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 پیشگفتار

ای چهار سال مطالعه و پژوهش برای یافتن مبنایی نظری برای طراحی شهری است. پروژه حاصلاین کتاب 
که در دو مرحله انجام گرفت. یک مرحله انتشار مجموعه مقاالتی بود که در جریان انجام این پژوهش مورد 

ام قبلیود اختصاص دادند؛ که در کتاب خوانش و بررسی قرار گرفته بودند و دو سال اول این پروژه را به خ
هدف . به چهار هدف رسیداند. این پروژه گردآوری و تدوین شده و به طبع رسیده هاطراحی کردن شهریعنی 

هدف اند. هگرفت اشنادیده طراحان شهری عموما   که است ایحوزه اولش همانا رسیدن به خوانشی انتقادی در
نظریه انتقادی و  طرفبهتواند میجریان اصلی "نظریه طراحی شهری"  گفتپیشنهادی بود که میوم د

ها بود که بتوانم رسیدن به قالبی در هر دوی این کتاب ینسومهدف . حرکت کندهای اقتصاد سیاسی جریان
کند و وز پیدا میی براجازهایدئولوژیک  یهاگردشاز مصالحی نشان دهم که در  ایبندیصورتساختار و 

بتواند از ـ  پژوهدانش مخاطبو  النیالتحصفارغای و های حرفههای مختلف ـ آدمافرادی از رشته حالدرعین
همراه کرد قالب مقاالت نوشته شده با خوانشی است که خواننده چهارم هدف ها استفاده کند و این نظریه

در همین  کاررفتهبهتشابهاتی با اصول  متوجهوانده باشد کند، به خاطر همین هر کسی که کتاب قبلی را خمی
 .این کتاب هایبندیصورتشود، اصول و البته ساختار و کتاب می

تری باشد بر کتاب قبلی را حفظ بکنم تا توضیح دقیق ام ساختاراین کتاب دو سال تحقیق برده. سعی کرده
ها امتداد هر دوی این کتاب. بتوانم دانشی مناسب در طراحی شهری ارائه بدهم گونهاینتر و جزییاتی خاص

دهم مکمل همدیگر استفاده شوند. وقتی به مقاالت جلد اول ارجاع می صورتبهیک پروژه هستند و باید 
م را ای برای جلد دوپس در واقع جلد اول حکم پایگاه داده. کنماستفاده می ط شاز کد  گذاریعالمتبرای 

 کند.بازی می
که  طوریهمانای برای طراحی شهری ارائه بدهم. در نوشتن جلد دوم هدفم این نبوده که تئوری تازه

اید ها توانستهای از آناند البته عدهاند و تمامی ناموفق بودههای مختلفی در چنین دامی افتادهبینیم نویسندهمی
ی مختلف طراحی شهری ارائه بدهند و هر کدامشان به قیمت گزاف هاو معتبری از جنبه تحسینقابلهای مدل
در این دوران هر  ا  طراحی تمام شده. ضمن ندیفرآوواکنش اساسی ما بین روابط اجتماعی و سازی کنشساده

ی تئوری بنویسند مجبور از روی طناب باریکی حرکت کند، طنابی که از بین دو ای که بخواهد دربارهنویسنده
ی تئوری رد ا برای ارائهتالشی ر هرگونه مدرنیستینقد پستگذرد. در یک سمت می خالف خوانمنیرو 

زنند و در نهایت تئوری را خواه میبرچسب ساختارگرا یا تمامیت راحتیبههایی که د، همانکنمی
رشی ادل آنبه  راحتیبهمدرنیسم در جهت رد تفکر ساختاری نامند. از طرف دیگر پستمی پذیرشغیرقابل

 مبهم است.« دیگرانی»صداها و  و یسخن ورزکه هزار تکه است و دچار  غلتدیمای روشنفکرانه



های گوناگون از معماری و مطالعات های علمی و تخصصبسیاری از رشته یسروکلهدر این بین 
شود و ما متوجه شهری پیدا می شناسیجامعهریزی شهری و فرهنگی گرفته تا جغرافیای شهری و برنامه

تاریخی و جمعی لحاظ شود، به  صورتبهتوانسته ی طراحی شهری میشویم که چطور دانشی که در بدنهمی
ها بوده ی این رشتهطراحی شهری همواره مستعمره نوعیبهها وارد شده و ی این رشتهشکلی پراکنده در بدنه

 است.
 طورهمانام تا یک نظریه برای طراحی شهری ارائه کنم. چراکه نداشتهسعی  وجههیچبهدر این پروژه من 

اند و مشابه افتاده یچالهچنین قصدی کرده، در یک  پردازاننظریهکه در ادامه خواهیم دید، تا کنون بسیاری از 
خالف گیر امروزه در میان دو نیروی م پردازاننظریهی بر این مجموعه عالوهاند. در این راه شکست خورده

رو هستند و از طرف دیگر با ساختارگرایی. که روبه مدرنیسمپستی انتقادی . از یک سو با نظریهاندافتاده
ی مستقیم آن چیزی است که من در طراحی کردن گیرد. این نتیجهمدرن قرار میی مقابل نظریه پستنقطه

ی نامتوازن بوده دیگری تا کنون، یک توسعه یههر توسعام، این که توسعه در دانش هم مثل شهر به آن رسیده
 است.

بندی دانش حول بررسی موضوع اقتصاد سیاسی من قصد دارم تا به اصولی دست پیدا با استفاده از شبکه
ی طراحی شهری را به هم متصل کنم. اما هرچند که کتاب بر مبنای اقتصاد سیاسی شده پارهپارهکنم تا دانش 

های ی پارادایممجموعه مرحلهبهمرحلهبندد و ها هم نمیخود را روی سایر پارادایم رود اما چشمپیش می
 دهد.موجود روی موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار می

ی محیط ساخته خواهند در زمینهشود که می، به تمامی کسانی پیشنهاد میریخت شهربه این اعتبار 
ای در این متن، افتراقی ی اصلی مباحث نظریهداشته باشند. هسته یشروتریپشده و فضای شهری مطالعات 

های جهان غرب و شرق قرار دارد. در غرب از زمان وقوع انقالب صنعتی در قرن است که میان ایدئولوژی
کشی بوده است و در شرق بیشتر ی اصلی ایجاد ارزش اضافی از مسیر استعمار و بهرههجده و نوزده، مسئله

ها را غارت کردند. غربی آن یکشورهاهایی که زمین، مالکیت و توسعه آن بوده است. زمین ر  بحث بر س
 غربی بوده است. یکشورهاامپریالیسم و به دنبال آن استعمار در این بحث، یک استراتژی برای توسعه در 

 یهستند، چارچوب ریساخته شده درگ طیبا مح نوعیبهکه  یکسانتمام  یشهر، برا ختیبهتر، ر انیبه ب
 فیط یمطالعات یازهاین یشده که بتواند پاسخگو یزیرطرح ی. کتاب به شکلکندیم شنهادیپ یمطالعات
ط ساخته شده گرفته تا یمرتبط با مح یگانهسه یهاپژوهان در رشتهباشد از دانش نشیاز مخاطب یاگسترده

 یهاندیبه فرآ ترعمیق یقصد دارند تا نگاه یکه هرکدام به شکل یآموختگاندانشحوزه و تا  یافعاالن حرفه
 یامرتبه تواندیاست، م یاز تفکر انتقاد ایمرتبه شیاز آنجا که پ یشهر یداشته باشند. چراکه طراح یطراح

 یکتاب بخصوص برا نیها. ااز رشته یاریآموختگان در بساز دانش یعیوس فیط یباشد برا یجهان یاز دانش
 یشهر یایجغراف ،یشهر یزیربرنامه ،یمنظر، مطالعات فرهنگ یمعمار ،یمعمار یهاآموختگان رشتهشدان

است و  ییهاآموزه یحاو مهندسی عمران یهاشیقالت و گراتامالک و مس تیریهمچون مد ییهاو رشته
 یداربست روشنفکرانه. هرچند که کندیها ارائه مکردن شهر یطراح یرا به مقوله یارشتهانیم یکردیرو



. من ستیاعتنا نیب هامیپارادا ریرو نسبت به سا شیفضا است، اما متن پ یاسیکتاب برآمده از اقتصاد س
ها کردن شهر یاحکار طر یمواد نظر یآورکار را در خالل جمع یکه سنگ بنا یکردم زمان دایپ یوافر یآگاه

را مد  یاندازچشم نیحوزه هرگز چن نیدر ا نگاشته شدهمتون  یعمده خ،یتار نیتا ا کهنینسبت به ا ختمیریم
، گذشته نیموضوع اختصاص دارد. از ا نیکتاب به هم نیاز فصل اول ا یتوجهقابلاند که بخش نظر نداشته

کنند.  دایپ یشتریدارند تا دست کم وضوح ب ازیمالحظات، ن نیبه ا دنیاز رس شی، پحوزه نیاز متون ا یاریبس
 یغرب یهادستاورد یحاصل تمرکز بر رو شود،یها پرداخته مکتاب به آن نیکه در ا ینکات شتریب یقومالاحتبه

 نیقائل شدن چن لیداده. دل لیبحث را تشک یعمده یشمال یکایمشخص آنچه در اروپا و آمر طوربهاست، 
متفاوت  کلبهدو  نیا انیرابطه م نیغالب در ا میتوسعه و پارادا یوهیاست که ش نیشرق و غرب ا انیم یزیتما

 دارهیسرما سمیالیامپر یهاهیپا یریگمنجر به شکل ن،یقرن هجده و نوزده در مغرب زم یاست. انقالب صنعت
به شکل  شهیهم ایآس یپهنه رد یطلبتوسعه کهیدرصورترا دامن زد.  یشهر توسعه شتابانتر شد که بعد

به  نیسرزم نیدر ا نیهمراه بوده است. زم یگریمتحدالشکل از ساخت د ختیر کی یجهیدر نت یاستعمار
( 1919-1914) اول ریگعالمآن جنگ  یجهیشد که نت کیزمانه تفک یهاقدرت ترینبزرگاز  یدست برخ

شد.  سازیپیاده نیو چ یدر هند مالز ایتانیبه دست دولت بر یاقدامات نیشاخص از چن ینمونه کیبود. 
 نیمداخله کرد. همچن یهلند در اندونز ن،یبرد و مشابه به ا شیالئوس و کامبوج پ تنام،یکار را در و زیفرانسه ن

را در  توسعه یهاهیبودند که پا یو استعمارگر سمیالیامپر نیاعمال کرد. ا نیدست را در چ نیاز ا یژاپن اقدامات
 .ایو نه در آس تندغرب ساخ

شکل گرفته است، که  یاز مازاد محصوالت صنعت یانبوه دیتول هیبر پاتوسعه که  ینظام غرب برخالف
 نیزم هیرا بر پا یطلبنظام توسعه کیناقص  فایاست کیبا  ایاست، آس یدارهیو سرما سمیالیامپر یربنایز
و توسعه بازار  هیمواد اول تأمین یشده بود برا یزیربرنامه یها و دول غربکرد که آن هم به دست نظام یزیرهیپا

 پنهان سمیالیامپرمشرق را در برنگرفت. که درواقع  سمیالیکه گمان رود که امپر ستیآن معنا ن نیفروش. البته ا
 یدر آن نقش نیاست که امروز هم چ توجهقابل ا،یجنوب شرق آس یو منطقه نیهمچون چ ییدر کشورها

 ندیفرآ کی یمثابهبه یشهر ختیر دیو تول یشهر یتوسعه. هرچند که برخالف آنکه کندیم فایرا ا توجهقابل
 یخیتار یشرویاز پ یمتفاوت یهاروند یبرمبنا هانیاست، اما ا در برگرفتههم شرق و هم غرب را  یخیتار

 که ستیکردم، شاهد آن بودم که امکان آن ن یزندگ ایو استرال ایکه در آس یسال ستیب یانجام گرفته است. ط
 موضوع   نیآنکه بتوانم به ا یمتن واحد به آزمون گذاشت، پس برا کیرا در  یخیتار یهایشرویپ نیا یهردو

 کنم. فیتعر یگرید یپروژه کی دیبپردازم با افتادهازقلم عمدتا  
 



 مقدمه

مردم در مادیات به دنبال حقیقت هستند چرا که جای دیگری برای 
 وجود ندارد.جستجوی آن 

 علی طارق

 های طراحی شهریخاستگاه
و اینکه این  است های ملموسشانریخت بهچگونگی و چطور رسیدن شهرها طراحی شهری علم شناخت 

شوند. طراحی شهری هنر طراحی کردن شهر دچار تغییر و دگرگونی می یندهایفرآها چگونه و در چه ریخت
ی این . درواقع طراحی شهری مطالعهشهرها یا از میان رفتن نمو رشد و گیی چگوننیست دانشی است درباره

 و به موازات این علم اندهای خاصی از فضا تبلور یافتهها هرکدام چگونه در ریختموضوع است که تمدن
که ظرف  قدرهمان شهرهاکند. های خاصی هم مطالعه میریخت آمدن به وجود یندهایفرآی درباره قطعا  

گر پراکنش اطالعات زبانی هم هستند،  های اجرااجتماعی هستند، روش یهارخ دادهو  هاندیفرآمادی 
جهانی است که ما در آن  نبیانی هم هستند که درواقع بازنمای نمادی فردمنحصربههای روش طورهمین

های ا و نظامهایدئولوژی و های خاصی از فلسفهها هریک تاریخ خود را دارند و نحوهسکنی داریم. این روش
و در طول زمان تداوم یافته و  تدریجبهی خود دارند که معنوی و اشکال مختلف نگریستن به مسائل را ضمیمه

هم از این معانی  شهرهای معنی است، پس کننده ءها و اعمال بشر القااند. از آنجا که تمامی کنشکامل شده
ی و مجموعه شهرهاتوان پنداشت های بیانی منحصر آری نیستند. به این اعتبار میو از این روش

های معانی و ، آلبومی از خاطرات جمعی، تداعینهای نمادیانسانی، انباشته از سرمایه یهاگاهسکونت
شه ناگزیر است به انتشار معانی هستند که درنهایت طراحی شهری همی یمتعدد یهاها و خصومترعایت

 های شهری مشخص بپردازد.شهری خاص در انضمام ریخت
علوم اجتماعی، به  ی مادر  انشعابات رشته یدر محدودهبایست برای انجام این مهم، طراح شهری می

 شهرهاچرا  نگاه کند و از این مسیر به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آنی خالقه یندهایفرآی بشری و تجربه
اجتماعی حول محور تنها  یندهایفرآ» گویدمی ریینظر اندرو س  طوری که همان؟ اندبه شکل امروز در آمده

ییر این است (Sayer, 1984) «گردند.یک گشتاور نمی مردم بنا به تعریف مشخصی در درون و که  منظور س 
 .کنندمحیط و فضا زندگی می حول

یکدیگر  یاندازهبه و تا میزان مشخصی هر دو کرده طراحی شهری، به موازات حیات مدنی پیشروی می
و ابزارهای خاصی  دستور کاراز برای سامان دادن نظام اجتماعی خود های باستانی . بسیاری از تمدنبودند

که بسیاری  یشهرهااستادیوم داشت و  و لیستان، آگورا تئاتر، پ  کردند. برای مثال یونان در عهد باساستفاده می



نگام کردند. معمارها هبندی اراضی شهری استفاده میاز نظام شبکه بودندی آسیای میانه خاص منطقه اکثرا  
یعنی در کشور یونان و بسیاری دیگر از قلمروها در عهد باستان، نیازی  در چنین بستری، هاساختمانطراحی 

بسیاری از مناطق جهان، ریخت شهری  شد. دربرای جدا کردن مفهوم طراحی شهری از معماری حس نمی
ی اجتماعی و معماری بومی. شهرها در توافق با گرفتهالجرم تابعی بود از وضع طبیعی زمین، نظام شکل

، امور پدافندی و مالحظاتی از این وهواآب، یابیمکانطبیعی قرار دارند، همچنین در رابطه با  تغیرالیقوانین 
دست. فارغ از این نکته، مالحظات عملکردی، اقتصادی، سیاسی و مسائل خاص مذهبی پیچیدگی عظیمی 

 کنند.آن رشد و نمو می سبر اسا شهرهاکند که را نهادینه می
های ی سازماندهیدانش راستین دربارهدادند شهرها به رشد کالبدی خود ادامه می طول مدتی که در تمام

اجتماعی مجبور بود منتظر بماند تا علوم اجتماعی مدرن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل بیستم بسیط شود، 
 هیرماسی حماسی مارکس در سه مجلد با عنوان داری صنعتی در منظومهی سرمایهه نتایج توسعهزمانی ک

 آنهای تمدن و ناخرسندیزیمل و کتاب فروید با عنوان ی جورج نوشته (1900) ی پولفلسفه ،(1894)
یکدیگر  در کناری ماکس وبر به طبع برسد. این کتب ( نوشته1968) جامعهاقتصاد و ( و کتاب 1931)

که فهم درست زندگی های اجتماعی شدند و ثابت کردند گیری جریانی پرنفوذ در تحلیلشکل منجر به
 ی نهان اقتصادی و اجتماعی شهرهای مورد نظر است. همراه با این اقداماتشهری در گرو فهم صحیح شبکه

شد که  انکاررقابلیغو جایگاه پیدا کردن علوم اجتماعی، این گزاره دیگر  ی بسیاری ژرف و سترگروشنفکرانه
اینکه  ی دیگر. گزارهاست دار و دیرپاریشه و یار قویحاصل نیروهایی بس ودوامی جهان مادی ما محصول بی

با فضا و شهر و به طبع آن، ریخت شهر  آثارشانمستقیم در  صورتبهکدام از این اندیشمندان بزرگ هیچ
ی تفکر اروپایی و در شهر وین در شیوه نضمنی و نمادی صورتبهبسیاری از مالحظات  ولی اندنشده مواجه

 یافت.در این خصوص قوام 
تو واگنر در جریان طراحی کردن درواقع تخاصمی که میان دو معمار بزرگ وینی، یعنی کامیلو سیته و ا  

قرن  متفاوت اندازچشمجا گرفته بود، به شکل نمادی دو  نوار آهنگینمرکز شهر وین که در طوق بلواری به نام 
یک قرن پیش در وضعی مشابه، مفهوم تقریبا   در رابطه با فضا، شهر و ریخت شهری را ترسیم نمود. یبیستم

های مرتبط با معنی دنیای مدرن طراحی شهری قلمرو عمومی طراحی شهری را از مسیر ارجاع دادن به چرخه
ریزی شهری، یعنی درست کرده بود متفاوت با معماری و برنامهفرآیندی ن را در طوق خود درآورده و از آ

کادمی برنامههنوز  1914ای که تا سال رشته ریزی شهری لندن نهادینه نشده بود. در تطابق با در شمایل رویال آ
پیشرفت  جداگانهی ریزی شهری در شکل و شمایل دو رشتهفضای روشنفکری وین هم، معماری و برنامه

طراحی شهری همچنان از دل نتایج برآمده از فرآیندهای عظیم اجتماعی به رشد و پیشروی ادامه  وکردند 
شد. همچنین باید در نظر داشت که اولین متن مرتبط با طراحی حالتی تازه از آن متولد می هر بارداد و یم

، ساختن شهر برمبنای شهر ساخت هنر، تحت عنوان 1889شهری در شمایل یک کتاب را کامیلو به تاریخ 
 مارکوس پیلو ویترویوس یده کتاب معمار ی موضوع اما به ی تحریر درآورد. سابقهبه رشته مبانی هنری

گردد که برای مدت برمی منتشر شد( 1471نوشته شده یک قرن پیش از میالد مسیح )و برای اولین بار در سال 



 مرجعی اصلی برای طراحی و ساخت محیط ساخته شده تبدیل شده بود. عنوانبهسال  2000
، یاجتماع ندیفرآر لوای برخالف آگاهی شکل گرفته در خصوص چگونگی ساخته شدن ریخت شهر، د

 توی معماری باقی ماند. در واقع اثر کالسیک ا  سازماندهی شهری، در طول قرن بیستم همچنان تحت سیطره
معمار باید خودش را از بردگی تاریخ برهاند، از » شورسکا( طبق نظر 1898) مدرنمعماری واگنر، یعنی 

معماران در انجام  قرن در سرتاسراما الزم به گفتن نیست که  (Schorske, 1981) .«*معماری بستهسنت 
و طراحی شهرها، در تقلیل دادن آن به طراحی  پیدا نکردندگرفتند توفیق چندانی  بر عهدهوظایفی که 

 لحاظ هادر آنترین وجهی از پیچیدگی موجود در ساختار شهری آنکه کوچکها شکل گرفت بیساختمان
طبق نظر  1972پانزدهم جوالی  یس آمریکا درئایگو در سنت لومسکونی پرت یهامجتمع تخریب گردد.

شد با آغاز به کار رسم و رسومی نو در این  زمانهمکه  . مرگیمعماری مدرن بود نچارلز جنکس مرگ نمادی
جبریت کالبدی معماری مدرن توانایی حل  روشن شده بود تا آن زمانمدرنیسم. به نام پست ایرشته

ها در قرن بیستم حاصل داشتن چنین رویکردی به محیط روزیمعضالت اجتماعی را ندارد و بسیاری از سیه
های دولت بعد از سیاستدر بریتانیا   «جدید یشهرها» یسرتاسرساخته شده است. برای مثال، شکست 

برای تهیه مسکن اجتماعی در خالل  سازیبلندمرتبه استیسهمچنین ماند و  مطرودقرن  ربعسهبرای 
های بیشتری از چنین مصداق (Dunleavy, 1981)نتیجه ماند. هم بی یالدیمهای دهه پنجاه سال

این مسائل  اند.( مستندسازی شده1982) در کار پیتر هال )که در اکثر موارد فجایع معماری است( اشتباهاتی
و  شهرکه معماری دانش مناسبی برای طراحی کردن  بودنداین امر  به روشنی بیانگردر آن زمان و معضالت 

 قلمروی عمومی نیست و ما نیاز به دانش متفاوتی داریم تا به مدد آن به طراحی شهر بپردازیم.

 طرح کتاب
های مختلف معماری و طراحی شهری وجود برای مرتفع کردن نیاز به توضیح جبریت کالبدی که در سبک

برای قراول رفتن در امتداد این بحث نیاز دارم تا  توضیح دادم ورا در پیشگفتار کتاب  اماصلی یکردهایرودارد 
موجود در دانش طراحی شهری فهرست  یهاشیگراها و رئوس مطالب کتاب را پس از بیان ابتدا سرفصل

 الزم است لحاظ گردد.طراحان شهری که برای  تواند در چهار تراز دانشکنم، که این آخری می

 اند؛هایی که به شکل رسمی تجربه شدهبرنامه ای بنیادین رشته و فراچارچوب نظرگاهی، فلسفی و زمینه .1
 ه فعل واداشته است؛بستر قانونی، اقتصادی و اجرایی که این رشته را ب .2
 فضا و ریخت شهری؛ یفناور .3
 های موردی تجارب عملی طراحی شهری.نمونه .4

ی گپردازد. چنین کاری پیش از آنکه آماددالیل متعدد به مورد اول از این مراتب دانش می بر این کتاب بنا

* Stilarchitecture سیاری از نظریه پردازان معماری و شهری معتقدند که فرم های راست گوشه که همیشه به شبکه های شطرنجی :
 است. م.بسته محدود میان خیابان های شریانی پر ترافیک می شود، یک ایدئولوژی کالبدی برای توسعه شتابان شهری 



کند. بنابراین کتاب متوجه خود مفهوم طراحی شهری میما را  را ایجاد کندپرداختن عملی به طراحی شهری 
با نظریه وارد  «غربی» ییشهر گرای شود، متنی که عوض رفتار عملی در حوزهحساب می متن یمثابهبه

شکل دهی  روندکه به بلطراحی شهری ندارد  یاجرایی پروژه یندهایفرآکتاب کاری با  یعنیشود. گفتمان می
پیش  مرحلهبهمرحلهکتاب روند  با این. پردازدمیداری غربی در جوامع سرمایهبه ریخت فضا و نظام نمادین 

ی دانشی منسجم دست مند به بدنهساختاریافته و نظام دانش فراو  فرا نظریهبرنامه و رود تا در شکل فوقمی
ذ چنین های دیگری هم برای رسیدن به این هدف وجود دارد، اما دلیل اصلی اتخایابد. بدون شک، راه

 کهدرحالی اندشدهبه شکل قابل قبولی پوشش داده  انصافا  ی دیگر، موضعی برای من این است که سه مرحله
است. برای دنبال کردن  ماندهباقی چهاربخشی مراتبسلسلهدر این  یاولی به تمامی معطل و به شکل معضل

را برای کار خودم  تریژرفبتوانم نظام ی دوم و چهارم نظری بیفکنم تا چنین چارچوبی من باید به مرحله
 کنم. ریزیپایه

شماری کردن وقایع نیست )هنوز نیست( یعنی پردازد گاهی من در فصل دوم که به تاریخ میدغدغه
گیری محصوالت از های تاریخی، بر اساس سیر شکلطراحی شهری به شکلی که توالی نگاریتاریخ

 خودخودیبهاما همچنان برایم مهم است نشان دهم چگونه تاریخ، مد نظرم نیست.  ستوس تا داکلندمیل  
در این حوزه را ضروری برای توضیح دانش های متعدد اجتماعی است و اثبات کنم چگونه تاریخ یبرساخت

مادامی که حدی از دیالکتیک میان نظریه و عمل وجود داشته باشد، مورد چهارم از این  .اندگرفته فرضپیش
مدیریتی و اقتصادی پیش  اقتضائاتهر چند این مرحله در اکثر موارد توسط  یابدرگانه ادامه میمراحل چها

های تا در مکان مفصلی کار قرار بگیرد و پهنه تازه نیاز داریم ی. برای آنکه رشته پیشروی کند به گفتمانرودمی
 از دانش را گردآوری کند. یترعیوس

الزم است تا به پیشروی هایی مضاف بر اینکه برای رسیدن به این مهم در قلمروی نظریه مساعدت
اقتصادی و  و ، فعل اجراییطراحی کردن شهردر کتاب  چونکنم. تمرکز می همین و من روی نجامندیب

ا دیگر تعهدی اینج ام، درکرده ارائههای رسمی تجارب عملی طراحی شهری را روشن و صریح حقوقی و بنیان
داری در چارچوب فرهنگ سرمایه را برخی از این مطالب 10در فصل بینم. با این وجود برای پرداختن به نمی
های کتب و گزارشنشدم وجود به پرداختن مورد سوم  بیترغ. دلیل دیگری که اممفصل بررسی کرده

عه نظارتی، حفاظت تاریخی، طراحی و توس یها و کتی دربارهی بود که وجود داشت. گزارشدرخور
برای توده، توسعه سکونتی و  سازی حقوقی، تحلیل سایت، استانداردسازیزمین، برنامه گذاریارزش

، و الگوهای هارساختیزهای شکلی، استانداردسازی برای فضاهای باز، تهیه و تکمیل بندیبندی، گونهپهنه
 روی این موضوعات خوب کار شده. ییایجغرافاطالعات  کردن و سیستم ارائهکامپیوتری و طراحی گرافیکی و 

مشابه  طوربه های کاربردی تبدیل شوند.ای که شروع شدند توانستند به اشکالی از فناوریو به خوبی از نقطه
کار های موردی وجود دارند، برای مثال زیادی در رابطه با نمونه هایگزارش ی چهارم نیز مجموعهدر مرحله

و جامع است.  کنندهتعیینکه متنی  (1994) ییکایآمر ی تجربه طراحی شهری:نگ با عنوان جان ل   همکارم
سازی فضاهای عمومی را ( که به شکلی وسیع تجارب مرتبط با خصوصی2000) ند  یک   تابک طورهمین



ی و تدوین ی وسیعی از تجارب عملی گردآورمستندسازی کرده است. فاکتور کلیدی که در باالی چنین پهنه
 در معنایی نظریه. اگر طراحی شهری ها دیفرانسیل بگیرد، کنشی است در محدودهتوان از آنشده می

تواند بار دیگر با پا های واحدی از فناوری حرکت نکند میاجتماعی به سمت تقلیل یافتن به حوزه یفرآیند
در  احتماال  د. چگونگی این فرآیند دادن به مباحث نظری، مسیر کار و آموزش طراحان شهری را روشن کن

 شود.طول این کتاب روشن می
 یشما با داستان در فصول مختلف کتاب مصالح خامبندی سازماندهی و طبقه چگونگی در خصوص

ارتباطی تنگاتنگ  ها و مطالب کتاب درمتکی به فصول دیگر است و فصل هر فصلرو نیستید، اما خطی روبه
 زیر صورتبهاقتصاد سیاسی  یعنصر تکرار شونده. است هاشده در تمامی فصل ی مطالب مطرحبا مجموعه

. این موضع جدیدی برای طراحی شهری محسوب دهدبه کتاب میروشنفکری و انتقادی  ییفضامتنی 
. درواقع این موضع خود انتقادیخالی از جوانب البته جدید برای آن نیست و  یشود، اما هنوز پارادایممی

آن به سازماندهی آدام اسمیت تحت لوای اقتصاد سیاسی در  مبدأای طوالنی در تاریخ است که ابقهدارای س
گردد. من نیز، روی اقتصاد سیاسی فضا در معنا  دهم بازمییجعصر روشنگری اسکاتلند در اواخر قرن ه

گرا بسازم و از یک موضع عملیک گرانیگاه و خط مبنا، تا اینکه بخواهم از آن  عنوانبهکنم، می تأکیدزمینه پس
 .همین روست که فصلی با عنوان اقتصاد سیاسی در این کتاب وجود ندارد

ای گردآوری و چرخه طوربهتاریخ و فلسفه که  و یابد. نظریهدر نتیجه، متن در سه حوزه سازمان می
ی سوم هم جتماع. حوزهعد امشابه، سیاست، فرهنگ و جنسیت در مواجهه با ب   طوربهاند. بندی شدهموضوع

رو هستند. در طول فصول به بندی اختصاص دارد که با همین مواجهه روبهزیست، زیباشناسی و گونهبه محیط
شود. بنابراین کتاب دچار ی عملی اشاره میپژوهش و تجربه و های الزم میان آموزشبرخی اندرکنش فرآیند

موضوعات مختلف وجود دارد، برای مثال میان تاریخ و همپوشانی میان  معموال  ساختاری تعاملی است و 
، مشکل عمومی و معمول در دانش یطورکلبهنظریه. یا میان فرهنگ و سیاست. این مشکل متن من نیست، و 

و  یفاعل شناختهای مختلف نظری، مفهومی، با مراجعه به حوزه بایست، میهر کوششیدرواقع،  است.
 .تر در پایین شرح داده شدهدقیق طوربهها، و مراعات نظیر میان آن هر فصلارجاعی باشد. هدف 

ی کلی از جریان اصلی نظریه در طراحی یاینکه شما اول :دارد بر عهدهی اصلی را فصل اول سه وظیفه
در  کنشگرانترین شهری ترسیم نماید. دوم به اقتصاد سیاسی و نظریه انتقادی اشاره کند که تا امروز فعال

کند که به کمک آن بتوان چارچوب فکری اقتصاد سیاسی اند. سوم روشی پیشنهاد میای بودههای نظریهچرخه
نشان داد که این ترکیب  حالدرعینرا با اجزا مختلف خارج شده از جریان اصلی مذکور ترکیب و مرتبط کرد و 

پردازد: درواقع ما ر کار میپراهمیت است. این فصل به معضالت و بست یاز چه بابت در حال حاضر ضرورت
اینجا  در یبندی کالسیکدسته چه اجزایی در دستگاهی به نام طراحی شهری هستیم؟ کردن بیترکبه دنبال 

و  رشته معماریی های روشنفکرانهخواهد به شکلی صریح تمامی اجزاء را مرتبط با محدودهوجود دارد که می
در معنای مفهومی  ث، گفتمان دیگری حول مفهوم اقتصاد سیاسی،ریزی شهری بداند. به دنبال این بحبرنامه

 یی پارادایمشود. فصل با ارائهپردازد دنبال میبه اقتصاد سیاسی فضا در حوزه علوم اجتماعی می آنکهاز 



 رسد.چارچوبی برای دانش طراحی شهری به اتمام می عنوانبه
تاریخ چیست؟ پرسد و همان ابتدا میپردازد میی رابطه تاریخ با طراحی شهری فصل دوم، به مطالعه

از تاریخ ی های بیرون جستهایده بهطراحی شهری شده است. بعد  پدید آمدنکه موجب  یهایدر بسترتاریخ 
کادمیک و تخصصی نظری می دل  ی که برمعنادار اندازم، یعنی فرآیندمواضع ایدئولوژیک مداخالت آ

گرایی در طراحی شهری به گرا بسیار اثرگذار بود. درواقع نخبهنخبه یامرعنوان گیری طراحی شهری بهشکل
ی طراحی بر بدنه توأمان طوربهریزی شهری ای است که معماری و برنامهدو اثر عمده علترسد نظر می

امری ظرفیت ساز  عنوانبهجای آنکه تاریخ در طراحی شهری شهری وارد شده است و تاریخ در این مقوله 
گرایی و برای این نخبه عنوان امر مشروعیت بخش  بهی روشن شدن انسانیت ما مورد استفاده قرار گیرد برا

 گونهازایناست. به چهار شکل  اقدامات طراحی شهری مورد استفاده قرار گرفته یکپارچه ساختن
و  یمحور ایاتوپ، یگونه شناسشماری تاریخ، گاه :پردازمدار در طراحی شهری میجهت یهاینگارخیتار

ی این تاریخی در طراحی شهری با توجه به پارادایم مطروحه نگرشی جایگزین برای ینهزنگاری. گ قطعهقطعه
های مربوط به پژوهشکنم کتاب خوانش ماتریالیستی از تاریخ است. در این روند بحثی مطرح می

اجتماعی که منجر  یو محصول یمفهوم مثابهبهدر رابطه با طراحی شهری هایی نویسندگان مختلفی. پژوهش
 .شودنمادین از فضا می به تولید سرمایه

کند. در این بخش به تشریح های فراوانی مطرح میپرسشبا توجه به فصول قبلی فلسفه( هم سوم )فصل 
 قرن ی کلیدیاند و فالسفهضای شهری بحث کردهف شود که در خصوص شهر وهایی پرداخته میفلسفه

که به  . نقاطیکنندمی روشنها نقاط خاصی را شوند. این پارادایممعرفی می این جریان بیستمی
شود. از وین در دوران ابتدایی قرن بیست تا مکتب فرانکفورت در دهه های روشنفکرانه ختم مینگریژرف

شوند تا بررسی می 70و  60تا پاریس در دو دهه  40و  1930، تا شیکاگوی باهاس و وایمار در دهه 1920
ی این آنجلس در زمان معاصر به پایان برسد. در ادامهدر نهایت این بخش از کتاب با نگاهی بر مکتب لس

ر این های مطالعات شهری که دبا چرخه طهای مرتباز نظریه یای پراهمیتبا بدنهشویم همراه میفصل 
به طراحی  پردازند ومیهای مرکزی فلسفی ارادایمبه بررسی معتبرترین پ ی کهنظریات. ها بررسی شدندبخش

تمامی  کهدرحالی. ستیسیاسی مارکسی نقد اقتصادپدیدارشناسی و  و شناسینشانه :اندشهری هم راه پیدا کرده
ارتباط سه فصل اول کتاب موضوعات  اندفصول این کتاب برای همپوشانی و کنش متقابل تنظیم شده

 .ندقدرتمندتری نسبت به هم دار
کند. برای بسیاری از طراحان نرم می وپنجهدستفصل چهارم، با موضوع غامض و حساس سیاست 

. برای اثبات اندنداشتهشهری سیاست مانند فلسفه، سرفصلی است که در دوران تحصیل برخوردی با آن 
 ایدئولوژی، ارتباط میان سیاست و بحث عدم آموزش در دوران تحصیل نیستکه چرا  درستی این مطلب

 شود. مائو تسه تانگ سیاست را جنگ  در ابتدای فصل بررسی می دو ضلع جدانشدنی یک فرآیند عنوانبه
 مراتبسلسله در تمامیهای شهری آنکه سیاستساخته شده نامیده است. حال هایدر محیطبدون اسلحه 

محیط ست، اینکه چطور خود با موضوع طراحی گره خورده. همچنین سیاست، با معنای قدرت مرتبط ا



های سیاسی تحصیل شده و جویی از ایدئولوژیی نمایش قدرتی است که به مدد بهرهشده صحنه ساخته
باید  کند.بازنمایی می سرمایه نمادینبندی فضا، فضای معماری شده و تشریفاتی و حاال دارد خود را در پیکره

کند تا به رسد و سعی میدئولوژی یعنی نظام حقوقی میی مرکزی ایاذعان داشت این مطلب در ادامه به سازه
ی طراحی شهری وظیفه از اینجا به بعدمفهومی که بر خط و مشی عمومی مسلط است.  ؛نفوذ کند حقمفهوم 

آن را درنوردد و به این  ننگذارد ایدئولوژی محیط ساخته شده و فضای نمادی پادحقاست تا همچون یک 
ند. در این نقطه به مشروعیت نظارتی دولت که باالدست طراحی شهری است، در پیدا ک راهی مرکزی سازه

دارای دو پاره اصلی  اینشود. بحث گذاشته میمورد ریزی شهری به نام برنامه ایعلمی ظاهرا   شکل رشته
ریزی امهاز نظراتی که برن آن دستهپردازند و دیگری از جامعه می یهایی که به قیاس مفهوماست، یکی نظریه

ی اصلی طراحی گیرند. هستهدر نظر می ینیشهرنشروند توسعه  بر فرارویمستقل  متغیری عنوانبهشهری را 
 کند.ی عمومی است. که در بستر تعریف آن چارچوب کار را مشخص میشهری در تعریف، عرصه

اثبات این امر که طراحی شهری،  در کارفصل پنجم، شرح درآمیزی طراحی شهری با فرهنگ است و 
در رابطه با  هدف غایی آن است. بعد از روشن شدن این نظر واحددرآنفرهنگی و  یندهایفرآنمود مادی 

در بستر فرهنگ  باالخرهمدرن و روابطی که میان این دو وجود دارد بحث خواهم کرد که فرهنگ مدرن و پست
ی شهرها استخراج شده محیط ساختهترین ظواهر در اصلی دو مفهوم و دو تا از یپسااستعمارجهانی و 

کلیدی  یندیفرآتوسعه یافته این دو  یکشورهاها، در ریخت نینماد ییبازنماگردد. مفهوم اعتباربخشی و می
ی طراحی شهری در اواخر هزاره پیشین بوده است. این فصل ، که پارادایم برجستهیینوشهرگراهستند. همراه با 

ایدئولوژی یگزین جا یینوشهرگرازمانی که  یعنی رسدنهایی به پایان می پارادایمگیری در رابطه با همین با نتیجه
خود پدید آورد که  برابر ت درمبرای مقاو ایتوجه قابلداری شد، روستاگرایی جدید و دارای ظرفیتی سرمایه

 گذاشته. جا ی مستقیم معضالتی است که نوشهرگرایی برنتیجه
های ی تمامی پروژهی مفقودهپردازد. جنسیت حلقهی طراحی شهری و جنسیت میفصل ششم، به رابطه

بر طراحی آن  تنهاییبهاست که  متغیریدرواقع بعد از سرمایه اثرگذارترین  باوجوداینکهطراحی شهری است، 
تمامی  بود نیاز این ادعا قموسصحتاثبات میزان  بوده. برای اثرگذارای از فضای شهری هم در بحث استفاده

 کلبهجنسیتی را  یفاکتورهابود نشان دهم اقتصاد سیاسی سنتی  مهممفاهیم مرتبط را بازبینی کنم. همچنین 
گرفت البته رفتاری مشابه را با فاکتورهای قومی و نژادی هم داشت. در این فصل پیش از آنکه وارد نادیده می

شود که می تأکیدساختار عمده با محوریت مفهوم جنسیت  چهار بحث طراحی شهری و جنسیت شویم، بر
 سرمایه و فضا. و پدرساالری و جامعهاز  اندعبارت

ای در تجارب عملی و چارچوب توسعه و هازیست به بررسی خاستگاهفصل هفتم با عنوان محیط
زد، که بیشتر از آنکه پردای طراحی شهری میی رشتهی پایدار آن هم در بدنهملموس در راستای توسعه

های از جنبش ایسیاسی و اقتصادی است. در این فصل ابتدا تاریخچه یسیاسی باشد، روند ینظرگاه
های قرن پیش است و تا امروز هم ادامه یافته. بخش دیگر آن هم در میانه مبدأشود که زیستی آورده میمحیط

ی به معضل غامضی که به شکست مجموعهپردازد، به طبیعت می نگرشاین فصل به بررسی چگونگی 



با توسعه و پایداری نقب ها بعدتر به مباحث مرتبط تجارب عملی در رابطه با توسعه پایدار انجامیده. این ایده
شویم بازجویی درخوری از ایدئولوژی توسعه پایدار به د و در نهایت به کمک همین پارامترها موفق میزننمی

با معنی  در ارتباطدو  .: یک در ارتباط با انباشت سرمایهاش را آوردخالصهتوان د میعمل آوریم، که در سه بع
کالبدی شهر و طراحی شهری پایدار. مانند سه فصل اول این سه  ددر ارتباط با رش هعدالت اجتماعی و س

 پوشانی زیادی با یکدیگر دارند.فصل نیز هم
یاری از طراحان شهری اختصاص در نظرگاه بس عناصرترین یکی از کلیدیزیباشناسی( هشتم )فصل 

های معمارانه و تکنیکی به طراحی شهری ایجاد شده است. در ها و انگارهکردن ایده قالبی که در نتیجه است
فصل با  نیااند. انجام داده بارهدراینفرسایی یک وضعیت متناقض ما شاهدیم طراحان شهری فقط اندکی قلم

بحث  یشهر ختیر یباشناسی. زشودیابژه و تجربه آغاز م انیو اندرکنش م یباشناسیز هینظر یسنجشگر
از  میپارادا کی مثابهبهکردن شهر  یاست که از خالل مرور مقاالت گردآمده در مجلد طراح یایبعد
از جمله  یشامل مباحث التمقا نیا نی. مضامردیگیقرار م یرابطه، مورد بررس نیمشخص در ا یکردیرو

سه  نی. من به اشودیم نینماد ختیر یگریانجیملموس و م یباشناسیز دیو تناسب، تول یباشناسیفلسفه ز
و  یباشناختیز داتیتول یتحت عبارت رابطه تواندیاضافه کردم که م گریضلع د کیباال  میدر پارادا یضلع

معمارانه )  یباشناسیز جیحت عنوان اقتصاد راپل کالرک ت یلهشود که با تمرکز بر مقا یمعرف ییکاال داتیتول
آن بهتر  یکار را تحت لوا هیمبحث نخست فصل در رابطه با بعد نظر تواندیکه م ردیگی(، انجام م2ط ش 

شامل  شوندیم زیقابل تما گریکدیغالب از  میمالحظات به عمل آمده، سه پارادا نیدرک کرد. سپس از دل ا
 هیسرما یدر قلمرو ییبایز دیمشخص به تول کردیو سه رو خردگراییو  ییگرا نهیزم ،یتیو نظم گ قهیعلوم دق

 .سازیمضمونو  یانظارت ضابطه ن،ینماد
( موضوع محوری این است که طراحان شهری با چه روشی کار خود را نظم گونه شناسینهم )در فصل 

ها کمک جامع و کامل ملتفت شوند. این کار به آن طوربهآن را  و شود ساده یمدلصورت بهکنند تا دهی می
این امکان  بعدیتک یظامنبندی در کند تا بتوانند به اشکال سازمان جمعی خود دست یابند. در واقع گونهمی

مورد نظر را در یک چارچوب فشرده گردآوری کند  یندهایفرآدهد تا مفاهیم کلیدی و را به طراح می
ی مرتبط با مبحث آغازین و مقدماتی چهار ایده عنوانبهو قابل درک شود. در این فصل بسیار ساده  کهطوریبه

استفاده از  این مفاهیمشناسی و سیستم. ریخت و بندیگونه و بندیدسته :گیرندسازی مورد بحث قرار میمدل
شناسی، سان، انیعلوم شناختکنند. مانند های مختلف قابل استفاده میهایی را در رشتهمثال فیط

که ارتباط کنم. سه شکلی موجود را اعالم میبندی سه شکل از گونه بعدازاینشناسی. شناسی و نشانهروان
 اقتصاد سیاسیاند و با های مرتبط با مطالعات شهری خارج شدهنزدیکی با طراحی شهری داشته و از چرخه

ه تمام آنچه مورد بررسی قرار گرفته منجر به ممکن است حتی ثابت گردد که چگون بعدفضا نیز مرتبط هستند. 
 در مطالعات شهری شده است. یدگرگونی کامل

 اثرگذار سرمایه فرهنگ( به دو فرآیند ایدئولوژیک مهم اختصاص دارد که بر تولید گرایانعملدهم )فصل 
ی کنم چطور ارائهمطرح می آنجاتخصصی شدن طراحی شهری است.  این فرآیندهابوده است. یکی از 



طبقاتی انجامیده  یزهایستاضافی و بقای  داری به بازتولید ارزشخدمات تخصصی در بستر نظام سرمایه
 فاینظام دانش ا دیدر تول یامتخصص و حرفه یرا که جامعه یحرکت خواهم کرد تا نقش یبه سمت بعد است.

