مکانی 
همان  در  تنها  که  آنچه  به  توسل  با  فضا،  از  نقطه  یک 
در  که  هرچیزی  به  بلکه  نمی  شود،  فهم  دارد  وجود  نقطه 
آینده  و  حال  گذشته،  است.  وابسته  می  دهد  رخ  اطرافش 
 Harvey, 2008;( می  کنند  تعریف  را  نقطه  آن  طبیعت 
مکان  های  از  می  توان  مثال  به  عنوان   .)Elden, 2009
گذشته  سیاسی  خاطرات  دلیل  به  که  برد  نام  نمادین 
مردمان  تاریخی  حافظۀ  در  افتاده  اتفاق  نقطه  آن  در  که 
پتانسیل  آینده  جنبش  های  در  معموالً  ند،  مانده  ا به  جا 
بنابراین  داشت.  خواهند  جمعیت  جذب  برای  بیشتری 
جهان  و  تعریف شده  متقابل  رابطۀ  یک  در  زمان  و  فضا 
شبکه ها  بین  متقابل  »ارتباطات  از  مجموعه ای  به عنوان 
 Tuan, 1977; Buttimer &( متفاوت«  جریان های  و 
 )1393 همکاران،  و  اشرفی  از  نقل  به   Seamon, 1980
روابط  محصول  خود  حالت  این  در  فضا  می  شود.  پذیرفته 
ناهمگنی،  و  است؛ یک چندگانگی  روابط  از  و ساخته شده 
فضا همیشه  بنابراین  منفرد.  نه  و  است  متکثر  نه همگنی. 
تمام  یا  بسته  هیچوقت  و  است  ساخته شدن  فرایند  در 
اجتماعی  فضای  تعریف  این  با   .)Elden, 2009( نمی  شود 
مکان  و  زمان  از  بلکه  نیست.  جغرافیایی  فضایی  دیگر 
مشترکی  منافع  که  گروه  هایی  تمام  شامل  و  رفته  فراتر 
به   Fisher & King, 1994( می  گردد  می  کنند  تعقیب  را 
نقل از غفاری و اطهری، 1383(. در این راستا تکنولوژی 
کمک  ارتباطی  جامعۀ  گسترش  به  دیجیتال  فناوری  و 
عمومی  فضاهای  شکل  گیری  در  آن  نقش  و  کرده  شایانی 
همکاران،  و  اشرفی  از  نقل  به    Zukin, 1995( جدید 
)Haug, 2013؛  معاصر  اجتماعی  جنبش  های  و   )1393
 )Arampatzi, 2017 Lim, 2014؛  Bourne, 2017؛ 
همبستگی  حفظ  و  شکل  گیری  برای  است.  نکارناپذیر  ا
مجازی  رتباطات  ا نیز  زیاد  فواصل  در  جنبش  ها  بین 
دیده  زیادی  جنبش  های  معاصر  دوران  در  است.  ضروری 
تبعیت  به  و  فیایی  جغرا مختلف  نقاط  در  که  ند  شده  ا
مثال  به عنوان  گرفته  اند.  شکل  موازی  به صورت  هم  از 
این دسته هستند.  از  جنبش  های اشغال در سراسر جهان 
اجتماعی،  روابط  مبتنی بر  فضاهای  تمامی  درعین  حال 
رویا  عاطفه،  و  هنر  آفرینندگی،  و  شاعرانگی  فضاهای 
به عنوان  می  گیرند.  جای  دسته  این  در  همگی  آرزو  و 
طبقات  و  گروه  ها  بین  که  همدلی  مبتنی بر  فضاهای  مثال 
متقابل  وابستگی  و  روابط  شبکۀ  تبعیض،  تحت  مختلِف 
در  ارتباطی  شبکه  های  کاستلز  بیان  به  می  کند.  ایجاد 
قدرت  روابط  و  کرده  عبور  زمان  و  فضا  موانع  از  اینجا 
 Lim, ( می  کشند  چالش  به  را  زمان  و  فضا  در  محدود 
رویدادهای  بر  جنبش  یک  رویدادهای  ینکه  ا  .)2014
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سازی مبتنی بر مکان و مستقلشبکه-
های محلیجنبش-

نمود در قالب تظاهرات-
عمومیۀیت در حوزؤقابل ر-

ارتباطات فردیشکل گیری -
های بین فردیوابستگیشکل گیری -

فضا به عنوان روابط قدرت-

فضا به عنوان تجربه زیسته -
بر  فضا به عنوان منبعی برای تأثیرگذاری-

تجربیات و احساسات افراد

شکل گیری ائتالف های چندبازیگری-
اشتراکات، رنج ها و آرزوهای مشترک بین  -

گروهی
شبکه های درهم تنیده-

یشکل گیری پل های ارتباطی بین گروه-
شبکه سازی های وابسته به هم -

جنبش های ملی-
پنهان از حوزۀ عمومی-

شکل گیری پیوندی درون گروهی-
روابط مبتنی بر شبکه سازی اجتماعی-

شکل گیری حافظۀ جمعی-
سازمان های چندمقیاسی-

تأثیر فضاهای نمادین-

شکل گیری حوزه های عمومی با رویکردهای-
متفاوت

 های انتشار گستردۀ اطالعات از طریق رسانه-
اجتماعی

روابط سازمان یافته و منسجم-
شبکه های پیچیده و انتشار جنبش-

جنبش بین المللی-
محسوس در حوزۀ عمومی-
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2
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نسبیزمان -فضا فضا و زمان مطلق ایرابطهزمان فضا   

س فضایی
 پرکتی

 بازنمایی فضا
 فضای بازنمایی

تصویر 1. ماتریس فضا-زمانی جنبش  های اجتماعی. مأخذ: نگارندگان. 

