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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

A study of theoretical Streams Related to Urban Spaces

مقالۀ پژوهشی

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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بیان مسئله :فراوانی و تعدد نظریهها و رویکردها در خصوص موضوع «فضاهای شهری» و نیز تنوع و
تکثر در تعاریف ،ویژگیها ،دیدگاهها و روشهای برخورد با این موضوع ،باعث شده درکهای متفاوت
و گاهاً متناقضی برای پژوهشگران این حوزه به وجود آید؛ همچنین از آنجا که حیطۀ فکری نظریههای
مرتبط با فضاهای شهری صرفاً محدود به یک قلمرو تخصصی خاص نمیشود و در چارچوبهای فلسفی،
جامعهشناسی ،روانشناسی ،سیاسی و اقتصادی به آن پرداخته شده ،مطالعه و پژوهش در این حوزه را دچار
پیچیدگیهای آشکار و پنهانی کرده است .یکی از متداولترین راههای سادهسازی و برطرفنمودن اینگونه
مسائل ،گونهبندی رویکردهای نظری است .این مقاله ،به دنبال گونهشناسی و به عبارت روشنتر ،ارائۀ
شناسی نظریهها و دیدگاههای مرتبط با موضوع فضاهای شهری خواهد بود.
نوعی از جریان
ِ
پیش رو ،فراوانی رویکردهای موجود در حوزۀ «فضاهای شهری» را طبقهبندی
هدف پژوهش :جریانشناسی ِ
و به فهم و تحلیل آنچه نظریهپردازان مختلف از فضاهای شهری مطرح کردهاند ،کمک میکند؛ توسط این
جریانشناسی ،میتوان مشخص کرد هر نظریه و نظریهپرداز در هر جریان فکری ،چه نوع رویکردی ،چه
نوع شیوهای و چه تعریفی را در خصوص «فضا و فضای شهری» اظهار کرده است .عالوه بر آن با تعریف و
تعلق هر نظریهپردا ِز «فضاهای شهری» را به جریانهای فکری
چارچوببندی جریانهای فکری ،میتوان
ِ
ارائهشده ،پیدا و در این بین ،دیدگاههای او را بهتر درک کرد .همچنین هر محققی میتواند در خصوص
پژوهشهای آتی با موضوع فضاهای شهری ،از یک یا چند جریان برای تحقیق و مطالعۀ خود بهره گیرد و
در چارچوبِ آن جریان فکری ،فضای شهری موردنظر خود را بهتر تبیین و مطالعه کند.
روش پژوهش :به منظور دستیابی به جریانشناسی مذکور ،از روش «گونهشناسی دو بعدی» استفاده شده
است .این روش شامل دو مرحله است .مرحلۀ اول مربوط به «انتخاب راهبرد گونهشناسی» است؛ «راهبرد
تجربی» به عنوان یکی از راهبردهای مرسوم در این مرحله با توجه به هدف مقاله ،انتخاب میشود .مرحلۀ
«مفاهیم کرانساز»« ،کرانها» و «گونههای نماینده» و
دوم «ساخت گونهشناسی» است که با تشریح
ِ
بهرهگیری از آنها ،گونهشناسی مورد نظر تکمیل میشود .در قسمت تحلیل مقاله چگونگی استفاده از این
روش و نحوۀ ایجاد گونهها بیان میشود.
نتیجهگیری :جریانشناسی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری ،به سه کالنجریان و هشت
جریان فکری تقسیم میشود )1 :کالنجریان تجربی شامل :الف) جریان تجربی  -فرهنگی ،ب) جریان
تجربی  -رفتاری ،ج) جریان تجربی -انتقادی و د) جریان تجربی  -ادراکی؛  )2کالنجریان نظری شامل:
الف) جریان نظری  -روانشناختی ،ب) جریان نظری -انتقادی ،ج) جریان نظری  -اقتصاد سیاسی و د)
جریان نظری  -جامعهشناختی؛ و  )3کالنجریان تجربی -نظری.
واژگان کلیدی :فضاهای شهری ،فضای عمومی ،جریانشناسی ،گونهشناسی ،نظریۀ فضاهای شهری.
* نویسنده مسئول09128135957 ,e.ranjbar1983@gmail.com:
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امین رضاپور و احسان رنجبر

مقدمه و بیان مسئله
هنگامی که منابع مختلف در خصوص «فضاهای شهری»
مخصوصاً در حیطۀ تخصص شهرسازی بررسی میشوند ،عموماً
پژوهشها پیرامون موضوعاتی چون تعریف فضاهای شهری
(بنگرید به Carmona, Heath, Tiesdell & Oc, 2003; Gehl,
1

....................................................................

2011; Madanipour, 2003; Newman, 1996; Relph,
 ،)1976; Trancik, 1986; Zucker, 1959گونهبندی فضاهای
شهری (بنگرید به Bjerkeset & Aspen, 2020; Carmona,
de Magalhães, & Hammond, 2008; Franck & Huang,
،)2020; Leclercq & Pojani, 2020; Madanipour, 2003
چگونگی طراحی و چیدمان آنها (بنگرید به ;Bentley, 1985
 ،)Carmona et al., 2003; Gehl & Svarre, 2013تأکید و
توجیه اهمیت آنها در بافت شهری (بنگرید به ;Cullen, 1995
 ،)Venturi, Brown & Izenour, 1977; Whyte, 1980میزان
عمومیت فضاها (بنگرید به Karimnia & Haas, 2020; Mehta
 )& Palazzo, 2020; Rishbeth, 2020و  ...مطرح میشوند.

میتوان گفت کنارهمگذاری این موارد ،موجب شکلگیری
پایگاه وسیعی از نظریههای متعدد ،گوناگون ،متفاوت و گاهاً
متضادی در ارتباط با مقولۀ «فضاهای شهری» شده است.
از طرف دیگر ،فراوانی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای
شهری ،باعث ایجاد ادراکهای متفاوت و دیدگاههای مبهم
مخصوصاً نزد پژوهشگران این حوزه شده است (Carmona
)et al., 2008؛ همچنین عالوه بر فراوانی رویکردها ،قلمرو
نظریههای فضاهای شهری صرفاً محدود به یک قلمرو تخصصی
خاص (مانند طراحی شهری ،برنامهریزی شهری ،معماری منظر
و  )...نمیشود و بسیاری از رویکردهای فکری دیگر از جمله
رویکردهای فلسفی (بنگرید به Einstein, 1953; Jammer,
،)1969; Kant, 1929; Lee, 1971; Pannenberg, 2005
جامعهشناسی (بنگرید به Durkheim, 1933; Giddens,
 ،)1984انسانشناسی (بنگرید به Canter, 1981; Relph,
 )1976و معماری (نوربرگ-شولتز1393 ،ب) ،با این موضوع
سروکار دارند و هر یک دارای دیدگاه خاص خود هستند.
محقق موضوع فضاهای شهری با گسترهای از نظریهها
لذا
ِ
روبهرو میشود که عموماً وی را دچار سردرگمی و آشفتگی
میکند .یکی از متداولترین راههای برطرف کردن این معضل،
«گونهبندی نظریههای فضاهای شهری» است.
تفکر گونهشناسانه یکی از توانمندیهای ذهن بشر ،پس از مواجه
با پدیدههای متکثر است ( .)Doty & Glick, 1994گونهشناسی
باعث میشود مفاهیم طبقهبندی شوند و محدودیتهایی
ذهنی در مواجهه با کثرت معانی سامان یابند (.)Latifi, 2018
همچنین با پذیرش تشابهات و تمایزات و قبول امکان شناخت
تفاوتها و شباهتها ،موجب تولید نوع خاصی از گونهشناسی
مرتبط با موضوع میشود که امکان توصیف ،تفهیم ،کاهش

..............................................................................
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پیچیدگی ،شناسایی اشتراکات و تمایزات ،مقایسۀ گونههای
متفاوت ،و سادهسازی آنها را در اختیار پژوهشگران میگذارد
(بنگرید به )Doty & Glick, 1994; Latifi, 2018؛ بنابراین تا
زمانی که نحوۀ تفکرات و اندیشهها در خصوص فضاهای شهری،
دستهبندی نشوند و نیز چگونگی تعریف و تدقیق فضا در این
رویکردها مشخص و معلوم نشود ،نمیتوان تحلیل مطلوبی
از دیدگاهها ،نظریهها ،فضاهای شکلیافته در بافت شهری و
دستهبندی آنها ارائه نمود.
آنچه که این مقاله به دنبال آن است گونهشناسی و به عبارت
بهتر ،جریانشناسی نظریهها و رویکردهای فراوانی است که در
خصوص موضوع فضاهای شهری وجود دارد .استفاده از عبارت
«جریان» و «جریانشناسی» برای گونهشناسی ارائهشده در
این مقاله ،بدین دلیل است که هر یک از این گونهها نه تنها
خود مسیری را برای مطالعات فضاهای شهری گشودهاند ،بلکه
توانستهاند بر مفاهیم دیگری نیز اثر بگذارند و به نوعی جریانساز
باشند .لذا این چارچوبهای فکری از یک مبدأ شروع شدهاند که
اکنون هم جریان دارند و دارای طرفدارانی هستند (لیکن ممکن
است دارای قوت نظری باال و یا پایینی در جوامع علمیباشند
ولی همچنان وجود دارند) .لذا واژۀ «جریان» میتواند بهتر
بازگوکنندۀ حرکت و سیر اندیشههای یک چارچوب و دیدگاه
اندیشمندان متعلق به آن چارچوب باشد .در این راستا هر
یک از گونهها ،تحت عنوان «جریان» معرفی میشوند؛ بنابراین
منظور از «جریانشناسی» نوعی شناخت رویکردهای مرسوم و
مسلط در موضوع «فضاهای شهری» و نیز تعریف و تدقیق مرز
و چارچوب فکری برای نظریهها و نظریهپردازان است.
جریانشناسی پیش رو ،فراوانی رویکردهای موجود در حوزۀ
«فضاهای شهری» را سامان میدهد و به فهم و تحلیل آنچه
نظریهپردازان مختلف از فضاهای شهری مطرح کردهاند ،کمک
میکند؛ توسط این جریانشناسی ،میتوان مشخص کرد که
هر نظریه و نظریهپرداز در هر جریان فکری ،چه نوع رویکردی،
چه نوع شیوهای و حتی چه تعریفی را در خصوص مقولۀ فضا
و فضای شهری انتخاب کرده است؛ عالوه بر آن با تعریف
و چارچوببندی جریانهای فکری ،میتوان در هر برهه از
زمان (گذشته ،حال ،آینده) تعلق هر نظریهپردازی را که در
این زمینه تحقیق و ارائۀ نظریه کرده ،نظم و ترتیب بخشید.
همچنین هر محققی میتواند در خصوص پژوهشهای آتی
خود در مقولۀ فضاهای شهری ،از یک یا چند جریان برای
تحقیق و مطالعۀ خود بهره گیرد و در درون آن جریان فکری،
فضاهای شهری موردنظر را تعریف و مطالعه کند؛ بنابراین هدف
اصلی این جریانشناسی ،نوعی چارچوببندی ،تلخیص و آشکار
ِ
کردن رویکردها و ویژگیهای مشترک نظریههای پراکنده و نیز
سادهسازی در برخورد با پیچیدگیهای موضوع فضاهای شهری
است .در این جریانشناسی روشن میشود هر جریان فکری،
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چه نگاهی به فضاهای شهری دارد؛ و معلوم میشود آن چیزی
که در یک جریان فکری خاص به عنوان فضاهای شهری
محسوب میشود لزوماً همانی نیست که در جریان فکری
دیگری مطرح میشود و میتواند تعریف و دیدگاه متفاوتی از
فضا داشته باشد .در این جریانشناسی سعی شده صرفاً بر یک
جنبۀ خاص تمرکز نشود و گستردگی ابعاد نظریههای فضاهای
شهری نیز در نظر گرفته شود.

پیشینۀ تحقیق

تا کنون در ارتباط با «نظریههای شهری» ،گونهشناسیهای
مختلفی صورت گرفته است (بنگرید به Allmendinger,

2001 & 2009; Faludi, 1973; Friedmann, 1987; Lang,
)1987؛ اما در ارتباط با «نظریههای مرتبط با فضاهای شهری»

...................................................................