 تأثیراتشانو  یبر مداخالت تخصص ترقیدق انین کنم. به بروش انجامد،یب شیخو یبرا اعتباریکه به  کندیم
 کیدئولوژیا یبر نحوه تأکیدشود که با یم جادیشهر ا یدر فضا وسازهاساخت یجهیکه در نت کنمیتمرکز م

به نفع  یشهر یفضا دیبازتول منظوربه کیدئولوژینقش ا نیا لیتحم یو چگونگ زانیربرنامهقواعد  یهیته
و  یمعمار انیم یهازد و بند یکتاب، از خالل بررس نیفصل و ا نیا در پایان. من شوندیم یبررس هیسرما
تخصص  کیعلت شکل نگرفتن  یاصل منشأ شهیرابطه هم نیکه ا رمیگیم جهینت گونهاین یشهر یزیربرنامه

 نیراست التیموجود در تحص یواقع تیظرف یو سنجشگر یاست که با بررس یشهر یطراح یمستقل برا
و در  سلطهطراحی شهری تحت  از آنجا که شودفصل آخر می گیرینتیجه. ابدییبسط م یشهر یدانش طراح

 ذاتبهقائمی ای مستقل و بنا شده بر نظریهارشته عنوانبهشهری بوده نتوانسته  ریزیو برنامهاستعمار معماری 
های آموزشی طراحی شهری همراه گیری همچنین با سنجشگری مفصل سرفصلمطرح شود. این نتیجه

 است.
 
 



 فصل اول
 نظریه

 را مشاهده کنیم. یکند ما چه چیزنظریه روشن می
 ـ آلبرت انیشتین 

 مسئلهمقدمه: 
ای ما دست پایین بخش عمده آنارشی محور و مبهم است.، به دست آمدهطراحی شهری  نظریهاز  امروز آنچه

 عنوانبهطراحی شهری  .است شاما حاال وقت اصالح ادامه دادیمبست از پنجاه سال گذشته را در این بن
های خاستگاهبدون استثنا در ترکیب کردن پردازان هم نظریه ترینبزرگای قرار دارد که ه علمی در نقطهرشت
استخراج شده، جغرافی یا علوم انسانی  و روانشناسیو  سیاسی و اجتماعی و علوم اقتصادی از های آنریشههم

ولو  شیگرا کی یشهر یطراح میکن انیکه ب میببر شیپ ییرا تا جا دهیا نیا میتوان یما م .اندعمل کردهناموفق 
 ستین یو مطالعات فرهنگ یشهر یجامع شناس ،یاقتصاد شهر ،یشهر یایجغراف ریرشته ها نظ ریمهم از سا

ترین شکل سطحی است. یانتقاد هیمتاخر برآمده از نظر یروین نیترو پر قدرت ش صرفیتر از گراکه فرا
یا نتایج  قلمداد کنیمتصورات معماران  توسعه یافتن نوعی عنوانبهتنها آن را هم این است که  رشتهاین  تعریف

این امر را  هاییمشیخطها با تحمیل کردن هردوی این .یریزان دولتهای برنامهسیاست برآمده ازکالبدی 
ها نقاط اتکای این رشته بینانه انجام گیرد.چنین کوتهتواند ایندنیای مادی ما نمی ریزیطرحگیرند که می نادیده
هایی ها و تکنیکروش عنوانهبخودشان محدود  عملکردهایکنند که تنها حول ای را پیشنهاد میاینظریه

یعنی است،  سؤالآنچه موضوع نظری طراحی شهری است محل  . امازنداجتماعی دور می برای حل مسائل
 طراحی شهریپس باید تعریف کنیم منظورمان از .شودتدوین می بر آنی معتبری مبتنی چیزی هر نظریه

های طراحی شهری و از آن به طراحی و برنامهیعنی از معماری به تجارب عملی اش با چیست، رابطه
 تر اجتماعی چیست؟پذیرشتر و قابلی وسیعاش دررسیدن به زمینهای چیست و کارکرد اجتماعیمنطقه

 تعاریف طراحی شهری:
به معنی شهر، از زمانی که  urbsی التین نظر از اینکه مشتقی است از کلمهصرف شهری تخصصی یواژه

منتشر کرد حائز ارزش و  1938در سال  روشی برای زندگی مثابهبه شهرنشینی ایی افسانهمقالهویرث  لوئیز
ها در باب ساختار شهری هم ترین پژوهشای شد. این واژه همچنین در ترکیب عنوان یکی از مهماهمیت ویژه

رانسه منتشر شد و امروز در ف 1972که سال  شهری قضیهبه کار رفته، یعنی کتاب مانوئل کاستلس با عنوان 
تا ده سال بعد  1977اهمیتی ویژه پیدا کرده است. این کتاب پس از اولین انتشار خود به زبان انگلیسی در سال 

ختم شد، بحثی که هنوز هم  شهری شناسیجامعه مهمحث تمب از انتشارش موجی راه انداخت که به یکی از
ی جغرافیای ی کار رشتههای مورد بحث در محدودهحوزههرچند امروز بسیاری از هایی ازش هست نشانه



ی طراحی، ی شهری با واژهروشن کنم چرا ترکیب شدن واژه ماین فصل سعی دار یدر ادامه. قرار گرفتهشهری 
 است. ترمرتبطتر و صحیح civic مدنیی یا واژه city شهری واژه جایبه

ی به سمتی که منجر به پروردن یک نظریه معتبر برای طراحی شهری باشد به شکلی که فرضیه پیشروی
ای برآمده از ها یا بیانیهگذشته و اصول و ارزش دستاوردهایقابل قبول یا دستگاهی برساخته و حاصل از 

 کیدر  فیتعار یتا تمام شودیامر باعث م نیاتعطیل شده است.  کلبهتجارب ایدئولوژیک به دست دهد 
کند  دایادامه پ یشهر یزیردار در برنامهمانند بحران دامنه یشهر یدگم محدود شوند و بحران در طراح یفضا

از تجارب  ییهاوجود دارد، صرفا  بسته نهیزم نیا یایکیالکتیو د یکه در تفکر انتقاد یو همراه کمبود
مهارت محور وجود دارد و باور  یهاست که آموزشا یکه حاصل عالقه وافر کندیرا ارائه م یزیآمجسارت

برجسته  عناوینشانبه خاطر  نقطهدو مقاله در این  .است انیدرجر یکالبد تیکه در خصوص جبر ییراینام
و کار آلن رولی با همین عنوان  تعاریف طراحی شهریبا عنوان  1984دوید گاسلینگ به سال  شوند: کار  می

هایی از جمله کار پانتر دیگری هم وجود دارند با چنین نگرش متأخرترهای )مثال .که ده سال بعد منتشر شد
کند با گاسلینگ در این مقاله، کامال  نظرگاهی معمارانه اتخاذ می (1999در سال و شورچ  1996در سال 

ن نگاهی دهد تا چند و چون این رشته را روشن بکنند. هرچند شاید چنیرویکردی که فقط به معماران حق می
ی به این مقاله کمی نامنصفانه به نظر بیاید اما باید گفت امروز پس از گذشت بیست سال، همچنان مقاله

کند که ای را روشن میی ایدئولوژیک برجاماندهپایه قدرتمندترینهای ها و زمینهپراهمیتی است چرا که ریشه
 است و  نمونه کیدئولوژیو ا یتک بعد یفستیانمقاله م نیااستوار است.  بر آنهمچنان بستر طراحی شهری 

که با توسعه  ، افرادیردیگیمرا در بر یاپردازان برجستههیاست که مجموعه نظر یاز  ژانر ینگاه مخدوش نظر
سازی های کار که امکان مدل. به شکلی مشابه آن دسته از سویههستند ریو ساختار آن درگ ختیو ر یشهر

اتریس فضایی داده شده مبرای کار طراح شهری را دارند )برای مثال تعاریفی که از قلمروی عمومی در معنای 
یا آیکونگرافی تصورات و توقعات ذهنی از فضا( نتوانسته به آرمان اجتماعی خود دست پیدا  سازیوارونهیا 

 ی معماری دربیاید.ی در دسترس قرار گرفته که در انحصار کار معماران و منتقدین رشتهصورتبهچرا که کند 
ی آلن رولی هم وارد دانست. رولی در اولین صفحه مقاله )بیست سال توان به مقالهرا می ایرادهاهمین  

شهری، که برخی از  شناسیجامعهاز  استغفاردر  شهریی تخصصی مباحث درگرفته حول واژهپس از 
ی خواهد واژهشویم که میرو میپردازان شهری را به خود مشغول کرد( با جمالتی روبهنظریه ترینبزرگ

( مخالف توسعه روستایی به کار ببریم. دقیقا  مثل چی؟شویم شهری را در معنای چیزی مثل )ما توجیه نمی
ری مانند آن است که در یک شکل خاصی از بازی ی طراحی شهتالش برای تعریف رشته»گوید می نویسنده

با ده تعریف مختلف از طراحی شهری  این مقاله (Rowley, 1994) «.قدیمی بیست سوالی شرکت کنید
کند که این رشته با مسائل و معضالت ی باهوشی با این ظن مواجه میهر خواننده و آنجاست که شودتمام می

 نیاز به دانش در طراحی شهری یل در زمینهتحصیشود که ای متوجه میکمترین خوانده. رو استروبهی جد
کدام از این هیچبه اما  دارد، های علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد، سیاست، و مدیریت بازرگانیرشته

ن به تعریفی برای طراحی برای رسید رویکردهاییتمامی چنین  یمسئله .مقاله وجود نداردها در پیوندیهم



های مانند و ظرفیتی برای پیشروی هم ندارند تا به ارزشها در سطح باقی میشهری این است که تمامی آن
تواند در معنای یک دیگری که می هر چیزهای عملکردی، ابعاد اجرایی، یا بنیادین در این رشته مانند کیفیت

نبود  زنند.ی یک کره دور میبر پوسته صرفا  د و همگی کیفیت برای ما حائز اهمیت باشد نزدیک شون
ی ای طراحی شهری و تجاربی که در دامنهچرخه صورتبهای  معتبر، سبب شده تا چارچوب نظریه

های تاریخی و توسعه اجتماعی و تخصص فرآیندهایبا یک بعد از  هر بارشود آن پیگیری می عملکردهای
 انتها.سست در درون یک داستان بی پیوندهاییای برقرار کند، رشتهمیان پیوندهایها مرتبط با آن

 طراحی شهری: نظریه
به شکلی سعی خواهم کرد  بلکه ه تاریخچه مرسوم برای طراحی شهری بنویسمم این نیست کنیتدر این بخش 
ی مستخرج از چهل یهی سنتی نظرزمینهدر  های مشروعمانترین گفتتاثیرگذارترین و مصداقی تا به برخی از

ی خود سهم بسزایی در باال بردن فهم ما از طراحی شهری ها به اندازهتک این کتاب. تککتاب اشاره کنم
پاسخی اند تا مهم بوده یمتون، کوشش نیهرکدام از ا ،یخیتار یدر روند (1)نگاه کنید به جدول شماره  .دارند

ی که مورد پوشش یاز نقدها یاریان چه در باال گفته شد، بس. چنخودشان مسئله در زمان نیترمهمبه باشند 
 هآن هم ب ؛محبوس ماندند و گشوده نشدند هاکتابها در درون سال یبرا و سودمند بودند اریبس ها بودهآن
منظر  مثال یشد.  برایگرفته م دهیها پس از انتشارشان نادتا سال هاآن یاهیاصول پا نکهیا ای.ساده لیدل

. به هر حال سه موضوع میمتوجه آنها شد نیشیهزاره پ یگوردون کالن. حال آنکه ما در انتهای نوشته یشهر 
 روشن است. یلیخ

 یرا برا ییهاتوانستند مساعدتینگاه همه شمول م کیکه در  یاز متون یارینخست آنکه بس
ها به تمامی از آنبسیاری  قدرت ابرازشان ازشان گرفته شد. یداشته باشند، عمده یشهر یطراح

ی شایان توجه های آن. نکتههای عمیق مواضع مدرنیستی هستند یا شاید هم آخرین بازدمآخرین نفس
کشیده  پسامدرنیسمهای موثر مدرنیسم بیست سال بعد از آغاز ها یا بازدمآخرین نفس که این است

دورانی نو  اتفاقا  عرصه رسیدند که  به یده سال بعد از زمان های عمیقنفس اینکهدوم ی اند. نکتهشده
لین، با عنوان هایی شورانگیزی مانند کار نان ا  در طراحی شهری شروع شده بود و با انتشار کوشش

دیالکتیک  (1996) رسته فضای از بندیعنی ( و کار راس کینگ 1996) پسامدرنشهرسازی 
های ای در طراحی شهری شکل گرفت و این دیگر غیرقابل قبول است که همچنان کوششنظریه

دار باشد. چراکه برآیند این جریانات در این ده سال این بود که آن دسته از امورات مدرنیستی میدان
ه به آن برگردانده ی اصلی تجارب طراحی شهری جدا افتاده بود دوبارشهری که تا پیش از این در بدنه

یافته نادیده گرفته شد، آن هم برای مدت یک در زمان خود به شکلی وسیع و سازمان هاسوم اینکه کتاب شد.
شهری، اقتصاد و  شناسیجامعهها پرکاربرد شده است. دهه، اما امروز شاهدیم که تا چه حد در تهیه طرح

ها، از هایی مانند اینماری منظر، و سایر رشتهجغرافیا، مطالعات فرهنگی، تاریخ هنر، معماری و مع
شهری و  شناسیجامعهاند. در این میان شناسی تا فلسفه همگی درگیر تولید دانش طراحی شهری بودهانسان



 هستند. 1980ی ی کلیدی تا اوایل دههجغرافیای انسانی دو رشته
ی را در رابطه با شکل و ریخت فضای های نظرترین پارادایمها در یک مرور اجمالی مهماین پیشروی

کنند که خاستگاهی خارج از رشته دارند جای آنکه این اتفاق از درون رشته طراحی شهری می ارائهشهری 
جدید جای آن را نگرفته است. من در  یپوسیده است اما هنوز پارادایم کلبهبیفتد. این پارادایم امروز دیگر 

 سی، تمایز روشنی را قائل شدم میان آنچه یک نظریه هنجاری است و طراحی کردن شهرکتاب پیشین خود، 
مورد  ینظریهاز بیرون طراحی شهری آمده و بر آن سنگینی کرد و آن  1990تا حدود  1960سال یعنی از 

ترین کتاب بود که با مهم شهری نیازی که برای طراحی شهری و ریخت شهری آمد و برآمده از نظریه فضای
 کاستلس آغاز شد. قضیه شهرینه یعنی در این زمی

برای فهمیدن آنچه جریان رایج در نظریه طراحی شهری است ما نیاز داریم تا نگاهی هرچند اجمالی 
 را های کلیدیشهری نقش ریزیو برنامهای که میان معماری، طراحی شهری داشته باشیم به روابط سازنده

دهد که در این جا ررسی از روابط میان این سه رشته را نمایش مینظام قابل ب 2ی کنند. جدول شمارهایفا می
( 1969) علوم ساختگیعناصر سازنده یک نظام، با نگاه به تعاریف نظام در کتاب هربرت سیمون با عنوان 

بینیم که شود و میهایی وجود دارد روشن میهایی که میان چنین فعالیتتنظیم شده. لیکن خیلی سریع تفاوت
های منفرد است که در معرض عوامل ساختگی و نیروهایی است که از عماری پرداختن به ساختمانکار م

ساز بودن موضوع به انسان صرفا  ی ساختگی در اینجا بار منفی ندارد و شود. واژهجانب محیط به آن وارد می
بودن آن برای مردم است. که اصلی فعل معماری در پدافندی بودن در مقابل محیط و نمایان  ویژگیاشاره دارد. 

 سازنده یک نظام بسته است. هر صورتدر 
 چهل متن کالسیک در طراحی شهری :۱فهرست شماره 

 سویبه( جمع و خلوت: 1960چرمایف و الکساندر )
 یک معماری انسانی

 ( سیمای شهر1960لینچ )
 تاریخ( سیر مدنیت در طول 1961مامفورد )
 بزرگ آمریکایی شهرهای( مرگ و زندگی 1961جیکوبز )

 ( منظر شهری1961کالن )
 ( کشف ساختار شهری1963وبر )

 ( شدآمد در شهر1963بوکانان )
ای ( معماری بدون معمار: مقدمه1964رودوسکی )

 برای یک معماری بدون متولی
( طراحی شهری: معماری شهرها 196۵اشپرای رگن )

 هاو شهرستان
 ( طراحی شهرها1967بیکن )

 ( طراحی با طبیعت1969هارگ )مک
 هایی برای مردم( خیابان1969رودوسکی )

( فضای شخصی: مبانی علوم رفتاری 1969سامر )
 برای طراحان

: فرآیند خالق در RSVPی ( چرخه1969هالپرین )
 بشر زیستمحیط

( روانشناسی 1970پوروشانسکی، ایتلسون و ریولین )
 گاه کالبدی بشرمحیط: دست

 ریزی زمین( برنامه1971لینچ )
 ی محیط( هندسه1971مارچ و استیومن )

 دفاع( فضای بی1972نیومن )
 ای برای تمام فصولآنجلس، معماری( لس1973بنهام )

 ( معانی انسانی ریخت شهر1977راپاپورت )



( بازآموزی از 1977و ایزنور ) بر آنونتوری و استکات 
 وگاسالس

 الگو ی( زبان1977الکساندر )
 کالژ ( شهر1978رو و کوتر )

 سویبه( مکان هستی: 1979شولتز )نوربرگ
 پدیدارشناسی معماری

 ( فضای شهری1979کریر )
 ( یک نظریه برای شکل خوب شهر1981لینچ )

 ای برای طراحی شهری( مقدمه1982بارنت )
 ( منطق اجتماعی فضا1984هیلیر و هانسن )

فضای از دست رفته:  در جستجوی( 1986ترانسیک )
 ای برای طراحی شهرینظریه

 ی نو برای طراحی شهری( یک نظریه1987الکساندر )

های ها: استفاده( زندگی میان ساختمان1987ل )گ  
 فضای عمومی

 مفاهیم در طراحی شهری تأویل( 1990برادبنت )
 نوشهر گرایی( 1994کاتز )
 آمریکایی ( طراحی شهری: تجارب1994لنگ )

 ( فضا ماشینی است1996هیلیر )
 ( شهرسازی پسامدرن1996الین )

 ( طراحی فضای شهری1996مدنی پور )
 گریواسطه( چارچوب سازی مکانی: 1999داوی )

 قدرت در محیط ساخته شده
( تکامل طراحی شهری 2003گاسلینگ و گاسلینگ )

 در آمریکا: یک تاریخ کوتاه

ی نیروهایی که از جانب اقلیم، وضع طبیعی زمین و مردم ساکن این درواقع یک واکنش است به مجموعه
که در مورد  دانستهایی بسته ها را سیستمتوان ساختمانشود. از این جهت میبه طراحی معماری وارد می

کنند. همچنین باید معماری را همراه با نظارت مستقیم فیزیکی یا عوامل موثر درکار انتخابی عمل می
الکترونیکی تعریف کرد که به دنبال حراست کالبدی است. طراحی شهری از دیگر سو و در مقابل، سیستم 

سازد. بر خالف معماری شان میبازی است اما مبنای کار این نظام را عناصر معماری منفرد و فضای پیرامونی
دارد، طراحی شهری با تعامالت اجتماعی،  سروکارهای مشخص های محدودی از مردم در محیطگروهکه با 

 دارد. سروکاربا هم در قلمروی عمومی  هااین گروه درآمیزیو 
کارگزار دولت و متولی توسعه  عنوانبهریزی شهری متفاوت است. برنامه کلبهریزی شهری اما فهم برنامه 

است های مذهبی ساختمانصیص آن به خدمات رفاه عمومی مثل بیمارستان، مدارس، زمین شهری برای تخ
 های تولید/مصرف در بعد فضا تعریف کرد.توان آن را کارچرخان چرخهو در نهایت می

به تفسیر  ریزیهای برنامهبرای نظریه ایبندیگونه سویبه ( با عنوان1989ل )چی اورن یفتامقاله
و ریخت شهری اختصاص دارد. او در این مقاله به بحث درمورد سه مبحث  شهری ریزیروابط میان برنامه

ریزی شهری از مبحث تحلیلی )برنامه اندعبارتپردازد که خیلی خالصه ریزی میاصلی در نظری برنامه
)فرآیند مطلوب  .ی خوب شهری چیست؟( و بحث فرآیند اجراییچیست؟( مبحث ریخت شهری )برنامه

ی تصویری بزرگ و که ارائه 80در طول دهه ل چیفتابا کار  زمانهمچیست؟(  ریزی شهریبرنامهبرای 
ریزی شهری است، بسیاری از طراحان شهری متعلق به جریان رایج طرف برای روشن کردن جایگاه برنامهبی

اه کنید به فصل در این رشته، در اقدامی مشابه به بحثی را در خصوص چیستی ریخت شهر آغاز نمودند )نگ
 . مقاالتیبسیاری در این پارادایم از طراحی شهری شد اثرگذار( که در این مقطع منجر به نگارش مقاالت 10

برای آن هم شد. برای مثال  اینظریه ریزیطرحکرد و منجر به بندی برای ریخت شهری ارائه میکه گونه



 طرح( و 1988) اری و طراحی شهریمدرن در معم هایسازیمدل کریس ابل با عنوان یمقاله
 طراحی فضای شهری(. 28 :ط شدون برای طراحی شهری )نگاه کنید به وم زورن آن یشناسانهمعرفت

ژورنال ی مفصل در فصلنامه هاینامهکه تبدیل به ویژه نوشهر گراییو منشور  پوری علی مدنی( نوشته1996)
 (Duany, 2002). شد طراحی شهری

 های تخصصیبرمبنای محدوده لفتهی نظام ی ازشمای: 2جدول شماره 

 ریزیبرنامه طراحی شهری معماری عنصر
شناسی فضا و ترکیب ریخت ریخت فعالیت انسان + ایستایی ساختار

 )تاریخ + فعالیت انسان(
 ساالریدیوان

 اقتصاد سیاسی دولت باز(چهار بعدی )سیستم  )سه بعدی )سیستم بسته زیستمحیط
مصالح + انرژی + نظریه  منابع

 طراحی
ی معماری + فضاسازی + نظریه

 اجتماعی
نظام رایج ارتباطات و 

 جاییجابه
 های بستهجمع موضوعات

 حراست کالبدی
 تعامالت اجتماعی

 هاآمیزی در
تفاسیر ایدئولوژیک حاکم 

 در نهاد قدرت
 عناصر طراحی: روش اداره

 ساختمان
 محیط و بستر طبیعی نظارت

دار تکاپوی جوامع سرمایه تغییرات بازار زمین شهری
 پیشرفته

 اعمال کرد. نظریه در خصوصتوان ای است که میآید سه دورهبرمی این مطالبی مهمی که از نکته

ای برای طراحی سعی داشتند نظریهای که عده های فردیکوششمنظور گیری مباحث ابتدایی. دوران شکل 1
 فضای شهری رابر کریر (،1981) یک نظریه برای شکل خوب شهرکوین لینچ آثار شهری بیافرینند. 

 ها هستند.ی آنی الکساندر از جمله( نوشته1987) یک نظریه نو برای طراحی شهریو کتاب  (1979)
طراحی شهری به جریان رایج و جاری در آن  یادهجدا افتدورانی که با چهار کوشش سترگ به بازگشت بخش  2

 مفهوم طراحی شهری( کتاب 1987) کالژ شهری رو و کوتر با عنوان نوشته ترینشانبرجستهمنجر شد، 
ی راجر نوشته( 1986) جستجوی فضای از دست رفتهی گاسلینگ و مایتلند، کتاب در ( نوشته1982)

 (.2)نگاه کنید به شکل  (1984) منطق اجتماعی فضابا عنوان  ترانسیک و کار بیل هیلیر و جولین هانسن
ی و انتقادی گوناگون اقدام به ارائه دانشگاهی هایزمینهپسای که نسل جدیدی از نویسندگان، با دوره 3

در طی دورانی که  (2002، گاسپودینی 2002، اینم 2002)آراوت  .نو در طراحی شهری نمودند رویکردهای
های نویی را هم برای روش در تجاربی از جریان اصلی به کار رفتند معرفت رویکردهابسیاری از این 

مدرنیسم اینان ی پستواحدی نداشتند اما در لوای تارنامه سرمنشأهای وجههیچبهساختند. با اینکه  شانتحلیل
 رسید.ری از آنچه پیش از این رایج بود، میتتوانستند روندی را روشن کنند که به منابع متنوع

گوناگون  رویکردهایها و نگاه کنیم پیوستگی حداقلی میان این پارادایم کهایناز هر منظری که به  رفتههمروی
شود درست مشاهده کرد که بدون هایی میمدرنیسم را در چنین وضعیتوجود دارد. ساختارشکنی پست

شود که کند. از سویی دیگر، این ناکارآمدی هم درک میروشن کار میهیچ چارچوب مفهومی یا هدف 
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ریزی شهری نیاز به بازنگری دارند. وجه برنامه درمدنظر و رایج تمامی امور  است کهبحث  * (1994
های مرتبط با بایست کنار برود و با دیدی وابسته به دانشایدئولوژیکی که برآمده از تخصصی شدن است می

مرتبط با محیط ساخته شده نیز از جمله طراحی شهری  هایسایر رشتهگردد. این استدالل به اجتماع اصالح 
دهد که این رشته نقشی کلیدی را در بحث اقتصاد سیاسی فضا الولین بحث را چنین ادامه میگردد. مکبرمی

یک اجتماعی و دیالکت» که مرکز بحث اوست اینظریهکند که مرتبط با جغرافیای انسانی است. ایفا می
ها همه بخشی از جورچین مباحثی چند وجهی هستند و شامل )دست ، این(Soja, 1989)نام دارد  «فضایی

شوند که به هایی انتقادی از جغرافیای پوزیتیویستی و اقتصاد نئوکالسیک میکم( مواردی از جمله خوانش
و  زیستمحیط، جنبش طرفداران فمینیستیموازات نومارکسیسم و نظریه اجتماعی نووبری، جغرافیای 

سازند. ی متناقض بحث را میکنند و در کنار هم قطعات مختلف زمینهبسط پیدا میبسیاری دیگر 
(McLoughlin, 1994) 

تری نسبت به معماری و بندی روشناز فصل ریزی شهریبرنامهجایگاه اقتصاد سیاسی فضا، در قلمروی 
ل که قرابت بیشتری با علوم اجتماعی دارد )شایان ذکر است به این دلی احتماال  طراحی شهری برخوردار است، 

ی این امر چنین است که، نسل جدیدی از که بسیاری از این مقوالت با یکدیگر همپوشی دارند(. نتیجه
پردازان، شود. این نظریهپژوهشگران شهری را پدید آمدند از دل چیزی که مطالعات نوین شهری خوانده می

از نو پرداختند. این امر موجب نگرانی شد از بابت ارتباطی که  1980ر را در طول دهه نظریه اجتماعی شه
ریزی شهری با دستگاه دولت دارد، چرا که نقش پررنگی در کنترل اجتماعی و سازماندهی فضای برنامه

 Castells (1977, 1978) ،Harvey (1973, 1982) ،Mingione: بهشهری دارد. نگاه کنید 
(1981) ،Scott (1980) ،Saunders (1986) ،Pahl (1970, 1975, 1983) ،Dear (1986)  و

در دستان  قدرتبسیاری دیگر. در همین دوران جریان مشابهی هم در انتقاد از معماری پا گرفت، که به 
(Knesl, 1984)معماری موسوم شد و شروع به پیشروی کرد. 

.همچنین نگاه کنید به خوانش انتقادی هاکسلی از این متن *



 
 دیاگرام رویارویی روابط در منطق اجتماعی فضا :2شکل 

و  Scott and Roweis (1977)ی ترین مقاالت اشاره شود، نوشتهباید به مهم بحثبرای پایان این 
Harvey (1979a) های تاثیرگذاری از شود دستکم گرفت درست به مانند نوشتهرا نمیTafuri (1976) ،
Maxwell (1977) ،Korilos (1979) ،Rubin (1979) ،Dickens (1979, 1981) ،Frampton 

(1980) ،Knox (1982) ،Knesl (1984) و King (1984, 1996) . بسیاری از مقاالت من هم که
خط سیر کلی این . اندن دورانااندازی در همهستند برآمده از چنین چشم کنگهنگمطالعاتی بسیط درباره 

مباحث پست و کار شارون زوکین با عنوان  شهر و اجتماع محلینوان از کاستلس با ع یمقالهها را در متن
 (Castells, 1983)آورده شده است. کاستلس  طراحی شهریدر کتاب  ی ریخت شهریمدرن درباره

های توانیم ویژگیمیای ماتریالیسم تاریخی ما چطور مبنای مفاهیم پایه بر» کندی بنیادینی را طرح میمسئله
را به لحاظ نظری برای  یترین تعریفو جامع جاندارتریندر کنار این پرسش، او  «؟فضای شهری را درک کنیم

 شود به آن خللی وارد دانست:کند که هنوز نمیطراحی شهری تا امروز ارائه می
هدف کلی شهر )که برای  عنوانبهکنیم، ما معنی شهری را در معنای ساختاری عملکردی تعریف می



گیرد( و در شرایطی حاصل برخورد شهری خاص تحت لوای آن تقسیم کار اجتماعی هم صورت می
 شود.دنبال می جامعهبازیگران تاریخی در 

های هر یافته در جهت نیل به هدف سازماناز معانی  بندبندشهری را در معنای نظام  عملکردهایما 
 کنیم.اند تعریف میانی شهری آن را مشخص نمودهشهر خاص که در طول تاریخ مع

ای تاریخی از معانی از معنای شهری و پوسته ننمادی ینمود مثابهبهما در این نقطه، ریخت شهر را 
های آن( کنیم که این ضمائم تاریخی معنای شهری )و ریختهای آنان( تعریف میشهری )و شکل

 گران تاریخی مشخص شده است.میان بازی روندهای تقابل همیشه بوسیله
ریزی شهری را تطابق دهی خوانیم. ما برنامهی شهری را بازتعریف معنی شهری میما تغییرات جامعه

ما طراحی شهری را کوششی خوانیم. بندی معنای شهری میشهری برای سهمیه عملکردهایپولی 
بروز ریخت شهری مشخص امکان شمول در یک دانیم که به یک معنای شهری مشروع و همهنمادین می

 از خودم است( هاایتالیک) دهد.می یافتن
(Castells, 1983) 

توجهی که به این تعریف از طراحی شهری داریم و چنان که پیشتر هم اشارتی رفت، در برخی  میزاناز  گذشته
 سازند.می فرآیندها و ابعاد گوناگون شهرها، از طراحی شهری یک های مختلف، ویژگیها کیفیتموقعیت

تعریف نمود. اما  هافرآیندو  عملکردهابخشی از  عنوانبهی نظری صورتبهسهم بزرگ کاستلس این بود که آن را 
)جای اقتصاد که  .ی معنای شهری را به کار بردهای که باید به آن دقت کنیم این است که کاستلس از واژهنکته

. چراکه او محصوالت و شهرهابیشتر مورد انتظار بود( برای آنکه محل سنجشی بیافریند برای کارایی 
 داند.شهری را حائز معانی می فرآیندهای درآمدهای
( هم 2 :28 ط ش) اقتصاد رایج در زیباشناسی معماریی پل واکر کالرک در این رابطه با عنوان مقاله

قرار  1980دهه  پایانبینی کلی آورد که در درون جهانرا در کنار کار کاستلس پدید می بزرگیهای امتزاج
انجامد. بنابراین تابعی است از تولید میساز است و به اشغال فضا توان پی برد معماری پولساده می» گیردمی

در این مقاله پیچیدگی خواهد میکالرک  «بندی فضایی شهرنشینی در دل اقتصاد سیاسی ما.فضا و پیکره
شهری را روشن کند، که در کار هاروی، رووی، تافوری، نسل و بسیاری دیگر به آن  فرآیندهایاتصاالت بین 

را منتشر  ی ریخت شهریمباحث پست مدرن دربارهای ن دوران مقالهشود. شارون زوکین درهمیرجوع می
هایی مانند معماری، علوم گذرد، یعنی زمانی که رشتهای است از آنچه در دهه هشتاد میکه خالصهکند می

اجتماعی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و جغرافیای انسانی جریان تغییرات اقتصادی و اجتماعی را جهت دار 
خیلی مختصر و مفید حرکت ارتباطی میان  شد کهتالش من در این نقطه به این معطوف . اندکرده

ها را توضیح دهم. )نگاه ی اینهای فضایی پدید آوردندهخروجی ویژگیپسامدرنیسم و دوران پساصنعت با 
 کیدتأدر این دوران است که زوکین، بر اهمیت فرهنگ در تعیین ریخت شهری  (3 شماره کنید به جدول

های شهری پسامدرنیسم به شکل اجتماعی ساخته شد های فضا ریختآستانه» نویسدکند، جایی که میمی
کند اصول اشاره می .«کنندگان فرهنگی بودکنندگان فرهنگی از مصرفدر سایشی که حاصل از جدایی تهیه



 ای بدون تغییرند:پایه
کند که شرایط داری این امر را ایجاد میسرمایهی جوامع سازی شهرها در هستهپایداری برای دوباره

شود. این مناظر اتصال میان فضا و زمان ی تولید معمارانه موجب تغییر در مصالح سازنده مناظر میعمده
دهی به شوند و این کار را با گرفتن نبض بازار و جهتهستند؛ همچنین باعث گردش قدرت اقتصادی می

 دهند.لید و مصرف انجام میی سرمایه و توهای چرخهشکل

این متون عالوه بر اعتباری که برای مباحث در بستر کلی اقتصاد سیاسی فضا و در ارتباط با موضوع ریخت 
اند. این مهم را ترین مباحث زمانه هم پرداختهاند، به سنجشگری مفیدی از مهمشهری در این دوره پدید آورده

 آیند سرشکن کرد:یهایی که در زیر متوان روی پژوهشمی
 شهرسازی پسامدرن ،(Soja 2000) های شهرها و منطقهی سنجشگرانهپسامتروپل: مطالعه

ی رشد مطالب در این دوران است. آثاری آید نمایندهها هر چه می(. بعد از این1996ی نان ایلین )نوشته
، این مدرن: نظریه و پراکسیسپستجغرافیای ( با عنوان 2001درخشان کلودیا مینک ) همچون نوشته

ر، یهای فکری در جغرافیای انسانی که با مرور آثار نویسندگانی مثل میشائیل د  کتاب مروری است بر جریان
توان به شود. متون جریان ساز دیگری که میو نیل اسمیت همراه می دنیس کاسگراو، سیندی کتز، اد سجا

( و کتاب دیگری از 1994) فضا، مکان و جنسیتبا عنوان  یسریان مااز کار دو اندها اشاره کرد عبارتآن
 اکولوژی ترس( همچنین کار مایک دویس با عنوان 1991) منظرهای قدرتشارون زوکین با عنوان 

( آغاز شد و کتاب آلن اسکات با عنوان 1996) ایخیزش جامعه شبکهی کاستلس که با گانه(، سه1998)
( و 2000) مدرنیسم در شهرنشینیپست(، کتاب میشائیل دیر با عنوان 2000) اقتصاد فرهنگی شهرها

 (. 2000اثر دوید هاروی )فضاهای امید کتاب 
 مدرنیسمپست مدرنیسم پساصنعتی انقالب صنعتی

 امکانات
 اینامهآیین

 استحکام
 سازییکسان

برپایه مواد و  استانداردسازی
 مصالح

 
 نامهآیینبدون

 پذیرانعطاف
 متنوع

 مختلط برپایه اطالعات،
مند و بر مدار چرخش نظام

 ایشبکه

 
 نظم

 نظارت
 ایچرخه

 نیازپرور
 کاالساز

 
 محورآنارشی

 شانسی
 پایهبی

 متغیر
 سازجریان

 مشخصات سازمانی
 قدرت دولت

 های طبقاتیسیاست
 تولید انبوه

 ریزی استراتژیکبرنامه
 محورتوسعه

 
 قدرت بخش خصوصی

 های نوین طبقاتیسیاست
 ریزانهبرمبنای نیازهای برنامه
 عصر تازه تولید

 
 ساختارگرا

 گراجامعه
 گروهینظام

 تک فرهنگی
 طبقات فرهنگی

 
 ساختارشکن

 گرااقلیت
 گرابوم

 کثرت گرا
 کاالمحورفرهنگ



 مدرنیسمپست مدرنیسم پساصنعتی انقالب صنعتی
با هدف غایی رونق اقتصادی و 

توزیع نیروی کار  تولید و
 متخصص

های یکسان دنبال کردن سیاست
 سازی در فرهنگ

 فلسفی رویکردهای
 خردگرایی علمی

 کنزی
 تایلوری
 فوردی

 
 

 اثرات برفضا
 تولید انبوه وبزرگ مقیاس

 تمرکزگرا
 مرکزگرا

 بندی طبقات فرهنگیپهنه

 
 نوداروینی
 عملکردگرا
 منعطف

 تخصصی
 متنوع
 
 

 کارگاهی و کوچک مقیاس
 پخشایشی

 نگاه محلی برای مرزبندی
 مرتبط کردن مراکز شهری

 
 ساختارگرایی

 گراییواقع
 رمانتیسم
 فرمالیسم
 ی خطیبرخوردروایتگرایانه

 
 

 سازی ترکیبی و هندسینمونه
 طراحی

 
 پساساختارگرایی

 گزافواقعیت
 عرفان

 ایماژگون
 سرگردان
 متفاوت

 
 هاتلفیق نگاره

 کدگزاری کردن فضا

 های شرایط تولیدی و فرهنگی در ادوار مختلف.ویژگی :۳جدول شماره 

فضا  اقتصاد سیاسیتری از توانند به ما درشناخت دقیقهایی که میاین فهرست کوچکی است از متن
که پیشتر نیز اشاره شد، از جغرافیای شهری تا مطالعات فرهنگی را در  طورهمانیاری برسانند، موضوعی که 

احی شهری آن را دنبال طر در خصوصهایی وجود دارد با وضعیتی که ما گیرد. اما به هرحال تفاوتبرمی
رو هستیم. با این های نظری روبهتری از پژوهشهای گستردهکنیم چرا که این جا جایی است که ما با پهنهمی

خاطرات  شهر  گنجد چنین است: اثر کریستین بویر با عنوان حال لیست محدودی که در این مقال می
فضای از ( که تمرکزی ویژه به موضوع ریخت شهری دارد، کتاب راس کینگ، با عنوان 1994) جمعی

( که سیاحتی است روشنفکرانه، با عنوان فرعی جغرافی، معماری و طراحی شهری، کار کیم 1996) بندرسته
دهد چگونه ( که توضیح می1999) گری قدرت در محیط ساخته شدهها: واسطهمکانداوی با عنوان 

های قدرت در مناسبات اجتماعی است. کتاب جوزف ریکورت با ساخته شده میانجی بازنمای کنشمحیط 
( و بدون شک عنوان بسیار بدی دارد چون 2000)انحراف مکانی: شهر در قرن بیست و یکم عنوان 

ارد از ی نو بگذارد، اما کتاب شرح جامعی دخواننده تا فصل هشتم معطل است که باالخره مولف با به هزاره
ی جنسیت فضا و معماری: یک مقدمهوضعیت مکان در قرن بیستم. کتاب رندل پتر و بوردن با عنوان 

های کند که چگونه رشتهگردآوری شده است و این ایده را ثابت می مقاالت( که مجموعه 2000) ایبینارشته
اند. )این کتاب را بد کز شدههای مختلف روی فضای شهری و سایر امور فضایی متمرزمینهگوناگون با پس

 بررسی کنید.( 1992 جنسیت و فضانیست در کنار کار کلومینا با عنوان 
پیوند ناگسستنی که با  اولبا نگاه به مباحث نظری در طراحی شهری، چندین موضوع قابل پیگیری است. 



اردیواری جبریت کالبدی گرفتار همعماری وجود دارد موجب شده تا تمامی تجارب صورت گرفته در چ
ریزان شهری، طراحی معماری را در لوای های فردی معماران بزرگ همچنان که برنامهشوند، و مسلک

افتد. نظریه طراحی شهری نیز الجرم ریزی هم قرار داده و از این طریق کار طراحی شهری به تعویق میبرنامه
همیشه در ابعاد نظری و  رشتهی آن این وتاه بیاید که درنتیجهرا بپذیرد و ک اندازچشممجبور است تا این 

خورد. کوین لینچ در این شرایط بود که ترکیبات التقاطی کند، شکست میکه تولید می فکریهای پارادایم
یک روش در طراحی شهری منتشر کرد.  عنوانبه زیباشناسی خود را کامال  گزینشی و اختیاری انتخاب کرد و

نشدنی اما زیبا همراه بود. هیلیر مدل  الگوهایی اش ارائه کرد که با ارائههای اتوپیاییالکساندر ایده کریستوفر
 ترینبزرگها، ی و ریاضیاتی برای فهم فضا و ریخت شهری ارائه داد. درنتیجه این کوششجراحانه

ز هم گسیخته بود و با هم طراحان شهری، مفاهیمی از ریخت شهر ارائه کردند که بسیار ا پردازاننظریه
ها، خالی از هرگونه ظرفیت این کوشش هر چیزبیان نمود که بیشتر از  گونهاینتوان ی بسیار داشت و میفاصله

ی خود بودند. در این نقطه متاسفانه هیچ اجتماعی و به طبع آن هرگونه ظرفیت اقتصادی و سیاسی در شالوده
ای از ماده خام پاره عنوانبهخورد که نشان دهد ظرفیتی در ریخت و نماد استثنای چشمگیری به چشم نمی
 برای ساخت اجتماعی وجود دارد.
ای روی آنچه در باال آمد داشته آیند من جای آنکه سعی کنم انباشتی نظریهدر صفحاتی که در ادامه می

 نتواند در لوای تولید جمعی فضا، در ابعاد کالبدی و نمادیباشم، سعی دارم تا اثبات کنم طراحی شهری می
ی یک نظریه ترکیبات سازندهخود را بر جای آن که به کیفیات معطوف کنم کنم ظاهر گردد؛ و کوشش می

ی ریخت شهری پرداختن جامع به مقوله یعنی تالش اصلی من . این راه  کنممعتبر برای طراحی شهری متمرکز 
دهد. در ادامه ی مستقل نشان میارشته عنوانبهی طراحی شهری را است که ضرورت و اهمیت وجود رشته

خود را وارد طراحی شهری فضا کنند  اقتصاد سیاسیخالل  اند ازکه سعی کردههای روشنفکری تمامی حوزه
 شوند.بررسی می



 فصل دوم
 تاریخ

 تاریخ، دراین عصر آخرالزمان جفنگی بیش نیست.
 مریا  جین  

 مقدمه: تاریخ چیست؟
ردازد. همچنین کاری بسیار پی روند کلی تکاملی بشر در بستر مطالعاتی تاریخ نمیاین فصل به مطالعه

جدا کنیم، به شکلی که  نظریهمشکل بود ـ اگر نگوییم ناممکن ـ که فصل تاریخ را از فصل پیشین آن یعنی 
مری و جویس، تاریخ را از ا  بسیاری از نویسندگان مثل  حدفاصل فصل بعدی یعنی فلسفه هم قرار گیرد.