مستقیم  بستگی  نشان  دهندۀ  می  گذارد  تأثیر  دیگر  جنبش 
دارد  همدیگر  با  رابطه بودن  در  و  به  هم  رویداد  دو  هر 
مشترک  اهدافی  با  که  جنبش  ها  این   .)1395 )مالگریو، 
به صورت  نقاط مختلف جغرافیایی  در  و  تأثیرگذارده  برهم 
دنیای  در  موازی  جهان  های  یادآور  می  روند  پیش  موازی 

است. رابطه  ای  فضا-زمان 

ر  د ض  ا عتر ا ی  ها فضا نی  ما ز - یی فضا نش  ا خو
اجتماعی جنبش  های 

جنبه  یک  به  تنها  خود  محدودکردن  است  معتقد  هاروی 
 Harvey,( از اندیشۀ فضایی یا فضا-زمانی غیرممکن است
2008(. او برای خوانش پدیده  های اجتماعی پیشنهاد داد 
مطلق،  فضاوزمان  شامل  فضا-زمانی  سه  گانۀ  ساختار  تا 
تقسیم  برابر  در  رابطه ای  فضا-زمان  و  نسبی  فضا-زمان 
قرار  لوفور  زیستۀ  و  درک شده  تصورشده،  فضای  سه  گانۀ 
کار  ماتریس  این  مبناقراردادن  با  تحقیق  این  شود.  داده 
اجتماعی  جنبش  های  خوانش  به  و  کرده  آغاز  را  خود 

.)1 )تصویر  پرداخت 
که  است  این  مطلق(  )فضاوزمان  اول  ستون  بارز  ویژگی 
فضا از قبل و صرف نظر از هر رویدادی وجود دارد. نقاطی 
ثابت از مکان  های جغرافیایی که شاخصۀ اصلی  شان تأمین 
تقاطع   ،1 مرحلۀ  است.  اجتماعی  جنبش  های  برای  مکان 
فضاوزمان مطلق و پرکتیس فضایی، نقطۀ شروع نمود هر 

جنبشی است. افراد غریبه و مستقل در نقاطی از فضاهای 
جهت  و  دانشگاهی  پردیس  یا  عمومی  میدان  مانند  شهر، 
در  افراد  می  شوند. حضور  حاضر  مستقر  دولت  به  اعتراض 
غریبه  یکدیگر  به  نسبت  مردم  عموم  و  بدنمند  صرفاً  فضا 
در  فضا  بازنمایی  و  مطلق  فضاوزمان  تقاطع  در  هستند. 
ارتباطات مبتنی بر مکان است،  اگرچه همچنان   ،2 مرحلۀ 
اما زمان سپری شده توسط افراد در فضا درجه  ای از اتصال 
به  مقداری  ارتباطات  اینجا  در  می  سازد.  برقرار  آن ها  بین 
از  ثابتی  و  محدود  شبکۀ  بین  همچنان  ولی  یافته،  شکل 
دوستان هر فرد برقرار است. مثل ارتباطی که دانشجویان 
دوستان  دایرۀ  بین  دانشگاه  پردیس  یا  خوابگاه  محیط  در 
فضا  بر  حاکم  نظم  مرحله  این  در  می  دهند.  شکل  خود 
وارد  خود  محیط  با  و  شده  زده  برهم   کنشگران  توسط 
دانشجویان  هنگ  کنگ،  جنبش  در  مثاًل  می  شوند.  تعامل 
از  آن  مجدد  سازماندهی  با  و  اشغال  را  پردیس  فضای 
خواسته  های  مطابق  را  فضا  غیره  و  پوستر  نصب  قبیل 
 .)Wang, Ye & Chan, 2019( کردند  بازطراحی  خود 
افراد  توسط  فضا  در  سپری شده  مدت زمان   ،3 مرحلۀ  در 
که  رسیده  درجه  ای  به  فضا  در  آن ها  حضور  کیفیت  و 
آن ها  می  کند.  شکل  گیری  به  شروع  متقابل  وابستگی  های 
بر  تأثیرگذار،  فعالیت  نوع  یا هر  با پخش موسیقی در فضا 
افراد  توسط  فضا  و  تأثیرگذاشته  افراد  عواطف  و  تجربیات 
مورد زیست واقع می  شود. فضا در این حالت به عنوان یک 
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منبع مهم برای جنبش عمل می  کند. خصوصیات فیزیکی 
و  دیدبودن  قابل  فضا،  بودن  دسترس  پذیر  قبیل  از  محیط 
افزایش می  دهد.  تراکم آن، امکان حضور مردم در فضا را 
ستون،  این  در  افراد  بین  شکل گرفته  اشتراکات  بنابراین 
جنبش  مرحله  این  در  هستند.  مکان12  مبتنی بر  همگی 
معرض  در  صحنه  جلوی  در  را  خود  تظاهرات  شکل  به 
تعداد  کنشگران  هرچقدر  می  دهد.  قرار  مردم  عموم  دید 
فضاهای بیشتری از شهر را در مدت زمان بیشتری تصرف 
کرده، بیشتر به بازسازماندهی فضا مطابق خواست خود و 
ایجاد شبکه  ها  در  و  برآیند،  مستقر  دولت  بر ضد خواست 
دید13  میدان  از  باشند،  موفق  تر  متقابل  وابستگی  های  و 
جنبشی  آن  نتیجۀ  و  بوده  برخوردار  جامعه  در  بیشتری 

بود.  برای گسترش خواهد  باالتری  پتانسیل  با  محلی 
به حدی  یکدیگر  با  افراد  تعامالت جسمانی   ،4 مرحلۀ  در 
درون  گروهی  پیوندهای  شکل  گیری  به  منجر  که  می  رسد 
تحرک،  امکان  فضایی،  مجاورت  مانند  عواملی  می  شود. 
تقویت  به   )ibid .( فضا  بودن  یزوله  ا و  بودن  همگن 
در  می  کند.  کمک  گروه  مبتنی بر  رابطه  های  شکل  گیری 
پل  های  قبل  مرحلۀ  مستقل  گروه  های  بین   ،5 مرحلۀ 
در  که   ،6 مرحلۀ  در  و  می  شود  ایجاد  ضعیفی  ارتباطی 
مشترک  کنش  های  شده،  واقع  بازنمایی  فضای  ردیف 
پیچیدۀ  ی  ئتالف  ها ا شکل  گیری  موجب  بین  گروهی 
رنج  ها،  گروه ها،  مرحله  این  در  می  شود.  چندبازیگری14 
می  گذارند.  اشتراک  به  را  مشترک  شان  آرزوهای  و  دردها 
به  عنوان  جنسیتی،  دگرباشان  و  زنان  که  هنگامی  مثاًل 
ماهیت  می  کنند.  همدردی  باهم  ستم،  تحت  گروه  های 
روابط  بین  فردی،  روابط  شکل  گیری  نسبی  فضا-زمان 
از  جنبش  و  بوده  پشت صحنه  در  سازمانی  و  بین  گروهی 
مطلق  زمان  و  فضا  بر خالف  است.  پنهان  عمومی  نمایش 
مقیاسی محلی  در  و سایت  ها  مکان  ها  در  بروز جنبش  که 
بسیج  سازمانی،  روابط  اینجا  در  می  ساخت،  امکان  پذیر  را 
ملی  مقیاسی  در  آن  گسترش  و  شهر  سطح  در  جنبش 
محدودی  محیط   3 مرحلۀ  در  اگر  می  سازند.  فراهم  را 
و  تصرف  د  فرا ا توسط  نشگاهی  دا پردیس  یک  مثل 
توسط  که  است  شهر  این  اینجا  در  می  شد،  بازطراحی 
افراد  می  گیرد.  قرار  بازسازماندهی  و  تصرف  مورد  افراد 
عمومی  فضاهای  فضا،  در  طوالنی  تر  ماندن  و  حضور  با 
به  عنوان  می  کنند.  تبدیل  خصوصی  فضاهایی  به  را  شهر 
یا  مصر  التحریر  میدان  در  عربی  بهار  جنبش  در  مثال 
تمام  با  را  جدیدی  شهر  گویی  افراد  وال  استریت  جنبش 
تولید  شده  اشغال  محل  های  در  خود  برای  الزم  امکانات 
اینجا  در   .)Halvorsen, 2017; Tang, 2019( کردند 
باریک بودن  یا  عریض  نظیر  شهری  طراحی  معیارهای 