و نیز گونهبندی و جریانشناسی آن ،تاکنون پژوهشهای
محدود و معدودی انجام شده است.
افروغ ( )1394در کتاب «فضا و جامعه» نوعی گونهشناسی
از رویکردهای مرتبط با فضاهای شهری مطرح میکند .او با
اشاره به اینکه میخواهد روابط و فرایندهای مؤثر در پیدایش
فضای فقیر و غنی را آشکار سازد ،نظریههای مرتبط در این
حوزه را به دو دستۀ اصلی تقسیم میکند و در ذیل دسته دوم،
زیردستههای دیگری را تعریف میکند -1 :آرای پیشگامان که
به آثار متقدمین در خصوص شهر و شهرنشینی میپردازد-2،
نظریههای شهری که به جمعبندی آرایی که تاکنون در
خصوص شهر و شهرنشینی بوده میپردازد (اکولوژیستها2؛
فرهنگگرایی3؛ روابط قدرت و مدیریتمداری4؛ پدیدهگرایی5؛
اقتصاد سیاسی فضا 6؛ جامعهشناسی غیر فضایی شهری .)7
خصوصیتی که در کار افروغ وجود دارد خصلت صرفاً
جامعهشناسانۀ نظریهها و نیز بررسی مقولۀ فضا در حیطۀ
دانش جامعهشناسی است.
کاشانیجو ( ،)1389در قلمرو تخصص شهرسازی ،به بررسی
مهمترین رویکردهای نظری در ارتباط با فضاهای شهری،
از انقالب صنعتی تاکنون میپردازد و نیز روند تحوالت
انجامگرفته در این زمینه را ارزیابی میکند .وی با درنظرگیری
ویژگی زمانی نظریههای فضاهای شهری ،آنها را طبقهبندی
و به طور کلی در سه دورۀ اصلی گونهبندی میکند )1 :پس از
انقالب صنعتی تا سال ( 1960تأکید بر ادراك فضايي و بصري
 )2از سال  1960تا ( 1990تأکید بر تأثیرات محيطي -رفتاري،
رويكرد تقويت تعامالت اجتماعي ،تأکید بر حركت در فضاي
شهري و گسترش پيادهمداري  )3از  1990تاکنون (رويكرد
ايجاد امنيت و مقياس انساني در فضای شهري؛ مالحظات
زیستمحیطی و پايداري) .کاشانیجو ادعا میکند توانسته
مهمترین صاحبنظران و رويكردهاي مرتبط با فضاهاي
عمومي شهري را خالصه کند .وی عالوه بر تقسیمبندی

تاریخی و دورهای ،در هر دوره به رویکردهای غالب موجود در
آن دوره نیز اشاره میکند.
پورجعفر ( )1395در کتاب خود تحت عنوان «فضاها در
شهر ،مفاهیم ،نظریات و گونهها» ،نظریات مرتبط با «فضاهای
در شهر» را متناسب با کارهای صورتگرفته به چهار دستۀ
ساختارگرایان ،8ادراکگرایان ،9رفتارگرایان 10و روانشناسان
محیطی 11تقسیمبندی میکند.
همچنین در منابع التین ،بیشتر نظریهپردازان تمایل به
گونهشناسی فضاهای شهری دارند تا جریانشناسی نظریههای
مرتبط با آنها (بنگرید به Carmona et al., 2008; Carmona
)et al., 2003؛ البته برخی از تالشهای اخیر مانند کتاب
« »Companion To Public Spaceرا میتوان در این بین
مجزا کرد (بنگرید به .)Mehta & Palazzo, 2020
شاید بتوان نگاه گِل و اسواره را در بخش کوتاهی از کتاب
«چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم» ،به عنوان نوعی
دستهبندی نظریههای فضاهای شهری در قالب مطالعات زندگی
همگانی در نظر گرفت ،با اینکه خود او نیز خیلی به این موضوع
نمیپردازد و از آن بهره نمیگیرد .یان گل در این خصوص،
نوعی نگاه زمانی و تاریخی را مالک خود قرار میدهد .وی این
مطالعات را به چهار دستۀ کلی تقسیم میکند -1 :آثار اولیه،
 -2نخستین مطالعات زندگی همگانی -3 ،مطالعات زندگی
همگانی به عنوان ابزار راهبردی و  -4مطالعات زندگی همگانی
به عنوان جریان اصلی ،که در تمامی این دستهبندیها ،مطالعه
زندگی همگانی نقش اصلی در محور مطالعات را دارد (& Gehl
.)Svarre, 2013
ژلنیتس در کتاب خود با عنوان «فضا و نظریۀ اجتماعی» از
نظریات اندیشمندان مهم اقتصاد سیاسی و مکتب انتقادی
کمک میگیرد و به نوعی روندهای نظری که در اندیشۀ این
نظریهپردازان هست را گونهبندی میکند (:)Zieleniec, 2007
 -1فضامندی ضمنی ماتریالیسم تاریخی :کارل مارکس-2 ،
فضای جامعهشناسی صوری :گئورگ زیمل -3 ،تولید فضا:
هانری لوفور -4 ،اقتصاد سیاسی فضا :دیوید هاروی -5 ،فضا،
دانش و قدرت :میشل فوکو .در خصوص کار ژلنیتس میبایست
به این نکته اشاره کرد که اوالً فضا در مفهوم کلی آن به کار
میرود و به مصداق خاصی اشاره نمیشود؛ ثانیاً ،صرفاً در قالب
یک نگاه اجتماعی  -سیاسی تمامی ابعاد گنجانده میشود .لذا
ویژگی این دستهبندی به سمت انتزاعیبودن و پیچیدهکردن
مفاهیمی فضایی پیش میرود.
از آنجا که گونهشناسیهای فوقالذکر پیرامون یک موضوع
خاص (مانند جامعهشناسی ،اقتصاد سیاسی ،طراحی شهری و
 )...مطرح شدهاند ،نتوانستهاند همۀ جوانب مربوط به جریانهای
فکری نظریههای فضاهای شهری مختلف را پوشش دهند و تنها
به برخی از جنبههای آن پرداختهاند؛ حالآنکه همانطور که
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پیشتر به آن اشاره شد ،موضوع «فضاهای شهری» را نمیتوان
صرفاً در یک زمینۀ فکری واحد بررسی کرد .بر این اساس در
جریانشناسی پیش رو ،سعی میشود ابعاد فکری گستردهتری
با محوریت حیطۀ فکری شهرسازی معرفی شود و در هر جریان،
چارچوب فکری مسلط بر موضوع فضاهای شهری توضیح داده
شود.

روش تحقیق

برای رسیدن به یک گونهشناسی دو بعدی و فرایند عملیاتی
ساخت آن ،نیاز به طی کردن دو مرحله است :مرحلۀ اول
انتخاب راهبرد گونهشناسی و مرحلۀ دوم ساخت گونهشناسی
(& Bailey, 1994 & 2011; Latifi, 2018; Martín‐Peña
.)Díaz‐Garrido, 2008; Smith, 2002

•مرحلۀ اول :انتخاب راهبرد گونهشناسی
به طور کلی برای ایجاد یک گونهشناسی ،سه راهبرد اصلی
وجود دارد :راهبرد مفهومی ،12راهبرد تجربی 13و راهبرد
عملیاتی( 14ترکیبی از دو راهبرد قبلی) (Bailey, 1994; Latifi,
 .)2018در «راهبرد تجربی» ،با مراجعۀ مستقیم به مصادیق و
مشاهدهها ،میتوان گونهشناسی تجربی را شکل داد .این راهبرد
که جنبۀ استقرایی دارد ،مشاهدات را بر اساس شباهتهای
درونگروهی در یک گونه قرار داده و با توجه به تمایزهای
مشهود بین مشاهدههای بین گروهی ،آنها را در گونۀ متمایز
قرار میدهد ( .)Bailey, 1994; Smith, 2002همانطور که
در قسمت مقدمه و بیان مسئله به آن اشاره شد ،این مقاله به
دنبال بررسی نظریههای موجود است و در میان بررسی این
نظریهها ،به یک گونهشناسی و جریانشناسی مشخص خواهد
جدول  .1الگوی کلی یک گونهشناسی دوبعدی و اجزای آن .مأخذ :نگارندگان.

گونه (الف)

گونه (ب)

...

گونه (ج)

گونه (د)

...

کران

...
...

..............................................................................
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کران

کران

...

کران

سازه /مفهوم کرانساز (بٌعد دوم)

سازه /مفهوم کرانساز (بٌعد اول)

رسید .لذا این نظریهها مشهود هستند و به نوعی ،ما به ازای
بیرونی دارند و با مراجعه به اصل نظریهها و بررسی آنها مقرر
است تا جریانشناسی موردنظر تبیین شود و از کنارهمگذاری
شباهتهای درونگروهی که میان نظریههای مختلف وجود دارد،
به دستهبندی و در نهایت معرفی گونهها برسد .پس با توجه
به ویژگی و خصلت گفتهشده« ،راهبرد تجربی» متناسبترین
مسیر را در خصوص دستیابی به هدف مقاله فراهم میآورد.
•مرحلۀ دوم :ساخت گونهشناسی
پس از تعیین و تدقیق راهبرد ،میبایست ساخت گونهشناسی
صورت پذیرد .به طور کلی هر گونهشناسی از عناصری تشکیل
شناسی دو
میشود که ساخت آن را منجر میشود .یک گونه
ِ
بعدی دارای اجزای سلسلهمراتبی است :اول) سازهها یا مفاهیم
کرانساز یا ابعاد ،15دوم) کرانها 16و سوم) گونهها .17این اجزا،
بر اساس جدول  ،1در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند و الگوی
کلی یک گونهشناسی دو بعدی را مشخص میکنند.

تحلیل

در این قسمت ،هدف اصلی مقاله دنبال میشود و جریانشناسی
رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری معرفی خواهد شد.
در این راستا با توجه به روش معرفیشده و مراحلی که در آن
برای دستیابی به گونهشناسی نهایی تشریح شد ،موارد مرتبط
با موضوع در ابتدا تبیین میشود و گامبهگام جریانشناسی
موردنظر تشکیل میشود .البته باید در نظر داشت که ساخت
یک گونهشناسی ،نوعی فرایند رفت و برگشتی میان اجزای
مختلف (سازهها ،کرانها و گونهها) در روش ارائهشده است.
•سازهها (ابعاد)
با توجه به مطالعات صورت گرفته روی نظریهها و رویکردهای
فضاهای شهری ،سازهها و ابعادی که میتوان در گونهشناسی
دو بعدیِ پیش رو معرفی کرد شامل سازۀ اول :بعد تحلیلی
 تحقیقی و سازۀ دوم :بعد ساختاری است« .بعد تحلیلی-تحقیقی» ،نخستین سازهای است که تفاوت بنیادین را میان
نظریهها ایجاد میکند .این سازه در خصوص شیوۀ تحقیق و
نوع مطالعه برای دستیابی به یک نظریه است؛ بهعبارتدیگر
نظریههای فضاهای شهری ،بر اساس نوع رویکرد تحلیلی،
نحوۀ گردآوری اطالعات و نیز چگونگی بررسی این اطالعات،
میتوانند از یکدیگر متمایز شوند .همچنین «بعد ساختاری» ،به
رویکردهای حاکم بر تمامیت نظری ه که شالوده و ساختار ماهوی
آن را میسازد ،اشاره دارد؛ از آنجا که نظریههای فضاهای شهری
دارای گستردگی هستند و نیز محدودههای فکری مختلف به
آن پرداختهاند ،هر نظریه میتواند در یک ساختار فکری -
فلسفی خاص خود قرار گیرد.
•کرانها
بر اساس آنچه در قسمت روش تحقیق و جدول  1به آن اشاره
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Krier, 1979; Rapoport, 1969; Sitte, Collins & Collins,
.)1986; Zucker, 1959

عموماً فضاهای شهری در نزد جریان فکری تجربی -فرهنگی،
فضایی است که توسط عناصر کالبدی احاطه ،محدود و
محصور شده است (Bacon, 1974; Cullen, 1995; Krier,
 .)1979میتوان گفت مشخصۀ اصلی فضاهای شهری در نگاه
اندیشمندان تجربی  -فرهنگی ،بیشتر جدارهای است که توسط
عناصر هنری و کالبدی تعریف شده است.
اهمیتدادن به ویژگیهای تاریخی و فرهنگی و استفاده از آنها
در نظریهپردازی ،از اصولی اساسی است نویسندگان جریان
تجربی  -فرهنگی در بررسی و کاوش خود از زندگی شهری
و فضاهای شکلگرفته ،بهره میگیرند .این گروه معتقدند که
مفهوم اصیل زندگی در شهرها فراموش شده است و فضاهای
شهری به دلیل نبود ویژگیهای فرهنگی و هنری نتوانستهاند
کیفیت زندگی درستی را بیافرینند (Cullen, 1995; Sitte et
 .)al., 1986در نتیجه بیشتر به دنبال ایجاد مفهوم زندگی در
فضاهای شهری هستند .برخورد صرفاً فنی و فارغ از توجهات
هنری و فرهنگی مورد پذیرش این دستۀ فکری نخواهد بود

...................................................................