ی کابوس واری است که مدام در حال تکرار شدن است. دانند که آشوب یا بالاساس موضوعی فاجعه آمیز می
شود. امروز نه شهری هم دیده می ریختها با موضوع نویسیاین حالتی است که در بسیاری از تاریخ

تاریخ در معنای یک علم بسیار معتبر شده است بلکه سرسامی سراسری در  جایبهای وارهتنهاچنین کابوس
تواند وقت نمیاز تاریخ هیچ ایایدهها نیز پدید آورده. روشن است، چنین های فلسفلی و پارادایماکثر نظرگاه

و « واقعیت»توان مشاهده کرد که واژگانی چون برای تاریخ بسازد و با نگاهی اجمالی می قبولیک فلسفه قابل 
معنایی  آشفتگیی موضوع دچار های بحث تا چه اندازه در سابقهسرانگشت مثابهبه« پیشروی»و « حقیقت»

 Cohen 1978, White 1980, Carr 1987). ای دو مبحث تاریخ و فلسفه هستندرشتهدر ارتباط میان
Heller 1993, Thompson 1995, Hobsbawm 1997, Evans 1997, Burns and Rayment-

Pickard 2000, Fulbrook 2002 )کمک های تاریخی پژوهشای که به روند پایههای از پرسش برخی
 از:  اندعبارت کردند 

 تاریخی کجاست؟ هایگفتمانجایگاه حقیقت در 
ها یا غیره( است یا آنکه تنها تفسیری کلی از یک دوران به آیا تاریخ دارای موضوعی مشخص )واقعیت

 آید؟حساب می
 شود؟ای وارد مجادله میطرف است یا متمایل به چه سمتی است و برای رهایی از چه مسئلهتاریخ بی

توانسته تا کنون به آرمان خود برسد؟ اگر  آیا های فکری تاریخ از چه بابت است؟اهمیت و ضرورت زمینه
 نه چرا تا این اندازه همچنان در این زمینه سعی و کوشش صورت گیرد؟

میان مستندات، شواهد و منابع؟ گرانیگاه کار  طورهمینفاوتی میان منابع متقدم و متاخر وجود دارد و چه ت
 کجاست؟

آیند؟ )علت و معلول، منفصل یا متصل، مشابه یا متفاوت( و آیا هایی به چه کاری میچنین دو نوازی



 ای تعریف شود؟ها مسئلهممکن است از خالل این
 یک علم؟ تاریخ، یک هنر است یا

(Jenkins, 1991) 

تاریخی  تأویل، این بانوی اندیشمند به بیان ناممکنی امکان تاریخ نظریهلبروک، با عنوان کتاب ماری ف   در
ای پردازد، چرا که در صورتی که متن کاستیکند و به حمایت از متن تاریخی میاز خالل یک نظریه اشاره می

چیز فرضی است چرا که از درون یک نظرگاه مشخص به امور نگریسته شده تا  همهته باشد، به هرحال هم داش
نماید ، هم غامض و هم ساده میحالدرعینی دیگری که روند تکوین واقعیت سپری شده بازآرایی گردد. نکته

این وارد یات نو بتوانند به شکلی که نظر آن تواند گذشته را بازسازی کنداین است که بپذیرید تاریخ می
ها پیش از ظهور نظریات مذکور خاموش ها و گاهی قرندادها سالخآن هم وقتی ر وشوند  ینمحصول نو

ی روشنی از دانش دنبال کنند، مثل بینند تا بدنهپردازان کار ساده را در این میبرخی نظریه اند.شده
ی گفتمان یا فمنیسم. اینجاست که مسئلهساختارگرایی، نظریهنگاری کالسیک، هرمونتیک، روایتگری، تاریخ

فوکو یا درای. یا چیزی که  یا یا وبر یا مارکس یا پوپر شود: ترجیح با پیروی کردن از هگل استروش مطرح می
ژان بودریار و فرانسیس فوکویاما را  و پردازانی مثل میشل فوکوبه پساتاریخ موسوم شده است و کارهای نظریه

ها و یا گرایشات تجزیه مراتبی از الیهبه سلسلهتوانند میهای تاریخ، هرکدام از این شکل شود؟شامل می
نویسد مورخانی که در سبک کار خود، با تصویر مثال رایمونت پیکارد می طوربهی روایتگری شوند. درباره

 صورتبهتواند عمده باشند که نمی بایست بازنمای سه عملکردبرند، میمی پیشکار را  ایسازی از دوره
 دلبخواهی در یک کار ترکیب شود:

 سبک تفاسیر در شکل ایدئولوژیک سبک استداللی سبک کلی
 رمانتیک
 تراژیک
 کمیک
 هجو

 گراریخت
 ماشینی
 ارگانیک

 گرازمینه

 آنارشیستی
 رادیکال

 محافظه کار
 لیبرال

 کنند:می تأکیدآمیزی این روابط به اهمیت چگونگی هم پیکاردبارنز و رایموند 

برده شود، بلکه مکانیکی و خشک پیش تواند با یک سبک استداللی  برای مثال، یک برساخت کمدی نمی
ای متن رسید. که این عناصر باید با گزینش و ترکیب درست میان عناصر سبکی موجود به اثرگذاری

 رخدادهایکنند که روند و ترتیب هایی را ممکن مینظیر سبک ساختارهایسبکی گزینشی بر اساس 
قابل تمیز باشد و هرکدام شکل و حال و  ازشهای آن و تفاسیر ایدئولوژیک برآمده تاریخی، استدالل

 جداگانه داشته باشند.ی مورد بحث با توجه به زمینههوایی 
(Burns, 2000) 

شکل  یجامعه است که کاربرد دارد، به طور مشخص، در چگونگ کی تیدر کل کیدئولوژیا یریسبک تفس



 البسیکه معموال س کشدیم شیرا پ دهیا نی( ا1991)سیمثال، جنک یبه تفکرات در درون دانشگاه. برا یده
انداز . مثال چشم ندک یم تیاست که از آن حما یکیدئولوژیبرگرفته از چشم انداز ا یخیدروس به لحاظ تار

 ییبه خاطر ضعف قدرت مبنا نیگردند که ا یها به طور کامل محقق نم نی. اما ایستیفمن ای یپوست نیرنگ
که اکثرا  ردیگیواقعا موجود شکل م یخیتار یگفتمان ها انیکشاکش م کینقطه  نیدر ا ن،یشان است. بنا بر ا

 «ست؟یچ خیتار»پرسش  یکند جا یم شنهادیپ سیاست که جنک یبستر نیکنند. بر چن یمستقل عمل م
 «ست؟یک یاز برا خیتار» میبپرس

مفهومی انتخاب کنیم که  معیارهایبنابراین برای حصول به پایگاهی محض، برای فهم تاریخ، ما باید 
های علمی، از تمامی رشته .شونداجتماعی متمرکز  برفرآیندهایبتوانند از خالل برخی از فاکتورهای کلیدی 

. از این رو، تاریخ اندساختهآن  منشأادبیات، نقطه نظر خود را در ارتباط با معنای تاریخ و  وم فلسفه تا علو
انواع روند تکامل  عنوانبهمارکس( یا شود )پیشروی در ساختن یک نیروی مولد نگریسته  عنوانبهتواند می

در  واتسون ها باشد که پیتراز ایده فروید( یا آنکه تاریخیجمعی )داروین( یا روان بشر و گردآوری ناخودآگاه )
به آن پرداخته است. فوکو هم در  هایی که به تفکر مدرن شکل دادزیبایی ترسناک: تاریخ مردم و ایده کتاب

سال گذشته اختصاص دارد، تاریخ را با  400ی موضوع در که به مطالعه دانش شناسیقاعدهکتابی با عنوان 
تغییر نام  هاتاریخرسد که بهتر است تاریخ به از این منظر به این نتیجه می زند وناخودآگاه بشری پیوند می

های بندی نشده، نوشتههای جزءنگرتری دستهمباحث در خصوص تاریخ به قسمتن ای کهدهد. تا زمانی 
 شوند.و جوابی با پیانوی مارکس محسوب می سؤالفوکو، سازی درخور برای دونوازی 

ی کند. برای مثال مفهوم سلطه در طبقهاز فرضیات کانونی مارکسیسم را رد میچرا که فوکو بسیاری 
ی کارگر متمایل است و زیربنای جامعه سازد که بر وضع طبقهاجتماعی که رویکرد تاریخی مارکسیسم را می

ارجاع  ترین اندیشمندانیکی از مهم عنوانبهی اول کاری الجرم به مارکس فوکو خود در دوره .سازدرا می
برد، از این جهت کار او یک چرخش ی مقابل به پایان میدراماتیک کار خود را در جبهه یدهد در چرخشمی

 مارکسیست کالسیک است. پردازاننظریهروشنفکرانه را در بردارد که در ارتباط با 

ای بوده ، به گونهتوان برای نظریه انتقادی تاریخ مبنایی قائل بود، چرا که شکل سلطه در قرن بیستمنمی
متفاوت است و خود را در  کلبهتوان حدود برتری سوژه را درک کند. امروز اما شکل سلطه، است که نمی

توان از چارچوبی از دانش/قدرت قرار داده که کامال  از درون سوژه برخاسته، اما سلطه گر را هنوز هم می
گرایی را ندارد و ی آنگونه کلفت گویی اشرافیانداز تشخیص داد. نظریه انتقادی یاراخالل این چشم

داری ارائه کند. چرا که سلطه فقط چند صباحی است که در مرکز تواند تاریخی برای توضیح سرمایهنمی
 سوژه پناه گرفته.

(Poster, 1984) 

کنند، که با بازگشت های گوناگونی دارند که در مسیحیت غایتی یکسان پیدا میها در واقع سرنوشتتاریخ
ی توسعه، که این خود یک پیشروی در ذات درآمدری شد برای ایدهرسد. رنسانس پیشمسیح به انتها می

نی که به لحاظ اقتصادی کامال  توسعه یابد تا جهایک فرآیند پدید آورد. فرآیندی که ادامه می در معنایتاریخ را 



آن را مطرح کرده درواقع چیز فوکویاما  اخیرا  ای که به پایان تاریخ اشاره دارد که یافته است محقق شود. ایده
جدیدی نیست. باور فوکویاما این است که از آن جهت که لیبرال دموکراسی به قدرت رسیده، تاریخ به انتهای 

ی آزاد و دموکراتیک پدید آمده، که درواقع چیزی ن غایی محقق شده و یک جامعهخود رسیده، چراکه آرما
 آلود نیست.بیشتر از یک القاگری وهم

ای از مراحل پیشروی اشاره وجه برمجموعهاند درواقع به هیچنظراتی که به تاریخ پرداختهکدام از نقطههیچ
ی سمت دیگر گفتمان، اصول تسلسل همراه با رابطهکنند. برای مثال ایدئولوژی مارکسی. فوکو هم از نمی

 کند:مرخص اعالم می کلبهرا  خالوصول به تحموالت زبانی یک ملت در ادوار مختلف تاریسهل

دهد چطور کند تا نشانداند. فوکو تالش میدان پیوستگی نیست، اما تاریخ ناپیوستگی را میفوکو تاریخ
ی گذشته با اکنون ال  بیگانه از حال. کار او روشن کردن فاصلهی کامگذشته متفاوت بوده، یک صحنه

فرسایی در مورد ارتباط گذشته با اکنون در حال کیفور دان سنتی را که از قلماست. تا آسانی کار تاریخ
کند و بودن را آشکار میدانتاریخ یشناسانهمعرفتدستی شدن است از بین ببرد، ویران کند... فوکو خام

دهند زمانی که دارند دانان چه کاری با گذشته انجام میکند: تاریخکننده را مطرح میناراحت سؤالاین 
 کنند؟کنند و با دلیل و مدرک آن این تسلسل دروغین را اثبات میمی ترسیمپیوستگی آن را با حال، 

(Poster, 1984) 

به آن همراه است،  کند که با احترامی بیشتر نسبتقبال تاریخ اتخاذ میژان بودریار موضعی دیگر را در 
. مبنای این موضع واقعیت گزاف زندگی معاصر است. بودریار به بحث در این رابطه پساتاریخموضعی به نام 

 وزز ری تاریخ است تا مارکسیسم. چراکه امروبرای مطالعه ترمناسبشناسی روشی بسیار پردازد که نشانهمی
ها جملگی بریم که واقعیتها، ما در دورانی به سر میهای ارتباط جمعی بر زندگی تودهبه سبب فشار رسانه

اند جای آنکه های جمعی تبدیل شدههایی در دست رسانهساختگی هستند. جایی که اشخاص همگی به ابژه
 کند.جای از متنش اشاره میبه این مسئله در چند  نمایش جامعهدبور در کتاب مخاطبین باشند. گی

ایدئولوژیک فروکاسته  هاییسازهتاریخی، امروز به  هاینظرگاهآخرین مورد باید گفت، تمامی  عنوانبه
از  197۵. زمانی که در سال اندرانده حاشیهبه  کلبهاند که سوژه، فردیت، و منطق عقالیی زمان را شده

شدند هایی به کارگماشته میها میرزابنویسآن سرزمین در ادندم دی اینکاها دیدن کردم نشانگمشده شهرهای
شان این بود که تاریخ رسمی را آنطور که مد نظر قدرت بوده بازنویسی کنند. هرچند شاید کمی که وظیفه

ای است. حجم زیادی از تاریخ ساختگی غیرمعقول به نظر برسد اما برای من این روشی مرسوم در هر جامعه
 کند.چرایی آن هم دراین نکته نهفته است که این شکل از تاریخ مشتریان بیشتری را به خود جلب میاست و 

 تاریخ و طراحی شهری
از نظرگاهی که برای طراحی شهری باشد، به این معنا که در تمایز با معماری و است نگریستن به تاریخ قصدم 

هدف مطرح شده برای طراحی شهری یعنی ریزی شهری قرار گیرد، طوری که حامی تعریف و برنامه
دهم تا از عبارت های شهری مشخص باشد. گذشته از این، ترجیح میمعانی شهری در ریخت تولیدکنندگی



استفاده کنم طوری که این دو را با هم تلفیق و  «تولیدات ریخت شهری»جای  «تولیدات طراحی شهری»
 درعین حال، متمایز کرده باشم.

ای، با عنوان طراحی حرفه یمعمارانهی طراحانه و از هر پروژه تابسیار متداول بوده ته در چهل سال گذش
کاناری وارف لندن یا پالزای  یمنطقهپارک سیتی در نیویورک، ی بتریشهری یاد شود، برای مثال پروژه

 دامر در برلین.پست
یست پیوند بخورد، به این معنا که باتاریخ می کلبهتر در کاربردی وسیع ریخت شهریی تخصصی واژه 

تمامی فضاهای یک شهر همگی طراحی شده هستند و در این میان مفهوم طراحی شهری نباید به حمایت 
مشروعیت تخصصی برای کار طراحی  صرفا  صرف از برخی عملکردهای شهری تقلیل یابد. باید بدانیم که 

حیط ساخته شده، طراحی شهری را معاد با تولید شهری کافی نیست. به همین خاطر هم من در مبحث کلی م
گردند: یکم، گیرم. با کاستن از مداخالت تخصصی به این صورت، دو موضوع ممکن میریخت شهری می

های تخصصی ایجاد هایی که حوزهی محدودیتنگریستن به تولید جهان مادی بدون فکر کردن درباره
نیاز است تری از موضوع را دربرگیرد، بحث به شکلی که طیف وسیعتر این مکنند و دوم، برای بررسی دقیقمی

 منتشر شود که تا کنون این اتفاق نیوفتاده است. تاریخ طراحی شهریکه پژوهشی در رابطه با 
اگر با مطالب باال همراه باشیم، خواهیم دید که رسیدن به متنی که بتواند تاریخی از ریخت شهری را ارائه 

نظارت عملکردگرایان که همواره بر جریان رایج طراحی ر خواهد شد. تنگ نظری نقطهتکند چقدر مشکل
شهری در هر دو بعد تاریخی و نظری آن چربیده است باعث شده تا این ایده همچنان از اعتبار برخوردار باشد 

، یت ریخت کالبدی و نه هیچ چیز دیگری. بعالوه تعاریفکلبهکه طراحی شهری کوششی است معطوف 
گذارند که با دانش کم حاصل ها، فقط بر خصوصیات فیزیکی و شکلی فضا انگشت مینظریات و تاریخ

های ایدئولوژیک، اقتصاد و نظام ملی ها در گالویزی دائمی که با مسائل جهانی سازی، نظامپژوهشگونهازاین
وز پس از گذشت پنجاه سال، شوند. امرای در طراحی شهری تبدیل میو تغییرات تکنیکی به مسائل حاشیه

 اند.شماری شدهگاه 4اند در جدول خورده گرهبسیاری از متون مهم که به مباحث طراحی شهری 
شان را هم اند که عمدهرا جای داده طراحیی ها در عنوان خود کلمهتای اینشایان ذکر است، فقط پنج

فت هنوز یک تاریخ جامع و مانع برای خود طراحی اند. در چنین شرایطی است که باید گمعماران تالیف کرده
اینکه هر متنی که  . اولی عمده را در خود داردی تحریر درنیامده است. این مقوله دو نکتهشهری به رشته

یت بحث، بتواند متنی جامع باشد، در فضای روشنفکری کلبهبا خالصه پرداختن  تاسودای آن را داشته باشد 
اتخاذ مواضع انتقادی رویکرد پست مدرن،  در ضمنمرخص و غیرقابل قبول است.  کلبهحال حاضر دنیا، 

مرجع مباحث تاریخی در مطالعات شهری و محیط ساخته  30تواند دسترسی مارا به مخرج مشترک تنها می
ز ی ایدئولوژی تخصصی است که از فراهای متنوعی را ضمیمه دارند. دوم، مسئلهشده، مرتبط کند که روش

شود. یکی از ی علمی روشن مییک رشته عنوانبهسازی موارد مورد مناقشه در تعاریف طراحی شهری روشن
ریزی شهری قابل این موارد مناقشه هم همین موضوع تاریخ و نظریه است که باید تمایزش با معماری و برنامه

 .باشدتمیز 



اند و هم د، امروز دیگر همگی کالسیک شدهانفهرست شده 4هایی که در جدول ها، کتابگذشته از این
ناخواه، اند اما خواهی تحریر درآمدهاینکه رویکردی کامال  معمارانه دارند و با تصورات ذهنی معماران به رشته

ی متفاوت و جدا از هم است که مسئله اندازهایچشمکنند که برآمده از نقطه نظرات متفاوتی را نمایندگی می
 بندی کرد:ها را دستهشود این چنین آندهند. اما میپیش روی ما قرار میبندی را دسته

 رگن، گاتکیند و ...یفورد، اشپراروایت پیوسته از تاریخ: مام .1
 : کاستوف، موهولوناگی، هال، کریرگونه شناسی .2
 تان، تافوری، دوکسیادیس، راسنواتوپیایی: ای .3
 نگاری: بویر، هال، کوتر و رو، کاستوف قطعهقطعه .4
 خوانش ماتریالیستی از تاریخ: کورد، تافوری، فرامپتون، بویر، نسل، دیکنز .۵
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 ( شهرساختگی1991کاستوف )
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 ایدئال( شهر 2001) تانای
( شکل دادن به شهر: یک 2002رابینز )الفوری و 
 یقی برای نظریه تاریخ و طراحی شهریمطالعه تطب

( سیر تحوالت طراحی 2003گاسلینگ )گاسلینگ و 
 شهری در آمریکا

 : سی متن کالسیک درتاریخ طراحی شهری4جدول شماره 

 روایت پیوسته از تاریخ
ی هرتاریخی از خالل مستندات به جا مانده در تحموالت زبانی یک ملت در ادوار ترین راه برای ارائهساده

پردازد و تا جای ممکن هم از هم به، آنچه گذشت، می معموال  گوناگون، روایتگری پیوسته از تاریخ است که 
را بسیاری از پژوهشگران با  دهد. این روشجوید و گزارشی از گذشته ارائه میشرح ماوقع تمسک می



 شهرهاها و طراحی شهری: معماری شهرستان. در این مرحله، کتاب اندهای مختلف دنبال کردهروش
سازی حدود طراحی شهری نوشته شد. کتاب ی پل اشپرای رگن، اولین کتابی است که با ادعای روشننوشته

به مولف سفارش داده شده بود. اشپرای رگن، به سفارش متخصصین معماری در انستیتو معماران آمریکا 
یک چالش روشنگرانه برای : »کندگرانه آغاز مییک چالش روشن عنوانبهی خود را با توصیف کتاب مقدمه

های شومی که دارند، آن هم در طی دههرا از شر خودش در امان نگه شهرکالنخواهند شهر و هایی که میآن
رسد، این نیاز که اکنون، را باید در مقابل . با یک نگاه به تاریخ به نظر میاستبه انفجار شهرنشینی انجامیده 

ل به تاریخی وجود داشته. پس برای همین، اشپرای رگن در دوفصل او رویکردهایآینده حفظ کرد، همواره در 
های موردی بسیاری را گردآوری و پردازد که تجارب عملی و نمونهای از طراحی شهری میتاریخچه

اند. این شده نوشتهمستندنگاری کرده است که تمامی تفاسیر با دیدگاهی معمارانه و نزدیک به معماری منظر 
سال پیش از  2800ن و آکروپلیس در شود، و با نگاه به متون کالسیک، یوناتاریخچه از زمان باستان آغاز می

رساند. بعد هم قرون وسطی در اروپا، و بعد رنسانس و سال پیش از میالد در روم باستان می 400میالد را به 
گیرد که این بخش در نهایت با بلوار کشی هوسمان در میپی 18۵0تا  1600دادها را در ای از رخمجموعه

ی نواری مناطق مرکز شهر وین در ای در مورد جادهسد. در انتهای متن، تکملهرزمان ناپلئون سوم به پایان می
را  19۵0تا  1800رسد که از مشابه، پس از این دوران مدرنیسم فرا می طوربهگنجانده شده.  18۵0

از امتداد سه بعد  بهدر این پارادایم این است که شهر در تجسمی مادی غالب ی اصلی گیرد. مسئلهدربرمی
این  قابلیت جرح و طراحی شدن دارد. راحتیبهکه ، سه بعدی شودگرفته می در نظرمختصات دکارتی 

ایتالیایی در دوران  هایشهرتپههای ورسای و برخی از تصورات، طراحی شهر را فرآیندی مثل طراحی باغ
 . شدندریزی میطرح های یونان باستانگرفتند. یا با کمی تسامح آنطور که سکونتگاهرنسانس در نظر می

(Sprieregen, 1965)رسند، اما اگر کمی در موضوع ها بدیهی به نظر میاین نگرش سطحی یدر نگاه
های جبریت کالبدی گرفتار شده است. کار دقت نظر به خرج دهیم، متوجه خواهیم شد کل کار در محدوده

توان به روشی مرکب از فرآیند کار آنطور که در کند که شهرهای امروزی را هم میاشپرایرگن این ایده را القا می
فاصله ) .کردوم بوده، طراحی سهای سکونتی یونانی مرایتالیایی و هسته هایشهرتپههای فرانسوی، باغ طراحی

 (.گرفتن از این ترکیب سه مصداقی امکان ناپذیر است
زد. شکل شهر قلم می یبارهدر است که این شیوه مهم در ارتباط با نویسلوییز مامفورد دیگر تاریخ

 داستانبا کتاب  و 1922کنند که از ی او را ترسیم میسال خطوط اصلی کارنامه 2۵نگارش سه کتاب در طی 
به پایان رسید. اکثر این آثار با موضوع  1972در سال  روزگارکارهای من و شروع شد و با کتاب  اتوپیاها

است. پیتر هال در کتاب  (1938شهرها )فرهنگ ها هم آن مشهورترینریخت و فرهنگ شهری ارتباط دارند و 
حتی اگر با این  «نگاری خبره و منتقد بود، اما نه پژوهشگر.مامفورد روزنامه» نویسدمی تمدن وشهرها قطور 

ی خود خواهد ماند که بنا به شاخص در زمانه ایچهرهاظهارنظر پیتر هال موافق باشیم، باز مامفورد همچنان 
ی ریخت شهری کمک بزرگی کرد و بر چندین و چند نسل از معماران، اظهار بسیاری از پژوهشگران به مقوله

سیر مدنیت در طول شناسان تأثیر گذاشته است. همانند اشپرایرگن، کتاب کالسیک ریزان و محیطبرنامه



شود: هایی تاریخی است که به دیدگاهی مشابه در مورد آینده خطم می، یک روایت خطی از دورهتاریخ
شوند. چیزی که مامفورد در خطم می نکروپلیسبه انجامی به اسم شهرمردگان یا  شهریهای کالنتمدن

 فرهنگ شهرها. طیف فرضی که مامفورد در استتوصیف کرده  «یک چشمه از جهنم»فرهنگ شهرها آن را 
، شودمی شهر در طول تاریخبعدتر منجر به ادعایی در کتاب  نوشت( 1938)کتابی که در سال  کندارائه می

ها را پیشگویی کرده بوده. بدون شک و فضاهای کروماتیک آنانسانی او جنگ جهانی دوم، هولوکاست  کهاین
مامفورد را در ژانر گوتیک هم  نثرتوان انتقادی خواندن مامفورد، که هال در مورد او گفته، درست است اما می

ها که بلندباال، بزرگ، عظیم هستند. کرد، آن خدایان هیوالسای باستان، دوباره ظهور خواهند»بندی کرد: دسته
ای می را در معبد هستهیآیند برای آنکه نوع بشر را قربانی کائنات کنند، تا از این طریق، غول کنعانی عظمی

را در یک رستاخیز مسخ خواهند کرد تا فرزندان خود را در تنور سوزان امیال  هاملتها تمام خود آرام کنند. آن
شود از نو پر شدن رود و باعث میانگیزهای تولیدات نظامی پیش میتنها آلترناتیو این فا .« کنندبیافخویش 

های سادیستی که مدام نخبگان حاکم را به محض اینکه رویاهای عقیم و کابوس»شود: شخصیت انسانی می
ایی کودکی مرده شبیه شود که قدرت و انرژی انسانی پخش شود و رنسانس را به نوزدهد، باعث میقلقلک می

 «کند.می
ها فیلسوف ترین آندار پژوهشگران بسیار زیادی است که مهموام شهر در تاریخمامفورد در کتاب 

شناس بود که گدس در ابتدا یک زیست دس است، که در واقع، مرشد او است.اسکاتلندی به نام پاتریک گ  
تا  1914های ریزی توسعه گذاشت و در خالل سالمهمی روی تفکر برنامه تأثیراتهایش اندیشه بعدتر

نگاه کنید به ) .شدهایی برای توسعه پنجاه شهر در هند و فلسطین درگیر طراحی و بازنگری در برنامه 1924
های وی تا همین امروز برجاست. مصداق روشن این تأثیر نوشهرگرایی است. ( تأثیر اندیشه9فصل 

ی آن در اولین کتاب او، یعنی ی گدس است که ایدهدار و عرضی در اندیشهیی یک برش جهتنوشهرگرا
مطرح شده است. در نتیجه رویکرد مامفورد هم بر ریخت شهری، رویکرد آمایش  (191۵) شهرها در تحول

ت، واژگانی شناسان اسی لغات زیستی مستقیم استفاده بسیار زیاد او از دایرهانسانی لقب گرفت که نتیجه
 .کردی موضوع های تازه را وارد پیشینهمثل شکارچی، یا شکار، که درنهایت یک دسته از کلمه و ترکیب

 ی، آسیب روحی، تکانه و...(شناسی، ارتقا، پیشروآسیب)
اعضای بدن  عملکردهایمشابه، و به موازات با همین رویکرد، نگاهی دارد برساخته و برآمده از  طوربه

ها و استعارات ای است از قیاسهای شکلی خود. درواقع تمام رویکرد آمایش انسانی نتیجها مصداقانسان، ب
در مقایسه »م برداری شده از علم بیولوژی انسانی. برای مثال مامفورد معتقد است شهر ر  برساخته شده و گرته

مامفورد در ادامه تمامی جالل و جبروتی را که رم  «برد.تری رنج میشناسی وسیعاز آسیببا سایر شهرها 
ورم معده( و یا نفخ رودل )کند. او معتقد بود روم دچار ی پزشکی توصیف میتحصیل کرده بود، با یک واژه

کرده ها را مثل یک پادشاه خالی میخورد، اما رودهم در بعد فضا و زمان، همچو یک فقیر میر  »است. چرا که 
ورت، مفهومی که مامفورد از ریخت شهری ارائه کرد، یک معنای اقتصادی، اجتماعی و به هر ص «است.

ی فرهنگی. او معتقد بود، نهادینه کردن یک رویکرد فرهنگی، سیاسی داشت، آن هم در بستر یک توسعه



در  هکاینمامفورد به تناوب  ها، در ترکیب با یکدیگر متن شهری را بسازند.شود تا فضا و مکانموجب می
آن نیز ه کم و  گیریشکلپردازد، به نیروهای موثر بر به شکلی جامع به ریخت شهری می شهر در تاریخکتاب 

دهد. فهم این روابط، در گرو فهم مفهوم را در گیرودار و تقابل با یکدیگر نشان می هاآنپردازد و بیش مبهم می
ه و ریخت شهری را در ارتباطی نزدیک با روابط است که مامفورد آن را ساخت های دورانی هلنی یونانشهر

 .بیندشهروندی می
  اندکردههایی که تاریخ ریخت شهری را به شکلی خطی روایت کارهای مامفورد، اشپرایرگن و سایر چهره

ها، یک موضع فرسایی. در هیچ کدام از این قلمیکدیگرانداز هم گسسته هستند و فاقد یک همپوشی معنادار با 
 توسعهپرده هستند. پایانی که در یک غایت روشن و بی شناسیشود و همگی فقط در غایت ای ارائه نمیهنظری

پردازد و در درون گفتمان طراحی شهری قرار رویکرد دیگری که به تاریخ می گردد.یافتگی نهایی جمع می
ها، فضاهای شهری و اختمانهای ریختی و فضایی از جمله، گروه سگیرد، بر اساس توالی نسلی از گونهمی

 طبیعت پیرامونی شهر بناست.

 گونه شناسی
ها بنا شده نویسان رویکردشان به تاریخ بر اساس توالی زمانی نیست، بلکه بر توالی ریختبسیاری از تاریخ

 کند. برای مثال، راب کریر که در فصلگرایی را دوباره مطرح میاست. این روش به شکل معمول مفهوم زمینه
کند که بر ی لغاتی مختص به خود دارد و معرفتی را ارائه میاو اشارتی رفت، دایره فضای شهریبه کتاب  اول

ی گذشته استوار هستند. پرسش تاریخ در این رویکرد، این شناسانههای به جا مانده در تجارب ریختظرفیت
با سایر اند ولو آنکه عملکردی مشابه هایی خاص پدید آمدهاست که چگونه اشکال خاص فضا، در دوره

. دراین شکل از تفسیر روایت تسلسل تاریخ مادون موضوع ریخت و عملکرد قرار دباشنفضاها را دارا بوده 
ی معانی شود که با استحالهی تکامل و تحوالت سازمان کالبدی استحاله میگیرد. تاریخ شهری در پردهمی

 های مشخص شهری همراه است.شهری و ریخت
ی نوشته شهریتاریخ مصور محیط، با عنوان فرعی ماتریس بشرمتن کلیدی  برای اکثر طراحان شهری

بسیار الهام بخش بوده است. در این کتاب هم همسو با روح زمانه،  احتماال  ( 1968) ناگییسیبل موهول
گردد توصیف می انسانیشبهشهری مانند آنچه در کار مامفورد وجود داشت، دارای رشدی ارگانیکی و ریخت

رسد. شهر از نگاه موهولوناگی چنین چیزی درنهایت با انجامی در کام مرگ و تباهی منتهی به اتمام میکه 
 است:

ی او هستند. امیالی ی امیال سرکوب شدهاند و تبلور یافتهشهرها همانند انسان گذشته را در خود جای داده
دهند. کنند و بعد صدقه میکشی میرهکنند، تا سر حد مرگ بهروی میکردن زیادهکه در اقتصاد و مصرف

سازی از کردن و یکساندر اثر استانداردسازی، یکی شهرهاپرورانند در تقابل با منافع نوع. روح نفس را می
بی حد خود برسد و  یسلطهسازی به رود. حاکم سعی دارد تا از طریق استانداردسازی و یکسانبین می

ها تقسیم کند. ی که بیشترین سهم برای خودش بماند میان تودهشده را در حالت حداقل محیط ساخته



 کنند.خود را در فرآیندی شبیه به متابولیسم انسانی احیا و دوباره سازی می روندها اینتمام 
(1968:Moholy-Nagy) 

ستوفر هایی مثل باکمینستر فولر، کریتاخت که چهرهموهولوناگی بر دیدگاه موسوم به رویکرد علمی به شهر می
کردند و آن را نمایندگی می ند،بود 1960ریزان در دهه برنامه شمایلالکساندر و کنستانتین دوکسیادیس که 

گرم که شهر متصل شونده را طراحی کرده بود. این بانوی نویسنده و پژوهشگر گروه بریتانیایی آرکی طورهمین
ای داد و معتقد بود شبکهشدت مورد انتقاد قرار میو اقدامات فردی در قبال محیط ساخته شده را به  رویکردها

شود تا نگاه فردی همیشه سمت و سویی از گرایشات خانوادگی، مذهبی، هنری و تمایالت فردی موجب می
ها گسترده ای از نهیی گستردهناگی بر پهنهیهای موهولغیر اجتماعی و غیر منطقی داشته باشد. استدالل

آورد که سازماندهی ردگرایی خواسته تا برآمایش انسانی غلبه کند. او استدالل میشده، یعنی هرجایی که ف
ها، با احیای اصول اصیل یا آن ها. که این سنتمحیط ساخته شده بازنمودی است از وابستگی ما به سنت

توان کند. این الگوی مبنایی را مییاد می «خرسندیفلکی احیای ازلی ماتریس» چیزی که او از آن با عبارت
 بندی کرد:ای دستهی پایهدر پنج گونه

 .ی ترسیمی زمین: مناسبات میان منظر و ساختمانهندسه .1
 .های آسمانیآلکردن ایدهمرکزیت: بعد ایدئولوژیک، و دنبال .2
تغییر میزان  شهر خطی(. عملگرا، تنظیم کردن ابعاد و اشکال شهر همسو باارتباطی )متعامد:  .3

 .جایی و گسترش شهرتقاضا برای جابه
 )شهر خطی( .ایای: مدوالر با سازماندهی شبکهگوشهراست .4
 .ایها به شکل خوشهگردآوری دانه .۵
های انسانی است. به شکلی بسیار دورازانتظار، گاهاز سکونت شناسیگونهی ارائه ماتریس بشرکتاب هدف 

دهد که بر برتری همیشگی ل مشهوری از مارکس را مورد استفاده قرار میموهولوناگی در این نقطه نقل قو
 گذارد:تخیل بر علم صحه می

عد تخیل را حذف کنیم زنبوری هم می های مشبک  کندویش معماران را تواند با ساختن سلولاگر ب 
توانسته کارش را میاین است که معمار  زنبورهاخجالت زده کند اما وجه تمایز بهترین معماران با بدترین 

ی قوت کار است که در پایان فرآیند تولید، پیش از انجام تخیل کند و در حین عمل اختیار داشته. این نقطه
 کنیم که از ابتدا در ذهن سازندگانش بوده است.همچنان ما همان چیزی را مشاهده می

(1968:Moholy-Nagy) 

بنیادی نزد مارکس مبنی بر ارتباط میان تصور و فرآیند تولید بهره در این نقطه است که موهولوناگی از مفهومی 
شود. به هر حال، انتخاب جوید که توضیحات روشنی در خصوص ریخت شهری از آن درک میمی

ای استوار اصل پایه پنجخواند بر همان می «پذیرمعنای کاربست» دیدگاهی که درک مفهوم چیزی که او آن را
تحوالت زبانی  مثابهبهم محکوم به فناست و درنهایت هم برای پرداختن به ریخت شهری است که از ابتدا ه



های گونهماند. از این گذشته، این ناممکن است که تفاوت میان اینها در ادوار تاریخی الکن باقی میملت
. برخی از عللی ۵و  3ورد مشخص م طوربههای داده شده دریابیم برای مثال، ای را بتوانیم با نگاه به مثالپایه

های متعامد و خطی در کننده هستند برای مثال ظهور محیطشود به تمامی گیجکه برای توسعه شهری ارائه می
نویسنده  ترین عامل در شهرنشینی از آن زمان تا کنون شده است.بازرگانی قرون وسطی تبدیل به مهم شهرهای

های زیادی را گردآورده از آنچه کند، مثالرا محکوم می محورلوژیوتکندر ادامه، پس از آنکه رویکرد علمی و 
شود منتها می متمرکزهای این امکانات شناسیاست و کتاب بر گونه شهرهادارای ظرفیتی برای توسعه آتی 

 شود.ها روا داشته نمیگونهاینشرح چندانی بر 
شناختی هم شهری که دارای رویکردی گونههم درباره تاریخ ریخت کاستوفاسپیرو  جلدیپژوهش دو 

رساند. در تر ما از موضوع یاری میی غنی شده است، به درک عمیقکنندههای مبهوتاست با تصویر سازی
الفبای شود و در جلد دوم، با عنوان ، کلیت موضوع ریخت شهری بررسی میشهر ساخته شدهجلد اول 

 از: اندعبارتشوند که بررسی می شهری در طول تاریخ شهرنشینیعناصر ریخت :شهر
 شهر هایحاشیه .1
 شهریتقسیمات .2
 های عمومیمکان .3
 خیابان .4
 شهرنشینیفرآیند  .۵

در کار  (19۵9) گونیاشهر و راب کریر یا حتی کتاب پاول زوکر با عنوان  فضای شهریبرخالف کتاب 
پنج عنصر ذکر شده در باال هستند که بدون استدالل الزم، پنج  صرفا  گردد و هیچ نظامی ارائه نمی کاستوف

و  2مورد ندارد )ها چندان سنخیتی با سه تای دیگر دهند، حال آنکه دوتای آنفصل مفصل کتاب را شکل می
پذیری دارند و های شهر قابلیت تجزیهحاشیهها یا شهری برخالف خیابان که تقسیماتا(. چر۵

ای تقسیم های جداگانهخود به بخش هر فصلدر این کتاب،  یک عنصر کالبدی نیست. فرآیندشهرنشینی هم
و  هاپلها، راههشوند، مانند آببندی و مرور میها دستهانواع راه خیابانشود و برای مثال در فصل می

های عمومی هم بهتر است که به کار میشل وب مواصالتی سرپوشیده. در مورد مکان مسیرهای
های عمومی تری را در مقایسه با فصل مکاناندیشانه( نگاه کنیم چراکه تفاسیر ژرف1991) هارگوششهرچ

دلربایی  هایتصویرسازی، هرچند، دارای کاستوف، در خورد دارد. هردو مجلد پژوهش کاستوفدر کتاب 
بتواند از مالحظات  بینی روشن هستند کهزنند اما فاقد یک جهانهستند و سیاحتی را برای خواننده رقم می

 ی معتبر بیرون بکشد.صورت گرفته یک نظر یا نظریه
کند که ارائه می در تاریخ تمدن شهرهاشناختی دیگری را در کتاب ، رویکرد گونه1998هال در سال  پیتر

و باور صفحه  1160قبلی متفاوت است. این کتاب شاهکار اوست در  رویکردهایبا  کلبهدرواقع که 
شده به « زیاد هایدرازیغارت و دست براساس شرمانه بی»شخصی هال این است که این کتاب به شکلی 

. با این همه، آنچه که کتاب آن را نشانه رفته، چیز جدیدی نیست خاطر همین است که تحقیقات اولیه را ندارد



سیر گردید که در اصل احیای دوران گیری نسلی از تفاکه بخواهد کشفی به حساب بیاید، اما منجربه شکل
طالیی مفهوم زیبایی در ابتدای قرن بیست در فرانسه و بلژیک بود که با بررسی سایر ادوار طالیی در 

چرا  کهاینها کمک کرد و گیری آنچگونه پدید آمدند، چه نیروهایی به شکل کهاین همراه است: شهرنشینی
ی فرهنگ، شود: شهر در بوتهن پژوهش به پنج بخش اصلی تقسیم میهستند. ای نادرهایی بسیار چنین دروان

ی اشتراکی نظم شهری و عرصه یمثابهبهشهر در بدعت جمعی، شهر در تعامل بین هنر و فناوری، و شهر 
شوند. برده میها به شکلی روایی پیشساالری با سازماندهی. تمامی این بخشائتالف فن یمثابهبهشهر 

کار به مراتب از آنچه در کار  هایتصویرسازیرسد. اگرچه، تر به انجام خود میسیار کوتاهبخش آخر، ب
ف، وتر هستند و در کل بیان تصویری بهتری دارند. اما برعکس کاستبینید دارای حس معنوی قویف میوکاست

، البته این قیاس میان کندای که به شکلی روشن به طراحی شهری مربوط باشد را بازگو نمیکار هال هیچ نکته
شهری در هایی که فقط به ریختبا بیشتر کتابکار صحیح است و کار هال، درقیاس یپوستهاین دو اثر در 

مثال  طوربهمتن است.  جایجایشهری در های عمیقی در مورد ریختاند، حاوی آموزهعنوان خود پرداخته
ی فضاهای شهری هال به تأثیر هالیوود در توسعه زیرویاسای کارخانهاین کتاب، با عنوان  18در فصل 

ی هال نظراتش را درباره شهرنامیرای کارهای دست جمعی ، با عنوان24پردازد و در فصل آنجلس میلس
بیان  1870تا  18۵0های یعنی پاریس آن هم در خالل سال شهرهاگیری یکی از زیباترین چگونگی شکل

داد، منجر به ایجاد یک سنت ملی شد که تا  جمعی که در این دوران رخکند. او معتقد است اقدامات می
 امروز همچنان محترم است.