برای  بان  ها  خیا و  پیاده  روها  عرض  شهری،  فضاهای 
شکل  گیری  در  فضا  بازبودن  و  دسترس  پذیربودن  تجمع، 
تجمعات تأثیرگذار است. در مرحلۀ 7 هویت  ها و خاطرات 
خود  که  بد  می  یا شکل  مشترک  احساسات  و  جمعی 
شکل  گیری  و   )1 )مرحلۀ  مکان  در  افراد  حضور  حاصل 
پیوندهای  نهایتاً  و   )4 )مرحلۀ  درون  گروهی  پیوندهای 
دین بودن  نما ن  ا میز ست.  ا  )7 مرحلۀ  ( بین  گروهی 
در  مهمی  نقش  گذشته  تاریخ  در  آن  جایگاه  و  مکان 
دارد  مکان  به  افراد  جذب  و  احساسات  در  تأثیرگذاری 
1398؛  فرزبد،  و  صدیقی  1394؛  همکاران،  و  )بندرآباد 
تعلق  امکان   7 مرحلۀ   .)Harvey, 2006 Deaton, 2015؛ 
فراهم  را  همزمان  به صورت  گروه  چندین  به  فرد  یک 
گروه  های  بین  ائتالف    ایجاد  با   8 مرحلۀ  در  می  آورد. 
امکان  مقیاسی15  چندین  و  سازمانی  ساختارهای  مختلف، 
و  جمعی  رسانه  های  مرحله،  این  در  می  یابند.  شکل  گیری 
تفکر  با  عموم  هایی  بین  تعامل  و  گفتگو  امکان  اینترنت 
از  نقل  به   Fraser، ۱۹۹۰( آورده  فراهم  را  هم16  مخالف 
حوزۀ  خارج ساختن  با  و   )Miller & Nicholls, 2013
فضاهای  گسترش  مکان،  انحصار  در  پدیده  ای  از  عمومی 
سرانجام  می  سازند.  امکان  پذیر  جهانی  سطح  تا  را  گفتگو 
در مرحلۀ 9، روابط سازمان یافته و منسجم می  تواند منجر 
بین  المللی  به  ملی  سطح  از  جنبش   17 مقیاس تغییر  به 
مورد  روابط  تأمین  رابطه  ای  فضا-زمان  بارز  ویژگی  شود. 
عواطف  متکی بر  فضایی  است،  جنبش  گسترش  برای  نیاز 
اما  ناپیدا18 است  و احساسات که اگرچه به لحاظ فیزیکی 

محسوس و قابل درک19 و تأثیرگذار است. 

روش پژوهش
اجتماعی،  روابط  اجتماعی،  جنبش  های  در  آنجایی  که  از 
نیاز  شده  اند،  درهم  آمیخته  زمانی،  روابط  و  فضایی  روابط 
این  فوق،  اجتماعی  پدیدۀ  خوانش  در  که  بود  الگویی  به 
هاروی  میان  این  در  دهد.  قرار  نظر  در  هم  با  را  سه  هر 
از  لوفور  تریالکتیک  نه  که  بود  داده  تشخیص  درستی  به 
به  فضا-زمانی  روابط  نه  و  اجتماعی-فضایی  روابط  منظر 
کافی  اجتماعی  واقعیات  تبیین  برای  نمی  توانند  تنهایی 
زیادی  اشتراکات  مدل  دو  این  آنجایی  که  از  نیز  باشند. 
قرار  تقاطعی  ماتریسی  در  که  درصورتی  دارند،  هم  با 
از  خوانش  در  خود  او  بود.  خواهند  هم  مکمل  گیرند، 
شرح  را  ماتریس  این  از  ردیف  یک  جهانی  تجارت  برج 
سایر  به  را  ماتریس  کل  خوانش  و   )Harvey, 2008( داد 
ماهیت  شد  سعی  مقاله  این  در  کرد.  واگذار  محققین 
شود20.  داده  شرح  مدل  این  در  اجتماعی-فضایی-زمانی 
مدل  براساس  اجتماعی  جنبش  های  خوانش  فرایند  در 
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الیه  های  به تدریج  موضوع  ادبیات  در  با جستجو  و  هاروی 
ماتریس  تا  شد  باعث  امر  این  کردند.  پیدا  نمود  جدیدی 
از حالت دوبعدی خارج و تبدیل به مکعبی سه بعدی شود 
تحقیق  تئوریک  مبنای  به عنوان  مدل  این    .)2 )تصویر 
جنبش   34 شد. سپس  گرفته  درنظر  نظری  چارچوب  در 
هریک  مشخصات  و  مطالعه  تاریخی  به  صورت  اجتماعی 
که  اصلی  فاکتور   30 شامل  جداولی  قالب  در  آن ها  از 
اطالعات  و  شناسایی  بودند،  زیرمجموعه  هایی  دارای  خود 
پژوهش  آنجایی  که  از  شد.  دسته  بندی  و  کدگذاری  آن ها 
جنبش  های  بر  مؤثر  فضاهای  بین  رابطه  کشف  درصدد 
تحلیل  روش  از  آن ها،  آشکارسازی  جهت  بود،  اجتماعی 
هر  ظهور  که  ترتیب  این  به  شد.  استفاده  کّمی  محتوای 
کنشگران  استفادۀ  مورد  جنبش  ها  در  که  فضایی  نوع 
)کالنتری،  تکراری  معیارهای  به  عنوان  بود،  شده  واقع 
1388؛  محمدپور،  و  پورمحمد،  سعادتی،  عباس زاده، 
قائدی و گلشنی، 1395( در متون شمارش و طبقه  بندی 
رسید  نظری  اشباع  مرحلۀ  به  فضا   22 با  لیست  این  شد. 