شد ،هر یک از ابعاد اشارهشده در قسمت قبل ،میبایست
شامل کرانهایی شوند .در این مقاله ،سازه یا بعد اول (بعد
تحلیلی  -تحقیقی) به دو کران تجربی و نظری تقسیم میشود.
«کران تجربی» شامل نظریههایی میشود که نظریهپردازان آن،
دستاوردهای پژوهش خود را مدیون تجربهها و پرسهزنیهای
شهری هستند .ایشان با تأکید بر تجربههایی که از شهر ،بافت،
کالبد ،الگوی رفتاری شهروندان ،چگونگی مدیریت شهر و ...
به دست میآورند ،به بررسی فضاهای شهری میپردازند .در
کران تجربی ،نظریهپرداز بیشتر بر آنچه میبیند و حس و تجربه
میکند ،اهمیت میدهد تا به آنچه در ابعاد نظری تاکنون به
آن پرداخته شده است .پرکاربردترین روش تحقیقی که در
کران تجربی به کار گرفته میشود ،بهرهگیری از روشهای
میدانی (مشاهده و مصاحبه) و آزمایشگاهی است« .کران
نظری» به نظریههایی اشاره دارد که بیشتر دارای نگاههای
تئوری و بهرهگیری از نظریههای اثباتشدۀ گذشته و نیز نقد و
بررسی آنهاست .در این راستا عموماً موارد ارائهشده در کران
نظری ،انتزاعی و ذهنی بوده و دستاوردهای پژوهش در قالب
نگاه نظری اعالم میشود .گرچه ممکن است که نظریههای
استفادهشده خود تجربی باشند ولی نظریهپرداز نتایج و تحلیل
خود را به صورت انتزاعی و نظری بیان میکند .روشی که بیشتر
مورد استفادۀ کران نظری قرار میگیرد مطالعات کتابخانهای و
تحلیل محتواست.
سازه یا بعد دوم (بعد ساختاری) ،به سه کران ادراکی ،انتقادی
و اجتماعی  -سیاسی تقسیم میشود« .کران ادراکی» ،شامل
نظریههایی است که بیشتر به نوع ادراک ذهنی و رفتارشناسی
انسان در محیط شهری مربوط میشوند و نظریهپردازان آن به
دنبال کشف آنچه در ذهن مردم میگذرد و شکل میگیرد،
هستند و تأثیر متقابل آن را میان فضاهای شهری و رفتار و
ذهنیت مردم میسنجند« .کران انتقادی» نگاهی نقادانه و
ریشهای به مباحث و نظریههای فضاهای شهری دارد و در
جستجوی یافتن عیبها و نیز نقد آنهاست .گاهی برای
دستیابی به اصول انتقادی ،فضاهای شهری نقد میشوند و
گاهی نیز نظریهها و رویکردهایی که باعث ایجاد چنین فضاهایی
شدند مورد انتقاد قرار میگیرند« .کران اجتماعی  -سیاسی»
شامل نظریههایی میشود که چارچوبهای فرهنگی و تاریخی
جامعه و نحوه تأثیر مسائل سیاسی و اقتصادی بر روی رفتار
مردم و نیز چگونگی ایجاد بافتهای شهری بر اساس این عوامل
را بررسی میکند .در این راستا نظریهپردازان با پایش الگوهای
رفتاری ،آثار و بافتهای تاریخی و معاصر ،سیاستهای حاکم بر
جامعه و نیز تحلیل رفتارهای انسانی در فضاهای شهری ،به ارائۀ
دیدگاههای خود میپردازند.
با توجه به اینکه تاکنون سازهها (ابعاد) و کرانهای گونهشناسی
(جریانشناسی) مقالۀ پیش رو ،معرفی شدهاند ،میتوان قبل از

معرفی انواع گونهها و جریانهای فکری ،جدول  2را که درواقع
شالودۀ اصلی این گونهشناسی دو بعدی است را تبیین نمود.
این جدول الگوی کلی گونهشناسی دو بعدی این مقاله را ،در
خصوص نظریههای مرتبط با فضاهای شهری ،نمایش میدهد.
•جریانهای فکری (گونهها)
پس از مشخص شدن سازهها و نیز تعیین نمودن کرانها ،در این
مرحله از کنار همگذاری نظریهها بر اساس الگوی گونهشناسی
دو بعدی که در جدول  2نیز چارچوب کلی آن تصویر شد،
گونهها و جریانهای فکری مختلف تبیین میشوند .با توجه
به تعاریف گونهها (قطبی ،نماینده ،شاخص و آرمانی) ،از آنجا
که گونههای ارائهشده در این مقاله مبین جریانی از نظریههایی
است که مصادیق و رویکردهای آن را میتواند در دنیای واقع
(علمی و نظری) یافت ،از «گونۀ نماینده» برای معرفی گونهها
استفاده خواهد شد .هر یک از گونهها تحت عنوان «جریان
فکری» معرفی میشوند و به این گونهشناسی «جریانشناسی»
اطالق میشود.
•جریان فکری تجربی  -فرهنگی
جریان فکری تجربی  -فرهنگی ،به فضاهای شهری بر اساس
نگاه تاریخی ،فرهنگی و هنری مینگرد .اندیشمندان این حوزۀ
فکری ،از زندگی مدرن در شهرها ،انتقاد میکنند و آنچه زندگی
مدرن میسازد را عامل اصلی در دورماندگی مردم شهر از
فرهنگ و تاریخ خود میدانند؛ ویژگی شه ِر مدرن را یکنواختی،
کسالتآوری و نبود زندگی عمومی معرفی میکنند و دلیل آن
را نبو ِد فضای عمومی و میدانها (به عنوان یکی از مهمترین
فضاهای شهری) میدانند (;Bacon, 1974; Cullen, 1995
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جدول  .2الگوی کلی گونهشناسی دوبعدی نظریههای مرتبط با فضاهای شهری.
مأخذ :نگارندگان.

گونه (الف)

گونه (ب)

...

گونه (ج)

گونه (د)

...

کران

...

...

...

و برخوردی هنرگونه و فرهنگمبنا را در دستور کار خود قرار
میدهند و راه ایجاد حیات در فضاهای شهری را پیوند میان
فرهنگ و جامعه معرفی کنند.
شیوهای که عموماً نظریهپردازان تجربی  -فرهنگی از آن بهره
میگرفتند تجربهکردن بافت تاریخی شهرها و فضاهای شهری
و نیز بررسی ماهیت تصمیمات گذشتگان در طراحی فضاهای
شهری بوده است ( .)Cullen, 1995این گروه معتقدند که برای
دستیابی به اصول و ضوابط طراحی میبایست در بافت حضور
داشت .قواعد طراحی در این جریان ،از بررسیهای تاریخی،
فرهنگی و هنری استخراج میشود .آنها بر این باورند که
اصولی که توانسته در طول تاریخ چنین فضاهای موفقی را در
شهر خلق کند و مفهوم زندگی را در خود داشته باشد ،ارزش
دوباره استفاده شدن را قطعاً دارند (Krier, 1979; Rapoport,
 ،)1969این یعنی شناخت فرهنگ در راستای شناخت فضای
شکلگرفته شده در شهر (Rapoport, 1969; Sitte et al.,
.)1986; Zucker, 1959
میتوان گفت که بهرهگیری از الگوی طراحی میدانها و
چگونگی سازماندهی بناهای قدیمی و استفاده از بررسیهای
تاریخی ،از مهمترین ابزار در واکاوی و مطالعۀ فضاهای شهری
جریان فکری تجربی  -فرهنگی است .آنها با رمزگشایی و
نیز رمزگذاری در اصول و معیارهایی که از دل این بررسیها
به دست میآمد تالش کردند تا چارچوب فرهنگی ،تاریخی
و هنری را برای فضاهای شهری ایجاد کنند .از مهمترین
نظریهپردازان این جریان فکری میتوان به کامیلو سیته،
گوردن کالن ،ادموند بیکن ،پاول زوکر ،آموس راپوپورت و راب
کریر اشاره کرد.
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•جریان فکری تجربی  -رفتاری
در ادامۀ جریان فکری تجربی  -فرهنگی ،که مطلوب خود را
در بازخوانی و بررسی بافتهای تاریخی و فرهنگی مییافت،
نظریهپردازان جریان تجربی  -رفتاری ،راهکارهای بهبود مسائل
شهری را در خود بافت معاصر و کنونی با تمام کموکاستیهایش
جستجو میکنند .ایشان شکل شهرهای کنونی و فضاهای شهریِ
ناکارآمد را نقد میکنند و معتقدند با نگاه عمیقتر به ساختار
شهرهای امروزی و بررسی اثرات ساختوسازهای مدرن که شهر
را صرفاً تبدیل به جایی برای اسکانیافتن کرده است ،میتوان
علل عدم موفقیت فضاهای شهری معاصر را یافت (Bentley,
.)1985; Gehl, 2011; Gehl & Svarre, 2013; Whyte, 1980

نظریهپردازان تجربی  -رفتاری با استفاده از تجربههای شهری
و پرسهزنی در فضاهای شهری به بررسی زندگی شهری مدرن
میپردازند و سعی میکنند شهر و مردم شهر را به خوبی ببیند
و تحلیل کنند ( .)Whyte, 1980این گروه به دنبال کشف اصول،
ضوابط و حتی دستیابی به نظریهای هستند تا از طریق آن بتواند
همان فضاهای شهریِ معاصر را سامان بخشند (;Gehl, 2011
« .)Whyte, 1980مشاهده» کلیدیترین شیوۀ نظریهپردازان این
جریان برای دستیابی به اصول فکریشان است (بنگرید به Gehl
.)& Svarre, 2013
نویسندگان جریان تجربی  -رفتاری« ،فضای عمومی» را مهمترین
راهحل گریز از مشکالت و معضالت شهر مدرن میدانند .آنها
معتقدند فضای عمومی با ایجاد بستری برای دیدار یکدیگر و
انجام فعالیتهای روزانه ،میتواند کمبودها و ضعفهای اصلی
شهر مدرن را ،از جمله نبود فضایی برای پیادهروی و تجربه کردن
شهر ،برطرف نماید ( .)Gehl, 2011البته الزم به ذکر است که
فضاهای شهری در نگاه اندیشمندان جریان تجربی  -رفتاری
بیشتر به پارکها و میادین شهری برمیگردد.
ل جریان فکری تجربی -
میتوان گفت مهمترین ویژگی راهح 
رفتاری ،تناسب آن با نیازها و معضالت کنونی مردم است .در
این راستا عموماً فعالیتهای روزانۀ مردم و چگونگی رفتار آنها
در فضاهای شهری مورد بررسی قرار میگیرد (.)Gehl, 2011
این گروه بر این باورند با تأکید بر گوناگونی تجربه در فضاهای
شهری و با بررسی فعالیتها ،رفتارها و تجربههای شهری میتوان
به نوعی از اصول و ضوابط برای بهبود عملکرد فضاهای شهری
کنونی دست یافت و از آن در طراحی و برنامهریزی استفاده کرد
( .)Bentley, 1985لذا بیشتر تمرکز و جهتگیری فکریشان بر
رویکردهای تجربهمحور و حتی احساسمحور است و غالباً آنچه
را تجربه میکنند و با احساس درک میکنند ،بر نگاههای نظری
ارجح میدانند .از شاخصترین نظریهپردازان این جریان فکری
میتوان از یان گل ،ویلیام اچ وایت ،ایان بنتلی ،اسکار نیومن و
راجر ترانسیک نام برد.
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•جریان فکری تجربی  -انتقادی
این دستۀ فکری همانند جریان تجربی  -رفتاری ،به نقد و
بررسی شهرهای معاصر و کنونی میپردازد .نقد این جریان
فکری بیشتر معطوف به آثار و فرایند برنامهریزیهای متداول
و به ظاهر خدشهناپذیری است که بدون هیچگونه اعتراضی،
درست و صحیح تلقی میشوند (Jacobs, 1961; Tibbalds,
 .)1992پیشنهادهایی که در این جریان فکری مطرح میشوند
بیشتر پیشنهادهای کلی و انتزاعی هستند و در حیطه ارائه
اصول راهبردی و نوشتاری باقی میمانند و معموالً به نگاههای
اجرایی توجه نمیکنند.
ایشان از اهمیت یافتن اتومبیل در شهر انتقاد میکنند و
معتقدند که شهرها ،امروزه بیشتر برای اتومبیلها ساخته
میشوند تا برای انسا نها (Jacobs, 1961; Tibbalds,
 .)1992جریان فکری تجربی  -انتقادی« ،فضای عمومی» را
راهکار اصلی برای دستیابی به اهداف انسانمحوری میداند
و تأکید میکند که اگر این فضاها جذاب باشند بر تمام شهر
روح جذابیت را خواهند دمید (Jacobs, 1961; Tibbalds,
 .)1992فضاهای شهری در نزد اندیشمندان تجربی -انتقادی
بیشتر خیابانها و پیادهروهای آن هستند و با بررسی و نحوۀ
استفاده آنها توسط مردم ،چارچوب انتقادی خود را تبیین
میکنند و از این مشاهده و تجربه ،به اصول و چارچوب
فکری خود در ارتباط با بهبود فضاهای شهری دست مییابند.
از دید جیکوبز( )Bentley, 1985این دو فضا (خیابان و
پیادهرو) مهمترین مکانهای عمومی یک شهر هستند که
نقش سرنوشتسازی در حفظ امنیت شهر دارند .روشی که
عموماً جریان تجربی -انتقادی از آن بهره میگیرد ،اتکا به
برداشتهای تجربی و استقرایی است .فرانسیس تیبالدز و
جین جیکوبز از جمله افرادی بودند که در شکلگیری این
جریان فکری مؤثر واقع شدهاند.
•جریان فکری تجربی  -ادراکی
در میان جریانهای فکری ،گروهی که بیشتر به این موضوع
که مردم چگونه شهر را میبینند و میفهمند ،اهمیت میدهد،
جریان فکری تجربی  -ادراکی است .کوین لینچ (Lynch,
 )1960در راستای اهمیتدادن به درک مردم ،از عبارت
«تربیت چشم مردم» بهره میگیرد و معتقد است آنچه مردم
مشاهده میکنند ،به اندازۀ ظاهر یک شهر اهمیت دارد؛ زیرا که
پس این مشاهده ،ادراکی از شهر در ذهن فرد ایجاد میشود
از ِ
و نظریهپردازان این جریان ،آن را بسیار مهم میدانند؛ ایشان
ِ
ادراک مردم از شهرشان است که منجر به رفتار
معتقدند این
و کنشهای آنها در فضاهای شهری میشود (Appleyard,
.)1976 & 1981; Hall, 1966; Lynch, 1960
این گروه ،شهرهای مدرن و امروزی را از این لحاظ نقد میکند
که ادراک شهروندان را از فضای همگانی در نظر نمیگیرد