شهر توان به کریستین بویر به اعتبار کتاب از جمله سایر تاریخنویسان در رابطه با ریخت شهری می
های دیداری و ذهنی ای از مدلی مجموعهاو در این کتاب به ارائه اشاره کرد. (1994) جمعیخاطرات 

کارهای هنری( شهرتاریخی )ی شهری: شامل سه گونه گونه شناسیپردازد آن هم در سه ترسیم بزرگ یا می
از مفهوم  نوایتی نمایش( به شکلی مشابه، صحنه مثابهبهشهر ) .معاصرنما( و شهر به شکل تماممدرن )شهر 
های را توضیح دهد، و به تاثیری که ایده ایدئالگیرد تا شهر می بهرهشناختی یک مبنای گونه عنوانبها اتوپی

کند که مفهوم پردازد و این ادعا را ثابت میاست می گذاشته شهرهابرآمده از اتوپیا در طی دو هزاره گذشته بر 
به شکل جامع در کار ساختن  گونه شناسییکه که است. تاجای گذاشته شهرهااتوپیا، تأثیر بسزایی را بر طراحی 

و پرداختن فراستی برای ریخت شهری در قلمروی فرهنگ وارد شده است، که درواقع حجابی شد برای ندیده 
های ملموس متجلی در ریخت نمودهایاقتصاد و سیاست در نوزایی، معانی نهفته و  ترمهمشدن تأثیر 

دهد. او در ارائه می گونه شناسیشهری. کریستین بویر به زیبایی و استادی، مدارکی را دال بر محدود سازی 
ها و ساختمان گونه شناسیبرای پایان دادن به رویارویی »نویسد: کتاب رویای شهر خردگرا، در این رابطه می

بایست به اقتصاد و و که موجب دگرگونی توسعه شهری است، ما میشناسی فضا و برهمکنش اثر این دریخت
بندی شناسی فضایی و گونهی ریختها هم به اندازهفرهنگی و اجتماعی، این بسترهایسیاست بازگردیم. به 

 (Boyer, 1983)« ساختمانی در یک شهر حائز اهمیت هستند.



 اتوپیاها
توقعات ما از ی خاکی، که امروزه بخشی از باور ما و به ظهور رساندن بهشت برین روی این کرهاتوپیا یعنی 

افالطون و دوران و الجرم با تصور ما از ریخت شهری گره خورده است، دست کم از  جامعه را ساخته است
( به کار برد. 1۵16) اتوپیادر یونان باستان. برای اولین بار این واژه را سر توماس مور در کتاب  و زنون ارسطو

ی ها واژهبه معنای کجا که از ترکیب آن topia به معنی نا و ou ی التیناتوپیا در لغت، مشتقی است از دو واژه
ی خاکی داللت ناکجا پدید آمده است. این واژه امروزه مانند گذشته دیگر بر بهترین کنام آدمیان روی کره

 هایی شده است.یبردارندارد و معنای دچار گرته
درونی  قانون یرسالهاولیه، در  ایایدهآلی از یک شهر را در قالب افالطون اولین کسی بود که ریخت ایده

 ۵040شهر را  ایدئالدهد. جایی که او جمعیت بسط می جمهوری یرسالهرا در  ایدهکند و سپس آن می
 ای از مردانای است که فقط طبقهی ساختار دولت درجامعهدرباره جمهوریکند. کتاب شهروند معرفی می

شود. اگر این ها حق رای داده نمی)شهروندان( در آن حق تصمیم گیری دارند و به زنان و بردگان و خارجی
رسیم که جمعیت پیشنهادی نفر می 30000 تقریبا  عده، یعنی زنان و غیره را به عدد باال اضافه کنیم به عدد 

ی طراحی شهری، ی شهری را همچون برنامهبود. هیپوداموس هم که شبکه آینده شهرهایباغابنزر هاوارد برای 
ریزی کرده بود. نقل توس در آسیای صغیر طراحی کرد، آن را مطابق با سه دسته از ساکنان طرحبرای شهر میله

 قولی از ارسطو هم وجود دارد که مامفورد به آن ارجاع داده است:

ی هنرمندان، نفری در سه محله 10000توس از سه بخش مجزا تشکیل شده بود، با جمعیت میله
های وقفی، عمومی و خصوصی. اولی های شهر هم سه دسته بودند: زمینکشاورزان و نظامیان. زمین

 ن سربازان و سومی هم برای کشاورزان.ان خدا بود، دومی ازااز

در این شرایط  کهاینکند، ی کارگر در معنای مارکسی آن اشاره میی شرایط طبقهبه مقوله تلویحا  مامفورد 
همچنان شاهدیم که دو سوم اموال موجود در اختیار توانگران قرار دارد و فقط یک سوم به کشاورزان و کارگران 

 یاثر کالسیک مهم (1962) داستان اتوپیاهاتا همین امروز هم از این رو . اصلی جامعه اختصاص یافته
از نظام  اندعبارتسازند امروز هم وجود دارند و ی روابطی که اتوپیاها را میبرای طراحان شهری است. شبکه

در سال  رمان اتوپیایی( اولین 3)شکل . ریزی شهری و طراحی شهریباورها، ادبیات و سینما، در کنار برنامه
های ای است که آن را نوشته است. پس از این رمان، نمونهمور اولین نویسنده سر توماسنوشته شده،  1۵16

ی نوشته آتالنتیس جدیدو  آندره آی جی.وی نوشته مسیحشهر کالندیگری هم منتشر شدند از جمله 
 (، همچنین کار ویلیام موریس، با عنوان1848کابه )ی اتین نوشته سفر به ایکاریا( و 1626بیکن )فرانسیس 

 نودنیای قشنگ ی بی. اف اسکینرز، نوشته (1948) والدون دوم( رمان 1891) های ناکجاآبادتازه
ی آدوس هاکسلی، و پایان بخش این شکل از نگاه اتوپیا، یعنی رمان ( نوشته1962) جزیره( و 1960)

انر دیگر اتوپیک های این ژبه بعد، رمان دنیای قشنگ نو. در واقع از (1948) ی جرج اورول، نوشته۱۹۸۴
ی تمدن شهری به ما آبادی را درخود دارند و خبرهای بدی را در مورد آیندهنیستند و وجهی دیستوپیک و خراب



تواند خوب به توصیف و تفسیر زندگی شهری بپردازند هم می طورکلیبهادبیات و مطبوعات  کهایندهند. می
های به بررسی این موضوع در تمامی گونه (1998) ادبیات در شهرباشد و هم بد. ریچارد لیهان در کتاب 

پردازد. لیهان با اتخاذ سبک پست مدرن در این پژوهش، به بررسی معنای شهری اتوپیایی و دیستوپیایی می
این امر،  پردازد.میشهری و بازنمایی شهری آمریکایی ی روشنگری تا مدرنیسم از دوره یک متن، یمثابهبه

ی ژرف از دانش، تا حد زیادی کنار یک اندوخته عنوانبهشهری، امری واضح است که ادبیات برای طراحان 
ها قرار نگرفته است. این نکته بسیار جای تاسف دارد چرا که ی آموزشی آنگذاشته شده و هرگز در برنامه

توانند با احان میهای پر اهمیتی که طرازجمله کتاب کند.ادبیات به شدت در انتقال تجربه موفق عمل می
اثر  ژرمینالاز چارلز دیکنز و  اولیور تویستتوان به ها اطالعات تاریخی مهمی را کسب نمایند میبررسی آن

های بی بار و برگ آن، امیل زوال اشاره کرد. اما بدون شک، برای فهم نگاه عمیق نسبت به عصر صنعت و برنامه
های بندیی پهنهی حال و هوای دوبلین و حتی نقشها دربارهتواند چیزهای زیادی رجیمز جویس می اولیس

ی کار طراحی شهری تواند به هستهادبیات نمی قطعا  ( ۵جدول ) .بگذاردکاربری اراضی آن در اختیار خواننده 
و  شهرهاهای بسیاری در مورد خیلی نزدیک باشد اما به هرحال ادبیات داستانی، حاوی اطالعات و آموزه

ای ی زیستهها این است که تجربهترین اطالعات موجود در این کتابها است. مهمراحی کردن آنریخت و ط
 را ارزیابی کند. آلترناتیوهاتواند به کمک آن تصمیم سازی انجام دهد و گذارد که میرا در اختیار طراح می



ی کالنشهری با ی آیندهی سینما نیز صادق است. دیدن شاهکار فریتس النگ دربارهاین موضوع درباره
شود و به زعم برخی تا نگاه کنید( به تمامی طراحان شهری توصیه می 4به تصویر  ؛1926) متروپلیسعنوان 

ین فیلم در این حوزه بود. ( را ساخت بهتر1982) بیلدرانریدلی اسکات های سال، یعنی تا زمانی که رسال
و شهرنشینی در بستر تولیدات سینمایی، کار دوید کالرک با  شهری پدیده در خصوصبهترین تاریخ پژوهش 

موریس ی شیل و فیتس است. همچنین کشکول مقاالت گردآوری شده (1997) سینمایی شهرعنوان 
اند. ازمهمترین مقاالت ی و تدوین نمودهی شهر و سینما جمع آور( که مقاالت درخشانی را در حوزه2001)

و  لینوشتار ش .شهری در سپهر جهانیفیلم و جوامع ی ویراستاران آن است، باعنوان این کتاب، مقدمه
از نقد  ییهابخش یرندهیشود و دربرگ ینم نمایاز مقاالت حول موضوع شهر و س یمحدود به جنگ سیتموریف

 ،یهمچون منظر شهر یموضوعات تیهم هست، با محور یساز یشهرها در بستر جهان یمعاصر درباره



 ریو سا یعموم یفضا ها،گاهفرود هارساختیز یرو یگذار هیسرما ،یشهر یسازدوباره ه،یسرما انیجر
او در این  .تصورو  واقعیت شهرها:اسمیت اشاره کرد با عنوان نوول باید به کار جستارنویس، جفری موارد.

ای سرشتی، روی خودآگاه ما تأثیر تواند به گونهدهد که سینما با ابزار قدرتمند فیلم میتوضیح می مطلب
 بگذارد و باور ما را از طراحی و زندگی شهری تغییر دهد.

ی ظهور شهرهای زیادی به منصه قالببسیاری از اتوپیاهای ما و )دیستوپیاهایمان هم( در  هایطرح
در  ثالثهرنسانسی، تا اجرایی شدن پالن والتر بورلی گریفین برای کانبرا، تا اهرام  ایدئالاند، از شهرهای رسیده

مختلفی از سیاست و  اندازهایچشمو اتوپیک، حاصل درآمیزی و تعامل میان  ایدئال شهرهایمصر. 
ن )و چندتایی هم از معماران معمارا ترینبزرگبسیاری از  .هستندمذهب، و هنر تا امور پدافندی و فناوری 

اند. برخی کارهای رسیده که قرار است درآینده پدید آید ارائه کردههایی را از آنچه به نظرشان میمتوسط( نمونه
( 1901گارنیه )( شهرصنعتی تونی 1984ماتا )از: شهر خطی آرتور سوریا ای اندعبارتکالسیک در این زمینه 

ی پاریس و خانه اندازچشم( 1928هیلبرزیمر )برلین، اثر  شهرکالن( 1914)الیا شهرنوین از آنتونی سنت 
( و شهر 1934رایت )دشتی از فرانک لوید نگاه کنید( شهر پهن ۵)به شکل  (192۵لکوربوزیه )مدرن، اثر 

د. ای دارنهندسه صرفا  ای مایهها، دستتمامی این ایده (.1964کوک )گرام و پیتر متصل شونده، از آرکی
، از شهر اندآمدهداری بیرون اتوپیایی در بستر جوامع سرمایه باورهایشهری که از دل های توسعهتمامی گزینه

 یهندسهبه  صرفا  ای و چه وچه همگی گوشه، تا چهارگوشه، تا مثلثی، تا خطی و کیهانی و شبکههشت
است که من و شما داریم در آن  چیزی آنشوند. الگوهایی مکانی که بسیار نزدیک به کالبدی کار محدود می

در دنیای امروز  اتفاقا  کند که اتوپیا یک مفهوم فانتزی نیست و کنیم که این واقعیت را بر ما روشن میزندگی می
شود. در حقیقت چه بپذیریم و چه نه، ما همگی در اتوپیاهای شخصی خود زندگی بسیار هم به محقق می

 طراحی معماری و اتوپیا:و تافوری، با عنوان  فردمپرداز ایتالیایی، ما کار بستر ساز نظریه کنیم.می
کند. او داری و تصورات اتوپیک را روشن میمتنی است که روابط میان سرمایه (1976) داریسرمایهتوسعه

را  داری امروزه از این تصورات فراتر رفته است، چیزی که تافوری آنبر این تز متمرکز شده است که سرمایه
داری در زمانی که در این محدوده قرار کند سرمایهنامد. روشن میی ایدئولوژی میخارج ایستادن از محدوده

معماری را در  نوعیبهاتوپیک گیر کرده بود، و امروز این مرزها را در هم شکسته است و  مرزهایداشت، درون 
نشینی معاصر ی میان اتوپیا و حومهر، به رابطهرابرت فیشن در کاری متاخرت .استحالت فرانمادی قرار داده 

که شاید بهترین متن برای درک  (1987)نشینی و فرود حومه فراز اتوپیای بورژوازی:پردازد. با عنوان می
 های اتوپیک باشد.سازی ایدئال



 
 اثر فریتس النگ. یسمتروپلای از فیلم : صحنه4شکل 

 نگاری قطعهقطعه
و  گونه شناسیبررسی شده به تاریخ تا اینجای کار، یعنی روایت پیوسته از تاریخ،  رویکردهایبرای تمامی 

ی یک نظم در متن باشند بسیار حائز اهمیت است. هر کدام کارگیری قوانینی که آفرینندهتاویالت اتوپیایی، به
آلگرایانه مورد فاهیم ایدههای ژانری و مو فرم انهشناساجتناب ناپذیر در شکلی غایت ارائهبا  رویکردهااز این 

ی خود پاسخ داده است. درتضاد با این نگاه، رویکردی دیگری وجود دارد که به نظر به روح زمانه
های شهری معاصر پرداخته ی ناپیوسته همسو با آشفتگی موجود در انفصال ریختصورتبهشهری ریخت

رویکرد مذکور، به سادگی در قالب یک گزاره های قالبی پیشین پیروی نکرده است. منطق پشت است و از نظم
قابل بیان است: کلیت موضوع محیط ساخته شده، یک کل منسجم نیست و هرشکل از ساختاری ملموس 

 طراحی شده بر اساس نوعی روند منطقی است.
ای پیوسته توان به همین مفروضاتی که پایههایی بر آب است. اما میپس تمام مفروضات پیشین ما نقش

ی جدای از هم نگریست که بر اثر فجایعی مثل جنگ، زلزله و غیره ها قطعهترکیبی از میلیون یمثابهبهدارند ن
ریزی اند و برخالف تالشی که برنامهی انقالب صنعتی کنار هم قرار گرفتهوار در هنگامهاین چنین جورچین

ذاتی شهرها، تکامل مشوش، ناپیوسته و شهری معاصر سعی در نظارت بر رشد و توسعه شهری دارد، آشفتگی 
 روندهایشود چنین کنند. اما این به آن معنا نیست که نمیاتفاقی اجتماعی را بر چنین نیرویی منعکس می

بررسی شود  ساختارشکناتفاقی را درک و تئوریزه کرد، بلکه به این معنا است که شهر باید از خالل یک روند 
ی تاریخ هم به کار رفته است، با ند ساختگرا فهم شود. این مفهوم در فلسفهتواند بر اساس یک فرآیو نمی
، بر تاریخ فلسفهقطعاتی در (. اگنس هلر در کتاب 1844)قطعات فلسفی ی های کیرگارد در مکتوبهنوشته



 کند که:می تأکیداین نکته 

های هنگفت به مرگ روایتی تاریخ است که پس از ی تاریخ نیست. این فلسفهاین کتابی درباره...
های برآمده از پسامدرنیسم خودآگاهی تاریخی را به ارث برده اما نه کلیت ..ی تحریر درآمده است.رشته

های هنگفت را. امروز اطمینانی که در مورد شفاف بودن این جهان وجود داشت از میان رفته. روایت
ه عبارت دیگر، زمان مناسبی است برای نوشتن مند نیست. بهای نظامامروز زمان مناسبی برای نوشتن

 قطعه.قطعه
(Heller, 1993) 



 تکنیک بیانی نماد رنگ فن ادبی اندام ساعت صحنه عنوان فصل
 جوانانهروایت توصیفی با لحن  مو سفید و طالیی الهیاتی _ هشت صبح برج تلماک

 و جواب دینی سؤال اسب ایقهوه نگاریتاریخ _ ده صبح مدرسه ابتدایی پیرفرزانه(نستور )
 مونولوگ )مردانه( جزر و مد سبز شناسیواژه _ صبحیازده ی ساحلیکرانه پروتئوس
 روایت بالغانه حوری نارنجی اقتصادی قلوه هشت صبح خانه کالیسپو

 خودشیفتگی عشاءربانی _ پزشکیگیاه های باروریاندام ده صبح حمام خوارانلوتوس
 کابوسی از یک زورگویی متولی قبرستان سفید و سیاه تبلیغ دینی قلب یازده صبح قبرستان هادس
 قیاس اضماری سردبیر سرخ بالغت ریه دوازده ظهر دفتر روزنامه ائول

 حرکت خزنده پاسبان _ معماری مری یک بعد از ظهر ناهارخوری هالستریگون
 جر و منجر استراتفورد لندن _ ادبیات مغز دو بعد از ظهر کتابخانه انتخاب بد و بدتر

 دیالکتیک هزارتو شهروندان _ مکانیک خون سه بعد ظهر خیابان های لغزانصخره
 فرم قطعات فوگ مالزمین خانم مرجانی موسیقی گوش چهار بعدظهر سالن کنسرت پری دریایی

 رجزخونی های ایرلندانقالبی _ سیاست عضله پنج عصر پیاله فروشی غول یک چشم
 بسط دادن و جمع کردن مریم باکره خاکستری، آبی نقاشی چشم هشت شب هاصخره نوزیکائا

 زبان قابلگی نزد عوام مادر سفید طبابت زهدان ده شب بیمارستان جانشینان خورشید
 روایت متوهم لکاته _ جادو اسباب لرزان نیمه شب ی عابدخانه سیرسه
 یهای آموزندهداستان ملوان _ علم ناوبری اعصاب یک بامداد هامامن سورچی مائوس
 جواب دینی سؤال دارستاره دنباله  علم اسکلت بامداد 2 خانه ایتاکا

 مونولوگ )زنانه( زمین _ _ بدن _ بسترخواب پنه لوپه

 .اثر جیمز جویس اولیسهای رمان ای مولفهساختار پایه :۵شماره  جدول



این رویکرد را  دستورزبان فلسفههایی است که در دوکتاب ازجمله ویتگنشتاین یکی از چهره لودویگ
است و به  بخشیدهبرگزیده است. بودریار کس دیگری است که ژانر را با همین رویکرد، پنجاه سال بعد توسعه 

ی نقاط ی کالت برای دانشجویان معماری ابتدا درآمریکا و سپس همههمین ابداع ژانری هم او یک چهره مدد
 .۳و 2و  ۱های شماره باحالخاطرات هایش با عنوان نگاریقطعهدنیا شد. یعنی با انتشار سه مجلد از قطعه

سته از متفکرین، که روحی قدرتمند در آن دمید و مفهوم واسازی و دهای این ترین شاخهیکی از مهم 
را  *«تفاوط»ی خویش یعنی که از دل این مفاهیم، مفهوم برساخته بودساختارشکنی را معنا کرد، ژاک دریدا 
( موضع دریدا بر 3نگاه کنید به فصل ) .داردشناسی معنا شناسی و نشانهبیرون کشید که در بستر مباحث زبان

* Différance اشاره دارد  یقیزمان به تفاوت و تعو کیمفهوم در  نیا است. دایژاک در یواساز یفلسفه یو مرکز یدیمفهوم کل
 م. کند. یم دایدر درون متن پ شینشانه با معنا کیکه 

 ی معاصر کوربوزیهخانه: ٥شکل 



شود. سوسور جای میراث به جامانده از سوسور استوار است که تا حد زیادی هم این ماجرا نادیده گرفته می
نگریست که واژگانی مطلق ها مینظامی از تفاوت عنوانبهها فهم کند به آن مند از نامآنکه زبان را بستری نظام

های انقالبی نهفته در این گزاره را کشف کرد، درحالی که ندارد. اهمیت دریدا اما در این است که ظرفیت
 کدام از شاگردان و پیروان اصلی سوسور مانند پیرس، متوجه آن نشدند.هیچ

که همواره، خارج از  آن چیزیای هستند از نمونهکه دریدا بیان کرده،  آن چیزیها، مطابق با تفاوط
هایی هستند که از بیشمار امکان گیرند. چرا که موقعیتی تفکر غربی قرار میمابعدالطبیعه در شیوه

بر امر متفاوت و متاخر داللت  زمانهم طوربهشود که . اهمیت مفهوم تفاوط، از آنجا ناشی میبرخوردارند
از دو معنای زمان و تاریخ( و انفکاک و محور قرار نگرفتن )ماده، ایده، ارزش و...( به ترکیبی  عنوانبهدارد )

 ناپذیری زبان.تعبیری فرمان
تواند این مفهوم از افتراق را با چارچوب فکری خود و نمی ماندست مدرن در این نقطه عقب میتفکر پ

اینجاست که روابط » برد:ی و نه معنایی پناه میکند و به مبنایی سیاسی سعی بر رد آن میکلبهانطباق دهد و 
دیگر اینکه این مفاهیم،  (Ryan, 1982) .«شوندسیاسی ساخته می نهادهایاساسی میان شعائر مفهومی و 

است که  هستند که شهر در اصل یک متن ایدهی این هایی استعاری استوار هستند و به دنبال ارائهبر مجموعه
ها خوانده شود تا در نهایت این قطعات یکدیگر را به شکلی نگاریها و قطعهتواند از خالل تفاوطمی

بهتر است که ما با افتراق جنبشی به پا کنیم که در » نویسدکامل کنند. دراین خصوص دریدا می ساختارشکنانه
بافتی از  مثابهبه، یک جوهری تاریخی باشد طورکلیبهآن از زبان یا هر رمزگان و نظامی از ارجاعات 

از افتراق پدید آمده، که در آن  روندهای عنوانبهاگر یکبار بپذیریم که جهان مادی »باره وو د «.هاتفاوت
اند، ها یا ساختارها و ترتیبات، دنبال هم آمدهمجموعه مثال  تری های جامعمشخص، در زنجیره رخدادهای

 رخدادهایگزاره هم معتقد شد که کلیت دانش رسمی، سازمان خود را مجزا کرده و  توان به اینمی قطعا  
 .«شوندای حائز جایگاه مینامهو آیین قراردادیها همگی در حالتی برآمده از مجموعه

یکی از نتایج برآمده از چنین مفاهیمی، این بود که شهر همچون یک متن ناپیوسته نگریسته شود که این 
توان با نجا که قواعدی مشخص دارند، میآ امکان پیوستن به یکدیگر را ندارند. اما از قطعات متنی

 ها رسید.شان به درکی روشن از آنواسازی
ها به کار بستند و تأثیر پنج سال در طراحی بناها و ساختمانوای است که معماران برای بیستاین ایده

ی معماری در ( درباره1996) افتراقمعماری و در کتاب  عمیقی بر ساختار شهر گذاشتند. برنارد چومی،
ی شروع معمول افتراق امروز، در استفاده برای ریخت و مادامی که نقطه: »کندچنین اظهارنظر میقرن بیستم 

ها استدالل خواهند کرد که این وضع، خیلی معمارانه است. که روشن است که های اجتماعی باشد، آنارزش
خواهند این مسئله را طرح کنند که ها مدام میدارد برای آنکه کار معمار را بی منت کنند. آن لحنی تحقیرانه

او در جایی دیگر نیز در « کند.ها را قاطی میمعمار، درست مانند یک عیاش قهار، دارد روابط فضا و فعالیت
ای که از جهان اهیم به پژواک تازهاگر بخو»یادداشتی که برای معماری پارک الویلت انجام داده اینطور نوشته: 

ی افتراق باشد، که با های ما بتواند مسئلهشود پاسخ دهیم شاید و فقط شاید، یکی از آن پاسخشنیده می



)نگاه کنید به  «گی قطعیت، مرکزیت و تاریخ.های فرهنگی همراه است، با باال بردن کمینهگردهمایی تفاوت
 (7و  6شکل 

 
 الویلت برنارد چومی.: پارک 6شکل 

 
 : واسازی ساختار پارک الویلت.7شکل 

و  ها شکل یابدکردن و تفسیر افتراقیک فرآیند به جفت و جور  عنوانبهاین ایده که تاریخ طراحی شهری، 



 فرد رو وکالین  ینوشته شهر کالژتاب جای نظم از انقطاع ظواهر کار خود را بسازد، بیست سال پیش در ک
ای که از ی طراحی شهری در معنای یک کالژ نگاه کردند، ایده( آغاز شده بود. این مولفان به واژه1978تر )کو  

در اینجاست که بنا بر وجود افتراق، یک اثر  (8نگاه کنید به شکل ) .آمدهبیرون  نقاشی اکسپرسیونیستییک 
ند که بسیاری از طراحان شهری کرسد. این ایده از آن جا مشروعیت پیدا میهمچنان ناتمام به نظر می

ی تجریدی و انتزاعی دید. پژواک کارهای چومی، رو و یک نگاره مثابهبهتوان معتقدند که ریخت شهری را می
نظمی ایجاد شده، تا ساده و یافته و ضد بصری که از منظر بیطرحی ساخت» صورتبهای کوتر، در نسخه

رجع ثابت و وقایع درهم و برهم است که عمومی است و پیچیده باشد، برای پیوستن به بستری که م
فضای توان تشابهاتی را هم با کتاب در بسیاری از موارد می« شود.دیده مینو خصوصی، که سنتی است و 

تواند سازماندهی کالژین کند که میرا ارائه می ایبندی فضای شهریکریر مشاهده کرد. او گونه راب شهری
اما تفاوت این دو رویکرد در این است که کریر بر استفاده از قطعات از پیش موجود  شهر را موجب گردد،

تواند ادامه پیدا کند که بتواند پیشروی می تا جاییکند. اصول استفاده از کالژ در معنای یک استعاره، می تأکید
ندسی، برای پیکره بندی داشته باشد. اما این پیشروی فقط تا جایی ممکن شده که به دنبال یافتن یک روش ه

 معاصر است. شهرهای
 

 
 .یک مثال از کالژی داداییستی: ۸شکل 



 نظریه ماتریالیسم
محور که در فصل گذشته اشاره شد، رویکردی تلفیقی و آنارشی طورهمانرویکرد طراحی شهری به تاریخ 

های این جریان اما منجر به ایجاد کدام از خروجیهای مختلفی را درخود جا داده است. هیچاست که گفتمان
های کوشش الیالبهشود از نشده است. اما به هر طریق، این را می یک موضع نظری معتبر برای این رشته

ی تحرکات اقتصادی، در بستر زندگی روزمره و جمعی به شکلی مرموز ته متوجه شد که موتورخانهصورت گرف
 عنوانبهبندی آن،  پیکرههای کالبدی فضای شهری، کالبدی و سازی ریخت شهری است. ویژگیدرکار دوباره

اری اقتصادی ذگپهر یک استراتژی سیاسی و سیاستدر س طورهمینشود. یک فرآیند اجتماعی نگریسته نمی
 تأثیراتحرکت در جهت اتوپیا و مفاهیم هنجاری معمول و  عنوانبههم قابل بررسی کردن نیست. در عوض 

شوند. هدف اصلی این است تا به ما این ایده را القا کنند ای زیباشناختی دیده میای و انتخابی وسلیقهچرخه
اجتماعی کار ندارد و در واقع مانند جریان اصلی در  ی تولید و تقسیمکه طراحی شهری هیچ ارتباطی با شیوه

ی هنری را منحرف کند به سمت اینکه طراحی شهری را مانند کار طراحانه فکر ما دائما  نظریه طراحی شهری 
 کند.ببینیم که خط و ربط کالبدی محیط ساخته شده را روی کاغذ رسم می

پردازان این جریان چه بپذیرند و چه نه، در اصل تحت تأثیر دیالکتیک مارکسی هستند که بیشتر نظریه
کنند. خوانش ماتریالیستی از تاریخ، بر یک امر مبنایی استوار است، مبنی براینکه تولید چنین نظراتی را ابراز می

هرآنچه امروز هست، در یک تولید  در جامعه به سبب ضرورت و نیاز، حاصل یک تقسیم کار جمعی است و
جمعی در روند تولید جمعی  رخدادهایجمعی به وجود آمده و نه یک اقدام فردی. از این روست که 

 دهند:میرخ

ناپذیر گیر افتاده، که بقا به آن ی روابط اجتناببشر در روند تولید اجتماعی زندگی، در جبر تعریف شده
انجامد. در از مسیر تولید و بازتولید نیروهای مادی تولید می توسعهی بسته است. روابطی که به چرخه

شوند که تا امروز همچنان برجا مرکز این چرخه، نیروی کار جمعی، با روابط تولید کننده درگیر می
 هستند.

 )پیشگفتار مارکس بر سرمایه(

ی مذکور به حساب ا در چرخهی تمامی نیروهبرآیند نهایی مجموعه عنوانبهتوان محیط ساخته شده را می
شهری  توانند از روند تولید یک ریخت، نمیفرآیندهاکه این برآیند  های بودریاربه مضمون از نوشته نقل آورد.

کند، دستگاهی اجتماعی با روابطی معین میان را بازیابی می خاص تجرید نمایند. همانگونه که جامعه خود
که برپایه مالکیت خصوصی یا نظارت بر زمین بناست. چیزی که  کنند،اجزا، هم خود را بازیابی می

روشن  مانی بارز در هر دستگاه تولیدی است. این موضوع دو امر ظریف در ارتباط با جامعه را برایمشخصه
 سازد.می

تا  ی دیگری برای بقا، مجبور هستندکنند و عدهدار اقدام به خریداری نیروی کار میای در مقام سرمایهعده
ی مارکس به دلیل آنکه در شکوفایی خود بسیار مرهون مباحثات نیروی کار خود را بفروشند. فلسفه



انگار آلمان و سوسیالیسم فرانسوی است، در نگاه به تاریخ رویکردی غایت یتلند، فلسفهکاروشنفکری در اس
های مختلف جریانی از شکل ای از تحمالت است که دردارد. به عبارت دیگر، مارکسیسم مبنی بر زنجیره

 دوران: بعدازاینی طبقاتی شکل گرفت. چه قبل و چه خاص مبارزه روندهایتولید مبتنی بر 

کند و پس از آنکه شکل طبقاتی جامعه به ظهور موجودیت پیدا می زینامتماجامعه همواره بر یک کلیت 
این  حقیقتاوتی که به خود گرفته، در متف شکلرسید، باید دوباره وحدت کلمه را بازیافت، اما حاال در 

داری ی که جامعه سرمایهنزما :در واقع امر محتمل این است .شدبایست بر فرض تفریقی بنا مییمبنا نم
 .ی کمونیستی هم روی دیگر همین سکه استممکن است و جامعه

(Elster, 1985) 

آورد ، استدالل میفقر در تاریخکند. او در کتاب نظری مخالف با این نظرگاه ارائه می( نقطه1986پوپر )کارل 
ها، پرداختن به امری پرداختن به آن اصال  تاریخی، معنی و مفهوم روشنی ندارند و  روندهایی قوانین و که ایده

میان  ضرورتا  کند تازد و بیان میمینامد می «گویانهفرضیات پیش»ناموجود است. پوپر با طعنه، به آنچه که 
وجود ندارد.  یمشابهی که درآینده اتفاق خواهد افتاد ارتباطی معنادار رخدادهایآنچه در گذشته اتفاق افتاده و 

آورد و موجب داری کمونیسم در جایی سر برمیاین موضع، پیشگویی مارکس را که گفته بود از دل سرمایه
ایدئولوژی گیرد. آنجا که مارکس، در ی ظهور نرسد، نادیده میهرگز به منصه شود تا سوسیالیسم حقیقیمی

 اندازی نیست که ما بخواهیم به سمت آن حرکت کنیم. ما کمونیسم راکمونیسم چشم»نویسد: می آلمانی
کند، وضعیتی که این جنبش در پی که نظم موجود را مرخص می نامیمیک جنبش اجتماعی حقیقی می

کند که تاکنون کامال  روشن است که این نقل قول، بیان می« ی حاضر است.تنها امر ممکن در زمانهآورد، می
آسیایی، امپراتوری، تولید )های ی تمامی شکلنظام سوسیالیستی در جهان پدید نیامده است. در نتیجههیچ

که در کنار این اصول هایی از اصالت ماده بر زندگی هستند، فئودالی، مدرن، بورژوازی و...( ریخت
تولید  روندهایند. به عبارت دیگر، خودآگاهی ما، از دل اافکندهاجتماعی، سیاسی، و روشنفکری را نیز پی

 نویسد:آید. در این رابطه و در رابطه با نیروی کار یک زن و یک مرد، کوهن میجمعی بیرون می

برای  بردگانی کهخود است،  زیردستانکار داری، که ارباب تنها صاحب واقعی نیرویدر تضاد با برده
خواهد به زیردست خود در زمانی معین شده تواند هر آنچه میمی اربابکنند، تولید تحت نفوذ او کار می

در زمان و مکان دیگری هم توانست از نیروی کار خود بگوید، که این یعنی بر خالف پرولتاریا، برده می
 ببرد. بهره

(Elster, 1985) 

 کند:توانند شکل بگیرند اشاره میپس از این، الستر به روابطی که می
 ...ی کسی است...برده .1
 ...ارباب کسی است... .2
 ...رعیت کسی است... .3



 ...سرور کسی است... .4
 ...استخدام کسی است... .۵
 ست......مزدور ا .6
 ...مالک است... .7
 ...مالک نیست... .8
 دهد......نیروی کارش را اجاره می .9
 ...مجبور به کار است... .10

 یعنیی واحد نیروی کار یک شخص توضیح داد. توان در توضیح واژهروابط مادی سرمایه و نیروی کار، را می
. نظریه مارکس در این نقطه، به تاریخ ای که پیدا کرده، کار برده استاضافهمقدار ارزشنچقدر یک کاال با فال

نگرد که با روابط مشخص اجتماهی همراه است. مالکیت زمین، هایی از روند تولید میشکل عنوانبه
گردند و به طرق دیگری به های اداره و نظام ارزشی در بازنمایی نمادی همگی از دل این روابط خارج میشکل

زیستی و  های، مجموعهشهرهاها، شوند که شامل شهرستانشهری منجر میریزی ریختایجاد و طرح
و حجم ساخت و سازشان است. تا جایی که هرشکل از تولید، شکل خاصی از  یابیمکانها و جانمایی آن

 و و آرزوها لامیا و هاآورد که بازنمودی است از ترسمعماری و هنری پدید می و خودآگاهی را در آثار ادبی
فضای ذهنی و ضمنی را یکجا  کهین است هم همهای مردم. امتیاز تمدن ها و واهمهکابوس و نظام ادراکی

ناسازگاری با یعنی در توضیح  داری معاصرسرمایه پیچیدگیدر توضیح  پسامارکسیسم نظریهنوردد. درمی
ن پیچیدگی همیو این به دلیل ناکارآمدی مارکسیسم ارتدکسی در تفسیر  ناکارآمد است مواضع کلی درآمد

 بود.
 گونهایناین فرمول جدید در زمان مواجهه با شواهد تجربی ایجاد شد که درواقع در زمان خود مارکس نیز 

سال درجای خود باقی ماند.  1۵0حال همچنان بسیاری از ظواهر اصلی مارکسیسم پس از گذشت بود. با این
دمات مدیریتی پیچیده بر روابط داری صنعتی متمرکز شده و برای دوران ما که خکار مارکس درواقع برسرمایه

آید چندان مناسب ی تولیدی به حساب میی اطالعات نیز، خود یک چرخهاقتصادی حاکم شده و چرخه
منجر به  و همینشان تعدیل نیرو است گیرد که هدف اصلیای صورت مینماید. امروزه اقدامات پیچیدهنمی

 کلبهزندگی شهری را اند. این امر شکلوی کار شدهاجتماعی در محمل بازتولید نیر تضادهایگیری شکل
پیچیدگی ساختار اجتماعی را رقم زده است.  ،اریذگریق تغییر در شکل و بعد سرمایهدر واقع از ط وتغییر داده 

عوض کرد، همین  کلبهها میان طبقات گوناگون منافع مشترکی را پدید آورد که کارکرد طبقه را این پیچیدگی
ریزی شهری و منافع دولتی رقم زده که همه و همه حاصل تکاپوی ی برنامهای غامضی را در حوزههپیچیدگی

 کنند.های شهری را هم درگیر میسریع اجتماعی هستند و سیاست
خوانش ماتریالیستی درگیر  جامعبسیاری با موضوع تاریخ شهری از طریق نگاه  پردازاننظریهزمانی که 

های شخصی ها اشاره کردند، و برخی دیگر، دیدهبه وجود نظامی مفهومی از ارگان هاشدند، بسیاری از آن
تاخته و  بر آناست و برخی  زودگذری خود را مطرح کردند. برخی مدعی شدند که مارکسیسم یک خاطره



برای مثال، برنارد چومی، در و معماری و  اند.داشته بر آنبرخی دیگر در طول زندگی کاری تمرکزی پیوسته 
ها را در خود جای داده؟ ی مادی است که سایر پدیدهآیا فضا یک پدیده»افتراق، این پرسش را پیش کشید که 

ی مادی بازشناسی یک پدیده عنوانبهشود که در نهایت، کل فضا آیا پایان هگلی تاریخ، به این جا خطم می
پایان باشد و مدام و از پس ا نقش مبنایی خود را از دست خواهد داد، اگر تاریخ بیشود؟ از طرف دیگر آیا فض

ترین پژوهشگرانی که در کار خود به ارتباط میان ( برخی از مهم6)نگاه کنید به جدول «ها تکرار شود؟انقالب
دیکنز  ،(1976تافوری ): از اندعبارت، اندپرداختهدیالکتیک نظریه و عمل و فضای ایجاد شده در ارتباط با آن 

 ،1988 ،1984کینگ ) ،(1984نسل ) ،(1986کاسگراو ) ،(1983بویر ) ،(1981، 1980، 1979)
( و 1996چومی ) ،(1996وارد ) ،(1991زوکین ) ،(2002، 1990دویس ) ،(1989هاروی ) ،(1986

های مطالعات شهری در دهه درمواجهه با نظریات انتقادی در گفتمان کارهابسیاری از این  (.2002فرامپتون )
ساندرز  ،(1987، 1977کاستلس ) ،(1982، 1973هاروی )گیرند، یعنی کارهای میالدی قرار می 80و  70

های جغرافیای انسانی، مطالعات ( که درنهایت به حوزه1981مینگون )و ( 1980اسکات ) ،(1979)
ی خوانش ماتریالیستی در این میان ها در حوزهگردند. بهترین متنشهری مرتبط می سیشناجامعهفرهنگی، و 

نظام نظری  ( و کتاب قابل فهم تر  1978) مارکستئوری تاریخ کارل از: جی. ای. کوهن با کتاب  اندعبارت
کار جان الستر با عنوان ( و 19۵0) مارکستفسیر تاریخی با عنوان  و کار بویر (1970) مارکسکارل 

خروجی مارکسیسم در طراحی شهری را  پارادایمهرچند در فصل بعدی، (. 198۵) مارکسیساختن منطق 
بر ریخت شهری  تأکیددهم، در اینجا مایلم تا تفسیر خود را از خوانش ماتریالیستی ارائه کنم، آن هم با ارائه می

کند، کار مانفردو لین کتابی که در این رابطه جلب نظر میو طراحی شهری. با نگاهی به ادبیات موضوع، او
این کتاب، گردآوری  .(1976) داریی سرمایهتوسعه طراحی معماری و اتوپیا:تافوری است، با عنوان 

شود. بحث تافوری در این کتاب بسط نظرگاه ایدئولوژیک شامل می 1969های مولف را از سال یادداشت
 های فراوانی را داشته است.دخالتچطور این موضوع در معماری که بورژوازی است و این

 های مادی همه در درون آن وجود دارد؟ی مادی است که سایر پدیدهاآیا فضا پدیده 1
 ی مادی است، آیا مرزبندی روشنی هم دارد؟اگر فضا پدیده 1٫1
 های مادی پدید آمده؟پدیده اگر فضا مادی نیست، آیا فضا در اصل، ارتباطی است که میان سایر 1٫2
ها، آیا مضمونی است که ذهن ای از روابط میان پدیدهی مادی است و نه مجموعهااگر فضا نه پدیده 1٫3

 کند؟بندی میبه کمک آن پدیده را موضوع
تن سرشت فضا سی و هم رعد فضای جمای، تعریف فضا، هم منجر به ایجااگر به شکل ریشه 1٫4

 اساسی در مورد فضا وجود ندارد؟ یینجا پارادوکسگردد، آیا امی
شود، آیا ایجاد فضای معمارانه اگر نگاه کنیم، اگر در تعریف فضا منجر به ایجاد فضاهای جعلی می 1٫۵

 گردد؟جعلی منجر به تعریف فضا نمی
تعریف آورد یا فضایی وجود دارد که آیا معماری مفهومی فضایی است، خود فضا را پدید می 1٫6

 شود؟می



اگر فضای اقلیدسی حاصل تجسم سه مختصات دکارتی در شکلی از مواد و مصالح باشد، آیا  1٫7
 زمان؟ـ  دادها در بستر چهار بعدی فضاای از رخفضای غیر اقلیدسی یعنی زنجیره

 همگان یکی است؟ دآیا تصور فضا نز 2
 )زبان فضا وجود دارد(؟ آیا فضا دارای زبان است 3
 آیا فضا، محصولی است از زمان تاریخی؟ 4

 .فضا یهاپرسشای از کتاب برنارد تومی: بریده :۶ جدول شماره

 کند:ی این موضوع را چنین باز میاو بحث درباره

توان خارج از ها را میداری از معماری چیست؟ کدام بخش از این خواستهی سرمایههای توسعهخواسته
های ایدئولوژی قرار داد؟ پاسخ دادن به این سواالت وضعیتی ناگوار را برای معماری معاصر رقم محدوده

ی فرم، در محدوده ی خالص و محض آن گیر کند، یعنیزده است، که منجر شده تا معماری در محدوده
 .استاتوپیک داشته باشد و این تازه کف مطالبات  اندازچشمآنکه گرایشی به سمت یک بی

 و این شودشناختی و صرف بصری نگریسته میهای نشانهدر این وضعیت است که به معماری در محدوده
ی فارغ از شبکه اینشانه عنوانبهساختمان. اما این موضوع نظری واقعی،  :یعنی موضوع واقعی معماری

خواهد بنا را از ای هست که میهای پست مدرن ارادهشود. در کلمه و ترکیبگرفته می در نظرمعنایی شهر 
های شهری ندارد. در این نقطه است که معماری آن سوی متن رها کند و بیان کند که بنا ارتباطی با سیاست

ی این امر، سطهبه لحاظ اجتماعی( ندارد. که به وامعنایی )گیرد و دیگر هیچ مرزهای واقعی خود قرار می
های ی طبقاتی و ریختو مبارزه سلطهمدرنیسم به دنبال آن است تا کل آنچه به شکلی ضمنی به پست

کالبدی ایدئولوژیک ارجاع دارد را مرخص کند. دراینجاست که کار معماری مثل آلدو روسی موجودیت 
تافوری به  (10و  9های د به شکل)نگاه کنی. کندچیز را بازنمایی مییابد، یک معماری خالص که هیچمی

ی، که به کمک مراتبسلسلهصراحت در مقابل روسی موضع گرفت و نوشت که روسی در این دستگاه خالص 
ها و تاویالت اتوپیک آلی ایدهاش را ساخته، کل کار را از همسویی با مجموعههای هندسی خشکآن بلوک

ای دیگر از داری از عدهجدا کرده. درمقابل تافوری به جانباندیشد حاضر در تفکری که به زندگی معاصر می
دادند که به ایتالیا، برمبنای تفاسیر ماتریالیستی کار شهرسازی و معماری انجام می پردازد که درمعماران می

زی امری که به واسا عنوانبهبه معماری این گروه  .بودموسوم بود. رهبر این گروه هم برنارد هوئت  *زان  تند  
رویکرد منتقدان  کردند.کند نگاه میانجامد و از این مسیر معماری و تاریخ کار را متحول میایدئولوژیک می

شد و به ی کارلوس آمونینو و آلدو روسی رهبری میشناختی بود که به وسیلهمعماری در این دوره کامال  گونه
 ال داشتند.تاریخی ساخته شدن شهرها، نگاهی تیپیک روندهایمعماری در 

گیرد که بر ایدئولوژی مرکزی کار دنیس کاسگراو، در مقابل این رویکرد تافوری، آمونینو و روسی قرار می
ی مبنایی کرد که به هرصورت فارغ از اندیشهمی تأکیدمتمرکز شده بودند، درحالی که وی بر شرایط تولید 

* La Tendenza 



کنم، که نشانگر جایگاه طبقاتی نگاه می ژیکایدئولویک مفهوم  عنوانبهمن به منظر » مارکسی هم نیست:
متقابل  تأثیراتتوان به گیرد و با نگاه به منظر از این دریچه میمردم است، که با طبیعت هم در پیوند قرار می

 «.افکندطبیعت و شهر هم روی هم نظر 
به وقوع  رویدادهاییکند که در این روند چه داری تمرکز میاو بر روند انتقال از فئودالیسم به سرمایه 

، باعنوان کامال  مشابه به موضوع اشکال اجتماعی و مناظر نمادین 1984اند، و در کتابی دیگر به سال پیوسته
ختلف تولید در ارتباط با زندگی اجتماعی های مهای ماتریالیستی بسیار به شکلپردازد. در بستر پژوهشمی

ی کند به فلسفه. به موازاتی که کاسگراو کالن روایت و تفاسیر جریان اصلی را نقد میاستپرداخته شده 
تواند کار را پیشرفت دهد. او واسازی را تحکیم کننده نگرد که مییک ظرفیت می عنوانبهواسازی دریدا هم 

 پندارد.تفرقه افکن می گفتمان و تفاسیر تاریخی را

 
 یک نمونه از فضای طراحی شده به دست روسی. :۹شکل شماره 

 ( نیز، بر ضعف و ناتوانی نظریه شهری و معمارانه سنتی در مقاله خود با عنوان1979دیکنز )پیتر 
یک نظریه اجتماعی برای  سویبهآلونک یا ماشین: پردازد. او در کتاب می «مارکسیسم و نظریه معماری»

گیرد و درواقع با این کار، یک نظرگاه مارکسیستی را برای معماری هایش را پی میایده (1981) معماری
درمقابل ساده لوحی جریان اصلی  این خودنماید. یک جریان اجتماعی و ایدئولوژی ساز تدوین می عنوانبه

 لوحی مشهور است، تافوری استها که به سادهچهرهاین  تریناصلیایستد. یکی از مارکسیسم نیز می



ی کارگر، ی مارکسیستی معروفش به مسائلی مانند طبقهمادامی که تافوری بخواهد همچنان با لهجه»
بپردازد،  چیزهاداری از زمین، و این کشی سرمایهمراتب ایدئولوژی، بهرهی سلسلهی کهنهبورژوازی، مسئله

.« استاریخ گیر انداخته و در واقع از نگاهی تحلیلی ودارای ارزش سیاسی بازمانده فقط خود را در جزئیات ت
(Dickens, 1981) گاه، دارای پندارد چراکه هیچدیکنز معماری و نظریه شهری را علومی ساختگی می

ای بیفتد فاق تازهات بایدکند های دیگر هستند. او بیان میگرفتن از حوزهو مدام در کار وام اندنبودهارزشی ذاتی 
آنچه که در سپهر  عنوانبهیک پراکسیس  صورتبهو ما از نظریه به عمل معماری برسیم. یعنی معماری کردن 

 طوربهکند، شود. او به خردگرایان حمله میشهری میدهد و منجر به پدید آمدن ریختمی تولید اجتماعی رخ
ی رو و کوتر وضع ساختار شهری را که به خاطر میانمایگی کار. چراکه نظریه کالژ شهرمشخص به کتاب 

این یک طرح پیشنهادی » گذارد که منطقی پوپری دارد آن هم در حالتی بسیار ضعیف:کند ناتمام میارائه می
کجای برای جوامع کامال  لیبرال و دموکراتیک است، اما ما تا زمانی که نتوانیم بگوییم محیط اجتماعی 

توانیم بگوییم که این کار موفق است و نه شکست خورده، وضعیتی که پوپر آن را گیرد، نمیقرار می شهرکالژ
کریر را هم نقد  فضای شهری های مارکسی کتابمایهاو همچنین ته (Dickens, 1981) «.تشریح کرده

ان فرهنگ و جامعه را تحریف کند. ی میبه نحوی معوج سعی کرده رابطهتفکر  یاین شیوه گویدیکند و ممی
نقد دیالکتیکی معماری درنهایت به این نتیجه  رکزی در علوم برای ایجاد پایگاهی ماو برای رسیدن به هسته

دهند که چپ رسد که باید حول مفهوم ایدئولوژی حرکت کند. تمامی این مباحث به خوبی نشان میمی
 (11ل . )نگاه کنید به شکبهترین منتقد خویش است

 
 .نمای طراحی شده روسی :۱۰شکل شماره 

ی ی مقالهداری بود، به وسیلهاستدالل دیکنز در مقابل تافوری که به دنبال رسیدن به سرشت منطق سرمایه
( به شکلی حیرت آور بازبینی شد. در کنار این، سایر 1984) ی جان نسلنوشته «قدرت معماری»



منجر به آن شده  شناختی بناماتریالیستی از تاریخ، در رابطه با تاریخ گونه کنند که خوانشنویسندگان اثبات می
 گردد.ها نیز بررسی میهای جهانی شهرها نائل آییم که شرایط تولید آنی فرهنگ ریختتا ما به فهمی از مقوله

نه بارز از ( که یک نمو1984کینگ )ی نوشته عی فرم ساخته شده: نظریه و پژوهشتولید اجتما برای مثال
شوند، از جمله بازتولید نیروی کار، که تمامی آنها بسیاری دیگر از مسائل نیز در این رابطه بررسی می .آن است

 در فرهنگ لغات خوانش ماتریالیستی و اقتصاد سیاسی فضا معنی و مفهوم دارند.