)عباس  زاده، بوداقی و کریمی، 2012(.
قرار  استفاده  مورد  چگونگِی  حسب  بر  فضا   22 سپس 
ویژگی های  و  اجتماعی  جنبش های  فرایند  در  گرفتن شان 
نی  فضا-زما ر  ساختا سه  در  رتباطی  شان،  ا و  یی  فضا

 

ساختارهایفضاوزمان

(ساختارنوعاول)فضاوزمانمطلق
شکلگیریمشترکاتمبتنیبرمکان-

مکانهابهعنوانیکقطبجاذب-
لرابطهافرادنسبتبههمغریبهومستق-
دودوفردگراییمبتنیبرشبکهسازینامح-

گوناگون
ورودوخروجآزادبهاجتماعات-
عدموجوداتحاددرتصمیمگیری-

ساختارغیررسمی-
روابطرودررو-

(ساختارنوعدوم)زماننسبی-فضا
شکلگیریمشترکاتمبتنیبرروابط-
شهربهعنوانبسترۀشکلگیریروابط-
وجودرابطۀدرونگروهیبینافراد-
افراددارایوابستگیگروهیوسازمانی-

ورودوخروجبهاجتماعاتمبتنیبر-
عضویتدرگروه

اتحاددرتصمیمگیری-
ساختاررسمی-
روابطرودررو-

(ساختارنوعسوم)فضازمانرابطهای
شکلگیریروابطقویمبتنیبرهویت-

جمعیوخاطرۀجمعی
انبهعنو(دوستانه/مجازی)فضایارتباطی-

بسترۀشکلگیریروابط
پیوندوروابطِدرهمتنیده-

ویروابطمبتنیبردوستیهایضعیفوق-
ورودوخروجبهمجموعهآزادوغیرآزاد-

وغیررسمیساختاررسمی-
روابطرودرروومجازی-

تصویر 3. خصوصیات فضا-زمانی ساختارهای فضاوزمان مطلق، فضا-زمان نسبی و فضا-زمان رابطه  ای. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 2. مکعب سه  بعدی روابط فضازمانی جنبش  های اجتماعی. مأخذ: نگارندگان.

هماهنگی  دارای  آن ها   .)3 )تصویر  شدند  تقسیم  بندی 
نقل  به   Patton , 2002 ( بیرونی  ناهمگونی  و  درونی 
بودند.  مانع  و  جامع  و   )1395 گلشنی،  و  قائدی  ز  ا
ین  ا ز  ا نه  22  گا فضاهای  ز  ا هیچ یک  که  بدین  منظور 
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 ۳ نوعفضاهای 
 اجتماعی هایاینترنت و رسانه

 های اعتراضیهنر
 هاکامیونیتی

 خصوصی هایخانه
 ملی هایرسانه
 بارهاو  هاکافه
 متخصصینمیعلنشریات 

 

 ۲ نوعفضاهای 
 هاسازمان
 هادانشگاه
 هااتحادیه

 مذهبی هایساختمان
 اجتماعی-فرهنگی هایانجمن

 کارخانجات
 تجاری هایسازمان

 آموزشی فضاهای جانبی
 

 ۱ نوعفضاهای 
 دولتی هایساختمان

 میادین
 هاخیابان

 عمومی هایساختمان
 هاپارک

 نمادین هایها/مکانساختمان
 یطبیعباز فضاهای 

 

تصویر 4. تقسیم  بندی 22 فضای حاصل از تحلیل محتوای کّمی بر حسب چگونگِی مورد استفاده قرارگرفتن  ، ویژگی  های فضایی و ارتباطی  شان در سه ساختار فضا-زمانی. مأخذ: نگارندگان.

نیز  فضایی  هیچ  و  نشد  داشته  نگاه  بیرون  دسته  بندی  ها 
در بیش از یک دسته وارد نشد.

استفاده  مورد  جنبش  ها  حین  در  که  فضاهایی  شمارش 
اگرچه  کّمی،  محتوای  تحلیل  طریق  از  بودند،  گرفته  قرار 
مسلم  اما  می  کرد،  کمک  آماری  و  توصیفی  تحلیل  های  به 
بود که روش کّمی در یک مسیر خطی نمی  توانست تنوع 
این پدیدۀ اجتماعی را روشن سازد. کاهش متن به اعداد 
می  شد  معنا  و  ترکیبی  داده  های  ازدست دادن  به  منجر 
1395؛  گلشنی،  و  قائدی  از  نقل  به   ،Weber, 1990(
روش  از  که  بود  نیاز  بنابراین   .)1390 نوشادی،  و  ایمان 
استفاده شود  یکدیگر همزمان  تکمیل  برای  و کیفی  کّمی 
 .)1395 گلشنی،  و  قائدی  از  نقل  به   1380 )هولستی، 
ین  ا شد.  استفاده  بولی  رویکرد  ز  ا منظور  همین  به 
تطبیقی  روش  شناسی  در  مؤثر  تکنیک  های  ز  ا رویکرد 
افراد  از  بار توسط ریگین،  اولین  درعلوم اجتماعی است و 
تطبیقی:  »روش  کتاب  در  زمینه،  این  در  صاحب  نظر 
منطق  شد.  مطرح  کیفی«  و  کّمی  راهبرهای  فراسوی 
این   .)1397 )ریگین،  است  ترکیبی  اساساً  رویکرد  این 
نه  را  رخداد  وقوع  بر  تأثیرگذار  علّی  شرایط  رویکرد، 
از شرایط  به صورت علیت  های منفرد که به صورت ترکیبی 
کیفی  مقایسۀ  ویژگِی  همین  می  گیرد.  نظر  در  علّی 
الگوهای  شناسایی  برای  مطلوب  ابزاری  به  را  آن  بولی 
1397؛  )ریگین،  می  سازد  بدل  چندگانه  ترکیبی  علیت 
 . )1387 لبان،  طا 1398؛  فرزبد،  و  صدیقی  کسمایی 
 34 بررسی  در  کّمی  محتوای  تحلیل  طریق  از  بنابراین 
این  از  هرکدام  که  فضا حاصل شد   22 اجتماعی،  جنبش 
در  زمانی  شان  و  فضایی  روابطی،  ویژگی  های  بنابر  فضاها 
 .)4 )تصویر  گرفتند  قرار  فضا-زمانی  ساختار  سه  از  یکی 
حرکتی  سیر  در  اجتماعی  جنبش  هر  که  است  واضح 