و آن را تبدیل به فضای خشک و یکنواخت کرده است
( .)Appleyard, 1976اندیشمندان جریان فکری تجربی -
ادراکی تالش دارند تا با اصول و روشهایی که ارائه میکنند
این ادراک را عوض کنند و بهبود بخشند.18
ایشان بر این موضوع تأکید دارند که کیفیت بصری و نیز
ذهنی شهروندان از شهر و فرهنگ شهری ،عامل
تصورات
ِ
اصلی در نوع رفتار و کنش مردمان در فضاهای شهری است.
پس هر چه بیشتر ،به ابعاد و ویژگیهای مختلف این تصویر
ذهنی و سازوکار آن پی برده شود ،بهتر میتوان به طراحی
شهر و فضاهای شهری مطلوب نزدیک شد .لذا شناسایی
چگونگی ایجاد ادراک ذهنی مردم از شهر و نیز زبانی که
هر یک شهروندان برای شناخت و درک خود از شهر به کار
میگیرند ،از مهمترین و اصلیترین شیوههایی است که این
دستۀ فکری در بررسی فضاهای شهری و نیز ایجاد تصویر
مطلوب ذهنی از شهر ،از آن استفاده میکنند.
روش غالبی که اندیشمندان تجربی  -ادارکی در تحقیقات
خود استفاده میکنند ،بهرهگیری از روشهای اندازهگیری
رفتار و ادارک ذهنی مردم است (بنگرید به Appleyard,
 )1976; Lynch, 1960و معموالً از شیوۀ تحلیلهای میدانی
بهره میگیرند .نظریهپردازان تجربی  -ادراکی ،بر درک شهر
از بُعد پیاده بیشتر تأکید دارند و معتقدند شهر را میبایست از
دید عابر پیاده و نه سواره ادراک کرد (بنگرید به Appleyard,
 .)1976; Hall, 1966; Lynch, 1960مهمترین اندیشمندان
مؤثر بر شکلگیری این جریان فکری ،افرادی چون کوین
لینچ ،دونالد اپلیارد و ادوارد تی .هال بودهاند.
•جریان فکری نظری  -روانشناختی
جریان فکری نظری  -روانشناختی در برخورد با شهر
و فضاهای شهری ،عموماً از محورهای مختلفی چون افکار
فلسفی ،ابعاد روانشناسی محیطی و فردی و چگونگی ارتباط
با فضا به صورت شخصی ،بین شخصی ،غیرشخصی و مفاهیم
حس قلمرو بهره میگیرد .اندیشمندان این جریان اظهار
میدارند که نگاههای مدرنیستی فهم درستی از زندگی عادی
روزمره ارائه نمیکند .ایشان نبود «معنا» و «هویت» را در
شهرهای امروزی ،مورد نظر قرار میدهند و هویتزدا بودن
آن را نقد میکنند .در تبیین نقش و جایگاه آدمی ،بیش از
هر چیز ،به جنبههای معنایی آن میپردازند؛ و از دست دادن
«تصور» را ،بحران بزرگ روزگار کنونی میدانند (Canter,
 ;1981; Relph, 1976نوربرگ-شولتز 1393 ،1384 ،الف).
اهمیت موضوع «معنا» در فضاهای شهری در این جریان
فکری در تمامی ابعاد نظری و تئوری آنها جاری است ،به
طوری که حتی بر روی تعریف آنها از مفهوم «فضا» تأثیر
20
میگذارد .ایشان به جای «فضا» 19بر مفهومی به نام «مکان»
تأکید دارند و میان این دو ارتباطی قائل هستند .به عبارت
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روشنتر مکان ،فضایی است تجربهشده و معنا یافته در ذهن
فرد (.)Relph, 1976
اندیشمندان نظری  -روانشناختی ،نگاه عمیقتری به مقولۀ
فضاهای شهری دارند و دارای رویکرد ترتیبی و مرحلهای
در بررسی فضا هستند :ایشان از ویژگیهای فیزیکی بهره
میگیرند ،بر رویدادها تأکید میکنند و به اهمیت تجربه و
معنای ادراکشدۀ انسان از آن فضا توجه دارند و در نهایت به
مقولهای به نام «مکان» میرسند و از آنجا که در این راستا،
تصور و معنایی در ذهن انسان شکل میگیرد ،پای مقولهای
مهم و فراموششد ه در شهرهای امروزی یعنی «احراز هویت» را
به پیش میکشند.21
یک مکان ،بسته به اینکه از دید چه کسی در نظر گرفته
میشود ،مفهوم و احساس متفاوتی را تداعی میکند .لذا
شیوهای که افراد ،یک مکان ویژه را تعریف میکنند ،بستگی به
مؤلفههای خاصی دارد؛ در جریان فکری نظری -روانشناختی
از این مؤلفهها به عنوان پایۀ تعریف و طراحی یک مکان بهره
میبرند .پس در این جریان «حس مکان» در ذهنهای مختلف،
نهایی طراحی محیط« ،آفرینش مکان»  22است
متفاوت و هدف
ِ
(.)Canter, 1981
نظریهپردازان جریان فکری نظری  -روانشناختی با بهرهگیری
از رویکردهای فلسفی (غالباً پدیدارشناسی) و روانشناسی در
پی آن هستند که بیابند انسانها به چه چیزی فکر میکند و
چگونه به آن میاندیشند .میتوان گفت که این جریان در پی
فهم چگونگی و چرایی «معنیدار شدن مکانها» برای مردم
است؛ ایشان معتقدند مکان ،کانون اصلی شکلگیری روابط
عمیق احساسی و فیزیکی میان انسانها را شکل میدهد؛ پس
میبایست پیوند میان انسان و محیط پیرامونش را به کمک
مفهوم مکان برقرار نمود .کریستیان نوربرگ شولتز ،ادوارد رلف
و دیوید کانتر را میتوان از نظریهپردازان اصلی این حوزۀ فکری
نام برد.

....................................................................

- -جریان فکری نظری  -انتقادی

حوزۀ فکری نظری  -انتقادی اغلب در چارچوب مسائل
نظری و مفهومی و نیز نقد اندیشههای گذشته است .یکی از
ویژگیهای مهم این جریان فکری بررسی و نقد نظریههای
متداول و مشهوری است که در حیطۀ نظریۀ فضاهای شهری
مطرح هستند و نیز تبعات استفاده از آن نظریهها را تحلیل
میکنند .این گروه ،از به راحتی پذیرفته شدن برخی از نظریات
انتقاد میکند و بسیاری از نظریاتی که امروزه مورد استفاده قرار
میگیرند را عامل اصلی مشکالتی که در شهرها وجود دارد،
میداند (.)Chermayeff & Alexander, 1963; Jacobs, 1961
البته این را هم باید اضافه کرد که عموماً راهکارهای ارائهشده
در جریان فکری نظری  -انتقادی ،به صورت انتزاعی است و در
سیطره اندیشه باقی میماند .جریان فکری نظری  -انتقادی
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ویژگیهای برنامهریزی شهری مدرن و اثراتی که بر ویژگیهای
زندگی شهری و فضاهای شهری میگذارد را بررسی و مورد نقد
قرار میدهد .معموالً این انتقادات به سمت نقد زندگی مدرن در
ت میگیرد (Chermayeff & Alexander,
فضاهای شهری جه 
 .)1963; Jacobs, 1961در این بین اندیشمندانی چون جیکوبز،
الکساندر و چرمایف ،در قالب این جریان ،نظریههای خود را ارائه
کردهاند.
- -جریان فکری نظری  -اقتصاد سیاسی

بیپرواترین جریان فکری در خصوص نگرش به پدیدۀ شهر و
فضاهای شهری ،جریان نظری  -اقتصاد سیاسی است .اولین
موضوعی که در ارتباط با این گروه باید به آن دقت کرد ،مقصود
ایشان از مفهوم فضاست .فضا در چارچوب نگاه اقتصاد سیاسی
دارای ابعاد بسیار کلی است و به هر آن چیزی که توسط قدرت
(سرمایه و حکومت) در طی فرایندی خلق شود« ،فضا» گفته
میشود .در این جریان فکری «تمامی ساختارهای کالبدی،
شامل خانهها ،راهها ،دفاتر ،سیستمهای فاضالب ،پارکها،
موسسههای فرهنگی ،آموزشی و  ،...همچنین اقالم سرمایهای
که در تولید استفاده میشوند (مانند کارخانهها ،بزرگراهها،
خطوط راهآهن ،دفاتر و  )Zieleniec, 2007( »)...همه و همه،
فضاهای شهری هستند.
فضای شهری در اقتصاد سیاسی ،دارای ویژگیهایی است که
در خدمت قدرت قرار میگیرد تا اهداف سیاسی و اقتصادی
آن را در جامعه تأمین کند .شاخصهای که قدرت برای فضا ،در
شهر قائل میشود نوعی اهمیت را برای فضا ایجاد میکند و این
اهمیت دلیلی میشود که سرمایه به دنبال مالکیت فضا باشد.
مالکیت فضا ،مزیت اقتصادی ایجاد میکند و کنترل و تسلط بر
آن میتواند قدرت اقتصادی را تقویت کند (;Cuthbert, 2008
)Zieleniec, 2007؛ بنابراین کنترل ،سازماندهی ،تنظیم و
دستکاری فضا ،به ابزاری در قدرت یافتن عملکرد و ساختار
سرمایه و سرمایهداری و حتی دولت و حکومت ،تبدیل میشود
و در ادامه ،فضا (به عنوان چیزی تملکشده) دارای منافع و مزایا
برای فرد و یا گروهی میشود که حتی فعالیتها و کنشهای
اجتماعی در آن فضا را ابزار سازماندهی و ساختاربخشی کند.
فاتح این
در این کشمکش ،همیشه قدرت (سرمایه و حکومت)ِ ،
تسلط و کنترل بر فضاهای شهری خواهند بود (Lefebvre,
.)1991
فضا ،ابزاری است در دستان سرمایه و قدرت ،تا در راستای
منافعشان بر آن مسلط شوند .آنها حاضرند از هر راه و روشی
برای نشاندادن این تسلط استفاده کنند ،مانند استفاده از
یادمانها ،نمادها ،هنرهای عمومی و  ...که نشاندهندۀ اقتدار
و سلطۀ آنها بر جامعه و اجتماع باشد (;Cuthbert, 2008
 .)Harvey, 1985; Zieleniec, 2007در این راستا «زمانی
که نظام اقتصادیِ [حاکم] ساختار فضاهای شهری را شکل
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میدهد ،نظام ایدئولوژیک ،با روشی مشابه ،پایۀ این وضعیت
را محکم میکند؛ چرا که فضاهای شهری ،نهتنها صحنهای
نمایش
برای رویدادها و برخوردهای اجتماعی است بلکه
ِ
نمادین این رویدادها ،به همراه عقاید و ارزشهای [مسلط]
است» ()Cuthbert, 2008؛ بنابراین جامعه خواهناخواه با این نوع
رفتار ایدئولوژیکی مواجه میشود و در نهایت قدرت بر او تسلط
مییابد.
ولی ترسناک اینجاست که این تسلط از سوی جامعه مسلم
و بدیهی پنداشته میشود .قدرت و سرمایه با فرمانراندن بر
این فضاها ،عملکردهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جامعه
را کنترل ،تنظیم ،پایش و حتی دستکاری میکنند و در
نهایت آن را به نوعی از فرهنگ شهری تبدیل میکنند؛ این
فرهنگ به شکل «زندگی روزمره» نمایان و در ادامه برای مردم
عادی میشود .آنچه حاصل این فرایند است ،جامعهای است که
بدون آنکه بداند زیر سلطۀ اقتدار سرمایه و قدرت قرار گرفته،
موجبات بقای سرمایهداری را فراهم میآورد (Lefebvre,
 .)1976به عبارت دیگر ،در ظاهر ،خواستههای مردم با نیازهای
اقتصادی و منافع سیاسی قدرت (طبقۀ سرمایهدا ر و حکومت)
بر هم منطبق هستند و اوضاع آرام و عادی است .این وضعیت
همان
«هژمونی 23سیاسی -اقتصادی» بر جامعه خواهد بود
ِ
(Foucault, 1980, 1984; Harvey, 1973, 2003; Lefebvre,
.)1976, 1991