 
 قیاس پیتر دیکنز میان ساخت ماشینی و ساخت ارگانیک. :۱۱شکل شماره 

 بندیجمع 
متعددی به فضای شهری است که تعداد  رویکردهایی تاریخ ریخت شهری و طراحی شهری، دربرگیرنده

را در چهار رویکرد روایت پیوسته از  پردازاننظریهاند. این فرسایی کردهدرباره آن قلم پردازاننظریهزیادی از 
کردم. بی پرده به  بندیدستهلیستی از تاریخ نگاری و خوانش ماتریا قطعهقطعه، اتوپیاها، شناسیگونهتاریخ، 

های دیگری نیز وجود دارند یا دست کم ممکن است وجود داشته رویکردها و روش قطعا  گویم شما می
سعی شد تا جای ممکن  کهایندر طول این بازخوانی این متن، دو استراتژی کلیدی دنبال شد، یکم  باشند.
ها نقطه نظرات بنیادین در مورد تاریخ شکل های مشخصی از روشهای متعدد و مختلف در حیطهنظرگاه

ی پیتر دیکنز مطرح شد که معتقد است باید به شوند. دوم این بود که قضیه بندیدستهشهر وطراحی شهری، 
های سطحی طول و ی علوم اجتماعی نگریست. هرچند که کوششمعماری و طراحی شهری از دریچه

به این معنا نیست که به شکلی  اصال  با این حال،  موجود است که قابل قبول نیستند.درازی در این رابطه هم 



ی مارکسی در کتاب سرمایه بازگردیم و یا اینکه موضع چپ نو را بی چون و چرا کورکورانه به مواضع پایمردانه
ی های نظری برای مطالعهسلسله گفتمان عنوانبه (2000کنید به شاهکار هرت و نگری )رجوع . بپذیریم

معرفت محاط بر نظرگاه  عنوانبهریخت و طراحی شهری، به موازات آنکه من به اقتصاد سیاسی فضا 
ساحتی که مباحث بسیاری را در رابطه با ریخت شهری  عنوانبهرا هم روشنفکری در دسترس باور دارم، فلسفه

 بررسی خواهم کرد.درخود جای داده در فصل سوم به تفصیل 



 فصل سوم
 فلسفه

است که ایدئولوژی مسلط و  موقعیتیی بینانهذهنی پیش طراحی تجسم
 شوند.های تولید رایج باهم در واقعیت درگیر میشیوه

 پیتر دیکنز 

 فلسفیمقدمه: تفسیرهای 
 های نظریایجاد چارچوب معموال  اند که شکل و ریخت شهرها، از دیرباز مضمونی برای مباحث فلسفی بوده

ی آن ترسیم کرده است. اتوپیایی را بری آینده هایاندازچشمدر بافت کالبدی شهر انجامیده یا  انهیجومداخله
هایی مطرح شده که به رسطو و افالطون پرسشا و زنو و از دو هزار و پانصد سال پیش، از زمان هیپوداموس

اندازه و ریخت شهر چگونه با ساختار اجتماعی آن همخوان و  :اندگویی به این پرسش بودهدنبال پاسخ
مسئله شدند که حیات مدنی را  درگیر اینفلسفی بیشتر  دستاوردهایپس از عصر هلنی، ؟ شودهماهنگ می

ی علمی، علوم اجتماعی، در ارشته عنوانبهای بدانند. رآمده از مسائل ریشههای اجتماعی ببرتر از چالش غالبا  
گیرد. های کانتی، هگلی، مارکسی، زیمل، وبر، دورکیم و دیگرانی در این خطوط فکری قرار میساخت فلسفه

 ی: یکشودفهم می جنبهدو  بررسی دقیقکند که فلسفه در بستر علوم اجتماعی، در ( اشاره می1994) آثویت
 کهاینشناختی خود را مستقل از فلسفه تدوین نماید. دوم علوم اجتماعی، باید توانایی سازماندهی روش کهاین

های متعدد در خصوص ایده جزءنگریداشته باشد که بتواند  تا جاییپذیری را مانند سایر علوم، توانایی تقسیم
علمی دفاع  ایرشته عنوانبهبرآمده از علم در بستر اجتماعی خود را پیدا کند، تا از این طریق بتواند از خود 

ی مباحثات شکل گرفته در مطالعات شهری در دهه هفتاد، که در واقع معطوف است به هسته هاجنبهاین  کند.
 شناسیجامعهن دوران مانوئل کاستلس، این مسئله را مطرح کرد که نیز جریان داشت. در ای 1980تا دهه 

واقعی  ینظری یا موضوع یبشری باشد، باید بتواند موضوع ای از دانششهری، برای آنکه بتواند مدعی پاره
ن ایی علمی خود را مطرح کند، در غیر ارشته عنوانبهنتواند از این طریق  کهدرصورتیبگیرد.  در نظربرای خود 

بعد از بیان این  آثویت گرایی صرف باقی خواهد ماند.تجربهاز  ایایدئولوژیک یا بدنه یدر قالب ساخت صورت
کند. سه دوره اصلی فلسفه علم و علوم اجتماعی در قرن بیستم پیشنهاد می عنوانبهرا  بندیدستهمطالب یک 

های ها با چرخهفت رویکرد، سه تای آناند و از این هی اول، هفت رویکرد اصلی مطرح شدهکه در دوره
 از: اندعبارتشکل گرفته در مطالعات شهری مرتبط است که 

 ؛پدیدارشناسی ادموند هوسل و مارتین هایدگر .1



های مارکسیست مانند گئورگ لوکاچ و مکتب نظریه مارکسیسم ارتودوکس و نظریات ارتودوکس. 2
 ؛طورکلیبهانتقادی فرانکفورت 

 ی.وبر شناسیجامعه .3
شود و در برخی از منابع به منطق پوزیتیویسم شهرت نام برده می آنی دوم که با عنوان منطق علمی از دوره

بیست سال گذشته در  طورهمیناست و  1930تا  1920های یافته، منتج از فضای فکری وین در خالل سال
هی استاندارد در فلسفه علم، به وسیله منطق چارچوب نظرگا» نویسد:در این خصوص می آثویتآمریکا. 

بر تعاون علوم شناختی و اجتماعی منجر به تولید اشکال گوناگونی از  تأکید یعنیگشت.  علمی تعدیل
داوری. این روند تا بر منطق علمی و یک نگاه مستقل و فارغ از پیش تأکیدنظریات اجتماعی شد، همراه با 

به بعد است که  اینجااز .« روش کاری در فلسفه علم معاصر شد گیریشکله جایی ادامه یافت که در نهایت ب
 هایی مثل فلسفه نوکند. برای مثال با فلسفههای پیشین میاز فلسفه جوییبهرهو  پیش بردنشروع به  این دوره

حی شهری بر طرا ییبسزا تأثیر. به عالوه، سه جریان جداگانه نیز نیچه گراییکانتی، نو مارکسی و یا نو 
. درواقع جامع شناسی نو وبری، شهرماکس وبر و کتاب کالسیک  تأثیراز: یکم  اندعبارتکه  اندگذاشته

شناسی علم نشانه بنیان گزارفردینان دوسوسور،  تأثیردوم،  جایگاه مهمی در مطالعات شهری به دست آورد.
ی او به آوری شدههای جمعشود(، که جزوهالمعانی هم یاد میاست )دانشی که در برخی منابع از آن به علم

به طبع  شناسی عمومیمبحث نشانهتحت عنوان  1913دست دانشجویانش که پس از مرگ وی به سال 
ای از مکتب ، تنها چهرهاحتماال  نیامین است، که های والتر بسوم، اثر پژوهش  رسیدند و بازتاب گسترده یافتند.

اگر با چارلز  های مرتبط با مطالعات شهری گذاشته است.را بر چرخه تأثیراتفرانکفورت است که آخرین 
شویم در خصوص این موافق باشیم، مجبور می 1972در جوالی  مدرنیسمپستجنکس در مورد تولد 

 هایفلسفهی، در کنار زیستمحیطیم. با پایان این دوره، مباحث مطالب کمی بازنگری و اصالح انجام ده
همگی  تقریبا  مطالعات شهری گذاشتند، که  هایچرخهرا بیشتر از هرزمان دیگری، بر  تأثیرمعاصر، بیشترین 

زیادی بر روی معماری، طراحی شهری و  اریبس اریبس تأثیراتای که فالسفه گرفته بودند.هم در فرانسه شکل
های زیر هستند اما این افراد به فهرست زیر شامل شخصیت اندگذاشتهحی منظر و نظریه منظر شناسی طرا

میشل فوکو، امانوئل لویناس، ژاک الکان، روالن بارت، ژان فرانسوا لیوتار، ژان بودریار،  شوند:محدود نمی
دریدا، کریستین متز، ارنستو ژیل دلوز، فلیکس گاتاری، پیر بوردیو، موریس مرلوپونتی، پل ریکور، ژاک 

از اندیشمندان پیش از  متأثرها الکالئو، شانتال موفه و آلن تورن. البته الزم به ذکر نیست که تمامی این چهره
الکان )هگل و  و دوسوسور()مارکس و کانت(، بارت لیوتار )مارکس و نیچه(، فوکو )خود هستند. برای مثال 

 تأثیربر مطالعات شهری  کشورهاای که از سایر فارغ از جریان فلسفه در فرانسه، باید به سایر فالسفه فروید(.
 اشاره کرد ازجمله: مارتین هایدگر، اومبرتو اکو، ژولیا کریستوا، و فردریک جیمسون. اندگذاشته

ز، محل بحث و مداقه اند که همچنان تا امروبندی کردهای را صورتاین مولفان، همگی مفاهیم پیچیده
ی روانشناسی فردی و در حیطه امااست ها بندیاین صورت بافترئوس بحث در  تریناصلی اند.ماندهباقی
به  اینظری بیفکنیم مسئله یکارهاگیر این از اثر چشم فراترگیرند. در نهایت اگر به می جایشناسی زبان



بایست از نظریه ما می کهاینافت آن را روشن کرده است: شدت حائز اهمیت وجود دارد که پیتر دیکنز به ظر
اجتماعی به اقدام عملی طراحانه در حوزه معماری و طراحی شهری برسیم و اثری ملموس برمحیط ساخته 

طلبانه، دست چپاولی به کار ساده برای طراحان در این نقطه این است که در یک اقدام فرصت شده بگذاریم.
ها را روی هر نقطه و مکانی از این دنیا که فرصتش دست داد، تجربه یه و ایده دراز کنند و آناین حجم انبوه نظر

ا ام .کنند. این در حالی است که با آنکه ارزش گزاری روی این نظریات به شکل کلی بسیار کار دشواری است
نسبت به سایر نظریات  ی کار معماری و طراحی شهری،ها از اهمیت بسیار باالتری در محدودهبرخی از آن

 مشابه برخوردارند
نظریه اثر میشل فوکو، ( 1977) دانششناسی دیرینهز: اند اترین این آثار به احتمال زیاد عبارتمهم
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ها، دو نظرگاه عمده ساختمان این فصل را منتج از تمامی این اثر بودریار. (1981) نشانهاقتصاد سیاسی 
های فکری به شکلی مستقل، که در محدوده کار ما کز روی هرکدام از مکاتب و نحلهسازند. یکم، تمرمی

یک پارادایم که در نهایت، بر ریخت  تأویل. دوم، اندداشته تأثیریعنی بر نظریه اجتماعی و طراحی شهری 
ای بگذارد. که این پارادایم، چارچوبش از مداقه در طلبانهاصالح تأثیرتواند ی درک ما از آن میو نحوه شهرها

سیاسی فوکو( و اقتصاد شکنی )هوسل( و ساختار پدیدارشناسی )سوسور( شناسی )سه رویکرد اصلی نشانه
مطابق با نظر پیتر دیکنز ما باید از نظریه  گیرد.می شکلها نزدیک به این تأثیراتمارکس( و سایر )

پراکسیس( در طراحی ملموس )معتبر برای اقدامات عملی و  ایشهر عبور کرده و به نظریه شناسیجامعه
 شهری برسیم.

 فلسفه و شهرنشینی 
 صورتبهکدام از مفاهیم فضا و ریخت شهری با هیچ 19در طول قرن  یشناستفکر جامع اساتیدهرچند 

جارب نظری در بستر اجتماعی و اقتصادی به ی از تتوجهقابلمستقیم درگیر نشدند اما در قرن بیستم تعداد 
شناسی این روش بعدهای مشابهی هم در پردازد. کوششمی شهرهاتحلیل الگوهای محیط ساخته شده در 

های ساختارگرایانه و عملکردی مارکسی و فلسفی انجام گرفت، از روشصورت بههای کم و بیش پژوهش
به موازاتی که ارتباط  مدرنیستی.کند، تا نقد پستی انتقام رفتار میکه مانند یک الهه فمینیستیفرویدی، روش 

گرفت به موضوع ریخت ساخته شده ی و الگوهای فضایی شکل میعاجتما فرآیندهاینظری میان دو موضوع 
، برخی از فهم محیط زندگی ما شد.تجربه می شد هرچند که به شکلی اتفاقی و بسیار سطحیهم پرداخته می

داشت، زمانی که ما به فیلسوفان فکر  در نظرترین اذهان متفکر قرن بیستم را به خود مشغول کرده اما باید ژرف
اند. با این حال از ابتدای قرن ی انسان در کلیت آن نظر داشتهکنیم که بیشتر به مقولهکنیم به کسانی فکر میمی

که این کار در برخی از  اندپرداختهپیشرو به تفسیر زندگی شهری  هایبیستم بسیاری از مکاتب فکری یا جنبش



آنجلس در ، لسغوین، فرانکفورت، شیکاگو، پاریس، و با کمی ارفا ؛جهان اتفاق افتاده شهرهای ترینبزرگ
در وایمار و دسا( اما باهاس )ها اشاره کرد ازجمله: دوران معاصر. مکاتب فکری دیگر هم هستند و باید به آن

های ی فکری بر زندگی شهری متمرکز نیست با اینحال در وارد کردن مدرنیسم به بسیاری از حوزهاین نحله
دهم تا برای پرداختن به هریک از این . من با کمی ارفاغ، به خودم اجازه میعمل کردهدیگر طراحی موفق 

در نهایت هریک از این  کنم نشان دهم که چگونهها، به آنها لقب مکتب را بدهم سپس سعی مینحله
ای اند. البته شایان ذکر است که مکتب پاریس با بدنهبینی خاص شدهیک جهان گیریشکلمکاتب، منجر به 

هایی چون هانری لوفور، مانوئل کاستلس، آلن تورن و دیگران ژرف از مطالعات شهری، که به دست چهره
شایان ذکر است که  طورهمینود جای داده است. را درخ یانجام گرفته است، کمی بیشتر از ظرفیت مکتب

های نوآورانه در جریان پژوهش وشناسی است ای از روشکریستالی تراش خورده یبدنهآنجلس بیشتر لس
شهری کالنی همگی روی محدوده ؛ی توسعه شهری پدید آمدهدانان بسیاری در حوزهپژوهشگران و جغرافی

بسیار بیشتری را روی  تأثیراند. با این حال دوتای این مکاتب بوده کزآنجلس قریب به ده سال متمرلس
باهاس و وین( که همراه بوده با اثر مسلطی که روی درک ما از معنای اند )طراحی شهری گذاشتهی رشته

 کند که تولید محیط ساخته حاصل روند کلی تولید جمعی است.و به ما القا می اندگذاشتهشده  محیط ساخته
ها تنها به این معنا نیست که ایناما  است یگانهنحصر و به دست آوردند متک این مکاتب نتایجی که تک

در رابطه با  20و  19، 18اند که روی تفکر معاصر آن هم در طول سه قرن های فکری بودهمکاتب و جریان
ی فلسفی را از دل مجموعه اند. در ادامه فصل من پیش از آنکه سه خروجی اصلیگذاشته اثرریخت شهرها 

 کنم.در رابطه با طراحی شهری مطرح کنم، هریک از مکاتب را بررسی می این مکاتب

 مکاتب

 وین
ای بود وین ملغمه و ابتدایی قرن بیست، وین نمایشگاه فرهنگ و تمدن اروپایی بود. نوزدهمدوران انتهایی قرن 

هایی چون آرنولد شوئنبرگ، گوستاو کلیمت، جوزف هافمن، ریچارد اشتراس، از خالقیت، همراه با چهره
هوگو فن هافنشتال، گوستاومالر، زیگموند فروید و هنرمندان و روشنفکران مهم دیگر که منجر به پهن کردن 

رهمراهی با چنین فضای اجتماعی، بافت کالبدی ای از علم، هنر و فلسفه بر روی زمین شد. دفرش نوبافته
خالقی که داشت در موسیقی، نقاشی،  هایکنششهر نیز شروع به پوست انداختن کرد. درواقع تمام آن 

شد و در نمود، به شکلی نمادی در فضای شهری هم منعکس میمیرخ هنرهاسازی، فلسفه و سایر مجسمه
پرسش  فضای مرکز شهر بود و نبود، از نو ساخته شد. ترینبزرگیعنی  بلوار نواری ویناین دوره، هرآنچه در 

ی این ماجرا، گرفته برچه اساس و روشی بود؟ پس زمینهسازی صورتمهم در این جا این است که این دوباره
کند. طراحی شهرها جبریت کالبدی است، که هیچ ارتباطی را در کار طراحی با سامان اجتماعی برقرار نمی

ی شد و کل کار در یک کنش خالقهاین روش، یک کار تکنیکی بود که به تعداد اندکی از نخبگان ارجاع میبه 
ی جالب این است که در آن دوران، در وین رسید. نکتهشد و در همان نقطه هم به انجام میفردی شروع می



ی کتابی است که به لحاظ تاریخی از دهاین نخبگان فقط دو نفر بودند. کامیلو سیته و اتو واگنر. که سیته نویسن
 .(1889) های هنری: ساخت شهر براساس بنیانشهرهاهنرساخت  ای برخوردار است،اهمیت ویژه

معماری برای ابراز  عناصرشد و باید در اجزاء و وین باید ریخت تاریخی شهر حفظ می بود که در گونهاین
ترین که مهم شد.ریخت اساسی و ظرفیت نمادین موجود در بستر تاریخی شهر وجود داشت بهره برده می

شد. سیته در کتابش، در خالل پرداختن به در عصر مدرنیته باید لحاظ می یامتیاز عنوانبهای بود که مالحظه
محور به شهر تاریخی به جا مانده از زمان کردی حفاظتشود که رویگرایی میاین موضوع وارد گفتمان زمینه

ای برخوردار بود. او عملگرایی بود که ی مقابل، موضع اتو واگنر از اعتبار ویژهقرون وسطی دارد. در جبهه
نظری نو به زندگی شهری ارائه شد و جای آنکه به دنبال آن باشد تا با نقطهسودمندی برایش ارزش محسوب می

نظری نو به انسان را مطابق با نگاه خاص خودش به ثمر بنشاند. گفتنی است این آن بود تا نقطه کند، درپی
ساده، درواقع بحث میان این دو معمار در یک توصیف   رویکرد پارادایمی تا امروز همچنان حائز اعتبار است.

در  جبرگراییایی و گرسرراست و ساده، جر و منجر میان احساس و عقالنیت مدرن است و میان احساس
برای رسیدن به  رویکردجبرگراجامعه است. اما اثبات این نکته کار سختی نیست که بسیاری از دیکتاتورها از 

اند. برای مثال ناپلئون سوم کسی بود که با تفویض مسئولیت به هوسمان، بخشی از اهدافشان استفاده کرده
ی پاریس که سابقه شهرتاریخیاجرا درآورد که منجر شد تا  ای را بهپاریس، پروژهی جامعبرای طراحی نقشه

داد، امروزه بحث در مورد ریخت یک شهر از بین برود. در افتراق با این رخ گشتبازمیآن به قرون وسطی 
 ی آزاد اندیشی است.مضمونی برای مباحثه در هر جامعه

مورد رواج فرهنگ لیبرالی را آغاز  ریش بحث درطزمانی که روشنفکران ا نوزدهمجایی در انتهای قرن 
در تضاد با این رویکرد، سیته و واگنر  ...کردند، بلوار نواری وین نقشی مرکزی در میان افکارشان داشت

ی بردن و دوباره سازی در ریخت شهر کردند که نقطهتوجه به این مباحث، اقدام به دستنابخردانه و بی
ر قرن نوزدهم و در دوران گذار به عصر مدرن بود. مانیفست ارائه سازی در تمدن اطریش دارتجاع و مدرن

ها، دو روی یک سکه است: فرهنگ نخبه گرا در قرن بیستم فضایی آن ریزیطرحشده در نظریه طراحی و 
اطریش. یکی به دنبال واکنشی احساسی به جبرگرایی کالبدی رفت و دیگری خردگرایی عملکردگرا بود که 

 یی گام به گام برای زندگی ارائه کند.سعی داشت راهنما
(Schorske 1981) 

این دو رویکرد درواقع بستر مباحث معماری و طراحی شهری در قرن بیستم را شکل دادند که عبارت است از 
کرد و به دنبال آن بود تا با اختراع ی عملکردگرایان را دنبال میگرایی. خردگرایی فلسفهخردگرایی و زمینه

گرایی بود که او هم معتقد بود ای ارائه کند در مقابل زمینهنو برای زندگی جامعه شهری نسخههای ریخت
های ممکن از قبل موجود هستند. جدید شهری امکان طراحی شدن ندارد، چرا که تمامی ریختریخت

های این ریخت بندیبایست روی گونهکند که میگرایی پیشنهاد میدرواقع، جای پرداختن به فرم جدید زمینه
ی توسعه شهری به کار ببندیم، جای آنکه به دنبال ی برنامهبندی را برای تهیهگونهاینموجود تمرکز کنیم. سپس 

معماری خردگرا و شهرسازی برآمده از دل آن، با استفاده از  بندی برویم که دولت متولی آن است.ی پهنهبرنامه



علوم اجتماعی عملکردگرایانه توانستند بر تمامی  با اتکا به استراتژی اصالح نژادی فاشیسم حکومتی و
های عینی این جریان فکری خیلی دقیق اگر بخواهید به مصداق طوربههای فکری دیگر غلبه کنند. جریان

موسیلینی و معماران ایتالیایی دست  طورهمیننظری بیافکنید، باید به کارهای هیتلر و معمارش آلبرت اسپیر و 
سال ( سی13و  12های شکل) .کنیداندر کار معماری فاشیستی یعنی، مارچلو پیاچنتینی و چوزپه ترانی نگاه 

مکتب فکری آلمان  پرنفوذترینبعد در زمان دومین انباشت کالن سرمایه، دومین جریان فکری، برآمده از دل 
 بعد از جنگ شکل گرفت.

 
 پالزا و سرسرای گنبدی، اثر سپیر ومعمار هیتلر. :۱2شکل 

 
 پالن هیتلر برای مرکز شهر برلین. :۱۳شکل 

 



 فرانکفورت
های مکتب فرانکفورت ای مبتنی بر آموزه، پژوهشکدهطورکلیبهشناسی آلمان، جامع انستیتو مطالعات

آغاز به کار کرد و تا سال  1923ی انتقادی است. این انستیتو در شود، جایی که زادگاه اصلی نظریهمیشناخته
( و برخی از 1984، و کلنر 1982، مکارتی 1982، آراتو و گبهارد 1980، هلر 1977اسلیتر بود )برجا  1966

شوند ازجمله تئودور آدورنو، ماکس می بندیدستهی انتقادی در دل این مکتب شنفکران حلقهرو ترینبزرگ
ی شصت هوکهایمر، ولهلم ریخ، اریک فروم، هربرت مارکوزه، والتر بنیامین و لئو لونتال. این مکتب در دهه

سمت نازیسم ی مسائل آن زمان در آلمان که به در نتیجه .گذاشتمیالدی سنگ بنای چپ نو را بنا 
ی این کسان به آمریکا مهاجرت کردند. ی مرکزی مکبت فرانکفورت پراکنده شد و عمدههسته رفتمیپیش

(، 1964، 1968، 198۵مارکوزه )هایی مثل هربرت های فردی چهرهی این اتفاق، چپ نو در کنشدرنتیجه
مرکزی فکری  یهستههرحال  ( تجلی یافت. اما به196۵هابرماس )( و یورگن 19۵9) نابر .نورمن ا  

ی مرکزی ی علوم اجتماعی در فرانکفورت و هستهفرانکفورت، بعد از دو تکه شدن آن به دو بخش پژوهشکده
ا شد. دوید هلد برای روشن کردن مرادش از نپراکنده )بیشتر در آمریکا(، روی خط فکری یورگن هابرماس ب

ی کلیدی این مکتب استفاده ارجاع دادن به آرای پنج چهره مکتب فرانکفورت در کارهایش از این عبارت برای
کند که مکتب . درکنار این، هلد برای ما روشن میپوالککند یعنی: هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه، لونتال و می

 فرانکفورت میان عملکرد سیاسی و فلسفه چه در روش و چه در محتوای نظری بحث، تفاوت قائل است:
 اائل بودند و این دو را دو امر جددام عملی و تفکرات ذهنی، میان عمل سیاسی و فلسفه تفاوت قمیان اق هاآن»

های لوکاچی و غیره، یک بستر انتقادی پنداشتند. در این نقطه از کار بود که با درگیرنشدن در بحثمی از هم
خطر  هاآن« .دادمشخص در بعد فرهنگی مورد مداقه قرار می طوربهی مدرن را کالن را ترتیب دادند که جامعه

ای کارخانه»پسند را درک کرده بودند، چیزی که تورن آن را با عبارت تولید حجم انبوهی از فرهنگ عامه
نوعی از سرکوبگری  واحددرآنها منجر شود اما کند. چیزی که شاید به آزادی رسانهتوصیف می «سطحی

این مکتب فکری با موازتی که میان اصول مارکسی و روانشناسی جمعی فرویدی برقرار  اجتماعی هم هست.
استوار است و به جز یک استثنا یعنی والتر  بر آنای ساختارهایی رفت که جامعه کرد به دنبال بررسی ریشه

 د.مکتب بحثی مختص به ریخت فضا و محیط را دنبال نکردن پردازاننظریهبنیامین، هیچ کدام از 
ی مارکس را رقم بستر روشنفکری، اولین بازتعریف پروژه عنوانبههمچنین با مبنا قرار دادن اقتصاد سیاسی 

ی دیالکتیک قرار دادند. که منجر به این ی روبنا خارج کردند و در هستهزدند. برای مثال فرهنگ را از محدوده
از مسیر نگاه به هنر زیباشناسی و فراغت و ی روانی جامعه شد که مباحثات به سمت تفسیر حاالت توسعه

 .بپردازندجویی لذت
عمده بر زندگی شهری و ریخت شهر گذاشته است.  تأثیرها دو گذشته از تمام اینمکتب فرانکفورت 

صنعت فرهنگ: روشنگری است که تئودور آدورنو آن را در جستاری با عنوان  «صنعت فرهنگ»ی یکم، ایده
شد که آدورنو و هوکهایمر  دیالکتیک روشنگریمطرح کرد که بخشی از کتاب  باط جمعیارت فریب یمثابهبه

و دیگری مالحظات صورت گرفته در این خصوص در کار والتر بنیامین است که امروز یک  آن را نوشتند



 و Benjamin 1967. )شودشمایل بومی در تفکر پست مدرن دررابطه با نگریستن به شهر شناخته می
ی شهری، به های اقتصادی و فرهنگی در توسعهسازی انواع تاویلمکتب فرانکفورت امروزه با دوباره( 1978

شهر، از نظرگاهی که مکتب فرانکفورت به دهد. دریک برخورد نزدیک، کلید فهم ریختراه خود ادامه می
و درون متنی ترجمه  کدهای زبانی»شود که به ها خالصه میدر اصول هنری و معماری آن نگرد،موضوع می

ی ( آوازهHeld 1980) .«کننداجتماعی را هم در کنار این اصول بازنمایی می ایدادهرخاند و فرآیند شده
شناسی در پاریس متولد ی نشانهچنین نگرشی نیم قرن پیشتر از این طنین انداز شده بود، یعنی زمانی که رشته

ی بسیار مهم این است که مکتب ( اما نکتهEco 1976) .شد بدل شد و به جریان فکری رایج در آن دوران
کرد برای عمق بخشیدن به درک ما از زندگی شهری به هرآنچه از مکبت باهاس در فرانکفورت تالش می

ی میان جبریت کالبدی و ای که تنگهوایمار و دسا در همین زمانه، بیرون آمده تمرکز کند. به هر رو، در زمانه
 در خصوصهای اقیانوس اطلس، مطالعاتی اعی در حال گشاد شدن بود، در آنسوی آباجتم روندهای

 شروع شده بود. 1916ی آن از سال ی میان فضا و اجتماع در جریان بود که پیشینهرابطه

 شیکاگو
ی دو شود، درمیانهاکولوژی انسانی از آن یاد می شیکاگویمکتب  عنوانبهی فکری که اغلب سومین نحله

دورکیم بود( لوییز ویرث و  امیل از متأثرکه ) ،پارکهایی مثل رابرت جنگ جهانی در جریان فکری چهره
روشی برای  مثابهبهشهرنشینی مردیت برگس شکل گرفت. مانیفست این مکتب، جستار ویرث است با عنوان 

 دارجستارها در مطالعات شهری است. ویرث میراث اثرگذارترینکه تا امروز یکی از ( 1939) زندگی
از  تأویلیهای شیکاگو اکولوژیست .است )یک نو کانتی( ای چون ماکس وبر و گئورگ زیملفالسفه
، جمعیها مفاهیمی مانند رقابت، زیستکردند، آن شناسیجامعهی سیرتکامل طبیعی داروین را وارد اندیشه

ی روشن که جامعه تفاوترابطه به کار بستند. با این نظام ارباب و رعیتی، خودنمایی، همزیستی و... را دراین
نماید و بوم ایجاد میکند و با تغییراتی که در زیستجانشینی مناسب، کوچ میانسانی به دنبال جایی برای یک

کنند و زمینی که یک جمعیت در آن سکونت میهمواره تقسیم کار  گردد.از یک فرهنگ جمعی برخوردار می
کند برای آنکه پیوستگی جماعت با خودش حفظ هایی ظهور میافتد اما از آنجا به مرور تفاوتاتفاق می

گیرد نه بر اساس ضروریات زندگی مبتنی بر نیروی کار، که بر روی اهداف کلی گردد، اتحادی شکل می
های هرچند که قیاس میان بشر و حیات (Saunders 1986) .عهجامهای یک دوستی و ارزشعواطف نوع

شیکاگو به خوبی  شناسیجامعهی جوانب موضوع نیست، اما مکتب دیگر جانوری قابل تامیم دادن در همه
هایی مشترک با حیات جانوری را که کم و بیش از نظرها پنهان مانده بود به خوبی توانست برخی از آن سویه

ی مطالعات صورت گرفته باره هم موفق عمل کند. از جملهو آگاهی رسانی در این اشاعهنشان دهد و در 
ها و جاییهای جمعیتی، جابهی پراکنش تراکمهایی در خصوص نحوهتوان به پژوهشمی بارهدراین
 چون احتکار زمین و تصرف و تملک آن اشارههم شگردهاییگیری فضاهای تفاوت و تقسیم، همراه با شکل

سنت این  های متحدالمرکز.ای را انتزاع کرد به نام مناطق دایرهنمود. برگس از دل این مطالعات مدل عمده



( ادامه یافت و این 19۵9، 19۵6هاولی )( 1967مکنزی )( 1964دانکن )( 1962گانس )مکتب در کارهای 
( به همین صورت 197۵، 1970پال )ی هفتاد همچنان در کارهای پرمخاطب ری ی نظری تا دههپیشینه

 شهرسازی علم، یعنی روشنگرانهشبهی ی هشتاد در شمایل یک نظریهبرجا بود. مکتب شیکاگو اما در دهه
شد که سعی ترین نگرش در زمان خود محسوب میاحیا شد. اکیستیکس مهم ا  مجدد کنستانتین دوکسیادیس

این  اتفاقا  ای علمی توضیح دهد و به شیوه آنها راگیریشکلهای زیستی بشری و چگونگی داشت تا حوزه
( 1968 و Doxiadis 1963) .بودرو ریزی شهری در آن دوره با فقدانش روبهچیزی بود که برنامه

ریزی متمرکز بود، حدود بیست سال در روندی ی او که بیشتر بر مباحث برنامهدوکسیادیس و پژوهشکده
ها که یک سر و کله زد. سکونتگاه انسانی در نظریات آن «جمع»فرسا، با معنا و مفهوم فرسایشی و طاقت

کالسه را سازمان داده بود و درنهایت جمع به اجتماع کالس چهار شهرت یافت. این مراتب دهسلسله
گوییم. می منطقهـ  شهرشد چیزی که ما امروز به آن ی نهایی به کیهان شهر منتهی میمراتب در مرتبهسلسله

ای آن مبادلههای فضا و میزان ارزشو کیفیت هاارزشهای بشری، برمبنای ه آرایش اجتماعچنین نگاهی ب
ی این کارها، اما جای ، کنستانس پرین در ادامه1990زد. درحدود سال دست به طراحی محیط فیزیکی می

دیگری را دستمایه  نهاد، موضوعهایی چون جمع را هم برخود میفضایی بپردازد که نام صرفا  آنکه به مفاهیم 
های معطوف به مکان و جوامع در عصر اطالعات اما ایده موسوم شد. «های رفتارچرخه»به  بعدترکرد، که 

 محلی حاال دیگر گرایشی از مطالعات شهری شدند.
ی مکتب شیکاگو بر اساس ردیفی از در تضاد با سنت روشنفکری برجامانده از مکبت فرانکفورت، فلسفه

در خصوص اکولوژی انسان و داروینیسم موفق شد پارادایم یا روش تحلیل شهری را پدید آورد که ها انگاره
ساخت یک نظریه اجتماعی  منظوربهیک روش تحقیق در بعد نظری  .ی مباحث مهمی را هم فراهم آوردزمینه

این مکتب چندان برای جوامع انسانی که قابل انطباق با یک نظریه خاص برای نظریه فضای شهر هم باشد. 
ی نظریه اکولوژیکی رابطه» موفق به درک ناممکنی ظریفی که در کار وجود داشت نشد و شکست خود چراکه

ای در پارادایم عملکردگرایانه است... بسیار مشروط است. امروز اکولوژی جایگاه ویژه با نظریه شهری بسیار
تواند ور توجه نسبت به نظریه شهری ندارد و نمیبسیار واضح و مبرهن است که اکولوژی انسانی قدمتی درخ

 «.یک چارچوب مفهومی در خالل یک نظریه اجتماعی مشخص باشد که توان توسعه را هم داشته باشد
(Saunders 1986)  برخالف تالشی که برای ایجاد یک مدل کالبدی برای ساختار شهری صورت گرفت

سیاسی شهر در جست و خیز ماند، در این نقطه اکولوژیک شیکاگو حول مفهوم تحلیل شناسیجامعهمکتب 
از آنجا که مبنایی در خالل داروینیسم اجتماعی در نظر گرفته نشده بود تا با نظریات اقتصادی و سیاسی وارد 

و انسانی به  هایی که قرار بود میان جوامع جانوریمجادله شود یا درواقع یک آگاهی به دست دهد، تفاوت
رویکرد » نویسد کهچنین می (1977کاستلس )شکلی روشن لحاظ گردد نسبی ماند. به هر رو، مانوئل 

نظری برای رسیدن به یک موضوع  شناسیجامعههایی بود که در درون کوشش ترینجدیاکولوژیکی یکی از 
بر مطالعات شهری  خاص طوربهو به دنبال آن روشن کردن مسیر پژوهش( مشخص صورت گرفت که )

شد، مرکز مهم دیگری ی میان جامعه و فضا پرداخته میدر همین دوران که در شیکاگو به رابطه «معطوف بود.



در آلمان در کار بررسی و توضیح سمت دیگری از موضوع بود که به رویارویی رویکرد ساختارگرا و 
م باهاس که در دو شهر وایمار و دسا شکل عملکردگرا در روند تولید محیط ساخته شده معطوف بود، به نا

 گرفت.