خود و با توجه به شرایطی که دارد از فضاها و روش  های 
لذا  می  کند.  استفاده  خود  اهداف  پیشبرد  برای  گوناگونی 
ترکیبی  چه  که  بود  موضوع  این  یافتن  درصدد  پژوهش 
به  استفاده شوند می  توانند منجر  با هم  اگر  این فضاها  از 
از رویکرد بولی این  موفقیت جنبش شوند. معادلۀ حاصل 
این سؤال پاسخ می  داد  به  را فراهم ساخت. معادله  هدف 
موفقیت  فضا-زمان  از ساختارهای  که: تحت چه شرایطی 
انواع  معادله  است؟  امکان  پذیر  اجتماعی  جنبش  های  در 
)و  هم  کنار  در  می  توانند  که  فضاهایی  از  ترکیب  هایی 
مشخص  را  شوند  موفقیت  به  منجر  باهم(  درآمیختن  نه 
درآمده  نمایش  به   5 تصویر  در  فرایند  این  کل  ساخت. 

است.

بحث 
شرط  سه   ،)1 )جدول  بولی  ارزش  جدول  تشکیل  برای 
علّی برای وقوع رخداد تعیین شد. این شروط که مبنایی 
شمار  به  تأثیرگذار  علّی  ترکیب  های  مشخص کردن  برای 
تعیین  نظری  رچوب  چا ساس  برا یستی  با فتند،  می  ر

.)1397 )ریگین،  می  شدند 
رخداد  وقوع  برای  مطلق  فضاوزمان  وجود   :A علّی  شرط 

ضروری است.
رخداد  وقوع  برای  نسبی  فضا-زمان  وجود   :B علّی  شرط 

ضروری است.
وقوع  برای  رابطه ای  فضا-زمان  وجود   :C علّی  شرط 

رخداد ضروری است.
که  است  هنگامی  آن  و  جنبش.  موفقیت   :R د  رخدا
دولت  و/یا  جامعه  در  دائمی  تغییرات  به  منجر  جنبش 

از ادامۀ تظاهرات بی  نیاز می  کند.  شده و جامعه را 
شروط  بین  رابطه  معادلۀ  الزم،  فرایندهای  طی  از  پس  
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(:سامانه)پارادایم 
کیفی

:مبانی فلسفی
پساساختارگرایی

:جهت گیری
تفسیری 

:روش پژوهش
روش ترکیبی

روش در گردآوری داده ها 

مرور ادبیات تحقیق

مرور هدفمند و 
یکنیمه سیستمات

چارچوب نظری

ده  تبدیل اطالعات دسته بندی نش
به اطالعات دسته  بندی شده به

کمک استدالل منطقی  

مدل مکعب مقاومت

چارچوب مفهومی

موردپژوهی

رسیدن به متغیرهای
پژوهش

تحلیل  محتوای  
کمّی

دسته بندی فضاها  
براساس مدل الگوهای  

فضازمان

روش در تجزیه و تحلیل داده ها 

روش تطبیقی با رویکرد بولی

رسیدن به معادله  
ارتباطی بین  
متغیرهای علّی

آمار توصیفی

بررسی سؤال های فرعی
پژوهش

 تفسیر

 تبیین توصیف

کد خروجی 
رخداد

R

تعداد موارد رخداد
S

کد خروجی 
حضور/غیاب

P

فراوانی موردهای 
مشاهده شده از 

ترکیب عّلی

شرایط عّلی
تعداد

C B A

? 0 0 0 0 0 0 1

0 4 1 9 0 0 1 2

1 4 1 5 0 1 0 3

0 1 1 2 1 0 0 4

1 3 1 5 0 1 1 5

1 3 1 5 1 0 1 6

0 3 1 6 1 1 0 7

1 1 1 1 1 1 1 8

جدول 1. جدول ارزش بولی. مأخذ: نگارندگان.

به صورت  اجتماعی  جنبش های  موفقیت  برای  الزم  علّی 
زیر به دست آمد21:

R= AC + Bc
علِّی  شرط  وجود  به معنای  بزرگ  حروف  معادله  این  در 
است.  آن  غیبت  معنای  به  کوچک  حروف  و  موردنظر 
و ضرب  منطقی(  )»یا«   OR به معنای  بولی  جبر  در  جمع 
نشان دهندۀ AND )»و« منطقی( است. بنابراین از معادلۀ 
را  موفقیت  جنبش  می شود:  نتیجه گیری  چنین  مذکور 
با فضاوزمان مطلق  از فضاهای مرتبط  )اگر  تجربه می کند 
فضا-زمان  با  مرتبط  فضاهای  )از  »و«  کند(  استفاده   A
مرتبط  فضاهای  )از  »یا«   )C کند  استفاده  نیز  رابطه ای 

فضاهای  )از  »و«   )B کند  استفاده  نسبی  فضا-زمان  با 
 .)cنکند استفاده  رابطه ای  فضا-زمان  با  مرتبط 

هم  با  شروط  غیاب  و  حضور  بولی  معادلۀ  خوانش  در 
عبارت  به  می  شود.  گرفته  نظر  در  توأمان  و  همزمان  و 
تعامل  هم  با  و  ترکیب شده  علل  غیاب  یا  حضور  دیگر 
نمی  شوند.  ارزیابی  منفرد  به صورت  علّی  شروط  و  دارند 
علّی  شرایط  دیدن  ترکیبی  نیز  رویکرد  این  مزیت  اصوالً 
موفقیت   =( د  رخدا وقوع  علّی  شرایط  معادله،  است. 
طریق  از  آن.  برعکس  نه  و  می گیرد  نظر  در  را  جنبش( 
کرد  بررسی  را  شرایطی  می  توان  بولی  دمورگان  معادلۀ 
چه   =( باشد  برقرار  اگر  علّی  شرایط  از  ترکیبی  چه  که 