& & 1984; Harvey, 1973 & 2003; Lefebvre, 1976
 .)1991; Zieleniec, 2007 & 2018مهمترین و سرشناسترین

افرادی که در این حوزه فعالیتهای مؤثری داشتند :هانری
لوفور ،دیوید هاروی ،میشل فوکو و الکساندر کاتبرت هستند.

 - -جریان فکری نظری  -جامعهشناختی

جریان فکری نظری  -جامعهشناختی از لحاظ تعریف و تشریح
مفهوم فضا ،به جریان اقتصاد سیاسی بسیار نزدیک است ،به
طوری که گاهی جداسازی و تفکیک آنها از یکدیگر دشوار
میشود .جریان فکری نظری  -جامعهشناختی بیشتر اهداف
خود را متوج ِه جامعه و تحلیل بر اساس رفتا ِر افرا ِد جامعه
میکند ،درحالیکه جریان فکری اقتصاد سیاسی بیشتر معطوف
به رفتا ِر قدرتِ مسلط بر فضا است.
آن چیزی که شروع نگا ههای نظری در جریان فکری
جامعهشناختی است و آن را به مفهوم فضا و فضاهای شهری
متصل میکند ،بررسی چگونگی ارتباط شهر و روستاست .این
رابطه و فرایندی که طی آن ایجاد میشود ،سبب میشود تا
شهرها ،شکل جدیدی از جامعه را در خود بپذیرند؛ این شکل
از جامعه و متعاقب آن ،رفتار جامعه در شهر و فضاهای شهری
توسط جریان فکری جامعهشناختی مورد بررسی و نقد قرار
میگیرد.
در این جریان فکری ،شهر ،به عنوان «مظهر قدرت ،مکان قوت
و هوش اقتصادی ،نظامی و سیاسی» (افروغ ،)1394 ،مکان
جذابیت برای روستا میشود؛ آن هم شهری که برای پیشبرد
اهداف اقتصادی خود به «تقسیم اجتماعی کار» نیازمند است
و به تراکم جمعیت ،برای پرکردن فضای کار خود احتیاج دارد
( .)Durkheim, 1933لذا در یک رابطۀ مهاجرتی میان شهر و
روستا ،تقسیم اجتماعی کار کامل میشود و شهر جایی میشود
که «نظام اجتماعی گسترش یافته  ...و  ...انسجام سیستم بر پایۀ
روابط سلطه و وابستگی متقابل بین شهرها و روستاهای آنها
قرار میگیرد» (افروغ)1394 ،؛ اما برای این سلطه ،فضاهایی
باید شکل گیرد که بتواند این تسلط را تقویت و تقسیم کار
را تواناتر کند .در این راستا نوعی از روابط طبقاتی در سیستم

...................................................................

در جریان فکری نظری  -اقتصاد سیاسی به موضوع مهمی اشاره
میشود که در طول این فرایند (یعنی تسلط بر فضا توسط
قدرت ،سپس تأثیر بر روابط اجتماعی ،و بَعد« ،بتوارگی» 24و
در نهایت «کاالییشدن فضا» ،)25سرمایهداری ،برای دوام و
بقای این فرایند ،همواره دست به تولید و خلق «نیاز» میزند.
هر نیازی برای برآوردهشدن به فضا احتیاج دارد؛ پس در کنار
مفهو م فضا ،الزاماً به موضوع مکمل آن یعنی «خلق و تولید
فضا» نیز باید توجه داشت .لوفور میگوید« :مهمترین نکتهای
که باید به آن توجه کرد تولید فضا از سوی قدرت سیاسی
است» (.)Lefebvre, 1991
بنابراین در این جریان فکری ،فضا به عنوان چیزی بیشتر از یک
نگاه اقتصادی است و در چارچوب سرمایهداری ،فضا تبدیل به
ابزاری میگردد که عالوه بر خاصیت اقتصادی ،ویژگی سیاسی
نیز میگیرد .همواره یک رابطۀ دوطرفه و چرخهای میان فضایِ
تولیدشده و روابطی که باعث تولید آن فضا میشود ،برقرار است.
گاهی فضا باعث ایجاد روابط میشود و گاهی هم روابط باعث
ایجاد فضایی میشود که خود در ادامه روابطی را تولید میکند؛
این چرخش همواره به بازتولید فضا میانجامد (بازتولیدی که
نیاز میآفریند و نیازی که به فضا احتیاج دارد) .هر چه این
چرخه ادامه یابد ،سرمایهداری و قدرت نیز بیشتر بقا مییابند.
اما نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اندیشمندان

جریان فکریِ اقتصاد سیاسی علیرغم تعریف و تبیین چنین
فضایی ،این نوع فضا را محکوم و نقد میکنند؛ بنابراین
بههیچوجه نباید در شناسایی این موضوع دچار اشتباه شد که
در جریان فکری اقتصاد سیاسی از این فضا حمایت میشود،
بلکه کام ً
ال برعکس ،تفکر حاکم بر این جریان با شناختن فضا
به دنبال به چالش کشیدن «نحوۀ به وجود آمدن» آن است.
اندیشمندان این جریان چگونگی تسلط قدرت و سرمایه را بر
فضا تشریح میکنند و به نوعی ،مسائل پشت پرده و تأثیرگذار
بر زندگی اجتماعی را فاش میسازند؛ ولی عموماً به راهکارهای
عملی و اجرایی در پاسخ به نقدهایشان نمیرسند و در انتزاع
باقی میمانند (بنگرید به Cuthbert, 2008; Foucault, 1980

..............................................................................
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شهری و اقتصاد و مدیریت حاکم بر آن شکل میگیرد و این
روابط طبقاتی در فضاهای گوناگون نمود مییابند (برای نمونه
شکلگیری بافت شمال شهر و جنوب شهر از واضحترین
نمونههای شکلگیری این نوع از فضاهاست) .لذا بههیچوجه
نمیتوان نقش قدرت و سرمایه را در این نوع از جامعۀ شهری
نادیده گرفت (و اینجا دقیقاً همان جایی است که این جریان
فکری با جریان نظری -اقتصاد سیاسی پیوند میخورد).
امیل دورکیم ( )1933معتقد است شهر ،همزمان با توسعه و
ساخت فضاها و ابزارهای جدید مانند ابزارهای نوین حملونقلی
و ارتباطات ،بر تقویت «تقسیم کار» دامن میزند؛ وی میگوید:
«جمعیت شهری تنها از طریق تمایزیافتگی کارکردها امکان
بقا دارند .در شهر ،حرفههای گوناگون با یکدیگر همزیستی
دارند بدون آنکه یکدیگر را نابود کنند ،چون هرکدام اهداف
متفاوتی را دنبال میکنند» (دورکیم به نقل از افروغ.)1394 ،
این تمایزیافتگی که دورکیم به آن اشاره دارد در شهر خود در
قالب فضا ،نمایش مییابد که توسط افراد جامعه و در تناسب با
طبقۀ آن جامعه پُر میشود و در نهایت «جامعۀ طبقاتی» در
فضاهای شهری شکل میگیرد.
جدا از اهمیتی که جریان فکری نظری  -جامعهشناختی برای
شکلگیری فضا و تمرکز جمعیت برای تقسیم کار و جامعۀ
طبقاتی قائل است ،در این جریان میتوان آرایی را یافت که
به «تحلیل رفتارهای جامعۀ شهری» و بررسی نحوۀ گذراندن
زندگی «از طریق امکانات و فضاهای شهری» میپردازد.
زیمل با معرفی فروشگاههای بزرگ و مگامالها به عنوان
«پرستشگاههای مدرن مصرف و مصرفگرایی» میگوید تنها
موضوع مشترکی که در میان همۀ افرادی که از این فضاها
استفاده میکنند ،وجود دارد؛ نوع مشغولیتی است که انسان
را دچار هیپنوتیزمی واقعی میکند ،که کارش سرگرمکردن او
و فراموشسازیِ فشاری است که در فضاهای شهری و زندگی
مدرن بر انسان تحمیل میشود (.)Simmel, 1994 & 1997
پس میتوان گفت که در این جریان فکری ،فضا به عنوان
ابزاری در راستای اهداف قدرت و سرمایه ،برای کنترل
غیرمستقیم و نیز تنظیم اجتماعی و فرهنگ شهری مردم
است .شبیه آن چیزی که در جریان نظری -اقتصاد سیاسی
به آن اشاره شد ،با این تفاوت که جریان جامعهشناختی بیشتر
بر ویژگیهای جامعهشناختی فضا و کنشهای رفتاری مردم
تمرکز دارد ،درحالیکه جریان اقتصاد سیاسی ،به نقد رویکرد
سرمایه برای تولید و بازتولید این فضاها میپردازد .جورج زیمل،
امیل دورکیم و آنتونی گیدنز از تأثیرگذارترین اندیشمندان این
جریان فکری هستند.
نام جریان فکری
تجربی  -فرهنای

کالنجریان تجئئئئئئربی

تجربی  -رفتاری

یاا گل ،ویلیا اچ وایت
ایاا بنتلی ،ایکار نیصمن،
راجر ترانسیک

تجربی -انتقادی

فرانسیا تیبالد ،
جین جیکصبز

تجربی  -ادراکی

کصین لینچ،
دونالد اپلیارد،
ادوارد تی .هال
کریستیاا نصربرگ شصلتز،
ادوارد رلف،
دیصید کانتر

نظری  -روااشناختی

نظری -انتقادی

کالنجریان نظئئئئئئئری

نظری  -اقتصاد ییایی

جامعهشناختی

کالنجریان

نظری – تجربی

....................................................................