 وایمار و دسا
ماند، اگر چنانچه این اعتقاد غالب شود که طراحی فقط باید مد را دنبال کند، دیگر فضایی برای انتقاد نمی

اش ی فتحی پیروزمندانه است. فتحی که وسعت و حدود و سقور آن را اقتصاد سیاسی نشانهکه این نشانه
ی باهاس، فتحی که پرداز خردگرا و طراح مدرسهکند. این فتح متعلق است به نخستین نظریهمعین می
، شورشی، زد هنر، زد طراحی و... معرفی احمقانهرسد را جدیدی که امروز به عرصه می هر چیزهمچنان 

ه پیروی گردان تا هنرهای خیابانی، همه چیز از اقتصاد سیاسی نشانکند. از هنر پاپ تا هنرروانمی
 شکلچیز در نحو طراحی است، هیچ گریزی هم از اینکنند، چه بخواهند و چه نخواهند. همهمی

 طراحی نیست زیرا اینطور مقدر شده است.
(Baudrillard 1981) 

ی سوسیالیست بود . یعنی به جان راسکین که یک نویسندهداردانگلستان  مشخصی درهای ریشهولی باهاس 
ی پس از انقالب صنعتی اعتراض هایی است که به جور و ستم پدید آمده در جامعهتو جزء اولین شخصی

های صنعتی است که ارزش نیروی کار را کاهش داده است. او ی فناوریکرد. او معتقد بود این جور درنتیجه
کرد. ویلیام موریس، ی جایگزین پیشنهاد میگزینه عنوانبهرجعت به وضعیت شهرنشینی در قرون وسطی را 

که یکی از شاگردان وی بود، سنتی را که او پایه گذاشت ادامه داد و امیدوارد بود که این سنت پس از وی نیز 
پدید  1880را در دهه  *«فن و هنر جنبش»ی کارگر به حیات خود ادامه دهد که درنهایت هم درحمایت طبقه

ی اصلی، به رقابت با این جریان فکری مانی این جریان فکری اما با نگاهی متفاوت با نسخهی آلآورد. نسخه
. این جریان فن و هنری کارگر معتقد بود و نه به پرداخت. جریان فکری آلمانی به آموزش تخصصی طبقه

 به وجودملی در آلمان ی ی نوزدهم یک ارادهاز جریان بریتانیایی بود چرا که در انتهای صده ترپیشگامبسیار 
یک معمار آلمانی به نام والتر  1919بهار  عد صنعتی بود. درآمد که خواستش پیشی گرفتن از بریتانیا در ب  

ها بود به دنبال عملی کردنش بود. این ایده به ای را مطرح کرد که مدتگروپیوس برمبنای چنین هدفی ایده
ی معماری در وایمار آلمان بود، گروپیوس مدیر یک مدرسه رفت.دنبال تولید انبوه در طراحی صنعتی می

دادند. در این دوران، برخالف آنچه در های کارگاهی آموزش میجایی که هنر را در معنای یک پیشه در محیط
بریتانیا شکل گرفته بود، آلمان درواقع به دنبال تولیدات طراحی صنعتی در مقیاس انبوه و در هم تنیدن هنر و 

ی عملکردگرای ویلیام موریس، از پایه و اساس و فلسفه استادکاریطراحی صنعتی،  کهدرحالیی بود. فناور
استیل به راه تازهکرد. اما نسخههدف دیگری را دنبال می درواقع رفت )ای ی آلمانی در قالب مکتب هنری د 

* Arts and Crafts movement 



استیل نسخه دت رواج پیدا کرد. موریس به ی آلمانی آرت نووا بود( که در زمان پایه گذاری باهاس به شد 
در بخش صنعت ساختمان( اما  دقیق طوربه)داشت کرد که تولید انبوه بر کارگر روا میرنجی اعتراض می

سرمایه داری و شرایط  بندهایای به جریان فکری سوسیالیسم در آلمان جهت داد که زد و باهاس به گونه
نبوه در کنار خواست پیشرفت در بعد صنعتی، ارزشی اجتماعی ی کارگر در آن به حاشیه بروند و تولید اطبقه

 ترسادهکرد که تولید ماشینی شرایط کار را می تأکیدکرد و مرتب پیدا کند. باهاس از تولید ماشینی حمایت می
داری فاشیستی باز اش به روش حکومتکرده است. این امر ریشه در وحدت اجتماعی کار داشت که سابقه

 ی طراحی باهاس شد و این مدرسه در تدریس آن پیشرو بود.گرایی و عملکردگرایی فلسفهاختگردد. سمی
خواست نشان دهد که باهاس همسو با گرایان روسی بود و از این مسیر مدام میاین مکتب وامدار ساخت

برند. از نظر به پیش می توأمانهایی که هنر و فناوری را کند، یعنی جریانهای چپ سیاسی حرکت میجریان
باهاس، تولید انبوه و استانداردیزاسیون، هر دو مقوالتی بودند که به شکلی عمده سبب باالرفتن کیفیت وضع 

 شدند.زندگی عموم مردم می طورکلیبهی کارگر و طبقه
ن باهاس درواقع، جریان غالب اثرگذار بر هنرکاربردی در قرن بیستم بود، تاثیری که تا همین امروز همچنا

تازی مدرن چشم پوشی کنیم، هشتاد سال از قرن پیشین را یکهبرجاست. باهاس اگر از بیست سال تفکر پست
کرد. ممکن است برخی سعی کنند تا همچنان باهاس را به جریان چپ و انقالب فلسفی و سیاسی قرن مرتبط 

 اگیر نداریم، یک تمدن نارس داریمفروقتی ما یک فرهنگ » از گروپیوس بازگردیم: جملهکنند، اما بیایید به این 
تنها مسیر حرکت به سمت  تقریبا  و من مطمئنم که شیطان در این شرایط با ما همقدم خواهد شد. بلشویزم 

با ایراد این سخنان،  زمانهمبرای گروپیوس  ( متاسفانهWillett 1978) «.ی روشن استساختن یک آینده
جایی یا ی جابهقدرت را به چنگ آورد و باهاس مجبور شد که بین دو گزینه 1923جناح راست در سال 

، باهاس 1926هرچند گروپیوس راه دوم را انتخاب کرد و سه سال بعد، در سال  تعطیلی یکی را انتخاب کند.
ز او، از سمت خود کناره گیری کرد و بعد ا 1928را برای بار دوم در شهر دسا افتتاح کرد. گروپیوس در سال 

ی التقاطی گروپیس این دوران فلسفه هانس مایر که یک معمار بود بر منصب ریاست مدرسه تکیه زد. در
همچنان رویکردی معتبر بود و هانس مایر که یک مارکسیست کامل بود چنین رویکردی را چندان 

کرد. یعنی سعی داشت میان تافت. او تعاون و تقسیم کار جمعی را به موازات استانداردیزاسیون دنبال میبرنمی
 های فردی و جمعی تعادل برقرار کند.ارزش

 .شدهای مایر به سرعت به اعتقادات و مواضع سیاسی دانشجویان کمونیست تبدیل بسیاری از ایده
(Droste 1998)  به تریبون  رسما  این جریان چنان پرقدرت شده بود که باهاس را در زمان هانس مایر

پنهان حامی کمونیسم منجر به  دست عنوانبههای مایر و مارکسیسم تبدیل کرد. تاکتیک تبلیغاتی کمونیسم
وندروه برای ریاست باهاس انتخاب شد. میس با تمام قوا سعی کرد تا حالت اخراج او شد و پس از او میس

 22ها در خواستند درآورد. اما نازیها میسیاسی مدرسه را به وضع طبیعی و کم و بیش آنطور که نازی
میس شرایط گشتاپو را برای بازشدن مجدد مدرسه  برای همیشه در باهاس را تخته کردند. 1932آگوست 

نپذیرفت، که آن هم اخراج هیلبرزیمر، کاندینسکی و تمامی مدرسین یهودی مدرسه بود. و این آغاز رادیکال 



تئاتر تا چاپ روی پارچه و تا های هنری از ی طراحی تمامی رشتهشدن ژن جاری باهاس در رگ فلسفه
سه رئیس مدرسه معمار بودند و این نکته بسیار معنی دار است. مایر پس از  معماری و شهرسازی بود. هر

اخراجش به روسیه رفت و میس و گروپیوس هم به آمریکا مهاجرت کردند. این دو در آمریکا برخی از 
صلی معماری در قرن بیستم را پدید آورد. درواقع تمرکز اثرگذارترین آثار معماری را خلق کردند که جریان ا

 توان در این نقل قول از هیلبر زیمر خالصه کرد:همیشه روی معماری بوده و رویکرد به شهرسازی را هم می

این  همگیآید. به وجود میاز درآمیزی عناصری در فضا  است. ... یک ماشین متحرکشهرکالن
ی بزرگ است. با ابعاد اقتصادی، پدافندی و عملکردی یک جامعهمعمارانه هستند درگیر  عناصر

ی ها ترجمهشود که اینپایان از قطعات مولکولی شروع میبازتولید عناصر معمارانه در روندی بی
های مشابه، عناصر شهر از ساختار جهانی هستند. درحقیقت این المان یاطالعات کسب شده

 شوند.دهنده ساختار شهر می تشکیل
(Hays 1992) 

 
 (1924) ی ساخت شهر، از هیلبرزیمرپروژه :۱۴شکل 

 پساانسانیشود که از یک خودآگاهی صرف به شرایطی توصیف می گونهاینشهر هیلبر زیمر را  کاوش درهیز 
کند تا به وضع رسیده است. مادامی که در وضع خودآگاهانه، بورژوازی و مواضع و گرایشات آن سعی می

، سوژه از حالت خودگردان روانی خارج شده و در پساانسانیدر وضع »داری نقابی زیبا بزند موجود سرمایه
دگی از شرایط به پایش آن پردازد و گاهی در عین دلزشدگی گاهی به تشویق وضع موجود میحالتی از مسخ

وری و گذر از حالت سوژگی به وضع وانهادگی در یک ساختار و ورزد. این یعنی زیباشناسی غوطهاستمرار می
هایش توانیم به روشنی آن را در تصویرسازیهای هیلبرزیمر که میایده (Hays 1992« ).جهانیمرجعیت 
این  دهند. او درشهری را نشان میی ساخت یک شهر ببینیم، بسیار خالص هستند و حالتی آرمانبرای پروژه



پردازد که در قالب یک شهر قرار است تجسم مادی پیدا این ماشین متحرک می هایظرفیتپروژه به شناخت 
پایان و یک فتح بی ههای کالنی را در قلمروی فضای شهر برای تولید انبوند. او به دنبال آن است تا عرصهک

انداز اش را در شمایل چشمسه میلیون نفری شهرکالنی زیمر در زمانی که کوربوزیه پروژه کشف کند.
های کوربوزیه را جهت رسیدن به ایدههای فکری زمان وارد آرود. هیلبرزیمر پاریس ارائه کرد، شوکی به جریان

ها با آن حالت التقاطی بینا ایده ای جدید از یک جهان انتزاعی و استاندارد شده به کاربست. اینمرحله
ی کارگر را طبقهنوید بهبود وضع 1919بلشوییزم، سوسیالیزم و کمونیسم، در زمان گشایش مدرسه به سال 

شرایط کار را برای  کهدرحالیوه حمایت کردند، ارزش نیروی کار را پایین آوردند از تولید انب صرفا  اما  دادندمی
ی عمومی به فضایی که و هنر را پست شمردند و با تبدیل کردن عرصه فنها، تر کردند. این ایدهکارگران سخت

 آن را از بین بردند. کلبهجایی است، برای جابه صرفا  

 پاریس
ای بدانیم که نوزایی نظریات مارکسی بود وبه س را انقالبی در بستر فلسفیاغراق نیست اگر مکتب پاری

شود میالدی اطالق می 70ی و اندک مدتی در دهه 1960ی ها در دههای از افکار و ایدهی پیوستهمجموعه
گرایانه در آن زمان های فکری چپی جریانچرخش عمیقی را در مجموعه وکه جریان فکری راه انداخت 

هایی ازجمله یجاد کرد. این اتفاق محصول کارهای روشنفکرانی بود که تفکر انتقادی را اصالح کردند، چهرها
ترین متفکرین در ترین و جدیآلن تورن، هانری لوفور و مانوئل کاستلس و همفکرانشان که امروزه عمیق

ی آغاز این جنبش به ههای این مکتب و نقطشوند. سرچشمهشهری ارزیابی می شناسیجامعهی حوزه
گردد و در پاریس بازمی 1968( و جریانات اعتراضی دانشجویان در می 19۵6برکلی )مباحثات آزاد در 

های فکری بر دادها ریشه در بنیادگرایی مارکسیسم و مائویسم متاخر داشتند. این جریانهردوی این رخ
دار هربرت مارکوزه، مغز ات هم به شدت وامکردند و هردوی این جریاناصالحات دموکراتیک پافشاری می

را به  جدی، که انتقادات بعدیتکانسان  ( با عنوان1964مارکوزه )متفکر مکتب فرانکفورت بودند. جستار 
ها زیادی بر پاریسی تأثیرکرد ی فناوری وارد میزدهی صنعتی در عصر مدرنیته و پیشرفت شتابجامعه

( 1972کاستلس ) قضیه شهری( و 1970لوفور )از  انقالب شهریدرهمنوایی با این متن،  .گذاشت
ی اصلی مباحثات در علوم اجتماعی مباحثی را با محوریت موضوع فضا پدید آوردند که کمی بعد به هسته

قالیی داری، همچون یک ایدئولوژی توانسته بدون کوچکترین تلوفور معتقد بود که تفکر سرمایه بدل شد.
فکری است که لوفور فضا را یک ی ابعاد زندگی روزمره مسلط کند. در این نظامآشکاری خود را در همه

رو که نیازهایش وابسته به این فضا است و حاال خودش تبدیل به  آنرا از  جامعهبیند و ی ملموس میپدیده
این  تولید فضا و انقالب شهریر کتاب کند. لوفور دی نگاه انتقادی به آن تحلیل میکاال شده، از دریچه
کنید در واقع چه چیز به که وقتی شما یک فضا را همچون یک کاال خریداری می»کند پرسش را مطرح می

ی یک رشته مثابهبهدر این جا نظامی از دانش  ..آورید.را به دست میآورید؟ پاسخ این است: زماندست می
کادمیک پدید می ی شکل مصرف شدن فضا است. که خیلی ساده، شبیه به یک دودوتا عهآید که کارش مطالآ



، اما در نهایت یک حسابگری قیاسی است و بر مبنای ترپیچیدهکند. شاید هم کمی چهارتا ساده عمل می
 (Lefebvre 1970.« )شودمحاسبه می اشایاستفادهای یک فضا با ارزش سبک سنگین کردن ارزش مبادله

شناسی گردد، زمانی که او به بسط نظریه نشانهی طراحی فضا میگاه انتقادی لوفور حول مسئلهچیز در نظرهمه
 کند:شود. برای مثال او در این زمینه، چنین سواالتی را طرح میدر کار خود وارد می

سازی یا ای که بر آن صورت گرفته، از قبیل منظرسازی، یادمانی کارجمعیآیا یک فضا، به واسطه .1
 سازی، از معنای خاصی برخوردار نشده؟تمانساخ

یا گروه خاصی هستند پیام  طبقهآیا این فضای مورد نظر، به سبب برخورداری از مالکینی که از  .2
 کند؟خاصی را منتقل نمی

ی نگرش خود را به فضا در بعد معماری و کارهای جمعی انجام شده در آن، آیا ما در صورتی که نحوه .3
تری از فضای مورد نظر نخواهیم داشت، حتی اگر این تغییر در منصفانه اریگذارزشعوض کنیم، 

 ی نگاه ما از دید عموم غیرمعقول باشد؟نحوه
داده ممکن است که یک فضای اجتماعی، بنا بر زبان یا گفتمانی مشخص که در خود جای  .4

 بادوامتری پیدا کند؟پذیری باالتری برخوردار باشد و طول عمر خواندن/نوشتن(، از سطح زیست)
ی دوسال ارائه کردند، و هردو در یک بحث مشترک ترین آثار خودرا به فاصلهکاستلس و لوفور، مهم

دار لویی داری برمبنای تحلیل ساز و کار ایدئولوژی. کاستلس در کتابش به شدت وامبودند. یعنی نقد سرمایه
خالف  کامال  شناختی مان خود به لحاظ معرفتساز بود، که چنین نگرشی در زآلتوسر و نیکوس پولنت

کرد. به این اعتبار کاستلس که یک کاتاالن بود، غالف جریان فکری جریان اصلی نظریات چپ حرکت می
ها( که در پاریس شکل گرفته )ارتدوکس های سنتی چپگرایانغالب را پاره کرد و با معلق اعالم کردن بنیان

ی شهری فضا موسوم شد. برای رسیدن به این نتقادی را درانداخت که به نظریهی ابودند، طرحی نو از اندیشه
 ری روابط میان فضا، محیط اجتماعیی سنتی، کاستلس چگونگی درگیاولین مواجهه با اندیشه عنوانبهنقطه و 

چه و ریخت شهری را روشن کرد و به ابعاد وسیع موضوع پرداخت و درنهایت نشان داد که این مقوالت تا 
های مختلف مسئله، بر پرداختن به جنبه، عالوهقضیه شهریبودند. کاستلس در  ماندهباقیاندازه دست نخورده 

را  ایدهو... این  هاپدیدهی حکمروایی شهری، کاالیی کردن های سریع تولید و مصرف، شیوهنظیر چرخه
ی تولید/مصرف حضور دارد. و از این هاکند که ایدئولوژی غالب همواره به شکل نمادی در چرخهاثبات می

ای شوند و نظام نشانهدر بسترهای مکانی هم پدیدار می نمادهاکند. این ها را تضمین میرو بازتولید این چرخه
ی تولید صنعتی جایگاهی فرافضایی بیابد، بازتولید کند، مادامی که شیوهسازند. او استدالل میفضا را می

ای در درون فضا باشند که این امر بایست مقید به محدودهای از مصارف میهاجتماعی در معنای مجموع
 آورد که آن فضای زندگی روزمره است.فضایی را به وجود می

های او در همنوایی با این مقوله و با شکستن برخی باورهای مارکسیسم سنتی و با تمرکز مداوم بر چرخه 
ها، که چطور به دلیل وجود خطر از بین رفتن مکان در این چرخهدهد مذکور، سازوکار شهری آن را شرح می

دهند و از مصرف شدن آن به شکل نمادی به مردم همواره مکان زندگی روزمره خود را در درون فضا قرار می



 تأمینی عمومی الزم برای زیست روزمره خود را در قالب مکان، کنند و عرصه جلوگیریداری دست سرمایه
ی خواهد همهمی پایانهای تولید، به شکلی درهم تنیده و بی دهد که چرخهمیامر به این دلیل رخکنند. این 

شود که برده می تا آنجا پیش های ملموس برای جامعه را به کاالی قابل فروش تبدیل کند. این ایدهپدیده
خواهند فضا را فریبکارانه هستند و می ریزی شهرها تا چه اندازهبندی و برنامهریزی، پهنهدهد فرآیند طرحنشان

 محلیشهر و اجماع سازی کنند. در کتاب کالسیک دیگر، یعنی داری دوبارههای مورد نظر سرمایهدر قالب
ام، ( که من پیش از این یکبار، برای روشن کردن مفهوم و تعریف طراحی شهری به آن رجوع کرده1983)

 نویسد:کاستلس می

شوند. پدیدارشدن سایر های بشر تعریف میی ما، با فعالیتهای فضا دست کم در سیارهریخت
های مشابه شوند و انواع به خصوص توسعه و بهسازی و تولید در عرصهچیزها از این نقطه شروع می

 ها پیشروی و تفسیر قدرتی هستند که تاریخ بشر راگیرند. آندیگر به دنبال این روند شکل می
های فضایی با تبعیض نژادی و ریخت اینزند. سازد و ادوار مختلف را به یکدیگر پیوند میمی

شوند. درهمنوایی با این هایی هم دریافت میاند و در چنین خوانشجنسیتی و قومیتی تحمیل شده
یشتر ها را هم بها و اقلیتدهند، سوژههای فضا مادامی که ارزش خود را ارتقا میاتفاق، ریخت

 .دهندکنند و زنان را مورد سو استفاده قرار میسرکوب می

داری در این گیری مکان در عصر دیجیتال و به مواضع سرمایهکارهای پیشروی متاخر کاستلس، به شکل
 اند.های اولیه خود را حفظ نمودهپردازند. درحالی که در بسیاری از موارد، اصول و ارزشخصوص می

 آنجلسلس
ی مروز هیچ مکتب فکری قدرتمندی که تمرکزش بر مسائل شهری باشد در قرن بیست و یکم، به منصهتا به ا

از دانش مربوط است و همچنان  کاری فیلسوفان مرکزی این حوزهظهور نرسیده است. وضعیتی که به مسامحه
ه که دارد از مکتب کند و یا گاهی حتی دیده شدی پیشین استفاده میهای کهنهدر بحث روش دارد از روش

خودی از گنجند، به خودیهای جاری در درون پسامدرنیسم نمیآنجا که گفتمان کند. ازباهاس پیروی می
ها که از این جمع شدن هر دسته از مواضع قابل بررسی و دارای شناسنامه در خصوص شهر جلوگیری شد.

است چراکه این شهر توانسته گروه آنجلس امروز دارد بسیار چشمگیر بگذریم، وضعیت خاصی که لس
یک بستر آزمایشگاهی  عنوانبهآنجلس ی کالنشهری لسبزرگی از پژوهشگران را گرد هم آورد تا روی منطقه

های جغرافیای در بعد چگونگی رشد و توسعه کار کنند. در میان این پژوهشگران، برخی از مشهورترین ستاره
مثل آلن اسکات، اد سجا، میشائیل دیر، جنیفر والش، مایک دیویس و هایی آیند، چهرهشهری هم به چشم می

از کارهای آلن  اندعبارتی مذکور های منتشر شده در زمینهترین پژوهشبسیاری دیگر. برخی از مهم
شهر کالنپسا ( و 1989) شهرکالن(، 1980) شهریپیوسته های به همسرزمین اسکات با عنوان

ترجیح انتصاب  (.2002) مردهشهر ( و 1990) کوارتز شهر(؛ کارهای مایک دیویس با عناوین 2000)
ی کند که مکتب فکری که نطفهبرکلی، این ادعا را ثابت می جایبه، ای.ال.سی.یومانوئل کاستلس در دانشگاه 



رو تن این مکبت روبهآنجلس است و ما در این دوران با بسط یافی سوم بسته شده، لسآن در ابتدای هزاره
 .استهای آن گردآوری و مستندسازی شده ترین چهرهخواهیم بود که در کارهای یکی از اصلی

 فلسفه و طراحی شهری
پرداخت، یعنی جایی که ای شکل دادند که به شهر نیز میهای فکریفارغ از این نکته که فالسفه، به مکتب

تاریخی و مواجهات گوناگون بشر در ظرف آن است، سه جریان فکری به شکلی ویژه اسباب  ایدادهرخمحل 
های های فکری که از روشاند. این جریانشهرها فراهم آورده رشدی شهر و تر و بهتر ما را از مقولهدرک عمیق

شناسی، پدیدارشناسی، و خوانش از: نشانه اندعبارتاند برده بهرهعلمی و کاربردی در مطالعات خود 
های فکری برای طراحان شهری و سایر ماتریالیستی از تاریخ. داشتن تسلطی مکفی روی هرکدام از این جریان

که در  طورهمانای برخوردار است. های مرتبط با موضوع شهر، از اهمیت ویژهپژوهشگران در رشته
ی دانش در این حوزه وجود دارد که ها و هر قسمتی از بدنهای میان اینشهخواهیم دید، تعاملی مهم و ریادامه

 رسند.در ظاهر مستقل به نظر می

 شناسینشانه
با نگاه به تعریف مانوئل کاستلس از طراحی شهری، که ما آن را کوششی نمادین برای نمود بخشی ملموس به 

ر اولین قدم نیاز داریم تا پهناوری حدودی که های شهری مشخص تعریف کرده، ما دمعانی پنهان در ریخت
رد و در این تعریف به آن جایگاهی کلیدی داده شده، درک کنیم. سپس باید سعی یگرا در برمی «معانی»این 

کنیم تا معنای عباراتی نظیر تولید شده، مصرف شده، به گردش درآمده و مبادله شده را دریابیم. همچنین 
ی اول، ها را بفهمیم. در وحلهتحریف شدن، موقوف، پنهان یا نادیده شدن این واجب است تا چگونگی این

در زمانی که فالسفه طی هزار سال  کنند.می شدهها هستند که ما را وارد بحث محیط ساخته این پرسش
ی تصوربهگذشته به دنبال کشف معنایی برای زندگی بودند، این فردینان دو سوسور بود که برای اولین بار 

با  فرا نظریهریزی یک ی جهان مدرن پرداخت که منجر به طرحهای درهم پیچیدهروشمند، به بررسی الیه
شناسی در ام که نشانهاز این بابت استفاده کرده «فرا»ها شد. من از پیشوند شناسی یا علم نشانهعنوان نشانه

ای در خود دارد. ظرفیت این بسترنظریه اصل یک بستر نظری و تجربی است و امکان بسط بسیاری نظریات را
کاوی، علوم شناسی، روانشناسی، روانهای تاریخی، انسانای است که نظریات مذکور حتی به حوزهتا اندازه

ازآنجا که  شوند.طراحی شهری محدود نمی اجتماعی، نظریه ارتباطات، ادبیات، نقاشی، سینما، معماری و
ی هندواروپایی به رشته هایزباندگی خود آن هم در رابطه با نظام اصوات در سوسور تنها یک مقاله در طول زن

تحریر درآورده و یک تز دکتری در خصوص حالت ملکی در زبان سانسکریت، استمرار یافتن اهمیت میراث 
گفتارهایش را در ی درسدانشجویانش مجموعه وی در قرن بیستم جای فکر و حیرت دارد. پس از مرگ وی،

شناسی منتشر کردند. این جزوه مبنایی برای علم نشانه شناسی عمومیمبحث نشانهای به نام جزوه قالب
 شد.



پردازد، که سیستم بیکرانی است از معانی فرهنگ اطراف ما می تأویلشناسی سوسوری، به وارسی و نشانه
 رمزگشاییسازند که از هایی را میها، پیامچنین نظامی از نشانه .اندای از رموز ساختار گرفتهکه چون ملغمه

آید که در موسیقی، غذا، ایما و اشارات، مذاهب، تبلیغات، بناها، فضاها و هرآنچه در رمزگانی به دست می
تر تر و پر اهمیتعد زبان این رموز از بقیه مهمدر ب   احتماال  های انسانی است پدید آمده که اطراف فعالیت

ای سبب حفظ نظم است، مصرف و بازتولید را به اشتراک اختالط ایدئولوژیکی در هر جامعه هستند.
کند، از طرفی هم شهرهایی برای می تأمینگذارد و قدرت سیاسی و اقتصادی قدرت سیاستمداران نخبه را می

همیشه  شهرها ها حکمرانی کنند. ساختناین وضع بتوانند برنظام پهناوری از نشانه سازد که درخودش می
امکان رمزگشایی شدن و سپس  نشانههاست. عکس این وضعیت، نظامات ای گسترده از نشانهبرپایه پهنه

نشانه در واقع  شود.فهمیده شدن را دارند که امکان تغییر و تحول رفتار انسان به دست چنین ادراکی ممکن می
با گذشت زمان و  کهاینر اختیاری بودن آن است، نشانه دترین ویژگیشامل درآمیزی فرم و محتوا است. عمده

ها قابل تعمیم هستند و هم بخشی از نشانه به شکلی اختیاری ها و به دنبال آنان، مدلولیا هر تغییر دیگری، دال
شناختی در بعد مدلول متغیر است که بعدتر به تغییر دال هم منجر در بستر یک گروه و یا جمع به لحاظ زبان

کنندگانی بر داللت عنوانبه گوناگونهای رای مثال، کلمات این قابلیت را دارند تا در وضعیتشود. بمی
تواند با اختیارات یک گروه دیگر کند و این میهایی باشند که یک گروه به لحاظ زبانی اختیار میمدلول

 صرفا  اینجا،  کنند. زبان دریمتفاوت باشد. درکناراین باید دقت کرد که مفاهیم و معانی اصیل هم وجود پیدا م
ی کند. بنابراین مطالعهها این مفاهیم را صورتبندی میی سازوکاری از نشانهی انتقال است که به وسیلهوسیله

فرض اسپیر این است که زبان یک امر  ها، بسیار با یکدیگر قابل انطباق هستند.ی روی نشانهزبان و مطالعه
 :اندیافتهبندی عمیق مفاهیمی است که در واقعیت یک فرهنگ حضور حاصل صورت بلکهزیستی نیست، 

ای دیگر از همان شود، نه اینکه فقط همان نسخهجهان در جوامع مختلف و متفاوت، از هم گسسته می»
ها در نشانه( Sapir 1921« ).کنداند فرق شناسیم که فقط عنوانی که روی آن چسباندهجهانی باشد که ما می

و نقب و ریشه  پیوندزدنها فهم این امر را با شوند. نشانهیت تنها راه ارتباط و فهم معانی در جامعه میاین موقع
 کنند.ها میان زبان و ذهنیات و واقعیات میپیوندیگرفتن و بیان کردن هم

 مثابهبههای اجتماعی را اجتماعی از ابزارهای ارتباطی و تحلیل رمزگان فرآیندهایشناسی تمامی نشانه
ی ریخت شهر، از در هر محیط ، برای مطالعهرشتهروست که این کند. از ایننظامی از معانی مطالعه می

های ها و محدودیتشناسی را به کار برد که با یک دسته فرصتای باید یک روش معنیشده ساخته
شناسی اشکال نشانه هاکو یک نظریه عمومی برای نظری گیرد.شناختی مشخص در هماهنگی قرار مینشانه

موضوع، رفتار و روابط »انسان شناسی فرهنگی پدید آورده:  رشتهفرهنگی ساخته که بر اساس آن تغییراتی را در 
 Eco.« )کنندها پیروی میاند چرا که از قواعد نشانهتولید و ارزش، عملکرد به شکل جمعی، صریح و روشن

فرهنگ چیزی نیست جز »کند که کنار این، اکو این فرضیه رادیکال را به شکلی موشکافانه بیان می در (1976
که به شکل خطرناکی تعریفی  «فرهنگ چیزی نیست مگر یک نظام ساختاریافته از معانی»یا  «ارتباطات

ینیم. این روشی شناسی بسیار برای ما ضروری هستند تا بتوانیم درست ببهای نشانهگراست. تحلیلآرمان



ی نظری را به شکلی توانیم مواجههمان را با آن تضمین کنیم، که میتوان نه تنها دورنمای فرهنگیاست که می
مبنای یک کند که بر ی اصلی هر فرهنگی را ارئه میدرست برگزار کنیم. به همراه این، اکو سه پدیدآورنده

موضوعاتی که برای تغییر روابط بشر و طبیعت استفاده  یالف( تولید و عرضه ؛کننددستورالعمل کار می
ج( ایجاد  ؛اجتماعی نهادهایهای ابتدایی روابط در هسته مثابهبهب( روابط خونی و خویشاوندی،  ؛دارند
 ای در محصوالت ضروری زندگی.مبادله

ستند که در ه تأویلهای متداول های معماری و شهری امروز، از روششناسی ریختهای نشانهتحلیل
 از: اندعبارتترین منابع در این زمینه برخی از مهم (9 ط ش) .اندی طراحی دخول کردهی دانش و فلسفهبدنه

پرزایوس ( 1979کرامپن )( 1977و  1990برادبنت )( 1977دیگران )( ونتوری و 1969بایر )جنکس و 
تواند در شده می جهان معماری بر این مبحث است. مقدمه( بهترین 1977برادبنت )(. متن 1979)

ها و بندیعدی، سازمان یافته و کدگزاری شود و سپس، فرهنگ و سازمان کالبدی با پیکرهمراتبی چهارب  سلسله
بخشند. معماری و زبان های مصالح به کاربرده شده، به آن تجسم مادی میتناسب میان توده فضا و خصلت

ن از طریق نظام نمادی و امور انتزاعی دست به رتبه بندی فضای کالبدی اموری در هم تنیده هستند چرا که انسا
ی کالبدی فضا های عمل بالغی را در خود دارد و معانی فضا، در دل شمایل و چهرهزند. این کار روشمی

خود  هایتاریخی برای بیان ایده ایماژگونههایی نهفته است. بسیاری از معماران معاصر از قواعد و دستور زبان
های یگانه و بی بدیلی برسند که بیشتر مواقع شرطی قراردادی برند تا به ریختشان بهره میدر طراحی معماری

برای مثال نگاه کنید به کارهای مایکل گریوز، رابرت اشترن، آراتا ایسوزاکی، ) .استها و کارفرما بوده میان آن
ریو بوتا، فیلیپ جانسون و ریکاردو بوفیل( در کالم ما، ماجیکیجیمز استرلینگ، چارلز مور، یاسونومی

کنند و آن را تقلیدی مبتذل از گرا را لعن و نفرین میتاریخ مدرنیسمکسانی که پست» :جنکس هم اینطور آمده
پندارند، درواقع دارند بر بخشی از تمایالت خودشان که حقیقتی غیرقابل انکار است سرپوش تاریخ می

 (Jencks 1977« )گذارند.می
شناسی به نشانه از سوی دیگر، کیچ یا همان تقلید مبتذل از تاریخ، همواره این جدل بنیادین و فلسفی را در

ای مثال، در ایتالیای بعد از جنگ جهانی اول، معماری طوربهکشد که چرا بر طراحی مسلط است؟ میان می
د. معماری که از آن زمان همچنان به شدت تحت آیبه عرصه وارد شد که امروز میراثی فاشیستی به حساب می

معماران ایتالیایی، در اینجا با  دار تاریخ شهرهای خود.هایی از رم کالسیک است و بسیار وامانگاره تأثیر
کند تا نمادها در اند. اینکه ضرورت تاریخ ایجاب میرو شدهی فلسفی زمان ما روبهترین مسئلهجدی

کند، الحاقاتی این جایی است که فاشیسم در الحاقات معمارانه امکان ظهور پیدا می معماری بازتولید شوند و
کند. حال این که یک ملت را در وضعیت معاصر خود شکنجه خواهد کرد و کمی بعد به تمامی نابود می

 رسند در معماری معاصر موردها و نمادهایی که از گذشته به ارث میپرسش مطرح است که چگونه نشانه
بازآفرینی قرار بگیرند تا به موجب آن هم روحیه یک ملت پاالیش شود و هم اینان را از کابوس تاریخ بیدار کند 
و هم اینکه الهام بخش و فضایی برای تنفس روزگار پیش رو باشد؟ به این معنی که ظرفیتی هم برای امر نو در 

ی جنکس با پیگیری این ایده، نظریه روندهایو  فرآیندهانظر گیرد. برای رسیدن به چنین شعوری، یکی از 



شناختی حاصل از است. که این کار با استفاده از امکانات نشانه «معمارانه الگوهایسازی ساده»عنوان 
طرح  روششود. مثال بارز استفاده از این ی خالی شده از بارگذاری معانی تاریخی انجام میچیدمان نشانه

 ورستان مودنا و فضای شهری گاالرتس در میالن است.پیشنهادی آلدو روسی برای گ
هایی را که ی علمی دیگر، بری از انتقاد نیست. برای مثال پرزیوسی کوشششناسی مانند هر رشتهنشانه 

شناسی معماری انجام شده، حاوی یک شکاف مهلک از نقص برای رسیدن به یک نظریه عمومی برای نشانه
 داندمی

یک چارچوب  ها نگریست کهیک نظام مستقل از نشانه مثابهبهه معماری توان بدر واقع نمی
محیط  تأویلشناسی باشد تا به کمک آن بتوان دست به نشانه هایحوزهاختیاری و جداگانه از سایر 

شناسی وجود دارد و ساخته شده زد و بتوان یک تصویر بزرگ از بازنمود آن مانند آنچه در زبان
 .رسیدشایسته این مقوله است ترسیم کرد و از خالل بررسی آن به نتیجه 

(Preziosi 1979) 

تن اسکرا( و 1980تافوری )هایی از جمله شناختی به ریخت شهری به دست چهرهنشانه رویکردهای 
شناسی محیط ساخته شده حمله کرد که ( مورد نقد قرار گرفته است. تافوری از این جنبه به نشانه1969)

 عملکردیشود که اتخاذ داند. او یادآور میمی «هرفتارشناسی در پرد»شناسی را از پایه و اساس نشانه
یی است که آن هم بر روی قواعد جهان اشکال ابتدا تأثیرعمده هدف معماری تحت  عنوانبهشناسانه، نشانه
های مانستگی داری استوار است. نقد راجر اسکراتون، بر مبنای محدودیتجویی از زمین در نظام سرمایهبهره

های ها و نظیر گرفتنکند که هیچ مدلی برای قیاسهای شهری است، او استدالل میزبانی در توضیح ریخت
 ارد.مورد نظر در چنین روش تحلیلی وجود ند

کند و معتقد است که این نظریه فوق مبانی منطقی، ارائه می اشفرازبانیبا این وجود، هانری لوفور، نظریه 
عمومی اشاره  صورتبهمدلی برای علم و روش تحقیق  عنوانبهشناسی فلسفی و زبانی است و به اهمیت زبان

( تفسیر و مرور شده است. 1984اکو ) ( و1976هابرماس )( 1968لوفور )کند. این نظرات، درکارهای می
 تأکیدی میان ساختارهای زبانی و آگاهی سیاسی براهمیت رابطه ایدولوژی آلمانیمارکس و انگلس هم در 

یافته و یا مستتر در استعداد زبانی و اجتماعی و توانند هم ادامهکنند. رموز زبانی و الگوهای اجتماعی میمی
ی مهم در استقرار تعادل جامعه تلقی شود. مارکس یک وسیله عنوانبهتواند سیاسی افراد باشند و زبان هم می

از  هایشان طبقاتی بوده است.هستند، چرا که خاستگاهها تحریف شده ی ایدئولوژیبیان کرده که همه تنهاییبه
های مارکسی در خصوص شناسی نقشی مهم را در تحلیلهای زبانآید که تحلیلچنین نظریاتی اینطور برمی

اصل را پیشنهاد  4برای این کار، بودریار  .داشتهتری را به همراه کنند که تفاسیر پیچیدهی طبقاتی ایفا میجامعه
ای کاربردی که قابلیت کاربست داری است. سامانهگرایی در جامعه سرمایهکه مشتق از اصول مصرفکند می

 در فضای شهری را هم دارد:
 اصل کاربرد و ارزش مصرف .1



 اصل اقتصادی ارزش مبادله .2
 اصل اختیاری بودن نشانه .3
 اصل ارزش نمادین کاالها .4

اصل دوم یکی از اصول هم ارزی اصل اول به ارزش مصرف و استفاده از کاال مربوط است، 
کند و اصل آخر تفاضل ارزش را برای ما می را روشن اقتصادی است، اصل سوم، چندگانگی معنایی

کند. به عبارت دیگر، اولی اصالت سودمندی است، دومی اصالت بازار، سومی اصالت ایجاد می
تا از هر چیز سود  کننداشتراک، چهارمی هم اصالت ارزش محض. این اصول به شما کمک می

 اه یک ابزار باشد خواه یک نشانه.آوری داشته باشید. خو
(Baudrillard 1981) 

تر از صرف دهد. چراکه کار بسیار عمیقبودریار با این کار تمایلش را برای رد کردن نظریه مارکس نشان می
تواند ارد که مبادالت کاالیی، میدشناختی است. اومبرتو اکو، بیان مییک تحلیل فرهنگی و ایدئولوژیک نشانه

های مصرف به رویکرد، ارجاعی دارد به تبدیل چرخه گونهاینشناسی انگاشته شود. داد نشانهیک رخ عنوانبه
. این کندو پولی. فرآیندی که در مورد هرچیزی در این دنیا صدق می مالیهای مبادله از طریق روابط چرخه
شود که به متن هاروی رجوع کنیم. آن جا که طبیعت کامل دستگیرمان می طوربهقطعی، وقتی  طوربهفرآیند 

 نویسد:خواند، آن جا که مینشانه در محیط ساخته شده را حاصل رابطه کار، سرمایه مناظر شهری می

کالبدی محیط ساخته  ریختکند. مناظری که حاصل سرمایه خود را در مناظر شهری بازنمایی می
کند، حال آنکه هایی از ارزش مصرف پنهان میه سرمایه همان است. خود را پشت شکلاست ک ایشده

برای افزودن بر ارزش مبادله این چنین شکل یافته، جغرافیای مناظر شهری، از گذشته تا زمان حال  صرفا  
آمدن سیل  ی مرگ کارگران و پدید، نتیجهزمانهمطور به داری، که افتخاری است برای سرمایهدرواقع تاج

ی سرمایه اما نمودی از ستیز وجود دارد که مناظر سرمایه به دنبال پنهان جدید کارگران است. در پس جلوه
 کردن آن است. ستیزی که برآمده از رنج کار پیوسته در طول زمان است.