تصویر 5. مدل روش پژوهش تحقیق. مأخذ: نگارندگان.
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شکست  به  منجر  که  شود(  استفاده  فضاها  از  ترکیبی 
بر   ،AC معادله،  علّی  ترکیب  اول  بخش  شوند.   جنبش 
رابطه  ای  فضا-زمان  و   )A( مطلق  فضاوزمان  توأمان  وجود 
دارد.  داللت  اجتماعی  جنبش های  موفقیت  برای   )C (
کرد:  تعبیر  نیز  صورت  این  به  را  جمله  این  می  توان 
زمان  و  فضا  توأمان  وجود  نسبی،  فضا-زمان  فقدان  در 
ضروری  همزمان  به صورت  رابطه  ای  فضا-زمان  و  مطلق 
زمان  و  فضا  بارز  ویژگی  که  شد  داده  شرح  پیشتر  است. 
فضاهایی  تمامی  آن هاست.  مکان بودن  مبتنی بر  مطلق 
فضاهای  گرفتند  جای  دسته  این  در   4 تصویر  طبق  که 
می  دادند  تشکیل  را  شهر  عمومی  ساختمان  های  و  شهری 
فراهم  را  کنشگران  تجمع  مکان  جنبش  ها  هنگام  که 
بیشتر  که  بودند  فضاهایی  نسبی،  فضا-زمان  می  کردند. 
و  کرده  فراهم  را  جنبش  بسیج  و  سازمان  دهنده  نقش 
فضاها  این  بودند.  سازمانی  و  رسمی  روابط  مبتنی بر 
فضا- درنهایت  و  و سازمان می  شدند  نهادها  تمامی  شامل 

عاطفی-احساسی  تأثیرگذاری  مبتنی بر  بطه  ای  را زمان 
گسترش  در  مهمی  نقش  و  بوده  روابط  تأمین  کنندۀ  و 
و  اجتماعی  رسانه  های  و  اینترنت  می  کرد.  بازی  جنبش 
خود  به  را  دسته  این  از  بزرگی  سهم  اعتراضی  هنرهای 
AC این را نشان می  دهد:  اختصاص دادند. بنابراین جملۀ 
برای  شهری  فضاهای  از  همزمان  جنبش  صورتی که  در 
ابزارهایی  از  آن  کنار  در  و  کرده  استفاده  خود  نمایش 
از  و  عاطفی  تأثیرگذاری  برای  اعتراضی  هنرهای  نظیر 
فضاهای مجازی برای گسترش خود استفاده کند، در این 
اندیشمندان  پیشتر  می  رسد.  موفقیت  به  جنبش  صورت 
تأکید  فضا  دسته  دو  این  توأمان  وجود  بر  نیز  دیگری 
کرده بودند. هاروی )Harvey, 2008( مشخصاً به استفادۀ 
لیم  کرده،  تأکید  رابطه  ای  و  مطلق  فضا-زمان  از  همزمان 
آرمپاتزی  و   )Castells, 2012( کاستلز   ،)Lim, 201(
)Arampatzi, 2017( هر سه با ذکر مثال  هایی رسانه  های 
جنبش  ها  وابستۀ  بعاد  ا را  شهری  فضاهای  و  دیجیتال 
و   )Rafail, 2018 ( فائل  را دیگر  طرف  از  ند.  دانسته  ا
شهری  فضاهای  نقش  به   )Halvorsen, 2017( هالورسن 
دیتون  ند.  کرده  ا تأکید  عاطفی  همبستگی  ایجاد  برای 
به  نیز   )Lefebvre, 1991( لوفور  و   )Deaton, 2015(
خاطرات  با  که  مکان  هایی  به عنوان  شهری  فضاهای  نقش 
مهم  نقش  بر  و  اشاره  می  شوند  عجین  سیاسی  برجستۀ 
آن ها بر بسیج جنبش تأکید کرده  اند. به زبان دیگر جملۀ 
هماهنگ  کننده  نهادهای  غیاب  در  که  می  کند  بیان  فوق 
به  شکل  دهی  در  عمده  ای  سهم  که  سازمان  دهنده،  و 
حرکات سازمانی از قبیل تحصنات و اعتصابات دارند، اگر 
جنبش بخواهد به پیروزی برسد باید هم فضای عمومی و 

فیزیکی شهر )فضا و زمان مطلق( و هم فضاهای شبکه  ای 
مجازی  شبکه  های  و  مردم  احساسات  بر  ر  ثیرگذا تأ
همزمان  را  رابطه  ای(  )فضا-زمان  جنبش  گسترش  دهندۀ 
اختیار داشتن فضای مطلق  نه در  باشد.  اختیار داشته  در 
نه در اختیار داشتن شبکه  های مجازی و رابطه  ای  شهر و 
نخواهد  مقصود  سرمنزل  به  را  جنبش  مجزا  به صورت 
فضا  از  دسته  دو  این  می  دهد  نشان  فوق  جملۀ  رساند. 
حال  شوند.  واقع  کنشگران  استفادۀ  مورد  توأمان  بایستی 
در  می  کند  بیان   Bc عبارت  می  شود.  بررسی  دوم  جملۀ 
فضا-زمان  وجود   ،)c ( رابطه  ای  فضا-زمان  غیاب  صورت 
از  دسته  دو  این  اشتراک  وجه  است.  ضروری   )B( نسبی 
ارتباطات شبکه  ای  به  نقش کمکی  شان در شکل  دهی  فضا 
شبکه  بندی  مبتنی بر   )B( نسبی  فضا-زمان  منتهی  است. 
شبکه  بندی  متکی بر   )C( رابطه  ای  فضا-زمان  و  سازمانی 
اگر  حال  است.  غیرفیزیکی  و  مجازی  عمدتاً  و  دوستانه 
شبکه  های  شامل  رابطه  ای  فضای  هرنوع  از  نتواند  جنبش 
یا  و  گسترش  برای  غیره  و  اعتراضی  هنرهای  یا  مجازی 
وجود  این صورت  در  کند،  استفاده  بین کنشگران  ارتباط 
جنبش  هدایت  و  پیشبرد  برای  سازمان  دهنده  نهادهای 
 Deaton,( دیتون  است.  ضروری  پیروزی  به  نیل  جهت 
بیان می  کند حضور در فضاهای  2015( در مطالعات خود 
برای  است  ممکن  خیابان ها  و  میادین  قبیل  از  شهری 
نیاز  پایداِر جنبش  تجهیِز  برای  اما  باشد،  مفید  کوتاه  مدت 
دولت  مستمِر  به چالش کشیدِن  برای  ثانویه  فضاهایی  به 
سبز  جنبش  موفقیت  عدم  علت  او  دارد.  وجود  مستقر 
انفصال  را،  پاریس   68 می  دانشجویی  جنبش  و  ایران  در 
مقابل،  در  می  دانست.  سازمان   دهنده  فضاهای  از  آن ها 
و  تئاتر ها  از  موفق  استفادۀ  دلیل  به  پراگ  انقالب مخملی 
به عنوان  مساجد  از  استفاده  علت  به  ایران   1979 انقالب 
 R= AC معادله  به  توجه  با  شدند.  پیروز  ثانویه،  فضاهای 
فضاهای  شامل  که  ساختاری  دو  از  یکی  وجود   + Bc
فضا- یا  و   )A( مطلق  زمان  و  فضا  یعنی  بوده  اند  فیزیکی 