مهمترین اندیشمندان
کامیلص ییته ،گصردا کالن ،ادمصند
بیکن ،پاول وکر ،آمصس
راپصپصرت ،راب کریر

 - -جریان فکری تجربی  -نظری

یرگئی چرمائف،
کریستصفر الکساندر،
جین جیکصبز

هانری لصفصر،
دیصید هاروی،
میشل فصکص،
الکساندر کاتبرت،

جصرج یمل،
امیل دورکیم،
آنتصنی گیدنز
متیص کرمصنا،
علی مدنیپصر

جریان فکری تجربی  -نظری ،جریانی است که شروع آن بیشتر
از ابتدای آغاز قرن  21بوده است و محل تالقی دو دیدگاه

..............................................................................
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تجربی و نظری است .این جریان فکری و نظریهپردازان آن،
به یکی از مهمترین ضعفهای موجود در نظریههای فضاهای
شهری پاسخ میدهند ،آن هم پرکردن خأل میان بعد تئوری و
عملی است .اندیشمندان این حوزه ،معتقدند برای حل معضالت
شهر و فضاهای شهری میبایست هم بر دیدگاههای نظری
مسلط بود و هم به تجربههای شهری اهمیت داد و از پایش
و واکاوی توأمان آنها در راستای دستیابی به اصول طراحی و
برنامهریزی بهره گرفت؛ لذا صرفاً به یک جنبۀ خاص از بررسی
فضاهای شهری تمرکز نمیکنند و ابعاد مختلفی را در نظر
میگیرندCarmona et al., 2008 & 2003; Madanipour,( .
.)2013; Mehta & Palazzo, 2020; PPS, 2000
یکی از دالیل اصلی استفادۀ همزمان ابعاد نظری و تجربی
در این جریان فکری ،تدوین اصول و معیارهای طراحی،
برنامهریزی و مدیریتی در شهر و فضاهای شهری است که
«قابلیت تحققپذیری» داشته باشند (بنگرید به Carmona et
مفهوم فضاهای شهری
فضایی ایت که تصیط عناصر کالبدی ازاطه،
محدود و محصصر شده ایت

رویکرد اصهی
برخصردی هنرگصنه و فرهنگمبنا

شیوۀ برخورد با فضاهای شهری
تجربهکردا بافت تاریخی و فضاهای شهری و برریی ماهیت
تصمیمات گذشتااا

جستجصی راهزل مشکالت در دروا هماا شهرِ پر ا معضل
تجربهمحصر و ازساسمحصر و دور ا نااه نظری

ایتفاده ا تجربههای شهری و پریه نی در فضاهای شهری
معاصر
خصبدیدا شهر و مرد  ،و تحلیل آاها

پارکها ،میادین و خیاباا

نقد و برریی وضعیت مصجصد شهرهای معاصر و مدرا

برریی خیابااها و پیادهروها و نحصۀ ایتفادۀ آاها تصیط مرد
در چارچصب انتقادی

خیابااها و پیادهروهای آا

مدیریتی
برنامهریزی

تجزیهوتحلیل تصصر و ادراک ذهنی مرد ا شهر و فضاهای شهری و
تالش برای تغییر و بهبصد تصصیر ذهنی مرد

شنایایی چاصنای ادراک ذهنی مرد بهرهگیری ا روشهای
اندا هگیری رفتاری و ذهنی مرد و تحلیلهای میدانی

خیابااها و میادین شهری

طرازی

بهرهگیری ا رویکردهای فلسفی و روانشنایی
ایجاد معنا و هصیت
ایجاد زا مکاا در فضاهای شهری

پدیدارشناختی :شناخت هر پدیدۀ وابسته به تجربۀ مستقیم و
بیوایطۀ آا پدیده

مکاا ،فضایی با معنا و رویدادمحصر

برریی و نقد نظریههای متداول فضاهای شهری و تبعات ایتفاده ا
آاها
نقدِ نظری ،بر روی ویژگیهای برنامهریزی شهری مدرا

روشهای کتابخانهای و تحلیل محتصا

نقد و واکاوی ویژگیهای قدرت و یرمایه و نیز روشنیا ی چاصنای
تأثیرات قدرت و یرمایه روی فضا و جامعه و نحصۀ ایتفاده ا فضا
برای زیات و ادامۀ بقای خصد

برریی و شنایایی ویژگیهای یاختار قدرت و یرمایۀ زاکم بر
جامعه و چاصنای اقتصاد ییاییِ فضا ،به عنصاا شیصۀ (اصلی)
برای فضاییکردا تصیط قدرت و یرمایه

خیابااها و پیادهروهای آا

هر آا چیزی که تصیط یرمایه ،قدرت و یا
زکصمت در طی فرایندی خلق میشصد ،فضا اطال
میشصد.

حوزۀ فکری
طرازی

معماری
طرازی

برنامهریزی

مدیریتی

;al., 2008; Carmona et al., 2003; Madanipour, 2003
 .)2010 & 2013پژوهشگران تجربی  -نظری به دنبال آفرینش

تحلیل بر روی رفتار افراد جامعه در قالب مصضصعات جامعهشنایانه و
نحصۀ شکلگیری فضاهای شهری متنایب با ویژگیهای طبقاتی
جامعه
تأکید بر بهرهگیری تصأماا ا مبانی نظری و تجربیات عملی
به دنبال آفرینش فضا و مکاا مصفق شهری
افزایش کیفیت ،عمصمی بصدا فضاهای شهری و جمعپذیر کردا آا

طرازی

روشهای کتابخانهای و تحلیل محتصا و روشهای آماری برای
تحلیل ویژگی های افراد جامعه و فضاهای مصرد ایتفادۀ ایشاا

هر آا چیزی که در شهر با تصجه به تصیعۀ شهری
شکل میگیرد و جامعه با آا درگیر میشصد.

مدیریتی

تدوین اصصل و الاصهای فکری برای ایجاد فضاهای شهری مصفق

فضای مصفق شهری :فضای در دیترس ،فعال،
رازت ،دارای تصصیر ذهنی خصب و دارای بستری
برای معاشرت و جمعشدا در آا

طرازی
مدیریتی
برنامهریزی

فضا و مکان موفق هستند« .فضای شهری موفق» 26دارای چهار
ویژگی اصلی است :الف) در دسترس است؛ ب)مردم در آنجا
مشغول فعالیت هستند؛ ج) فضای راحت و آزادی است و تصویر
ذهنی خوبی دارد؛ و سرانجام ،د) یک مکان قابل معاشرت است
( .)PPS, 2000آنها به اهمیت وجود فضای عمومی شهری
در بافت شهری و استفاده از آن برای ایجاد ارزش در طراحی
و برنامهریزی شهری تأکید میورزند و بیان میکنند ،از آنجا
که فضاهای عمومی موفق ،بسیار خوانا و تحرکزا هستند،
پیوندهای دیداری و اجتماعی خوبی را با نواحی اطراف
خود برقرار میسازند (Carmona, Latham, Swenarton,
 .)& Chatwin, 1996میتوان گفت بحث افزایش «کیفیت
عمومی بودن» فضا و چگونگی افزایش میزان این عمومیت و نیز
جمعپذیری در فضاهای شهری ،از اولویتهای اصلی این جریان
فکری است (;Carmona et al., 2003; Carmona et al., 1996
.)Madanipour, 2003 & 2013; PPS, 2000
نظریهپردازان جریان فکری تجربی  -نظری به دنبال آن هستند
تا یک محیط امن ،جذاب و کاربردی را برای جامعه فراهم
آوردند .در این راستا ،اصول و شیوههایی را پیشنهاد میکنند که
برای ساختن فضاهای شهری و هر چه اجراییشدن این اصول،
مؤثر است .این گروه ،سعی در بهکارگیری دیدی همهجانبه به
موضوع فضاهای شهری دارد ،از قبیل جنبههای ریختشناسی،
ادراکی ،تاریخی ،کالبدی و ...؛ آنها در نگاه نظری ،عالوه بر
بازخوانی نظریههای مرتبط ،مفاهیم مهمی چون اقتصاد و
مدیریت را نیز بازشناسی میکنند و در دنیای عمل و تجربه،
به دنبال نحوۀ اجرا و تحققپذیری مفاهیم و چارچوب نظری
و فکری خود هستند .ایشان در جستجوی مفهومسازی
جدول  .1جریااشنایی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری .مأخذ :ناارندگاا.
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هستند و در کنار این قواعد و الگوها ،در نظریههایشان همواره
بر فرایند رسیدن به راهکار حل مسئله تأکید میکنند .از
تخصصیشدن صرف کارها پرهیز میکنند و معتقدند با علم
به مبانی ،میبایست راهحلها را از تجربه و تئوریها استخراج
کرد (Carmona, 2019; Carmona et al., 2008; Carmona
.)et al., 2003; Carmona et al., 1996
از آنجا که این جریان فکری ،نوین است و بیشتر اندیشمندان
این حوزۀ فکری ،در دهههای اخیر به پویش و ارائۀ مقاالت
و کتاب پرداختهاند (بنگرید به;Bjerkeset & Aspen, 2020
;Franck & Huang, 2020; Karimnia & Haas, 2020

 ،)Leclercq & Pojani, 2020; Rishbeth, 2020پیشبینی
میشود که جریان فکری تجربی  -نظری ،در ادامه بسیار
گسترد هتر از آن چه امروز هست ،شود و خود بتواند
جریانهای فکری دیگری را در دل خود ایجاد و جریانسازی
کند .نظریهپردازن مهمی چون علی مدنیپور و متیو کرمونا
پژوهشهای شاخص و تأثیرگذاری را در این چارچوب ارائه
کردهاند.

بحث و یافتههای پژوهش

نتیجهگیری

در جریانشناسی ارائهشده سعی شد تا با دید گستردهتر به
موضوع فضاهای شهری پرداخته شود و دیدگاههای مختلف
در این خصوص تشریح و تبیین شوند .این جریانشناسی
صرفاً به دنبال دستهبندی نظریهها نبوده ،بلکه نوعی چارچوب
فکری برای اندیشیدن در خصوص موضوع فضاهای شهری

...................................................................

با توجه به مراحل طی شده و با استفاده از سازه و
کرانهای ارائهشده ،گونههای نماینده (جریانهای فکری)
معرفی و تشریح شدند .لذا میتوان در تکمیل جدول  2در
ادامه ،جدول  3را ارائه کرد که عم ً
ال نهایت روش ساخت
گونهشناسی دوبعدی در این مقاله بوده؛ این جدول ارائهکنندۀ
جریانشناسی نظریههای مرتبط با فضاهای شهری و نحوۀ
ارتباط میان اجزای گونهشناسی است.
روش استفادهشده در مقاله و نیز برای
در گامی فراتر از
خروجی ِ
ِ
اینکه درک روشنتری از جریانشناسی ارائهشده حاصل شود،
میتوان جدول  3را به صورت «ساختار درختی» ارائه کرد
(تصویر )1؛ با این توضیح که با توجه به بعد تحلیلی  -تحقیقی
میتوان به سه جریان اصلی ،تحت عنوان «کالنجریان» دست
یافت .با این توضیح ،سه کالنجریان  )1تجربی )2 ،نظری و )3
تجربی  -نظری معرفی میشوند .هر یک از «کالنجریانها»
خود نیز تقسیمبندیها و زیردستههای مربوط به خود را دارند
که همان «جریانهای فکری» معرفیشده هستند؛ تصویر 1
نمای کلی از این جریانشناسی را نمایش میدهد.

را مشخص کرده است .همچنین ،با تعریف و چارچوببندی
جریانهای فکری ،میتوان در خصوص تحقیقهای آتی در
زمینۀ فضاهای شهری ،از یک یا چند جریان فکری استفاده
کرد و در درون آن جریان فکری ،فضاهای شهری موردنظر را
تعریف و مطالعه کرد؛ توسط این جریانشناسی میتوان بهتر
و بیشتر به ادراک آنچه نظریهپردازان از فضاهای شهری مطرح
کردهاند ،دست یافت .بر اساس آنچه ارائه شد رویکردهای
نظری مرتبط با فضاهای شهری را میتوان در قالب سه
کالنجریان و هشت جریان فکری گونهبندی کرد (جدول .)4
در  )1کالنجریان تجربی ،دستاوردهای پژوهش ،از تجربهها
و پرسهزنیهای شهری به دست میآیند .در این کالنجریان
نظریهپرداز بیشتر بر آنچه میبیند ،حس و تجربه میکند،
اهمیت میدهد تا به آنچه در ابعاد نظری تاکنون به آن
پرداخته شده است .در کالنجریان تجربی ،اصول ،چارچوب،
معیارها و شاخصها ،از تجربهها به دست میآیند .لذا این
کالنجریان به ابعاد َعملی نزدیکتر است و قابلیت اجرایی
بیشتر دارد و بدین منظور ،غالباً از روشهای میدانی (مشاهده
و مصاحبه) و آزمایشگاهی بهره میگیرد .کالنجریان تجربی
شامل چهار جریان فکری است )1-1 :جریان فکری تجربی
 فرهنگی  )2-1جریان فکری تجربی  -رفتاری )3-1 ،جریانفکری تجربی  -انتقادی و  )4-1جریان فکری تجربی  -ادراکی
در  )2کالنجریان نظری ،آنچه بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرد بهرهگیری از نظریهها و نیز نقد و بررسی آنهاست.
در این کالنجریان ،موارد بیشتر انتزاعی و ذهنی بوده و
اندیشمندان دستاوردهای پژوهش خود را در قالب نگاه نظری
اعالم میدارند .روشی که بیشتر مورد استفاده کالنجریان
نظری قرار میگیرد مطالعات کتابخانهای و تحلیل محتوا و
خروجی نهایی کار ایشان ارائۀ تئوریهای نظری است .چهار
جریان فکری در ذیل کالنجریان نظری معرفی میگردد:
 )1-2جریان فکری نظری  -روانشناختی )2-2 ،جریان فکری
نظری  -انتقادی )3-2 ،جریان فکری نظری  -اقتصاد سیاسی
و  )4-2جریان فکری نظری -جامعهشناختی.
 )3کالنجریان تجربی  -نظری به دنبال پر کردن خأل میان
بعد تئوری و عملی است .این کالندستۀ فکری دربرگیرندۀ
ی دیدگاههای تجربی و رویکردهای نظری است .استفادۀ
ویژگ 
توأمان از ابعاد نظری و تجربی و نیز دید همهجانبه داشتن
از خصوصیات اصلی کالنجریان تجربی  -نظری است .این
کالنجریان فکری در جستجوی تدوین اصول و معیارهای
طراحی و برنامهریزی برای فضاهای شهری است که
«تحققپذیر» باشند .پژوهشگران تجربی  -نظری به دنبال
آفرینش فضا و مکان موفق شهری و نیز افزایش کیفیت
عمومیبودن فضا و جمعپذیرشدن آن هستند .ایشان از
تخصصیشدن صرف در کارها پرهیز میکنند و معتقدند با علم