(Harvey 1985) 

 پدیدارشناسی
ای بسیار زها و حتی این نکته که فلسفهجدای از اینکه پدیدارشناسی راهی است برای نزدیک شدن به خود چی

شیکاگو هم  شناسیجامعهترین بسترهای پدیدآوری مکتب بر ریخت شهری بوده است، یکی از مهم اثرگذار
پدیدارشناسی از جدیدترین و پیشروترین انشعابات فلسفه در قرن بیستم است و این درحالی است . استبوده 

دهنده به به تمامی به حاشیه رانده شده است. دو منبع اصلی شکل شناسیجامعهکه این روش هم چنان در 
که در علوم دقیقه و ریاضی هوسل )پدیدارشناسی که آن هم در آلمان است، عبارت است از نظریات ادموند 

یک الهیاتی(. از دیگر کارهای دارای سابقه در این بستر هایدگر )صاحب نظر بود( و کارهای مرید وی مارتین 
د به کارهای موریس مرلوپونتی، پیتر برگر، ژان پل سارتر و آلفرد شوتز اشاره کرد. مراجع کلیدی از میان شومی



( و کارهای دیگرانی از جمله هایدگر، با 1962) ادراکپدیدارشناسی این آثار کار مرلوپونتی است با عنوان 
یک کوشش پدیدارشناختی در سارتر با عنوان فرعی  هستی و نیستی( و کتاب 1962) زمان و هستیکتاب 
( استداللش بر این نکته استوار بود که رفتار و گرایشات طبیعی افراد 1931هوسل ) (.19۵6) شناسیهستی

شوند. درست است که واقعیت وجودی افراد از طرف در زندگی روزمره همیشه اموری بدیهی قلمداد می
نی بوده، اما هرگز مورد پرسشگری قرار نگرفته است. فرآیند پدیدارشناسی کلیت جامعه همواره امری پذیرفت

مبدای مشخص و  عنوانبهای دارد که درجهت گذرکردن از یک ادراک خام از جهان هستی نیاز به مرحله
معنادار معیین شود. این مرحله گامی است روشمند در جهت معلق کردن تمامی باورهای الحاقی از جانب 

 کلبهتمامی تفسیرات تجربی از یک پدیده  کهطوریبهی مشخص. فرهنگی و محیطی به یک پدیدهی زمینه
ای از مفاهیم جبری الصاق شده از طرف زمینه آزاد شود تا پدیده در شبکهشوند. این کار سبب میمرخص می

ی از گزاره کامال  کار قرار گیرد. این مرحله از  یک موجودیت مستقل عنوانبهشود و در جایگاه حقیقی خود 
ای که در آن قرار دارد ملهم شده است. یعنی جایی که یک هستی از زمینه «اندیشم پس هستمدکارتی می»

تا از جهان یک  را متوجه سازد که زمانی که سعی داریم ی هوسل این بود که ماشود. مسئلهمستقل می
ارت دیگر، او سعی در تفسیر بخش خودآگاه ذهن کنیم؟ به عبچه می دقیقا  واره برای خود بسازیم، طرح

ی داشت. معضل اصل کاری در اینجا آن است که ضمیر ناخودآگاه ذهن بخش مستقل و دارای محدوده
ها جدا کرد و بنابرآنچه هوسل و فوری بتوان آن را از سایر بخش خودیخودبهمشخص نیست، که با یک فرآیند 

بنابراین هوسل . گیردی ملموس در دست بررسی و آزمون قرار یک پدیده ابهمثبهبه دنبال آن بود، تخیل فرد، 
 )1994شت )درگیری دیگری پیدا کرد که تا حد زیادی درباره خود ذهن و خودآگاه فردی بود. چنانچه جان ل

وجود ها ی ایدهامر مسلمی جهانی و ایدئالی در حد و اندازهبرای پدیدارشناس هیچ » این باره گفته است: در
آورد که ما به شناخت درستی هم از سوژه و هم از ابژه شناخت خودآگاه فردی این التزام را پدید می.« ندارد

صحیح نائل آمده باشیم. برای مثال، وقتی ما با این روش یک درخت را مورد  کامال  درست به یک اندازه و 
یک نمودار از یک درخت در جهان واقعی کشیم چیزی که ما از این روش بیرون می» دهیممطالعه قرار می

 Lewis.« )شودنیست، که درواقع شناخت جوهر حقیقی انسان در این شکل از شناخت به دست داده می
عوض  «فضای شهری»یا  «ساختمان»را با یک مفهوم  «درخت»وقتی ما در این مثال جای مفهوم ( 2002

است. چیزی  اثرگذاردر شناخت ما از محیط ساخته شده شویم که پدیدارشناسی تا چه اندازه کنیم متوجه می
های مرکب و التغاطی پذیرفتنی نیستند. تمامی ادراکات آید آن است که دریافتکه از این متن بیرون می

، رهای زیسته هستند. مطابق با نقل قول مشهوری از سارتحاصل از تجربه هایدریافتپذیرفتنی در این روش، 
ی اوست. ارزش بسته به هستی یگانه حقیقتا  به این معنا که زندگی او  «محکوم شده است. بشر به آزاد بودن»

اخالقی چنین شرایطی درپدیدار شدن مفاهیمی همچون مسئولیت فردی است که فرد در قبال تمامی 
ایدگر ی اصلی کار ههسته» :هایدگر کار هوسل را پیش برد دار آن است.کارهایش از زمان تولد تا مرگ عهده

شناسی، یک ی معرفتاما این بود که او روش بودن را با روش دانستن عوض کرد. یعنی جای یک مسئله
ی ی هستی شناسی گذاشت. که ارتباطی هم با چگونگی روش تدوین ما از دانش ندارد. بلکه دربارهمسئله



 (Blaikie 1993« )های جوهری انسان.وجوه مختلف هستی بشر درجهان است، دریافتن هسته
ی زیسته تقلیل هایمان از تجربهاین نظریات شناخت ما از سوژه و خودآگاه فردی را در حد دریافت

ی مکتب فرانکفورت یعنی والتر بنیامین است در نوشته یکی از متفکرین تأثیردهند. که به شدت هم تحت می
هایش به کمک ولگرد بنیامین شخصیتی است که تنها از طریق دریافت ی ولگرد.وی در ارتباط با مفهوم سوژه

از زیباشناسی عرفان در  متأثرکند. این شکل از برقراری ارتباط بسیار حواس پنجگانه با شهر ارتباط برقرار می
اش، با فضا و مکان در حال و هوایی عرفانی پیوند مشرق زمین است. درواقع، ولگرد با حالت کلبی مسلکی

دیگری و به دنبال مکان و هوایی دیگر. او کسی است که روز و شبش در  جایبهخورد. سرگردان از جایی می
داند. که ای مردانه میگذرد. از این روست که پوالک، ولگرد را به تمامی ایدهپی هرچه پیش آید خوش آید می

 کیکه ولگرد، منحصرا  یدر حال» یک نوع خودویرانگری در آن نهفته است. او منفعل، سرد و منزوی است
شهر که با  کی یاجتماع یحاکم بر فضا یبورژواز یدئولوژیجنس که از بستر ا نیاز ا یامذکر است. گونه

دستاورد را  نیتوانسته ا ،یعموم-یشده است به دو حوزه خصوص یبند هیعرصه ها از نو ال یپهنه بند نیدکتر
ها راضی باشند و یا چه فمنیست (Pollock 2000« ).دورولگرد( به نفع جنس خودش به کف آ ی)سوژگ

ی ولگرد همچنین در جستار در جوامع علمی محل بحث و گفتگو است. ایده نخشمگین، ولگرد همچنا
جدی قرار گرفته است. دسرتو در این جستار  ( مورد مداقه1993) راه رفتن در شهرکالسیک دسرتو، با عنوان 

ایدئولوژیک شهری را با فرآیند طراحی همچون ثبت  هایریزیبرنامهنگر و سنتی ی کالنکند تا ایدهسعی می
کاری که الرنس هالپرین نزدیک به سی سال پیش، در ) .کندی شهری عوض ی زیستهو مدیریت تجربه

سازی و مورد آزمایش رفتار حرکت مردم، همچون یک رقص، مدلی ، سعی داشت با ثبت و مقایسه1969
ترین مولف پدیدارشناسی در معماری و طراحی شهری اما کریستین نوربرگ شولتز است، و قرار دهد( مهم

خود  تأثیرگانه او هستند که چندین نسل از معماران و طراحان شهری را تحت مهم کارهای او در این زمینه سه
 سویبهحس هندسی: ( و 1971)معماری وجود، فضا و ( 1964) معماریمعنای د. انقرار داده

 (.1979) معماری درپدیدارشناسی 
، عقاید و مسلک او را به شکلی فشرده در خود پدیدارشناسی مکان، با عنوان 1979ی مهم او به سال مقاله

نیست و ( 1969، بوطیقای فضاکتاب )دار هوسل، هایدگر و گاستون باشالر جای داده است. شولتز تنها وام
، یک روانشناس کودک هم هست ساختارگراییبر نگارش در مباحث  عالوههای مثل ژان پیاژه را هم که چهره

( 1971) ساختارگراییکارش یعنی  ترینمعروفرد. کارهای پیاژه با پدیدارشناسی پیوند دارند و به یگدربرمی
شوند و کارهای متعدد پیش و پس از این کتاب نیز در همین حوزه قرار دارند ازجمله کتاب محدود نمی

 .(19۵۵) واقعیتهای کودکان از وارهطرح
کتاب فقط راجع به معماری است،  حتما  کند که شولتز اما برخالف نام کتابش، که ما را دچار این ظن می

رود. می «ی فضاشناسانهعناصر هستی»دهد. او به جستجوی ا فضا بسط میهای مرتبط بآن را به تمامی رشته
دهد که هم برای فضا، هم ی میای ارائهی شولتز، او نظریهدستاورد اندیشه ترینبزرگ عنوانبهبرای مثال 

، وجود، فضا و معماریطراحی شهری و هم برای معماری قابل استفاده است. در واقع، در فصل دوم از 



شود تا هستی فضامند انسان ذرات بنیادینی، مثل یک اتم شکافته می یمثابهبها به عناصری انتزاعی خطی، فض
های اولیه هستی فضامند ما از ساختارهای زیستی و زبانی شولتز، در تعریف مولفه ـ نوربرگ را توضیح دهد.

ای که درک آن درگرو فهم رد، فرضیهگیهای پیاژه از واقعیت بهره میوارهی کودک و طرحمسئله قالبدر 
شوند که توصیفات شولتز، به سمتی متمایل می ـ شناختی نوربرگهای گونهپدیدارشناسی هوسلی است. مولفه

طبیعی، آبادی، ) .کندی ترازهای وجودی فضا صحبت میدر زندگی روزمره از مکان به دست دهند. او درباره
وقتی من به سمت بسط هستی خودم در یک اتاق قدم » قول از هایدگرشهری(. شولتز با ارجاع به این نقل 

توانم تصمیم بگیرم که آنجا نباشم، که اندک زمانی دست کم، ام و تنها زمانی میدارم، از پیش آنجا بودهبرمی
از  شهری در مراتبیای از هستی شناسی ارائه دهد تا به یک ریختبندیکند تا گونهسعی می «آنجا بوده باشم

محیط ساخته شده دست یابد. به این اعتبار هم هست که پویایی حرکتی همواره، ایماژی از محیط ساخته 
. از یابندشناختی فضا به شکلی عمومی دراین تصاویر ذهنی تامیم میشده را ضمیمه دارد و ترازهای هستی

دهد که لینچ دارد، اینچنین توضیح میشولتز تفاوت کارخود را و ارتباطی که با کار کوین ـ سوی دیگر نوربرگ 
کار او به ایماژهای ذهنی نگرشی پدیدارشناختی دارد. درحالی که این معنا و کاراکتر محیط است که فضا 

ی کاربرد این عناصر فضایی باید اظهار داشت که شولتز خود را به بحث درباره در ادامه است و مرکز توجه او.
ای که در این میان به و نکتهگذارد پاره به حال خود میو دریافت این سکونت پارهکند و مارا در درک محدود می

هیچ ) .بینیمکند این است که در کار لینچ، ما هیچ ارجاعی به هیچ پدیدارشناسی نمیشدت جلب نظر می
 ( وجود ندارد(1981) شهریک نظریه برای شکل خوب ارجاعی به شولتز در کتاب 

های گوناگونی، به طراحی شهری یاری ای پدیدارشناسی، از راهقدر مسلم آن است که این اصول پایه
های ها رابط میان سیاستهایی از روانشناسی محیطی و رفتاری. این رشته. ازجمله در زیرشاخهاندرسانده

و هوالهان  1978سیتی ، داون و ا1970پروشانسکی و دیگران ) .هستندشده او مغلوط بشر و محیط ساخته
ی این گزاره هم هست، نظرات اسکارنیومن های بحث برانگیزی که نتیجهترین خروجییکی از مهم (1982

های هیلیر و در تحلیل و همچنین درنقدهای بیل (1980، 1976، 1973، 1971است ) فضای قابل دفاعدر 
در نمود ریخت شهری هم پدیدار شدند.  نای نمادیکه به گونه (1973) فضاپدافند  مخرب او در کتاب

کند، پدیدارشناسی در موارد بسیاری روانشناسی متاخر محیط به تمامی از اصول پدیدارشناسی پیروی می
در تفسیر چگونگی  داشتهدر معماری و طراحی شهری شارحین و مفسرینی  عمدتا  کاربردهای متنوعی دارد و 

سازی و ( در مالحظاتی در جهت مکانKallus 2001 ) فضا ( در ادراکDovey 1999قدرت )ساز و کار 
ی موضوع اصلی در بحث زمینه. شهریواقعی و طراحی فضای  و در تولید جمع. در باز تعریف بخشیاعتبار 

پدیدارشناسی تولید مکان است. و این در تشریح مفاهیمی جون ابداع مکان، بی مکانی، هویت، و دیگر 
سازی کند که بازگشت و رجعت به مکان، او استدالل می2002اخیر آواتور به سال  چیزها نهفته است. در کار

پدیدارشناختی بسیاری ضروری است تا در مقابل جهانی شدن ایستادگی کند، که یک مقاومت انسانی است. 
 کند:ی مرکزی طراحی شهری دفاع میهسته عنوانبهبه این اعتبار، او از پدیدارشناسی 

وچکی در مورد ابعاد متکثر مکان وجود دارد، که فرهنگی است، کالبدی است و وارد این جا بحث ک



بریم مکان در قاموسی پدیدارشناسی چیزیست با فضای اجتماعی هم شده است. اینجاست که پی می
داده  نشانبیش از یک مدل. که شاید قابل قیاس باشد با شرح هاروی از مفهوم عدالت و خردگرایی، که 

های ها و دوران و فرهنگاند در اشکال گوناگون مکانشدههای گوناگونی عرضههیم در شکلاین مفا
 .گرددخاص باز می مبدأبه یک  شانآرمانیایدهمتعدد، درحالی که انتزاع و ژن 

(Aravot 2002) 

به های تجربی و طراحی فضای شهری برای کشاندن آن از کوشش پدیدارشناسی فراتر رویکردهای
اند. حرکتی که با جلوداری آلبرتو پرزگومژ، دلبر وسلی و دیگران در دانشگاه اسکس رفته های معمارریخت

رود که خود با این استدالل پیش می (1983) مدرنبحران علم  معماری وی گومژ جان گرفت. کار عمده
کند که معماری به شدت ت میمکانیکی و انتزاعی معماری مدرنیته بر مدار غالب جهان استوار است. او اثبا

 درمیان اصول این وضع گرفتار آمده:

های برآمده بشر از واقعیت، حاصل روندی گیری کرد مدلتوان نتیجهی بشری میبا نگاهی گذرا به تجربه 
و معلولی.  علتهایی به وجود آورده بسته بوده است. همچون رفتارشناسی، و روانشناسی بوده که به دانش

معماری به تمامی نظریه که  شود. چرای میان عمل و تفکر میانع درک مستقیم ما از رابطهها ماین
بنیادین های به تمامی خودش از شر پرسش ایستد وو رو پای خودش می محصول خردگرایی است

 .استفلسفی رها 
(Perez-Gomez 2000) 

 اقتصاد سیاسی مارکسی
از این بابت پیشروی انسان را است و  ضدانسانگرا وناست چ مدرنپست بزرگ مارکس اولین روشنفکر 

ترین چیز در تفکر داند و نه حاصل درک و دریافت اکتسابی. مهمذاتی و جبری می آزادی منطبق بر منطق
 .داریسرمایهساز و کار  تحلیلمفهوم تمرد است با عنوان فاعلیت انسان، همراه با  یستی جایگزینیمارکس

(Touraine 1995) 

اش را همچون یک فیلسوف آغاز کرد اما کمی بعدتر سعی کرد نشان مارکس زندگی کنداشاره می مورباتوتام 
 منشأچیزی که : »برای فهم واقعیت مادی زندگی روزمره مضر است چه اندازه دهد چنین مرام و مسلکی

تجسم آن هم  لحادرعینها در تمامی علوم است، چیزی است نزدیک به واقعیت که نگارش تمامی نظریه
و چگونگی نگریستن ما به جهان  نحوهخواهد به ای از نظریات است که میهست. درحالی که فلسفه پاره

 اعالم پایان فلسفه و رسد مارکسیسم در پیاگرچه به نظر می (Bottomore 1983.« )کندتغییر ایجاد 
اقتصادی  و سوسیالیسم فرانسوی ی هگلی،فلسفهبا علم است، اما پیوندی عمیق با سنت  شجایگزین کردن

ی هایی مارکس فلسفهاز دل چنین خاستگاه .سیاسی بریتانیایی دارد البته اگر ارسطو و داروین را در نظر نگیریم
های گوناگون به دست سایر اندیشمندان های دیگری و در ساحتخود را بیرون کشید، که آن هم به شکل



توان به گئورگ لوکاچ، لویی آلتوسر، آنتونیو گرامشی، یورگن راد میی این افشد. از جمله تأویلتشریح و 
هابرماس، کالوز اوفه، آلن تورن، مانوئل کاستلس، دوید هاروی، آنتونیو نگری و بسیاری دیگر اشاره کرد. از 

است  ترین رویکرد انتقادی را به مارکسیسم سنتی داشته است. آلتوسر مدعیآلتوسر مهم احتماال  ها میان این
رغم وجود گر این امر است که مارکسیسم علیکه گرایش اصلی مارکس به سمت هگل است. که نشان

برای علم هم است. مارکسیسم سنتی، آنچنان قدرتمند است که بربیشمار  فلسفههای سیاسی، یک هسته
جا است. این اثرات تا ی علمی تاثیری پایدار گذارده که تا به امروز همچنان برنظریه پرداز در بیشمار رشته

های روشنفکری نیز شود، در عرصهای سرسختانه حمایت میزمانی که به چند دلیل عمده به دست عده
از، یکم، اینکه  اندعبارتشود پس در این جوانب نیز حضور پررنگی خواهد داشت. این دالیل حمایت می

، علم و یک معرفتشناسی شناسیجامعهاریخ، یک نظریه برای ت زمانهممارکسیسم تنها یک فلسفه نیست، که 
که کسی به دنبال ایراد در رویکردهای مارکسی در هر مسیری باشد، برای اقتصاد هم هست. دوم، مادامی

شوند و سوتفاهمات بزرگ در کارش آشکار می صورتبهشوند که های او دچار اشتباهات جدی میاستدالل
کنند ی دعوا میکوبند. درواقع، بسیاری از مردم علیه مارکسیسم، اقامهکل تز آن کس را در نهایت، در هم می

. سوم اینکه، هارجعتآن هم در هر احیا و بازگشتی( و این مرتبط است با سرزندگی دیرپای موجود در این )
هارم . چاندماندهشناسی در امان های برآمده از علوم اجتماعی، از تاثیرعمیق این روشنتعداد کمی از رشته

ی تحریر درآمده است. انتقادی از سرمایه داری است که تا کنون به رشتهاینکه، مارکسیسم، بهترین نحله
کند واقعیتی که ما با آن ی مارکسیسم، اصول دیالکتیک ماتریالیستی است که بیان میهای فلسفهبنیان
 کند.همیشه نقض می روییم، بر تعارض بنا شده، و سیر توسعه تاریخ را به سمت تعالیروبه

ی شروع این تبلور است مد نظر ماده و ذهن، همچون اضالع واقعیت، به شکلی که امر مادی نقطه
های بشر را قواعدی را که روندهای حرکت ترینبنیادیمارکسیسم است. درواقع نظریه مارکسیسم، برخی از 

با نقاط عطف  مستقیما  خی از آنها را که دهد ازجمله برسازد و توضیح میها را میکند و آنجهت دهی می
های بشری برمبنای این قواعد ادامه پیدا کرده و های عظیم بشری مرتبط است. تمام ایجابتاریخی و پیشرفت

 صورتبهها مشروط به تغییرات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی هستند، که رسد این ایجاببه نظر می
 ند.تاریخی و درزمان درحال تغییر هست

بشریت از آغاز با ساختن مصنوعات ضروری برای زندگی کار را پیش برده، فرآیند سودآوری که مسئول  
کند، یک دسته از خودش را بازتولید میاجتماعی هم هست. مادامی که جامعه ایدادهرخگیری شکل

های مالکیت ارزش شوند. براساس اصول وبازتولید می زمانهم طوربهمناسبات اجتماعی و تخصصی نیز 
شود. این امر، باعث شکاف خصوصی، یا نظارت بر زمین، تخصص ابزار ضروری دیگری برای تولید می

هایی که در کنند، و آنمی تأمینهای گوناگون که سرمایه تولید را به شیوه هاییآنگردد: جامعه به دو بخش می
کند، یعنی ر کنند. مارکس گاهی به سه طبقه اشاره مینیروی کار هستند و برای بقا مجبورند کا تأمینموقعیت 

 داران.داران و زمینکارگران، سرمایه
ی جامعه در چنین شرایطی ساختار اقتصادی است. زیربنایی که روبنای فرهنگی، قانونی و پایه و شالوده



برای ادامه، نیازی بینیم که هرگونه تولید ضروری هد. به شکلی حیرت انگیز ما میایدئولوژیک را شکل می
ها در حال نزاع بر سر مبرم دارد تا این دو طبقه با هم وارد تعامل و معامله شوند. درست در زمانی که این گروه

کنند. از این بابت ها هستند، ساختارهای روبنایی، وارد عمل شده و اقدام به کنترل و مراقبت اوضاع میاین
رو خواهیم بود. دولت در اینجا، به شکل مدیریت و چگونگی صرف وبهی رمراتبسلسلهای همیشه ما با جامعه

های مختلف در بخش سرمایهای برای به کار گیری گیرندهیابد و تصمیمسرمایه به نحو احسن، مرجعیت می
 است:

نیروی  یکشی پولی و امتیازگیری، و یا ایجاد سود پولی از راه تولید به وسیلهتولید مازاد سرمایه داری، بهره
 کار.

های ایدئولوژیک در جامعه پیاده ای از کانالایدئولوژی چنیندهند که مورخان ماتریالیست نشان می
مسلک، قانون و آموزش و پرورش( تا نظامی طبقاتی را پدید آورند و از این طریق طبقات اجتماعی، شود )می

گاهش برسد. برمبنای جایبهی برتر از دل این کالس بندی بیرون آید و شوند تا در نهایت طبقهکالس بندی می
دهد، در جریان کار ان میاجتماعی همانگونه که مارکس نش فرآیندهایمشاهدات دوید هاروی، اینجاست که 

ثباتی، در روش تولید و فردگرایی، احتکار آگاهی، بی پدید آمدنداری موجب ی سرمایهمولد، درچرخه
. شودمصرف )عرضه و تقاضا( و تغییر مناسبات فضا و زمان که باعث ضربه به مناسبات اجتماعی است، می

(Harvey 1989: 111) 
موضوع مورد بحث را که از دل  9یابیم که او ، درمیاقتصاد سیاسیدرکتاب جدید استیل ول با عنوان 

داری، کند، شامل سرشت پویای اجتماع و طبقه، سرشت توسعه طلب سرمایهمارکسیسم برخاسته روشن می
 :98استیل ول مالکیت )ای و نقش دولت در انتقال و تقسیم قدرت و هستهتکتوسعه نامتوازن، قدرت

2002.) 
 طوربهتشریح، استدالل و خروجی گرفتن  زمینهاما نظریه پسامارکسیسم، نه تنها به شکلی کارآمد در 

داری معاصر وارد شد و خوب آن را بنیادین بسط یافت که همواره در شرح تفسیر پویایی و گردش سرمایه
 تحلیل کرد چرا که

داری توسعه یافته قدرت مسلط جوامع سرمایهتمرکز مارکس در تولید نیروها برای نمونه، انعکاس یافته از 
کنند. درواقع باید گفت امروز همان امروزی نبود که مدیریت و بحث اطالعات در آن نقشی کلیدی را ایفا می

 Castellsاست )اندازه که روش تولید کاال از اهمیت برخوردار است، روش تولید اطالعات هم حائز اهمیت 
1989, 1996, Poster 1990, Sassen 1991, Smith, N. 2001.) 

 کارکردهایکردن سرشت دولت، همچنین، کارهای صورت گرفته در بدنه نظریه پسامارکسیسم در روشن
 رابطهها در این ترین متناست. از مهم ی متخصص بسیار حائز اهمیتجامعه مدنی و خدمت و خیانت طبقه

( شایان 2000ماریفیلد )( و 198۵( هاروی )1983کیرنان )( 1977رو )( اسکات و 1982پرتسیل )کارهای 
گرفت که  در نظرداری ای برای سرمایهتازه فتح عنوانبهتوان سازی را در این بستر فکری میذکر هستند. جهانی

خود را به ملل دیگر هم گسترانیده، بازارهای تازه باز کرده و امکاناتی درخورد مقیاس  مرزهایحاال دیگر 



الجیشی ژئوپولتیکی اداره سوق راهبردهایآورده. امپریالیسم زنده و سالمت است و با  جهانی به نصیب
ی کارگر های اخیر در عربستان صعودی، افغانستان و عراق. از آنجا که حاال وضع طبقهجنگ مثال  شود، می

ب کند که همان ای از انباشت سرمایه حساتواند روی شکل تازهی کافی خوب شده پس دولت میهم به اندازه
ی ایدئولوژی، فتیش کاالیی هم همچنان برجاست اگرچه ی سلطهمسئله مشارکت عمومی و خصوصی است.

ای در حال فزاینده طوربهای مثال در مناسبات فرهنگی و سرمایه طوربههای مسلکی، قومی و جنسیتی تفاوت
 گسترش است.

ای برای ی ریخت شهری و یا نظریهارتباط با مطالعهها در توان از تمامی این بحثمخرج مشترکی که می
ی کالن تولید تواند جدای از شیوهطراحی شهری گرفت این است که هر شکل از محیط ساخته شده نمی

شود، تغییرکاربری یا تغییر آید، فروخته میشود، تحت تملک درمیبررسی شود، اینکه فضا چطور خریده می
اینکه چطور به شکلی نمادین نشانگر روابط  طورهمینشود، چطور نهادینه میدهد و یا اینکه فعالیت می

های فضایی ها بربازتولید واقعی فضا متمرکز هستند، در ریختی درون آن است. اینیافتهاجتماعی شکل
 مصرف، و طراحی و بازتولید محیط ساخته شده.

تباطی مستقیم با بازتولید روابط اجتماعی تولید وری از نیروی کار، از آنجا که ارچنانکه بیشتر شدن بهره
دارد بسیار حائز اهمیت است. که از این مسیر، با توسعه شهری و مباحث مرتبط با اختالف طبقاتی پیوند 

ریزی خورد چرا که بازتولید روابط اجتماعی تولید در هرشکل از فضا با دیگری توفیر دارد و به برنامهمی
 شهری و تقابالت سیاسی جاری در فضای شهری بستگی دارد. شهری، و تکاپوی جامعه

کارگزار اصلی در این روند دولت است و دراین نقطه تا زمانی که طراحی شهری وارد کار نشده، نقشی که 
 کنندهتعیینکند بسیار حیاتی است. ستیزی سیاسی در اینجا وجود دارد که روابطی ریزی شهری ایفا میبرنامه

لیبرال محافظه دارند )مرتبط با سرمایه دارد. مواضع ایدئولوژیک بسیاری هم در این زمینه وجود  با ساختارهای
کار، مارکسیست کالسیک، نومارکسیسم، شرکتی و مدیریتی، نوشرکتی و غیره(. که درست دست کم، شش 

در همین  (1977 :3۵4. )جسوپ جستتوان مجزا فقط در خالل موضع خوانش ماتریالیستی می بندیدسته
داند و ی مدنی را کمرنگ مینقش جامعه درون دولتراستا بوریس فرانکل در کتاب کالسیک خود با عنوان 

او همچنین  (1983. )فرانکل داردی مدنی و اقتصاد اشاره به ابعاد مرتبط در روابط اجتماعی با دولت، جامعه
ی آرمانی، سوژه یا موجودیت قطعی، یک ایده کند که آن را نوعیبه چهار تصور غلط در مورد دولت اشاره می

توانیم چنین مالحظاتی را در مارکسیسم به سخره بگیریم مانند فوکو گیرند. ما میای از سرمایه در نظر میدرایه
آنجا که فوکو معتقد است از آنجا که سلطه هنوز در درون سوژه قرار نگرفته، مقاومت هنوز یک تقابل واقعی 

 نیست.
توان یک تسلط بد یا امتیاز تصور کرد، که بیشتر یک جور" مشرب، طریق راهنما، تاکتیک، نمیقدرت را 

فن و یا عملکرد ویژه است". روابط قدرت در خالل طبقات اجتماعی یا درمیان شهروندان و دولت جاندارد، 
 دهند.میشوند که آن را تشکیل های اجتماعی فهم میدر محدوده وجودهاییها همچون چرا که این

(Smart 1983: 87) 



ریزی شهری و دولت با فضا به شکلی گسترده در مارکسی به موضوع، روابط میان برنامه اندازچشمفارغ از 
و به روز  1986دیر )( 198۵هاروی )( 1983یرنان )( کی1977رو )( اسکات و 1982پرتسیل )کارهای 
 ( قابل مطالعه است.2000ماریفیلد )( و 2000شده در 

ریزی شهری اشاره دارد و آن را یک نقل قول بسیار حائز اهمیت از هاروی که به خیانت تخصص برنامه
ریزان به مبنای نظام شمارد، به شرح زیر است: رویکرد برنامهجزوی از دستگاه ایدئولوژیک حاکم برمی

تراشی به دنبال ها با توجیحات و دلیل تراشی، و همچنین دشمناجتماعی رویکردی سیستمی است. آن
سازند و در ها ایدئولوژی خود را میخود هستند. و به این صورت است که آن هایسازیبرنامهتوجیح کردن 

 (176: 198۵. )هاروی بندنددرون جامعه به کار می
دهند که ها نشان می. این کوششاندگذاشتهتمامی این مالحظات اثرات ژرفی بر طراحی شهری 

گیرد و ریزی که رویکردی خطی به مسئله دارد طراحی شهری، منابع قدرت را متکثردر نظر میبرخالف برنامه
شوند. طراحی شهری مختلفی به فضا و ریخت شهر وارد می منشاءهایشود که از با نیروهای زیادی درگیر می

وابسته است، همچنین بخش خصوصی و  کارگزارهایریزی دولتی و در بزنگاهی ایستاده که گذرگاه برنامه
کادمیکی که برای فضا ریخته شده. درنهایت تمامی این اثرات و بسیاری برنامه توان در را می تأثیراتهای آ

 ی زیر خالصه کرد:قالب چهار نکته
ای فاده و ارزش مبادلهتواند در ارزش استکند چرا که میهای تولید را تقویت میطراحی شهری، شیوه

اقدام، طراحی شهری با ارتقای  تریناصلی عنوانبهزمین از طریق توسعه مجدد آن تغییر ایجاد کند. 
تواند امکان فروش بهتر یک زمین را ایجاد کند و این کار را به وسیله سیاست سازی در فضایی می هایویژگی
 دهد.ف انجام میمختل هایکاربریتوسعه شهری و ادغام  هایبرنامه

های های فضایی است چرا که برنامه ریزیفرآیند شکل دهی به ریخت تریناصلیطراحی شهری 
باالدستی این کار از دستشان ساخته نیست. در این میان تمرکز اصلی بر عرصه عمومی است در واقع طراحی 

 متعادل کند. شهری هایکیفیتو  هاکمیتعموم را با ادغام  هایهزینهتواند شهری می
توجه به اوقات فراغت و مرتبط کردن عرصه عمومی با بازار )با هدف ارتقای کیفیت زندگی( از دیگر 

 وظایف طراحی شهری در این بخش است.
 مراتبسلسلهطراحی شهری هم چنین وظیفه بهسازی محیط فیزیکی و شرایط زیرساختی را در تمامی 

چ ارتقای شرایط حمل و نقلی است و  هاساختزیر  این تریناصلی فضایی شهر به عهده دارد. در این زمینه
های بین المللی تا از این همچنین بستر سازی برای رویدادهای بزرگ مانند برگزاری المپیک و یا فستیوال

 شکست نخورد. شهرهاطریق، شهر در جدال بر سر بقا با سایر 
ه شناختی و نمادین گوناگون سرمایه و در نهایت طراحی شهری، درتجلی های ایدئولوژیک نشان

 طوربهکند. نمودهای نشانه و نماد قدرت که با نیازهای ایدئولوژیک آنها مرتبط است مداخله می هایحوزه
هم بازنمودی از مالکیت و هم نفی آن هستند. که به وسیله برند سازی و اداره نمادین در حال قدرت  زمانهم

متناوب و دائمی به دنبال تغییر دادن این  طوربهفضا هستند. طراحی شهری  راتبمسلسلهگرفتن و پیکره بندی 



 شناسانه است.نشانگان فضایی و ریخت
 منشأتوان دید که فرآیند طراحی در تمامی مراتب فضای اجتماعی وارد شده و امروز به عبارت دیگر، می

کند و با دنبال کردن تمایالت رمایه حمایت میاثر است. امروزه طراحی بسیار در همنوایی با ایدئولوژی از س
بخشد. تمامی این نکات نشانگر این موضوع بر تجارب شهر، به ریخت شهری شکل می تأثیردولتی و با 

شود. رو میمستقل برای طراحی شهری، با شکست روبه نظریهبرای رسیدن به یک  هر کوششیهستند که چرا 
. )تولید( هستند و هم غیرشهری چهار خروجی نهایی که در باال ذکرشان رفت هم در مورد مسائل شهری

دهند و از )مصرف( چرا که ما دیدیم، فضای طراحی شده در نهایت به الگوهای زندگی روزمره مردم شکل می
توان به سادگی دریافت که تمامی فضاها، طراحی شده کنند. پس میدگرگون می کلبهاین رو اقتصاد سیاسی را 

الساعه نیست. این نشانگر آن است که طراحی است و خلقهستند و هیچ فضایی به حال خود رها نشده
آن ابزاری برای بهسازی و آراستن یک گوشه از  صرفا  شود و شهری فرآیندی است که در کار کلیت فضا وارد می

 نیست.
 



 ۴فصل 
 سیاست

 «.سیاست جنگ است بدون اسلحه»
 مائو زدونگ 

 مقدمه: سیاست و ایدئولوژی
ها باید از نظرگاه باال نگریسته شوند نه از نقطه نظر روای دهند، آنی قدرت را شکل میها هستهگفتمان»

، بتواند مشارکت کنندگان و سهم برندگان از قدرت را حالدرعینبایست یا مخاطبینشان، اما این نظرگاه می
 «هم شناسایی کند.

Poster (1984: 131) 
کند اما تاریخی و طبیعی شکل پیدا می روندهاینیروهای وارد شونده از طرف  هایی وفضا بسته به المان»

ای سیاسی و ایدئولوژیک است. محصولی است محصور فرآیند کار یک فرآیند سیاسی است. فضا پدیده
 «در معانی ایدئولوژی.

 هانری لفور

عاد سیاسی شهرنشینی، که یک و داشتن دقت نظر، روی اب مطالعهنقل قول باال از لفور نشانگر آن است که 
فرآیند ایدئولوژیک است، تا چه میزان برای کار طراحی شهری حیاتی است، و نشانگر آن است که طراحان 
شهری باید ابعاد سیاسی زندگی شهری را به خوبی مورد مطالعه قرار دهند. سیاست، تقاطع اقتصاد و جامعه 

های طبقاتی است و مانند چاقویی دولبه، اجرای سیاستاست، در بزنگاه ایدئولوژی. طراحی شهری بازوی 
تواند موجبات رهایی آنان را فراهم کند، چرا که طراحی تواند شهروندان را تحت کنترل بگیرد و هم میهم می

های شهری پیاده و های ایدئولوژیک را در ریختتواند ابزاری اجرایی باشد برای آنکه سیاستشهری می
 سازی کند.محکم
، نظام -این را به شکل صحیح دریافتیم -دهد،ادامی که نظام اقتصادی ساختار فضا را شکل میم

ی کند. چراکه فضای شهری، نه تنها صحنههای این وضعیت را محکم میایدئولوژیک با روشی مشابه، پایه
را تصدیق ترین فضاهای شهری این ماجرا برخی از مهم-طبقاتی و اجتماعی است،  برخوردهایداد رخ
های گذشته، به آن در نسل هایارزش، نمود نمادین این ستیز را هم به همراه سبک و حالدرعین، که -کنندمی

بزرگ دنیا، ما را باخود به سیاحت  شهرهایها، در تمامی ی فضا و ساختمانگذارد. ماتریس پیچیدهنمایش می
ها، دلیرمردان و شیرزنان بسیاری ها، مذاهب وجنگندیشهها، ابرد که در آن با فلسفههای زیادی میدر داستان



ها و امیال و شویم. این روایات نهفته در فضاهای شهری، درواقع شرح فتوحات و شکسترو میروبه
مدنی پور است )ی قلمروی عمومی حک و جاودان شده نقطه نقطهماست که در  گذشتگان آرزوهای

1999.) 
ی خاطرات، دار پیچیده هستند که دربردارندهمیراث فرهنگی و قدمت طراحان شهری، دار نگهبان این

های ما هستند. به زبان ساده، طراحان شهری، معماران قلمروی عمومی هستند. ها و امیال در فرهنگواکنش
فعل وانفعاالتش  گرها داده است، تا در این فرآیند شرکت کنند و تسهیلای است که جامعه به آناین وظیفه

اشند و آن را به سوی اهداف مشخصی هدایت کنند. در یک نگرش سطحی، طراحان شهری ممکن است که ب
رسند، درگیر تدوین یک باالدستی میهایی دستوراتی که از طرحبا روندهای دست پایین، درمقام کامل کننده

در وضعیتی نه چندان  برنامه در مقیاس کوچک و محلی شوند یا آنکه در مقام کنترل کننده توسعه خود را
به هرحال، در امتزاج با امور زیربنایی، برسطح  روندهای برنامه ریزی ببینند. این پراهمیت درمقایسه با اتوریته

ی هدفمند در صورتبهکاتالیزور، باید  عنوانبهطراحان شهری( ) کار قرار دارند. اما در نگرشی عمیق به کار،
ی بازتولید تاریخی فضای شهری باقی بمانند. این های درگیر در مسئلهیکی از طرف عنوانبهجایگاه خود 
انگیز فرآیند توسعه اجتماعی دهد تا بتوانند به فهم چگونگی ورورد به سیر مخاطرهها مجالی میآگاهی به آن

افتاده تا چه اندازه  های منسوخ و از کاراست که فرهنگ و تمدن نکتهنائل شوند، که به عبارت دیگر، فهم این 
ها و زندگی فرزندان آن طورهمینهای آینده را با آن تخریب کرد، مناسب است برای آنکه فقط زندگی نسل

ترین نیروهای وارده از سوی فلسفه و ایدئولوژی به جامعه است، که فرزندان فرزندان آنها را. این یکی از مهم
 کند.عماری و فضای شهری به ما تحمیل میم نمودهایخود را به شکلی پنهان، در لوای 

، 1992 †، وینسنت1980 *وییدانل) اندیافتههای ایدئولوژیک مدرن، در اشکال بسیاری ظهور فلسفه
 (.1993 ‡لیچ

های معاصر غربی، جایی که افتراق قدرت در جریان روند سیاسی وارد شده، نظام در میان دموکراسی
آنارشیسم، کمونیسم، و سوسیال شوند )سی با مواضع چپ آغاز میهای سنتی سیاعرفی و قضایی، شکل
، طورکلیبهرسند، به محافظه کاری و فاشیسم دست راستی. ی خود به لیبرالیسم میدموکراسی( و در هسته

( آن 1993لیچ )شود، چیزی که های مهم گوناگون حاصل میسیاست ورزی معاصر، از گردآوری ایدئولوژی
های غیر کند. در مقابل این وضع، جنبشها" مثل امپریالیسم و نژادپرستی قلمداد میدئولوژیی ایرا" مرافعه

اند که تمرکزشان هم بر ها به وجود آمدهسیاسی مانند طرفداران محیط زیست و برابری حقوق اقلیت
 عدالتی است.موضوعاتی از همین قبیل، و مسئله نابرابری و بی

هم به آن اضافه  گرایینواصنافهای فراملیتی نظیر شود که ایدئولوژیمی ترپیچیدهاین تصویر زمانی 
 مرزهایگردد، که یک استراتژی ایدئولوژیک برای قشر بازرگان است، که با این هدف ایجاد شده است که 

* Dunleavy 
† Vincent 
‡ Leach 



. گرا( زیر پرچم نوظهور پیوستن به بازارجهانی، رنگ ببازندهای ملیایدئولوژی مرزهایبه طبع آن ها )ملت
ها هنوز نتوانستند دست کم در این نقطه، بدیهی است که دو جغرافیای مختلف وجود دارند که این ایدئولوژی

خواهی دولت سوسیالیست چین  تمامیت مرزهایها نفوذ کنند: یکم، نتوانستند در به شکلی موثر درون آن
تماعی توانسته از مذهب، یک های دول اسالمی، جایی که مناسبات سنتی اجنفوذ کنند، و دوم، در نظام

های نظامی پدید آورد، هرچند که این جوامع همچنان در وحدت کلمه میان شرع و نظام قضایی و دستگاه
 شوند.بستر سرمایه داری جهانی اداره می

های ها در ارتباط با نسبت تعاملی که با سایر دستگاهثبات هستند. آنهای سیاسی اما همگی بیایدئولوژی
خورد. یعنی زمانی که کنند. شبیه به همین روند هم درجای دیگری به چشم میایدئولوژیک دارند تغییر می

ها میان جنگ ترینبزرگشود. خورد، باز هم دگرگون میایدئولوژی سیاسی با آحاد مختلف مردم گره می
داده است، برای مثال میان ایران و جوامع سرمایه داری با ایدئولوژی یکسان و میان مردمانی با دین مشابه رخ

 عراق.
ی عظیم تاثراتی است که بر ها، حجمهترین تاثیر ایدئولوژیبرای طراحان شهری ناگفته پیداست، که ساده

، متحدالشکلهمگی در یک لباس فرم  اخیرا  . شهرهای سوسیالیستی چین، گذارندریخت و فضای شهری می
اند. شمایلی ها، درآمدهمتشکل از تراکم و ارتفاع باالی ساختمانی در یک حوزه از شهر نسبت به سایر بخش

های بخش خصوصی استفاده برای ایجاد رقابت در تجارت هایارزشگیری از که حاصل باال رفتن میزان بهره
ت: اینجا خبری از یک تجارت مرکزی و به طبع آن یک محدوده توسعه تجاری در مرکز شهر شبیه به آنچه اس

های منظور شهرهای اسالمی نیست( به ایجاد ریختاسالم )در غرب وجود دارد نیست. شهرهای جهان 
بسیار وسیع در  ی از معماری و فضای شهری، بر مبنای باورهای مذهبی گرایش دارند. به شکلیفردمنحصربه

شود. که ، تفکیک جنسیتی به شکلی که به کاهش حضور زنان بیانجامد توصل جسته میفضاها گونهاین
دهد: این که چه چیز بازنمایی شود، چه شناسی فضای شهری را هم به شدت تحت تاثیر خود قرار مینشانه

و دوام ایدئولوژی حاکم  سلطهه این امر به چیز پنهان گردد، و کدام بخش از وقایع تاریخ انعکاس داده شوند ک
 بستگی دارد.

ی آشکار یا نهان، به وسیله مجموعه طوربهروشن است که در این وضعیت، طراحان شهری،  کامال  
ها و باورهایشان درحال بمباران شدن آموزه گیریشکلها و و سرمایه داری جهانی، در جریان ایدئولوژی

شهری، یک فرآیند بسیار  مراتبسلسلههای ایدئولوژیک در که لمس بدعت حال، هرچندهستند. با این
بندی شده، در ساختمان نهادسازی دولت قابل مشاهده است، و است، به شکلی ملموس و پیکره پیچیده

شود و درنهایت هم، پژواک این موضوع در بخش سپس تحکیم آن به دست نظام قانونی انجام اجرا می
 طوربهدهد. اما ایدئولوژی مشخصی که در امتداد طیف کلی مقوالت اقتصادی نشان میخصوصی تاثیرش را 

شود که ای، بر کار طراحان شهری موثر بوده است، مربوط به کار برنامه ریزی شهری و ساز و کار آن میچرخه
ثرات مادی تولید ها، پیش از آنکه به تامدام به دنبال بازتولید زمین برای توسعه است. فارغ از تمام این

ها بایست نگاهی گذرا داشته باشیم به این که ایدئولوژیایدئولوژیک بر ریخت شهری نظر بیافکنیم، می



های گوناگون قدرت شوند و اینکه چگونه از شکلشوند، چگونه پذیرفته میچگونه ساخته و پرداخته می
 کنند.پشتیبانی و حمایت می

کند که پرداختن به طه با مبحث ایدئولوژی این نکته را برما روشن میها در رابکتابخانه یقفسهوسعت 
فکری آن هم برای تمام طول زندگی کاری، متفکرین زیادی را به خود مشغول  ایپروژه عنوانبهایدئولوژی 

 **، کاستوریادیس1987 §، هابرماس198۵ ‡، الکالئو و موفه1984†، آلتوسر 1971 *گرامشیاست )داشته 
گردد که این قضیه را مطرح کنیم که ایدئولوژی در (. مسئله جایی برای ما ساده می199۵ ††باالبن، 1987

کنند، و کند، جایی که نهادهای رسمی از آن حمایت میواقع در شکل هر نظامی از باورها خود را تعریف می
 شود:میبه محض آنکه پارا فراتر از این نقطه بگذاریم، مسئله برای ما به شدت پیچیده 

یک ایدئولوژی، همگی درکار مفهوم  نمادهایها و ی مفاهیم هستند. ارزشها اعضایی بر پیکرهایدئولوژی
سعی دارند تا حقنه کنند که چه چیز برای انسان دستیافتنی  براینعالوهسازی برای سرشت انسانی هستند. 

واسته از سرشت تعامال انسان های برخو چه چیز دست نیافتنی است. )ایدئولوژی( سنجشگری پژواک
کند. اصالح و تنظیم را مشخص می نبایدهاو  بایدهاهایی است که ی ارزشدر جامعه است، شکل یافته

و عالئق نوع بشر  نیازهاای تکنیکی برای جامعه، اقتصاد و زیست سیاسی است که در ارتباط با کلیه کننده
 قرار دارد.