وجود   AC ترکیب  در  است.  ضروری    ،)B( نسبی  زمان 
دیگر  بیان  به  است.  الزم   B وجود   Bc ترکیب  در  و   A
زیرا  هستند.  )الزم(  ضروری  شروط   B و   A علّی  شروط 
)ریگین،  است  ضروری  آن ها  حضور  رخداد  تحقق  برای 
دسته  یک  در  ماهوی  لحاظ  به   B و   A اگر  لذا   .)1397
تجربۀ عینی  استدالل کرد که  قرار گیرند، چنین می توان 
حال  است.  ضروری  و  الزم  اجتماعی  جنبش  های  در  فضا 
از  »و«   )A( یافت  نمود  مطلق  فضاوزمان  در  جنبش  اگر 
کرد  استفاده  خود  گسترش  برای  هم  رابطه  ای  فضا-زمان 
خواهد  موفقیت  به  ساختار  دو  این  ترکیب  از  قطعاً   ،)C(
استفاده  رابطه  ای  فضا-زمان  از ظرفیت  های  اگر  اما  رسید. 
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نهادهای  و  سازمان  ها  به  حتماً  صورت  این  در   ،)c( نکرد 
هماهنگ  کننده )B(، به صورت ساختاری و در پشت صحنه 
و  اهداف  راستای  در  را  جنبش  فضاها  این  دارد.  نیاز 
می  کنند.  بسیج  و  تجهیز  پیروزی  به  نیل  برای  خط  مشی 
از  استفاده  که  می  شود  ثابت  فوق  معادلۀ  طریق  از  لذا 
و  شکل  گیری  برای  معماری  یا  شهری  فیزیکی  فضای 
از  صرفاً  که  جنبش  هایی  و  است  جنبش ضروری  موفقیت 
مجازی  شبکه  های  مشخصاً  و  رابطه  ای  فضا-زمان  طریق 
نمود  و  فعالیت کنند، حتی در صورت شکل  گیری جنبش 
به  کامل  و دست  یابی  موفقیت  به  اجتماع هم  بدنۀ  در  آن 
معنی  این  گزاره  دو  این  نمی  رسند. همچنین  اهداف خود 
فیزیکی  دو  هر  که  ساختاری  دو  بین  از  که  می  رسانند  را 
از  نهادها  و  سازمان  ها  قدرت  سهم   ،B و   A یعنی  هستند 
 c غیاب  در   B زیرا  است.  بیشتر  شهری  صرف  فضاهای 
ولی  است،  کافی  جنبش  موفقیت  برای  تنهایی  به  خود 
C رخ دهد که جنبش به پیروزی نائل  با  A باید همزمان 

آید. 
بولی حاصل شد ممکن در نظر  از معادلۀ  اگرچه آنچه که 
پژوهش  این  در  که  آنچه  اما  برسد،  نظر  به  بدیهیات  اول 
پیشتر  آنچه  بولی،  از طریق روش  بود که  این  افتاد  اتفاق 
به صورت  عمدتاً  و  محققین  توسط  موضوع  ادبیات  در 
به صورت  بود،  شده  واقع  نظریه  پردازی  مورد  تفسیری 

تأیید واقع شد.  کّمی مورد 

نتیجه  گیری
با  مواجهه  در  اساسی  رکن  دو  زمان  مندی  و  فضامندی 
پیشنهاد  به  تحقیق  ابتدای  در  است.  اجتماعی  هر جنبش 
خصوصیات  اجتماعی،  پدیده  های  مطالعۀ  برای  هاروی 
ستون  های  و  ردیف  ها  که  ماتریسی  در  جنبش  ها  فضایی 
آن به  ترتیب تریالکتیک لوفور و ساختارهای سه  گانۀ فضا-

جنبش  ها  خوانش،  این  در  شدند.  دسته  بندی  بودند  زمان 
بل  متقا بستگی    ا و ز  ا خته شده  سا یندی  ا فر ن  ا به  عنو
رویکرد  از  پژوهش  این  در  شدند.  تفسیر  خود،  اجزای 
موردتوجه  تکنیک  های  ز  ا یکی  که  شد  استفاده  بولی 
این  است.  اجتماعی  پژوهش  های  زمینۀ  در  روش  شناسان 
وجود  منطقاً  که  علّی  ترکیب  های  حداکثر  ترکیبی  راهبرد 
ساده  تقلیل  به  و  ساخته  نمایان  را  است  امکان  پذیر  آن ها 
بنابراین  نمی  کند.  اکتفا  علت  هر  ویژۀ  سهم  برآوردن  و 
جنبش های  با  رابطه  در  جمع آوری شده  کیفی  داده های 
کّمی  داده های  به  تحلیل  و  تجزیه  مرحلۀ  در  اجتماعی 
درونی  منطق  از  بولی  رویکرد  از  استفاده  با   تبدیل شدند. 
فضاهای  بین  روابط  برای شناخت  زمان  و  فضا  نظریه  های 
شد.  استفاده  اجتماعی  جنبش  های  موفقیت  در  مؤثر 

تعیین  معادله  در  رخداد  وقوع  به  عنوان  جنبش  موفقیت 
درکنار  که  فضاها  از  ترکیب  هایی  انواع  معادله  لذا  شد. 
آشکار  را  شوند  جنبش  موفقیت  به  منجر  می  توانند  هم 
فیزیکی  فضاهای  توأمان  وجود  کرد  ثابت  معادله  ساخت. 
اجتماعی،  رسانه  های  از  )اعم  رابطه  ای  فضاهای  و  شهری 
موفقیت  برای  اعتراضی(  هنرهای  و  شبکه  سازی  ها  انواع 
الزامی است. اگر جنبش بخواهد به پیروزی برسد  جنبش 
زمان  و  )فضا  شهر  فیزیکی  و  عمومی  فضای  هم  باید 
احساسات  بر  تأثیرگذار  شبکه  ای  فضاهای  هم  و  مطلق( 
)فضا- جنبش  گسترش  دهندۀ  مجازی  شبکه  های  و  مردم 