..............................................................................
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امین رضاپور و احسان رنجبر

جدول  .3گونهشناسی دوبعدی از جریانشناسی نظریههای مرتبط با فضاهای شهری .مأخذ :نگارندگان.
نام جریان فکری
تجربی  -فرهنای

کالنجریان تجئئئئئئربی

تجربی -انتقادی

جریان فکری

فرانسیا تیبالد ،
جین جیکصبز

تجربی  -ادراکی

کصین لینچ،
دونالد اپلیارد،
ادوارد تی .هال
کریستیاا نصربرگ شصلتز،
ادوارد رلف،
دیصید کانتر

نظری -انتقادی
کالنجریان نظئئئئئئئری

نظری  -اقتصاد ییایی

کالنجریان

ادراکی

نظری – تجربی

رویکرد اصهی
برخصردی هنرگصنه و فرهنگمبنا

تجربی

تجربی  -رفتاری

جامعهشناختی

انتقادی

بٌعد ساختاری

اجتماعی  -سیاسی

مهمترین اندیشمندان
کامیلص ییته ،گصردا کالن ،ادمصند
بیکن ،پاول وکر ،آمصس
راپصپصرت ،راب کریر
یاا گل ،ویلیا اچ وایت
ایاا بنتلی ،ایکار نیصمن،
راجر ترانسیک

نظری  -روااشناختی

بٌعد تحلیلی  -تحقیقی

شیوۀ برخورد با فضاهای شهری
تجربهکردا بافت تاریخی و فضاهای شهری و برریی ماهیت
تصمیمات گذشتااا

نظری

ایتفاده ا تجربههای شهری و پریه نی در فضاهای شهری
معاصر
خصبدیدا شهر و مرد  ،و تحلیل آاها

پارکها ،میادین و خیاباا

طرازی

جستجصی راهزل مشکالت در دروا هماا شهرِ پر ا معضل
تجربهمحصر و ازساسمحصر و دور ا نااه نظری

نقد و برریی وضعیت مصجصد شهرهای معاصر و مدرا

برریی خیابااها و پیادهروها و نحصۀ ایتفادۀ آاها تصیط مرد
در چارچصب انتقادی

خیابااها و پیادهروهای آا

مدیریتی
برنامهریزی

تجزیهوتحلیل تصصر و ادراک ذهنی مرد ا شهر و فضاهای شهری و
تالش برای تغییر و بهبصد تصصیر ذهنی مرد

شنایایی چاصنای ادراک ذهنی مرد بهرهگیری ا روشهای
اندا هگیری رفتاری و ذهنی مرد و تحلیلهای میدانی

خیابااها و میادین شهری

طرازی

بهرهگیری ا رویکردهای فلسفی و روانشنایی
ایجاد معنا و هصیت
ایجاد زا مکاا در فضاهای شهری

پدیدارشناختی :شناخت هر پدیدۀ وابسته به تجربۀ مستقیم و
بیوایطۀ آا پدیده

مکاا ،فضایی با معنا و رویدادمحصر

معماری
طرازی

جریان فکری

برریی و نقد نظریههای متداول فضاهای شهری و تبعات ایتفاده ا
آاها
نقدِ نظری ،بر روی ویژگیهای برنامهریزی شهری مدرا

روشهای کتابخانهای و تحلیل محتصا

هانری لصفصر،
دیصید هاروی،
میشل فصکص،
الکساندر کاتبرت،

نقد و واکاوی ویژگیهای قدرت و یرمایه و نیز روشنیا ی چاصنای
تأثیرات قدرت و یرمایه روی فضا و جامعه و نحصۀ ایتفاده ا فضا
برای زیات و ادامۀ بقای خصد

برریی و شنایایی ویژگیهای یاختار قدرت و یرمایۀ زاکم بر
جامعه و چاصنای اقتصاد ییاییِ فضا ،به عنصاا شیصۀ (اصلی)
برای فضاییکردا تصیط قدرت و یرمایه

تجربی  -فرهنگی
یرگئی چرمائف،
کریستصفر الکساندر،
جین جیکصبز

جریان فکری

نظری – جامعهشناختی

جریان فکری
جصرج یمل،
امیل دورکیم،
آنتصنی گیدنز
متیص کرمصنا،
علی مدنیپصر

تجربی  -انتقادی

هر آا چیزی که تصیط یرمایه ،قدرت و یا
زکصمت در طی فرایندی خلق میشصد ،فضا اطال
میشصد.

روشهای کتابخانهای و تحلیل محتصا و روشهای آماری برای
تحلیل ویژگی های افراد جامعه و فضاهای مصرد ایتفادۀ ایشاا

هر آا چیزی که در شهر با تصجه به تصیعۀ شهری
شکل میگیرد و جامعه با آا درگیر میشصد.

مدیریتی

تدوین اصصل و الاصهای فکری برای ایجاد فضاهای شهری مصفق

فضای مصفق شهری :فضای در دیترس ،فعال،
رازت ،دارای تصصیر ذهنی خصب و دارای بستری
برای معاشرت و جمعشدا در آا

طرازی
مدیریتی
برنامهریزی

نظری – اقتصاد سیاسی
جریان فکری

جریان فکری

جریان فکری

تجربی  -ادراکی

نظری – روانشناختی

....................................................................

تجربی  -نظری
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نظری  -انتقادی

جدول  .1جریااشنایی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری .مأخذ :ناارندگاا.

تصویر  .1ساختار درختی از جریانشناسی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری .مأخذ :نگارندگان.

برنامهریزی

مدیریتی

تجربی  -رفتاری

تحلیل بر روی رفتار افراد جامعه در قالب مصضصعات جامعهشنایانه و
نحصۀ شکلگیری فضاهای شهری متنایب با ویژگیهای طبقاتی
جامعه
تأکید بر بهرهگیری تصأماا ا مبانی نظری و تجربیات عملی
به دنبال آفرینش فضا و مکاا مصفق شهری
افزایش کیفیت ،عمصمی بصدا فضاهای شهری و جمعپذیر کردا آا

خیابااها و پیادهروهای آا

جریان فکری

جریان فکری

..............................................................................

مفهوم فضاهای شهری
فضایی ایت که تصیط عناصر کالبدی ازاطه،
محدود و محصصر شده ایت

حوزۀ فکری
طرازی

نشریۀ علمی باغ نظر / 20-5 ،)107(19 ،اردیبهشت 1401

جدول  .4جریانشناسی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری .مأخذ :نگارندگان.

کالنجریان تجئئئئئئربی
کالنجریان

نظری – تجربی

جامعهشناختی

نظری  -اقتصاد ییایی

نظری -انتقادی

نظری  -روااشناختی

تجربی  -ادراکی

تجربی -انتقادی

تجربی  -رفتاری

تجربی  -فرهنای

نام جریان فکری

جصرج یمل،
امیل دورکیم،
آنتصنی گیدنز
متیص کرمصنا،
علی مدنیپصر

هانری لصفصر،
دیصید هاروی،
میشل فصکص،
الکساندر کاتبرت،

یرگئی چرمائف،
کریستصفر الکساندر،
جین جیکصبز

کصین لینچ،
دونالد اپلیارد،
ادوارد تی .هال
کریستیاا نصربرگ شصلتز،
ادوارد رلف،
دیصید کانتر

فرانسیا تیبالد ،
جین جیکصبز

یاا گل ،ویلیا اچ وایت
ایاا بنتلی ،ایکار نیصمن،
راجر ترانسیک

مهمترین اندیشمندان
کامیلص ییته ،گصردا کالن ،ادمصند
بیکن ،پاول وکر ،آمصس
راپصپصرت ،راب کریر

تدوین اصصل و الاصهای فکری برای ایجاد فضاهای شهری مصفق

روشهای کتابخانهای و تحلیل محتصا و روشهای آماری برای
تحلیل ویژگی های افراد جامعه و فضاهای مصرد ایتفادۀ ایشاا

برریی و شنایایی ویژگیهای یاختار قدرت و یرمایۀ زاکم بر
جامعه و چاصنای اقتصاد ییاییِ فضا ،به عنصاا شیصۀ (اصلی)
برای فضاییکردا تصیط قدرت و یرمایه

روشهای کتابخانهای و تحلیل محتصا

پدیدارشناختی :شناخت هر پدیدۀ وابسته به تجربۀ مستقیم و
بیوایطۀ آا پدیده

شنایایی چاصنای ادراک ذهنی مرد بهرهگیری ا روشهای
اندا هگیری رفتاری و ذهنی مرد و تحلیلهای میدانی

برریی خیابااها و پیادهروها و نحصۀ ایتفادۀ آاها تصیط مرد
در چارچصب انتقادی

ایتفاده ا تجربههای شهری و پریه نی در فضاهای شهری
معاصر
خصبدیدا شهر و مرد  ،و تحلیل آاها

جدول  .1جریااشنایی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری .مأخذ :ناارندگاا.

تحلیل بر روی رفتار افراد جامعه در قالب مصضصعات جامعهشنایانه و
نحصۀ شکلگیری فضاهای شهری متنایب با ویژگیهای طبقاتی
جامعه
تأکید بر بهرهگیری تصأماا ا مبانی نظری و تجربیات عملی
به دنبال آفرینش فضا و مکاا مصفق شهری
افزایش کیفیت ،عمصمی بصدا فضاهای شهری و جمعپذیر کردا آا

نقد و واکاوی ویژگیهای قدرت و یرمایه و نیز روشنیا ی چاصنای
تأثیرات قدرت و یرمایه روی فضا و جامعه و نحصۀ ایتفاده ا فضا
برای زیات و ادامۀ بقای خصد

برریی و نقد نظریههای متداول فضاهای شهری و تبعات ایتفاده ا
آاها
نقدِ نظری ،بر روی ویژگیهای برنامهریزی شهری مدرا

بهرهگیری ا رویکردهای فلسفی و روانشنایی
ایجاد معنا و هصیت
ایجاد زا مکاا در فضاهای شهری

تجزیهوتحلیل تصصر و ادراک ذهنی مرد ا شهر و فضاهای شهری و
تالش برای تغییر و بهبصد تصصیر ذهنی مرد

نقد و برریی وضعیت مصجصد شهرهای معاصر و مدرا

جستجصی راهزل مشکالت در دروا هماا شهرِ پر ا معضل
تجربهمحصر و ازساسمحصر و دور ا نااه نظری

رویکرد اصهی
برخصردی هنرگصنه و فرهنگمبنا

شیوۀ برخورد با فضاهای شهری
تجربهکردا بافت تاریخی و فضاهای شهری و برریی ماهیت
تصمیمات گذشتااا

..............................................................................

فضای مصفق شهری :فضای در دیترس ،فعال،
رازت ،دارای تصصیر ذهنی خصب و دارای بستری
برای معاشرت و جمعشدا در آا

هر آا چیزی که در شهر با تصجه به تصیعۀ شهری
شکل میگیرد و جامعه با آا درگیر میشصد.

هر آا چیزی که تصیط یرمایه ،قدرت و یا
زکصمت در طی فرایندی خلق میشصد ،فضا اطال
میشصد.

خیابااها و پیادهروهای آا

مکاا ،فضایی با معنا و رویدادمحصر

خیابااها و میادین شهری

خیابااها و پیادهروهای آا

پارکها ،میادین و خیاباا

طرازی
مدیریتی
برنامهریزی

مدیریتی

مدیریتی

برنامهریزی

معماری
طرازی

طرازی

مدیریتی
برنامهریزی

طرازی

مفهوم فضاهای شهری
فضایی ایت که تصیط عناصر کالبدی ازاطه،
محدود و محصصر شده ایت

حوزۀ فکری
طرازی

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

...................................................................