نه  باشد.  داشته  اختیار  در  همزمان  را  رابطه  ای(  زمان 
دراختیارداشتن  نه  و  شهر  مطلق  فضای  دراختیارداشتن 
جنبش  مجزا  به صورت  بطه  ای  را و  مجازی  شبکه  های 
معلوم  همچنین  رساند.  نخواهد  مقصود  سرمنزل  به  را 
انواع  از  استفاده  امکان  جنبش  برای  که  درصورتی  شد 
امکان  پذیر  گسترده  شبکه  سازی  های  و  آزاد  رسانه  های 
وجود  جنبش،  موفقیت  برای  ین صورت  ا در  نباشد، 

است. بسیج  کننده ضروری  نهادهای  و  سازمان  ها 
ترکیب  دو  هر  در  که  ساخت  روشن  معادله  همچنین 
را سبب  )=موفقیت جنبش(  رخداد  وقوع  که  موجود  علِّی 
فضاهای  شامل  که  ساختاری  دو  از  یکی  وجود  شده  اند، 
 ،AC B( ضروری است. در ترکیب  یا   A( بوده  اند فیزیکی 
بیان  به  است.  الزم   B وجود   Bc ترکیب  در  و   A وجود 
زیرا  هستند.  )الزم(  ضروری   B و   A علّی  شروط  دیگر 
)ریگین،  است  ضروری  آن ها  حضور  رخداد،  تحقق  برای 
دسته  یک  در  ماهوی  لحاظ  به   B و   A اگر  لذا   .)1397
عینی  تجربۀ  کرد  استدالل  می توان  چنین  گیرند،  قرار 
است.  ضروری  و  الزم  اجتماعی  جنبش  های  در  فضا 
همچنین این دو گزاره این معنی را می  رسانند که از بین 
 ،B و   A یعنی  هستند  فیزیکی  دو  هر  که  ساختاری  دو 
شهری  فضاهای صرف  از  نهادها  و  سازمان ها  قدرت  سهم 
 c غیاب  در  نهادها(  و  )سازمان  ها   B زیرا  است.  بیشتر 
)فضاهای   A غیاب  حتی  و  عاطفی(  و  مجازی  )شبکه  های 
جنبش  موفقیت  برای  تنهایی  به  خود  شهری(  عمومی 
به  منجر  که  سازمانی  حرکات  مثال  به عنوان  است.  کافی 
می  توانند  می  شوند  و کنش  های جمعی  اعتصابات گسترده 
مستقر  نظم  با  و  رسانده  مقصود  سرمنزل  به  را  جنبش 
از  استفاده  امکان  دولت  هم  اگر  همچنین  کنند.  مقابله 
کرده  قطع  طریق  هر  به  را  مجازی  و  ارتباطی  شبکه  های 
شکل  گیری  این  باز   ،)c( کند  استفاده  فیلترینگ  از  یا  و 
منجر  می    تواند  که   )B ( است  سازمانی  شبکه  بندی  های 
 A اهداف خود شود. ولی در مقابل  به  به رسیدن جنبش 
نائل  پیروزی  به  جنبش  که  دهد  رخ   C با  همزمان  باید 
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نه  شهری،  فضای  اشغال  صرف  که  معنی  این  به  آید. 
تنهایی  به  نه  و  است  امکان  پذیر  طوالنی  مدت زمان  برای 
طریق  از  که  وقتی  فقط  و  موفقیت.  به  جنبش  هادی 
مردم  احساسات  و  یافته  گسترش  مجازی  شبکه  بندی  های 

می  شوند.  فراهم  موفقیت جنبش  امکان  کند  تسخیر  را 
در  است  ممکن  شد  حاصل  بولی  معادلۀ  از  آنچه  اگرچه 
این  در  که  آنجا  اما  برسد،  نظر  به  بدیهیات  اول  نظر 
پژوهش اتفاق افتاد این بود که از طریق روش بولی آنچه 
عمدتاً  و  محققین  توسط  موضوع  ادبیات  در  پیشتر  که 
بود،  شده  واقع  نظریه پردازی  مورد  تفسیری  به صورت 
از  که  از  ایرادهایی  شد.  واقع  تأیید  مورد  کّمی  به صورت 
می شود،  وارد  کیفی  تحقیق  به  اندیشمندان  برخی  جانب 
و  پژوهش  در  محقق  پیش فرض های  مداخلۀ  احتمال 
نقطۀ  است.  تحقیق  کیفیت  سنجش  در  بهام  ا همچنین 
کیفی  پارامترهای  کمیت  پذیرکردن  پژوهش  این  قوت  
از  محقق  فاصله گرفتن  امکان  کّمی  تحقیق،  تحلیل   بود.  

پژوهش را فراهم ساخت. 

پی  نوشت
Actors .1

Spatiality .2
Temporality .3
Inner Logic .4

Organized active structure .5
Spatial practice .6

Representation of space .7
Representational space .8

فضا  کلمات  است،  شده  استفاده  مطلق  زمان  و  فضا  که  جا  هر  متن  در   .9
جدا  هم  از  »و«  توسط  آن ها  بین  حاکم  ارتباطی  ماهیت  دلیل  به  زمان  و 

شده  اند.
10. در متن هر جا که فضا-زمان نسبی استفاده شده است، کلمات فضا و 
مرتبط  هم  به   »-« توسط  آن ها  بین  حاکم  ارتباطی  ماهیت  دلیل  به  زمان 

شده  اند.
11. در متن هر جا که فضا-زمان رابطه ای استفاده شده است، کلمات فضا 
نوشته  پیوسته  به صورت  آن ها  بین  حاکم  ارتباطی  ماهیت  دلیل  به  زمان  و 

شده   و در حکم یک کلمه محسوب می شوند.
Location-based commonalities .12

Visibility .13
Complicated multi-actor coalitions .14

Multi-scalar organization based .15
Counter publics .16

Scale shift .17
Invisible .18

Perceivable .19
از  استفاده  با  مراحل  این  شرح  که  نیست  پوشیده  امر  این  اگرچه   .20
لیکن  کرد،  خواهد  مطلب  فهم  به  فراوانی  کمک  موردی  نمونه  های 
به شرح  فقط  اینجا  در  و  است  مقاله خارج  این  از ظرفیت  آن  مطرح کردن 
جهت  مبنایی  به عنوان  فضا-زمانی  نظریات  از  استفاده  چگونگی  و  مدل 

پرداخته می  شود.  بولی  رویکرد  استفاده در 
21. برای اطالع از چگونگی جدول ارزش بولی و رسیده به معادلۀ حاصل از 
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