17
کالنجریان نظئئئئئئئری

امین رضاپور و احسان رنجبر

به مبانی ،میبایست راهحلها را از تجربهها و تئوریها استخراج
کرد.

....................................................................

پینوشت

 .1استفاده از عبارت فضاهای شهری ( )Urban Spacesبه جای عبارت فضای شهری
( )Urban Spaceبه این علت بوده است که عبارت «فضای شهری» (به صورت مفرد)
میتواند ابهامزا باشد و چندخوانی ایجاد کند؛ به عبارت روشنتر ،میتوان برای آن مصادیق
گوناگونی را یافت و در نحلههای فکری مختلف ،کاربردها و تعاریف متنوع و متفاوتی برای
«فضای شهری» پیدا کرد؛ برای نمونه کلمۀ «فضا و فضای شهری» در نگاه اقتصا ِد سیاسی
هر آن چیزی است که توسط سرمایه و سرمایهداری ایجاد و تولید میشود ،حال آنکه از
نگاه برخی از شهرسازان ،بیشتر به اماکن باز اشاره دارد که دارای تعامالت اجتماعی است؛
یا در نگاههای معماری و مقیاسهای کوچکتر ،حتی فضاهای معمارانه و داخلی هم جزئی
از فضای شهری قلمداد میشوند .لذا این تفاوتها در تعاریف از «فضای شهری» باعث
ایجاد چندخوانی میشود ،لیکن تنها نقطۀ مشترک بین همۀ این تعریفها این است که
هر یک از این فضاها در نهایت در بافت شهری وجود دارند؛ بنابراین ،برای اینکه در انتخاب
واژه جامعیتی وجود داشته باشد و به نوعی همپوشانی فضاهای مختلف را در شهر تصویر
کند ،بهتر است به جای استفاده از عبارت «فضای شهری» از «فضـاهــای شهری» (به
صورت جمع) استفاده شود که نمایانگر این فراوانی و تنوع باشد .گرچه تعریف و تدقیق
این موضوع خود به یک پژوهش مجزا نیازمند خواهد بود.
 .2دیدگاه اکولوژیستها :این مکتب سعی کرده است تا مفاهیم زیستشناختی را برای
فهم شهر به کار گیرد (افروغ.)1394 ،
 .3دیدگاه فرهنگگرایی :تعابیری که از یکسو بیانگر اختالف و تنشی است که
نظریهپردازان این دستۀ فکری ،بین زندگی روستایی و زندگی شهری قائل بوده و از سوی
دیگر تا حدی بیانگر تمایل آنان به زندگی با فرهنگی روستایی است (همان).
 .4دیدگاه روابط قدرت و مدیریتمداری :درگیریهای سیاسی حول کاربری زمین ،انزوای
اجتماعی ،محرومیتهای آموزشی طبقۀ کارگر و ( ...همان).
 .5دیدگاه پدیدهگرایی :این دیدگاه دارای موضعی تقریباً نافضایی است که میگوید شهر و
فضای شهری درواقع چیزی جز یک پدیده نیست ...شهر یک هستی مستقل و یک نظام
عملکننده نیست که بتوان دربارۀ آن نظریه ارائه کرد (همان).
.6دیدگاهاقتصادسیاسیفضابرخالفدیدگاههایقبلکمابیشحولوحوشمسئلۀشهر
شکلگرفته ...درواقع داللتهای فضایی مباحث گستردهتر را در دستور کار خود قرار داده
است ،مباحثی که به یک معنا معطوف به بعد اقتصادی و روابط ناشی از آن بود؛ مباحثی
که بهگونهای ریشه در مارکسیسم داشت (همان).
 .7دیدگاههای جامعهشناسی غیر فضایی شهری :با پشت سر گذاشتن مراحل فضایی و
نافضایی ...به ارائۀ رویکردی بینابینی در ارتباط با مقوالت فضایی با فرایندهای اجتماعی
میپردازد (همان).
 .8ساختارگرایان :افرادی چون متیو کرمونا ،ریچارد راجرز ،کلیف ماتین ،ادموند بیکن ،پاول
زوکر ،راب کریر (پورجعفر.)1395 ،
 .9ادراکگریان بر این باورند که ساکنان شهر بهوسیلۀ حواس پنجگانه تمایز فضاها و
مکانها را درک میکنند .این ادراک بر مبنای دریافت ساکنان از شهر است (همان).
 .10رفتارگرایان :بر این باورند که طراحی فضای شهری بایستی بر اساس نیازهای روحی
روانی افراد جامعه صورت بپذیرد .در این رابطه شناخت نیازها ،فعالیتها و نحوۀ ادراک و
رفتارهای انسان در اولویت است (همان).
 .11روانشناسان محیطی :آنها روابط متقابل انسان و محیط را دستمایۀ کار خویش قرار
دادهاند و از آن برای طراحی فضاهای شهری بهره بردهاند .تأثیری که انسان بر محیط و
محیط بر انسان میگذارد باید مورد توجه قرار گیرد ( (همان).
 )Conceptual Strategy( .12راهبرد مفهومی :با استفاده از مفاهیم بنیادی و از کل به جزء
رفتن ،با الگویی شبیه به آنچه در تحقیق به رویکرد قیاسی مشهور شده ،مفاهیم به اجزای
کوچکتر تقلیل مییابند .در این راهبرد سازههای ذهنی یا طبقات و حتی گونهها بدون
توجه به مابهازای موجود و تجربی تعریف میشوند (.)Bailey, 1994 & 2011
Empirical Strategy .13
 )Operational Strategy( .14راهبرد عملیاتی :ترکیبی از راهبرد تجربی و مفهومی را
مدنظر قرار میدهد .این راهبرد محصول رفتوبرگشت بین مفاهیم و مصادیق است و
برآمده از بهکارگیری توأمان قیاس و استقرار (.)Bailey, 1994; Latifi, 2018
مفاهیم نظری بنا شدهاند که به عنوان
 .15سازهها /مفاهیم کرانساز /ابعاد :گونهها بر روی
ِ
سازههای نخستین یا مفاهیم کرانساز معرفی میشوند .در این راستا در گونهشناسی دو
بعدی ،هر بعد نشاندهندۀ یک نوع سازه است .بدیهی است که یک محقق میتواند با
انتخاب مفاهیم کرانساز متفاوت ،گونهشناسی متمایزی را از مصادیق یکسان نشان دهد
(.)Bailey, 1994 & 2011; Doty & Glick, 1994

..............................................................................
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 .16کران :هر سازه یا بعد شامل چند کران میشود .گونهشناسی ،به سبب تمایزی که بین
مصادیق ایجاد میکند ،خواهناخواه نوعی مرزبندی را ایجاد میکند .به این مرزبندی در
گونهشناسی«کران»گفتهمیشود.کرانهاویژگیهایمشترکبرخیازگونههامیباشند
که در ارتباط دودویی با یکدیگر قرار میگیرند و گونهها از ویژگیهای آنها برخوردار
هستند (.)Bailey, 1994; Smith, 2002
.17گونه مفهوم و چارچوبی است که از مجموعهای مصادیق همسان انگاشته شده ،شکل
یافته است و برچسبی برای مصادیق خارجی یا ذهنی است (‐Martín‐Peña & Díaz
 .)Garrido, 2008; Smith, 2002گونهها بر حسب کاربرد و نحوۀ قرارگرفتن آنها در
گونهشناسی به گونههای قطبی ،گونههای نماینده ،گونههای معیار (شاخص) و گونههای
آرمانی قابل دستهبندی هستند .در گونههای قطبی ( )Polar typesدستکم دو گونه
وجود دارند که مخالف یکدیگرند و در دو سر طیف قرار میگیرند .گونههای نماینده
( )Representative typesدر واقع نمایندۀ دستهای از مصادیق عینی یا ذهنی هستند.
گونههای معیار /شاخص ( )Criteria typesدارای اهمیت باالیی است و میتواند به عنوان
معیار و شاخص برای مقایسه استفاده شود .گونۀ آرمانی ( )Ideal typeگونهای نیست که
واقعیتراتبیینکندبلکهبیشتر یک مفهوم انتزاعیودستنیافتنیودرعینحالمطلوب
است که توسط محقق ساخته شده تا افقی را برای سنجش تناسب پدیدهها با یک الگوی
ایدئال میسر سازد ( ;Latifi, 2018نیومن.)1389 ،
 .18این تفاوت در نحوۀ درک از فضاهای شهری ،با اصطالحاتی چون شهری شخصی
شده ( )PersonalCityیا دانش شهری ( )Urban Knowledgeبه کار میرود (Appleyard,
.)1976
Space .19
Place .20
 .21آنچه در جریان فکری نظری  -روانشناختی مورد تأکید قرار میگیرد ،همین «فقدان
حس مکان در فضاهای شهری» است .این گروه معتقدند زندگی درون فضا رخ میدهد
و مکان میگیرد؛ بهعبارتدیگر ،معنای ادراکشده از محیط ،دارای جنبهای فضایی است
که چارچوبی را برای اعمال انسان (رفتارها) مشخص میکند؛ این چارچوبِ رفتاری در
شهر ،همواره دارای جنبۀ فضایی است که موجب احراز و بدست آوردن هویت میشود.
The creation of place .22
« .23هژمونی» بر این موضوع تأکید میکند که طبقۀ مسلط ،برای تسلط خود نه تنها از
نظر سیاسی و اقتصادی جامعه را زیر نظارت دارد ،بلکه شیوۀ خود را بر روابط اجتماعی
چنان همهگیر میکند که برای افراد جامعه به صورت «عقل سلیم» در میآید و آنانی که
زیر تسلط قرار میگیرند این نگرش را همچون پارهای از «نظم طبیعی» جهان میپذیرند
(آشوری .)۱۳۸۷،اما قدرت و سرمایه چگونه این کار را میکند؟ با ایجاد فضاهایی که بتواند
انضباطهای مورد نیاز خود را در جامعه انتشار دهد؛ این فضاها در جریان نظری -اقتصاد
سیاسی ،میتواند مدرسه ،خانه ،محل کار ،زندان ،محل تفریح و هر فضایی باشد که این
نظم مورد نظر را انتقال دهد؛ در این فضاها ،روشهای انضباطی از قبیل تشویق ،تنبیه،
تعلیم و تربیت ،روشهای ایجاد هژمونی میشوند و به قول فوکو «چشم قدرت» بدون
آنکه زیر سؤال برود بر جامعه تحمیل میشود و ناظر همیشگی خواهد بود و همچنین از
نظر هاروی بدین طریق ،ارزش سرمایه و قدرت به زندگی روزمره القا میشود (Zieleniec,
.)2007
 .24فتیشیسم ( ،)Fetishismبا عبارتی چون «بتوارگی»« ،شیءوارگی» و «شیءشدگی»
فتیشیسم کاالئی ،فرایندی است که سازندگان آن فراموش میکنند که
ترجمه شده است.
ِ
کار و تالش خود آنها بوده که به کاال ارزش دادهاست؛ ولی این اعتقاد به وجود میآید که
ارزش کاال از طبیعت خود محصول ناشی میشود و ناشی از فروش بازار آن است .این طرز
نگرش باعث از میان رفتن کنترل فرد یا افراد بر کاالها میشود و آن را بهمثابۀ واقعیتی
اجتماعی فراسوی ارادۀ آدمی میبینند .پس شیءوارگی فرایندی است که این اعتقاد را
پدید میآورد که کاالها و همچنین رفتارهایی که توسط انسان بوجود آمده است طبیعی،
عام و مطلق هستند و اینکه سازمانها و ساختارها از کنترل آدمی خارجاند .در این دید نه
تنها کاال در حد شیء بلکه کل ساختارهای جامعه چون شیء تلقی میشوند.
 .25هم ۀ چیزهای طبیعی (کوه ،جنگل ،زمین و  )...و غیر طبیعی (موجودات بیجان)،
بنا بر نگاه هستیشناختی نمیتوانند کاال (چیز قابل فروش) باشند یا کاال بشوند؛ اما
سرمایهداری میکوشد همۀ آنها را به چیزهایی قابل تملک ،توارث و خرید و فروش
منطق شیوۀ سرمایهداری به
تبدیل کند .از این رو میتوان گفت ،آن چیزها بهواسطۀ
ِ
نحوی «کاال» میشوند .کاالییشدن فضا نیز از این مفهوم تبعیت میکند.
Great Public Space .26
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