 (1992 :16)وینسنت 

توان رد پای آن را در تمامی ابعاد فکری و تفاسیر روشنفکرانه ن ایدئولوژی این است که میی بنیادیمسئله
پیدا کرد، از تاریخ و علم و سیاست و اصول و هنجارها تا فرهنگ و فلسفه و مذاهب. در چنین بستری است 

چنین بگوید که ایدئولوژی های ایدئولوژی باشد و به ما ی تمام جنبهکنندهکه ارائه یک تعریف که بتواند روشن
توان از آن ارائه کرد، این است که تعریفی که می ترینساده، ناممکن است. با پیروی از مارکس، چیزی است

دهد. یافته در خودآگاهی است، که به شکلی ظریف دارد ما را فریب میبگوییم، ایدئولوژی یک انحراف ثبات
ای از حقیقت است، که در کند که ایدئولوژی، در کار ابداع مرتبهیم تأکیدمارکس عالوه بر این، بر این نکته 

 کامال  دهد که در اصل کند که تصویری از حقیقت ارائه میکتاب ایدئولوژی آلمانی، آن را به دوربینی تشبیه می
 ساختگی است.

واقع، این امر  رود تا تفاوت بنیادین میان فلسفه و ایدئولوژی را نشان دهد، که درویسنست به سمتی می
هستند و  هافلسفهی جنگ طلب ها، سویهکند. به عبارت دیگر، ایدئولوژینقشی حیاتی را در جامعه بازی می
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توانند منتظر اتفاقات بمانند، بلکه ها نمیها را به فعل درآورند. ایدئولوژیبرای آنکه باقی بمانند باید به این نزاع
هایی متغیر به ها را در حجمهها حضور داشته باشند، و اینها و یا گفتمانها زمانی هستند که درجریان کنشآن

سال پیش گواهی کرده بود.  1۵0کشند؛ مارکسیسم این امر را سمت منطق و موضوعات درونی خود می
دهد، منتها ی عملکرد ایدئولوژی است، که خودش مجدد قدرت را از نو احیا کرده و شکل میقدرت واسطه

 (.1986 *لوکساست )کارش، تحریف شناخت ما را از ایدئولوژی  کند، که این قدرترا تساحب میبعد آن 
(Lukes 1986.) 

 قدرت: حقوق و قوانین
های جامعه، نظارت دهد. در نتیجه، واژهمفهوم نظارت، دروغی است که قلب هر نظام اجتماعی را شکل می

های انجام نظارت و و سرکوب، تا حد زیادی مترادف یکدیگر هستند. جوامع، بنا بر سرشت خود، در شکل
ان، به طرق متفات وارد اجتماعی کردن آن روندهایسرکوب، در ابعاد فیزیکی و فکری افراد، از کودکی طی 

های آموزشی، هنجاری، زبانی، سیاست روندهایشوند. فرآیند اجتماعی کردن در اینجا عبارت است از می
 شهری و بسیاری دیگر از این دست.

آن است که در مورد روابط  ترصحیحتواند حول میزان نظارت و سرکوب بگردد و از این رو، مباحث نمی
تماعی و حقوق فردی هم بحثی صورت گیرد. چنانکه پیشروی تاریخ، تکامل اشکال تاریخی میان سرکوب اج

مختلف سرکوب را به تناوب پیشرفت تکنولوژی و رسمی شدن نظام قانونی، در بستر یک جامعه به ما نشان 
 خواهد داد ئ این که چگونه در همه جا گسترش یافته است.

کوب در طول قرن گذشته، از حالت کالبدی و فیزیکی به دهد که چطور، کیفیت سربعالوه به ما نشان می
شکلی روانی تغییر کرده و از تن به روان رسیده، از تهدید به تشویق تبدیل شده و از جبریت به مذاکره رسیده. 

ای شده که همچنین از مصرف افعال به ماندن در حالت انفعال مبدل گشته، و از فضای اجتماعی وارد حیطه
ی جامعه جدا کرده است و درنهایت از نامد که به فضایی اشاره دارد که خود را از پیکرهمی گرکجادفوکو آن را 

ـ ش جهانی )گوییم نظم نوین سرمایه داری صنعتی رسیده به جایی که امروز به آن می هایلمبرزدن  (.26ط
ا این وضعیت در ی بکلبهحال آنکه مراد مارکس از مفهوم قدرت که از ذات سرمایه جدانشدنی است 

های مبنایی خود در دانش بنیادهایتوان از تضاد قرار دارد. برای مثال منظوری را که فوکو از قدرت دارد، نمی
فوکو زمانی که مفهوم سرکوب را درمقابل تولید قرار  (.1983 ‡، سمارت1980 †گوردونجداکرد )برسازنده آن 

ی اقتصاد نگریست مخالفت کرد. او این ایده را مطرح کرد که داد، با این نگاه که قدرت را فقط باید از دریچه
ی چنین مضامینی تواند پابرجا بماند. منتها گفتنی است که این موضوع در حیطهقدرت از این طریق نمی

ی با سوداگری در تجارت کاال متفاوت است. این جا دیگر خبری از حکمفرمایی مارکسیسم کلبهگنجد و نمی
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ها از یک موجودیت وابسته به گفتمان عنوانبهیابد که چطور جامعه نیست و بیشتر این موضوع انعکاس می
به تله  طبقات را در دل خود جمیعشود و های تاریخی و تجارب نظری برساخته میخالل همین گفتمان

 اندازد.می
بعدی نیست که توسط یک فرد مدیریت، سازماندهی و به کند که قدرت یک امر تکفوکو طرح می

توضیح دهد، از عبارت "قدرت/دانش"  ترشفافخدمت گرفته شود. او برای آنکه منظور خود در این بحث را 
ی قدرت را از آن بزداید و مفهوم شهریار منشانه کند و قصد دارد تا با کنار هم قرار دادن این دو واژه،استفاده می

ی مدرن اشاره کند و تحت لوای آن موضوع به قدرت در زمانه نوعیبهترکیب قدرت منظم، با استفاده از کلمه
مراقبت اجتماعی را در دوران ماقبل مدرن و روشنگری، تشریح کند. در مدل مارکسیستی اما، سرکوب درست 

قوت خود باقیست، چرا که امر سلطه در این رویکرد، ضمنی است منتها به شدت پیوسته. همانگونه که بود به 
موضوعی مرخص است و تا زمانی که قدرت خودش را در مضامین و سوژگان  کلبهبرای فوکو پیوستگی 

 ی ظهوری برای آن وجود ندارد.اجتماعی جای نداده است منصه
اظ گردد به لحاظ سیاسی فاقد ویژگی عملکردی است. در این در مدل فوکو، اگر هم ثباتی برای قدرت لح

موضوعی پرداخته  عنوانبهامری ورای تمامی موضوعات نگریسته شود،  عنوانبهرویکرد جای آنکه به قدرت 
 کند.ی روی بدن تسلط پیدا میمراتبسلسلهشود که به شکلی می

مارکسیسم وجود ندارد( این امکان را برای او  فوکو گفته بود از نظر منمارکسیسم )اما گفتگوی فوکو با 
لیبرالی و یا خوانش ماتریالیستی نظام -کند تا به تعریف خود از قدرت مستقل از هر رویکرد شرعیفراهم می

ی نهایی به وارهای ایجاد شد اما هردو رویکرد در طرحدر نهایت، هرچند که تغییراتی در مالحظات پایه دهد.
 شوند.، خطم میاندمشترکتصادی خالصه اق نیروهایجبریت 

ی شود، که این به معنای آن است، که به یک پدیدهدر نگاه اول، قدرت به شکل یک حق جلوه گر می
 کند.ها جانمایی میشود، و خود را درمیان نظام ارزشداری مبدل میمادی در بستر سرمایه

آید. در هردو نوع قدرت، در ان نیروی اولیه درمیی هم، قدرت در لوای روابط تولید، در ادامهبعدازاین
ی این ماجرا، فوکو این انتهای کار، او به دنبال هدف نهایی خود یعنی اقتصاد در شکل کلی آن است. در حاشیه

ی قدرت و اقتصاد، همیشه در تحلیل روابط در بستر این موضوع به کند که، شکل دهی به رابطهایده را ابقا می
ها، ی این تحلیلاین به آن معنا نیست که فوکو به دنبال آن است تا با ارائه .(Smart 1983: 81) حاشیه رفته

 کامال   طوربهکشی اقتصادی را در لوای روابط قدرت مرخص کند، اما به معنی این است که او موضوع بهره
ی است. به شکلی مشابه او به واضح به دنبال از بین بردن تصور یکپارچه از قدرت تحت لوای این اصول مبنای

دنبال رد مالحظات مارکسیستی در خصوص مظاهر ایدئولوژی و "خودآگاهی" است که آن را لوازمی برای 
یا  خاصموضع او این است که قدرت، از یک نهاد  ..(Gordon 1980: 118–19) دانستروابط قدرت می

گیرد، که درواقع، موضوعی است که در بافت اجتماعی طبقه و سازمان اجتماعی و انحصاری سرچشمه نمی
 تر معنای قدرت در نزد فوکو، ما باید با این توضیح شروع کنیم که )قدرت( مشتقی از تنیده شده. برای فهم دقیق

، روشن کردن این معنا -ز روابط قدرتبرای فهم درست ا -ترین کار در این نقطه هیچ مضمونی نیست. مهم



های گفتمانی "یک نظام برای شکل خاصی از دستورات، دررابطه با جهان" و " برای که چگونه کنش مهم است
 ی آن در اقداماتی که نیازی به استدالل کردن ندارندنتظیم به وسیله تحلیل خود از سازمان روابط خود با آن، و

 .(Smart 1983: 96) بینندات اجتماعی( تدارک می)اقدامات بر آمده از درونی
 

دار شکل طالیه عنوانبهرود، که بخواهند ها، کاری عبث به شمار مییکه برای تمامی ایدئولوژیطوربه
ها به بستر اجتماعی، ها قرار بگیرند. چون امتیازات تک تک آنخاصی از تفاسیر در مقایسه با سایر ایدئولوژی

، بسیار مفیدتر بارهدراینرات و سایر عواملی از این دست گره خورده. من تفسیر مارکسیسم را تاریخ، نوع تفسی
 کاراترو سعید آمده  *داند. برای مثال این تفاسیر را از آنچه در کارهای فوکو، هابرماس، بابااز سایر تفاسیر می

را برای طراحان شهری بسیار حائز  حقهوم ها که بگذریم، من فهم ایدئولوژی برآمده از مفدانم. از تمام اینمی
دانم، که با نوعی از مفهوم عدالت مرتبط است که در رابطه با اقدامات مستدل و ایدئولوژیک برنامه اهمیت می

 ,Castells 1983, Clark and Dear 1984, Sandercock 1990گیرد )ریزی شهری قرار می
Yiftachel and Alexander 199۵).. 

ی اصلی دانش طراحی شهری است، که بر روی مفهوم قلمروی عمومی استوار به شهر، هستهمفهوم حق 
 قطعا  شود. در همین راستا، اصولگرایی در مفهوم حق، است و به چگونگی حراست از این قلمرو مربوط می

اجتماعی معنا  آید. حقوق اموری جهانی والیتغیر نیستند، اما در خالل نظامرویکردی خیانتکارانه به شمار می
مفهوم . .(Hobsbawm 1986هستند )ی آن معنا دارند وابسته یابند و به جامعه و محیطی که در حیطهمی

از مفاهیم دموکراسی، عدالت، جامعه  لزوما  ی ارزشی مرتبط است، که به حق، عالوه بر این، به نظام پیچیده
آزادی برابری و برادری که هدف انقالب کبیر  گیرد، یعنی همانمدنی، تعادل، و نظارت اجتماعی نشات می

 فرانسه بود.
ی خاص با ی حکومت در یک جامعهها را در ارتباط با شیوهها، باید آنبرای باز کردن بیشتر این ویژگی

الگوهای روابط اجتماعی خاص خود مورد بررسی قرار داد. با این حال، در یک نگاه کلی، اصول حقوق بشر 
 Rawlsآمده )امع مدرن، همان اصولی است که در اعالمیه جهانی حقوق اتباع آمریکایی دربسیاری از جو

1999, Harvey 2000 chapter ۵). 
ترین حقوق ذکر شده در این سند عبارتند از، حق به بقا، حق کار، و حق داشتن فرزند و سهم برخی از مهم

از قلمروی عمومی مانند سایر شهروندان. این حقوق امکان دستکاری شدن توسط دولت و بخش خصوصی 
 دهد چیز دیگری است.می رخرا ندارند اما در عمل آنچه 

که انطباق اول حق داشتن سبک  اندگرفتهاق حقوق مدنی و سیاسی نشات این حقوق مبنایی، از انطب
خاص زندگی است و دومی حق به مداخله کردن در نظام و سازمان دولت است. درعمل اما حقوق مدنی و 

 †داندکردارد )کنند که در کار تقسیم و اداره فضا است و برآن نظارت کامل سیاسی به دولت مراجعه می
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 (.2000 †، پارکر1996 *، بوگارد1990
(Dandeneker 1990, Bogard 1996, Parker 2000). 

قدرت دولت در اینجا، به داشتن توانایی برای نظارت بر جمعیت به وسیله بسیاری از ابزارها اشاره دارد، که 
ی هایی که در بستر یک مکانیزم اجتماعی به سلطهدر قدم اول با استفاده از تفسیر مطلوب ایدئولوژی

گردد و در ی نهادسازی دولتی اعمال میشود و از طریق مراقبت به وسیلهاند انجام میایدئولوژیک رسیده
ترین وسایلی که شود. یکی دیگر از مهمنهایت از طریق تولید اطالعات که با تولید اطالعات غلط تقویت می

احی محیطی است. که این فرآیند های مرتبط با طرهای دولت را پشتیبانی کند، تخصصتواند سیاستمی
هم به شکلی ناخواسته با ایجاد، تجهیز و دستکاری تخصصی و طراحی  معموال  کنند و تحریف را تسهیل می

ریزان به شکلی که زیبنده به نظر برسند همراه است. در این رابطه، حق به شهر، به شدت برای برنامه فضاها
ئز اهمیت است که در کار کسب درآمد از طریق دستکاری در حافظین منافع دولت، حا عنوانبهشهری، 

که پیش از  طورهماندهد که میفضایی هستند. این کار زمانی رخ ساختارهایروابط اجتماعی با الگوها و 
تواند کند دولت میهم بیان کردم، اصالت یافتن نواصنافگرایی، فضایی برای مطرح کردن این ایده باز می این

طرفی کامل داری خصوصی در آن نفوذ کرده است در موضع بیرفرآیندی که ایدئولوژی سرمایهدر جریان ه
 قرار بگیرد.

دهد کند و نشان میای است که طراحان شهری را با مفهوم قلمروی عمومی درگیر میاینجا درست نقطه
که  دهد رختواند اتفاق می. درواقع در فضایی این یابدتواند ادامه ها در عمل چگونه میکه تداوم کار آن

 ی خود پیشی بگیرند.ای به شکلی وافر اوج بگیرند و مردم از زندگی هرروزههای استفادهارزش
یک مانع بر سر راه انباشت  عنوانبهاست که آن را  گونهاینداران به قلمروی عمومی حال آنکه نگاه سرمایه

است برای توسعه و ایجاد ارزش مازاد مورد استفاده قرار  نگرند. فضایی برای اهداف جمعی که بهترسرمایه می
ایم. در شهرهایی گیرد. ما همه ظهور چنین دیدگاهی را در قالب فضاهای باز محصور و تحت نظارت دیده

ها وجود دارد، فضاهای باز، از داری افراطی در آنهای بسیار زیادی از سرمایهمانند هنگ کنگ، که شکل
به  اند. این اتفاق در نتیجه سپردن بسیاری از فضاهای عمومی و دارای اثرخارج شدهشکل فضاهای شهری 

هایی از فضاهای تجاری پدید بیاید منتها آنچه که در داد تا با دوباره سازی آنها شکلبخش خصوصی رخ
 عنوانبهرا  توان اولین مرحله از هر قلمروی عمومیشباهت به آشغال نبود. بنابراین مینهایت ساخته شد بی

کند تا همچنان در جایگاه فضایی برای تعامل در نظر گرفت، جایی که جامعه مدنی برای بقای خود تالش می
مظهر شهرنشینی باقی بماند و در این راه، بر سر راه انباشت از طریق توسعه زمین مانع ایجاد کند. این تعریف 

های توسعه مومی را به کاال بدل کنیم و آن را در چرخهشود که نتوانیم قلمروی عدر نظریه، منجر به آن می
 های زمین شهری قلمداد کنیم.جزوی از پهنه

های تولید و توسعه سرمایه، به میزان بیشتری زمین برای بقا و تکرار نیاز مند است. در عمل اما، چرخه

* Bogard 
† Parker 



های مربوط به قلمروی عمومی است، که یکی از شود حوزهیکی از اولین فضاهایی که در این راه صرف می
 عملکردیا سایر  مسیرها شبکهی ها در این رابطه تقلیل دادن فضاهای عمومی به نفع توسعهترین مثالساده

از من دنبال کنید که در الهتوانید در دومقهااست. مفهوم قلمروی عمومی و حقی که بر شهر دارد را می
ی، ( و دیگری مقالهب 199۵ی "حق به شهر" )کاتبرت ها بررسی شده است. یکی مقالههایی از آنبخش

 فضای مبهم، حقوق مبهم؟
(. در این مقاالت دو پرسش کلیدی در ارتباط با شهر هنگ کنگ مطرح شده است 1997کاتبرت و مکینل )

ها رواج تسلط نو در جهان تعمیم یابد، که عمده مسائل محوری در آن شهرهاتواند به سایر که در کلیت می
صنفگرایی بر قلمروهای عمومی است که در هماهنگی با موضوع نظارت اجتماعی از طریق زیرنظر گرفتن 

 گیرد.ها انجام میفعالیت
دمات عمومی، مدیریت ها دولت برای ارائه خی کاهش هزینهیک اصل کلی، و با مرتبط با مقوله عنوانبه

این نتایج نه  ای بخش خصوصی همراه بود.های سلیقهو حراست فضای عمومی، شدت یافت که با دستکاری
ی حراست فعال و سیستم نظارت منفعل )مخابرات، طراحی محیط( بود که حاصل درک ناصحیح تنها نتیجه

تر شدن درک فضاها و فزایش ابهام و غامضی اشهروندان از معنی و مفهوم حق بر شهر نیز بود که در نتیجه
های مرتبط با ریزان و متخصصین رشتهای توسط برنامهاماکن برای شهروندان بود. این اتفاقات، به شکلی حرفه

طراحی محیط لحاظ شده بود که در هر دوبعد کنترل فیزیکی و نظارت الکترونیکی توسط دولت و 
 (.2002 †، تایلور2002 *ونلیگرفت )داری خصوصی انجام میسرمایه

 قانون و ایدئولوژی
گذارد، و از آن یک متاع حقوقی روی ساختارهای فضایی دست می-روشی که در آن یک نظام سیاسی

دهد تا برای کسب امتیازات صنعتی، محدود، ملحق شده، دستکاری شده و نهادینه سازی شده ترتیب می
وسیعی مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته است. به  طوربهر گیرد، اقتصادی و تحریفات سیاسی مورد استفاده قرا

داشته شود تا دستمزدها از طریق بخش بندی فضایی پایین نگهعالوه، تا جایی که امکان آن هست، سعی می
کردن فضا به شکل حقوقی،  پارهپارهتواند این کار را از راه همین شود و این از امتیازات دولت است که می

که در مورد  طورهمانهای فضایی، از این رو، اهمیت مرزکشی (.1983 :228 ‡کایربیدهد )م انجا
هستند. کایربی،  ویژهرسند، برای دولت حائز اهمیتی ای و محلی بدیهی به نظر میهای ملی، منطقهمرزبندی

 دستمزدهاقوقی کند، عملکردی که در نظام حمی تأکیدهای فضایی برای اهداف سیاسی بر اهمیت مرزکشی
ها بندی جداسازی فعالیتکند. او در رابطه با نهادینه کردن پهنهمی تأمینبندی فضایی را از طریق بخش

های فضایی از این نویسد: اهمیت مرزکشیکدگزاری طبقاتی بر مبنای ساختاربندی فضایی می صورتبه

* Lion 
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 (.1983 :230کایربی گیرد )بایست قرار کند که چه چیز در خالل آن میبابت است که معین می
کند که در آن، بر مبنای کاستلس، از عبارت "فضای بنگاهی" برای اشاره به فرآیندی اجتماعی استفاده می

کند که در شاره میا روندهاییگردد. او همچنین به حقوقی، فضا ساختار بندی می-و لوازمی سیاسی دستگاه
شوند سازی برای فضا و سازماندهی آن، تفاسیر مطلوب، سرکوب و سلطه مسلط میها، در خالل بنگاهآن
ر )(. در جوامع سرمایه داری معاصر، 1977 :209کاستلس ) ی اقداماتی ارائه ( برنامه1986 :379دیی 

ساالری در وبی آراسته شده، بتوان از شر فنکه به خ *ی پنهان شدن زیر یک روند اداریشود که به وسیلهمی
 امان ماند.

های تولید برما روشن کند که مداخالت دولت را در چرخهاز حقوق را مشخص می کدهایی، †پریتسیل
دادن یک ها دولت به دنبال سازمانکند که در خالل بازی گردانی آنمهمی اشاره می عملکردهایکند. او به می

کند، فضای عیتی است که تحت لوای افتراقی که با انگاره خدمتگزار ملت ایجاد میتعریف حقوقی از وض
ای کردن شکل و روش استفاده از زمین، تحت لوای نامهی آیینشهری را از نو تعریف کند. دولت به وسیله

(. 1977 :141پریتسیل گیرد )نوعی قطعه بندی که با ارائه کاربری زمین مورد نظر هم همراه است انجام می
روابط اجتماعی نیز در زمان حال و آینده  کدگزاریکند که این مداخالت فضایی، به بر این، او اذعان می عالوه

 گیرد.ای انجام میهای استفادههای حاصل از ارزشبینی و کنترل خروجیانجامد، که با پیشمی
فضایی، حائز اهمیتی وافر نسبت به سایر کتب -اجتماعی ساختارهایدو متن در ادبیات مرتبط با موضوع 

آلسن ریزانه هستند. یکم، کتاب قطور مکهستند چرا که بازنمای دقیقی از سرشت ایدئولوژیک قوانین برنامه
، که از این جهت حائز اهمیت است که در فهم ریزی قانون محورایدئولوژی برنامه( است با عنوان 1980)

فضایی گره -گردند و با معضالت اجتماعیی اقدامات قانونی ایجاد میوژیک که به وسیلههای ایدئولبنیان
هایی در پارتیزانآیند تا شبیه به های وضع شده، مینویسد " قانوناند، بسیار یاری رسان است. او میخورده

ها از کاتبرت(. یک؛ ایتال1980 :270آلسن مککنند ) شرکت ستیز برای تحت کنترل درآوردن قدرت و منابع
کند که تحت لوای قانون ریزی را مشخص میعمده و سنتی مرتبط با برنامه ایدئولوژیاو در این رابطه، سه 

 اند:برداری قرار گرفتهدرآمده و مورد بهره
 . حمایت از بخش خصوصی1
 . جاگیری در مطالبات عمومی2
 . افزایش میزان مشارکت عمومی.3

(، که دنبال روشن 1984دییر )اثر کالرک و ، استدستگاه دولت: ساختار و زبان حقوقی دوم، کتاب 
فضایی در جوامع سرمایه داری است. در -دولت و سازماندهی وسازمان اجتماعی دستگاهی میان کردن رابطه

طبقاتی  ای برای ساختاردهی اجتماعی در روابطوسیله مثابهبهچنین بستری است که بر سرشت زبان سیاسی 
کنند تا در بستر یک نظام قانونی شود. مولفین این کتاب سعی میمی تأکیددر درون یک جامعه سرمایه داری 

 تلویحا  به یک جور کلک یا زیرآبی رفتن اشاره میشود و همینطور به البی کردن*
† Preteceille 



ترین جنبه اهمیت این کتاب هم در این شناختی دولت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. و مهمعدوات زبان
ها در درون ساختار ی اینازد و اینکه چطور همهپرداست که به ظواهر مرتبط در ساحت زبان، فضا و قانون می

 گیرند.یک کنش سیاسی جای می

 یریزی شهر سیاست و برنامه
بایست به دو جریان عمده تقسیم: جریانی که در آن نظریه پردازی متقدم به ریزی شهری را، مینظریه در برنامه

ن به جامعه سامان ببخشید، و جریانی متاخری که دنبال آن بود تا با تدارک دانش برنامه و برنامه سازی، از درو
ریزی را گردآوری کرده( به معرفت  برنامهکه بیشتر نظریات که )به دنبال چنین راه و رسمی نرفت. این جریان 

های مرتبط نظر دارد، که محدود است به اشکال یکسان سازی و ی تنگی از چرخهریزی در حیطهبرنامه
برنامه ریزی  عملکردهایادامی که جریان متاخر به دنبال آن بود تا با زیرکی اعتبار ای است. متوسعه روندهای

 برنامه کارکردهایهای خود که به شکلی صادقانه به دنبال آن بودند تا تدوین کند، گروه اول در آخرین تحلیل
 شدند. روروبهت بخشی از کلیت یک جامعه توضیح دهند، با شکس عنوانبهریزی را در روند تاریخی توسعه 

ریزی در نبود چنین نگاهی، مانند یک قانون درآمد و در فراروی جامعه، و با تحریک مردم عملکرد برنامه
یک ابزار  عنوانبهی تجریدی کردن مواهب کلی، و با بیان ارتقا سطح رفاه عمومی برای همگان به وسیله

های توسعه یافته نتیجه ردی در درون اقتصادیطرف درآمد. هرچند که چنین رویکخودمختار و کارگزار بی
ی آن زمینهباقی بماند چراکه در نهایت پس توانست در چنین وضعیریزی نمیبخش بود، اما به هرحال، برنامه

ی اقتصاد امپریالیستی ی کارگر که هستهای ندارد. برای مثال بهتر کردن وضع طبقهدوستی میانهچندان با انسان
کشی از ند به مقدار زیادی در وضعیت محروم، به همان شکل راکد باقی ماند، و استثمار و بهرهدهرا شکل می

، به تقریبا  این وضعیت،  (.1982 †، هوگولد1980*وارن زد )نیروی کار رشد کرد و به توسعه استعمار دامن 
 تر شد.یافت و عمیق ادامهی سوم های گوناگون تا هزارهشکل

ی مالحظات طرفی است که دارد، چرا که روند تکرار شوندهریزی، ناشی از ادعای بیاعتبار نظریه برنامه
کند هرگز نقش ایدئولوژیک آن را بر ما روشن ارائه می هر باری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی که یکپارچه

مانند و هرگز پارا فراتر از خود باقی می ی تنگسازد. از اینرو، تمامی نظریات برنامه ریزی، در این محدودهنمی
داری گذارند. بدون استثنا تمامی این نظریات در کار تشریح و توصیف چگونگی شهرنشینی سرمایهنمی

داری درمواجهه با موضوع هستند و یا رویکردی ایدئولوژیک دارند که به دنبال اعتبار بخشی به نظام سرمایه
 (.1983 ‡کایرناناست )محیط ساخته شده 

ی برنامه ای از یک فلسفه است که چرخهطرفی صوری و سیاسی نظریه اقتصاد نئوکالسیک نمونهبی
های گردد که با پشتیبیانی و ظهور ناگهانی نظامی نظری از کارها در طیفی از رشتهریزی در درون آن می
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حال، اولین موج انتقاد علیه با این گرفت.های میدانی را در برمیگوناگون تقویت شد که از اکولوژی تا پژوهش
آوری شده بود در سال جمع *ی آندرا فالودیگسترش این شکل از نظریه برنامه ریزی در کتابی که به وسیله

ی های گذشته اقامهشد که علیه اقدامات برنامه ریزانه در دهههایی را شامل میمنتشر شد و کوشش 1973
 ریزی معطوف بود.ر سیاسی کردن برنامهنمودند و تالششان بر غیدعوا می

ی فرارو در فرآیند کلی یک مداخله عنوانبهریزی را نظریه خوانش ماتریالیستی در سمتی دیگر، برنامه
مدیریتی فرارو برای  عنوانبه طورهمینشود، و های کاالیی دانست که توسط دولت هدایت میتولید و چرخه

ی رفاه کاالیی تولید شده. با در نظر داشتن اینکه توزیع ع ناعادالنهپایان دادن به کشمکش بر سر توزی
اجرایی قوانین وضع شده دارد، تا آنجا که با  کارکردهایی مستقیمی با ی رفاه، امری است که رابطهناعادالنه

شوند میهای قانونی اعمال ی رویهشکل دهی به ساختار فضایی هم گره خورده است، و با نظارتی که به وسیله
های مقرر شده توسط دولت نامهی آیینفضا همچنان در حال خصوصی سازی و محدود شدن به وسیله

های فضایی است که با صراحت انباشت سرمایه در الیه روندهایاست. نبرد اساسی در این وضعیت، میان 
مین شهری بر مبنای شود. خصوصی سازی زای برای برجا ماندن نیروی کار مواجه میهای استفادهارزش

پیوند های زمین شهری از هم بگسلد و یک آشفتگی جای شود که سلسلهقوانین منفرد نظارتی منجر به آن می
ترین نقش برنامه ریزی، در خالل این بحران، این است که بازتولید خدمات و آن را بگیرد. در این نقطه مهم

اقدام به ایجاد مسکن، مراکز آموزشی، مراکز  مجددا  ندازد و تسهیالت رفاهی را به کمک نیرو کار به جریان بیا
(. با درنظر گرفتن این که اقدامات عملی برنامه 1977کاستلس بکند )بهداشتی و درمانی، و اوقات فراغت 

ی دفاعیه عنوانبهریزی و جریان اصلی نظریه برنامه ریزی، در این وضع قرار دارند مالحظات زیر را 
ها ی دعوایی که علیه آنرا در مقابل اقامه ادعاهاها مطرح شده که ناچار شدند تا این سوی آنایدئولوژیک از 

 صورت گرفته بود علم کنند:
ی شفاعت ای که در دست گرفتند، یک برنامهجویانه مداخلهی ها اذعان کردند که از بابت هر برنامه. آن1

 ل آورند وکنند تا از مداخالت جلوگیری به عمجویانه طرح می
تولید، در ذات خود، نیازمند  های مداخالت دولتی را با بیان این نکته کهبحث درباره شکل هاآن. 2
 های گوناگونی از توزیع است و باید به شکلی وسیع پشتیبانی گردد، به پایان رساندند.شکل

است برخی معضالت، عاجز انجامد که از حل کردن به بیان این نکته می تلویحا  بنابراین، برنامه ریزی 
گیرد(، که در واقع چنین عجزی، درنتیجه در تناقضی ذاتی با منافع دولت قرار می این صورتچرا که درغیر )

توزیع نامتعادل مازاد رفاه تولید شده که به روش اجتماعی شده )معطل ماندن برنامه ریزی بر سرخودش ایجاد 
های مختلف طرح ریزی شده ناشی از همین موضوع است(. برنامه ریزی، عالوه بر این، از سوی شکل

داری وفادار است و بوده، که به منافع شکل خاصی از سرمایه روروبهسرمایه داری نیز همواره با این سوظن 
افتد که نه به تله می در موقعیتی کامال  ریزی کند. در این نقطه است که برنامهن حرکت میمطابق با تمایالت آ

تر راه پیش دارد و نه راه پس و راهبردی هم وجود ندارد تا بتواند پیشروی از این مرداب را برای او کمی محتمل
* Andrea faludi 



داری ریزی در تعامل با سرمایهای برای عملکرد درست برنامهتوان رابطهکند. چرا که در این وضعیت، نمی
 پذیرشغیرقابلریزی چپ ارتدکس را برنامه اقداماتکالن تصور نمود. )دراین نقطه( کاستلس تمامی 

کشی از نیروی کار دامن زده. او در عوض، گوناگون تنها به بهره شگردهایداند، چرا که روندی است که به می
کند. منظور حقیقی و کارا برای حل معضالت شهری تکیه مییک مکانیزم  عنوانبهاجتماعی  روندهایبه 

گرایی مرتبط است که از ی فرقههای تکرارشوندهکشی در اینجا، با چرخهگوناگون بهره شگردهایکاستلس از 
ها را شوند. این مثالهای جنسیتی، طبقاتی و قومی و نژادی و غیره، انجام میکشیطریق اعمال آن، بهره

پرسر و  باندهایکنند و با احداث های خاصی از شهر عبور میهایی که از حوزهراهاحداث بزرگتوان با می
اتمی و اقداماتی از این دست  هایدانزبالهای و هسته راکتورهایها و چگونگی جانمایی صدای فرودگاه

 سو و هماهنگ دانست.هم
ایم؟ اگر ما به راحی شهری به دست آوردهتمامی این مطالب اما چه معنایی دارند در فهمی که ما از ط

ای که در پی نگه داشتن و ابقا و دانست برآمده از ارادهای بازگردیم که طراحی شهری را کوششی نمادین میایده
طرح یک معنی شهری مشخص در یک ریخت شهری خاص بود، چگونه یک ایدئولوژی، یا یک سیاست 

ایدئولوژی، میانجی ترویج و تنظیم تولید شکل خاصی از  مثابهبهی شهری ریزایدئولوژی، یا یک برنامه مثابهبه
توان دست کم ده ساختار را برشمرد که همگی از ترکیب اند؟ اینجا میهای شهری شدهنمود نمادین در ریخت

موارد مذکور لحاظ شده و دارای اهمیت کلیدی برای طراحان شهری هستند. این موارد الباقی آنچه را که 
شد در خود جای داده. در واقع، از این جهت حائز اهمیت است که بایست در ادامه این بخش بیان مییم

ی ایدئولوژی و ی نظریات و تجارب عملی در حوزهدانش طراحی شهری، در موارد زیادی تحت سیطره
 شود.ها اشاره مینآ میاندر  ترینشاخص عنوانبهتا از این موارد سیاست بازی است که در زیر به دوازده

 عنوانبهدر درون یک شکل خاص از اقتصاد، برای مثال سرمایه داری، زیر و زبرکردن زمین شهری،  .1
کنند که بندی میآید، و )زمین را( در قطعاتی بستهی تولید به حساب مییک فاکتور مبنایی در شیوه

(. تا 198۵هاروی  1980اسکات ای )ای است تا استفادهبیشتر دارای ارزش مبادله این صورتدر 
همین اواخر اکثر دول سوسیالیست، با اجرای اقداماتی ایدئولوژیک به اشکال مختلف به طراحی و 

های بزرگ داریها برآمده از فرم کالن و عظیم سرمایهپرداختند که هردوی اینتوسعه زمین می
هایی با سایر نقاط وجود هستند، حال آنکه ممکن است در بستر اجرایی در هر کشور، تفاوت

 داشته باشد.
ها مشخص، دارای یک اعتبار تاریخی است که های حوزهدر کشورهای غربی، تفکیک زمین .2

های ها بر مبنای مشخصهها و تراکمبندیها، ابعاد، پیکرهتوان در مکانیابیخاص آن را می تأثیرات
 خاص اجتماعی آن حوزه مشاهده کرد.

شود، های عمومی و خصوصی است کامل میجداسازی جدی فضا به حیطه این فرآیند به همراه .3
هم اعمال شده که پشتیبانی از افتراق مداوم فضایی  که بر طبق آن، تفکیک جنسیتی و طبقاتی

 طبقات اجتمایی را به دنبال دارد.



بیعیت جودیو کریستین، شناخت خاصی را در ارتباط با طبیعت ساخته و پرداخته که مطابق با آن، ط .4
های غربی همگی در امتداد چنین نگاهی به همواره در مقابل انسان قرار دارد. ایدئولوژی

 (.1996هاروی ) اند.های مقابل هم تقسیم شدهدوتایی
در این شکل از توصیف و تعریف، طبیعت موضوعی است که به یاری تکنولوژی و تولید ابزار و  .۵

ی طبیعت تبدیل به یک ابزار در دست ت و دیگر مقولهکل فتح شده اس طوربهکاالهای مورد نیاز 
های رفاهی و تفریحی مختص به خود را ایدئولوژی شده تا به کمک آن انواع و اقسام ساز و برگ

ها و چیزهایی از ، سبزراهبلوارهاها، ، باغ وحشهاموزهباغهای بازی، مهیا کند و فضاهایی مثل پارک
 این دست را ایجاد کند.

های حاکم به او تفویض شده است، ی ایدئولوژیی اختیاراتی که به کمک سلطهدولت به وسیله  .6
کند، تا از این طریق بازتولید امورات ی زمین توسط ابزار و لوازم برنامه ریزی میاقدام به مصادره

آموزش همگانی، رفاه اجتماعی و فضاهای تفریحی( به شکلی برجسته را )ضروری اجتماعی 
ی تولید و مصرف کاال و برای ایجاد ان دهد. دولت این کار را برای به حرکت درآوردن چرخهنش

بخشی وسیع، این امر خود را با قلمروی دهد. در یک عمومیتایدئولوژی حامی خود انجام می
یک ماده خام برای تولید  عنوانبهکند و هرجا که الزم شد، از کلیت فضا، عمومی ترکیب می

 کند.برداری میتجاری، صنعتی، اطالعات و ...( بهرهسرمایه )
در خالل بازنمایی و بازنشر تفکر ایدئولوژیک، سرمایه از قدرتش برای بازنمایی این شکل از تفکر  .7

شناختی و نشانه کدهایی کند. که این کار به وسیلهدر معماری و ریخت شهری استفاده می
دهی ایدئولوژیک ساختاری تمهیدی است شود. فرمیجبریت کالبدی در برخی از مناطق اعمال م

 گیرد.امروز مورد استفاده قرار می شهرهایکه در 
خاص،  ایدادهرخسازی و نمادپردازی تاریخی است که مفاهم منفرد، در اشکالی از اسطوره  .8

شناختی، فقط اندکی، آن هم بنابر ی نشانهگیرند. در این شبکههای مشخصی رنگ میمکان
رت، با "حقیقت"، ارتباطی واقعی وجود دارد. این شبکه به دنبال ایجاد نوعی یکساز سازی ضرو

در شمایل  معموال  گیرد. این پدیده ی خط سیر توسعه سرمایه داری قرار میاست که در ادامه
 شود.معماری و طراحی فضاهای یادمانی دیده می

مراتبی از شکل دهی به قلمروی عمومی در نوعی از فضاهای به هم پیوسته و مرتبط، در سلسله .9
گیرد، همچنین با شوند شکل میکه در این راستا به هم مرتبط می عملکردهاییارتباط معنادار، با 

 یابد.میزان آگاهی که از این طریق در لوای شهری حضور می
نگاه کنید به هستند )، قومیت همه و همه تحت نظارت جنی استخودآگاهی در مورد طبقه،  .10

 (.6فصل 
های شهری و غیره، همگی در خدمت های نمادین، ارجاعات تاریخی و مجسمهی پرداختکلیه .11

 آیند.ایدئولوژی درآمده و می



گیرد، طراحی شهری، با ناخودآگاه جمعی کار ها قرار میامری که در فراروی تمامی این عنوانبه .12
گردد، و به نسل، دست به دست می نسلد که روانشناس برجسته یونگ آن را مطرح کرده و کنمی

کند. کتاب بویر یکی در کتابی با همین عنوان یاد می ی جمعیکریستین بویر از آن با عنوان خاطره
 های مطالعات شهری است.با چرخه در ارتباطترین آثار در این زمینه از مهم

 
 .Courtesy of akg-images از استفاده از نماد عقاب در معماری، منبع: ای: نمونه۱۵ شکل



 قلمروی عمومی
سیاسی و ایدئولوژیک، در ادبیات موضوع طراحی شهری  عملکردهایتحلیل قلمروی عمومی در رابطه با 

درستی را مالحظات نظری بسیار  وجود دارند که پردازاننظریهبسیار نادر و کمیاب است، با اینحال طیفی از 
، 1979، روبین 1979هاروی اند )ی دانش طراحی شهری پیوند زدههای دیگر به بدنهدر همین رابطه از رشته

(. 2001، داوی 1999، کارتیه 1998، مارکوس 1987و والنتین  جنکس ،1984، نسل 1983کایرنان 
( و 1993بویر )( 1990وب )ای تواند در همین رابطه به آن اشاره کرد در کارهی مهمتر دیگری که میچرخه
 ( شکل گرفته.10ط ش پور )مدنی

از آزادی  ایدموکراسی، در مراجعه و به مبانی ایپایهسرشت قلمروی عمومی تشکیل شده است از اصول 
ی فیزیکی و که در یونان باستان مطرح شد. قلمروی عمومی در آن دوران جایی بود به نام آگورا، که هسته

 :۵7هم رسانیدن"، یا آنطور که هانا آرنت )ایدئولوژیک دموکراتیکای یونانی بود. آگورا یعنی "مکان حضور به
ا، در مکانی که با معماری یادمانی فرا گرفته شده ( آن را "فضایی برای نمایش آنچه هست" نامید. آگور19۵9

ها و سبک معماری معبد و ی ردیف ستونجا نمایی شده بود. در کنار بناهای عمومی و رسمی، که به وسیله
سایر لوازمی از این دست، به آن حال و هوایی سیاسی و فلسفی و هنری داده شده بود. آگورا از این جهت، 

های عظیم شد و دارای ساختمانی آکروپلیس بود که معبدگاه اصلی آتن محسوب میدارای مجاورت با ورود
ها فرهنگی، مذهبی و ورزشی بود. منتها، عملکردهای سیاسی و ایدئولوژیک فضای و پرشکوه با کاربری

در دسترس  صرفا  شد. برای مثال بازنمایی نمادین دموکراسی، که ی خاص محدود میشهری، در چند حیطه
های بردگان استوار بود. دیگر اینکه مجلس سنا هم در آن ان بود، آن هم نوعی از دموکراسی که بر روی شانهمرد

شد. خیلی خالصه، جاگیری آگورا، مختصات و های قدرتمند اداره میدوره در تیول تعداد اندکی از خاندان
( زمانی که 1987والنتین )جنکس و کند. برای مثال، ی خود بازنمایی میای از قدرت را در زمانههندسه

رسند که جاگیری و دهند به این نتیجه میعملکرد ایدئولوژیک معماری و دموکراسی را مورد بررسی قرار می
ارتباط معناداری با فضای مهمی دارد که با قدرت همراستا است، که دارای دو پیام  قطعا  معماری نمادین آگورا، 

ی داری چیز دیگری بوده است و دیگر اینکه، این امر به ایجاد یک نتیجهتعمده است: اینکه واقعیت حکوم
جا شدن تقدم مردم بر دولت است. این موضوعی است که امروز هم در برخی فرعی منجر شده که همانا جابه

وع خود، رساند. فوروم رومی نیز، در ننقاط دنیا از جمله بریتانیا قابل مشاهده است و چنین پیامی را به ما می
ها، ایدئولوژی بازنمایی بود از امپریالیسم رومی اما ادعای بازنمایی شکلی از جمهوری را داشت. در این مثال

ها، معماری، معابد و اماکن خاص بازنمایی نکرده است، که تا جزئیات ستون مراتبسلسلهتنها خود را در 
ها در این رابطه، مثال ترینپراهمیتداده بود. یکی از و سایر الحاقات و مبلمان خود را ادامه  هامجسمهطراحی 

های تروجان قرار داده شده بود، نمادی بود از قدرت امپریالیسم. نماد عقاب است. عقابی که بر فراز ستون
خورد. همچنین در بناهای مربوط هم به چشم می 20و  19نمادی که در بسیاری از بناهای حکومتی در قرن 

بایست به این نکته توجه داشت، که آلمان و دولت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی. با اینحال میها در به نازی
قدرت نیست و معنای میهن پرستی حکومت وقت را نیز داللت  صرفا   هابرداریبهرهمعنای عقاب در این 



توان به فضای ی(. از دیگر شاهدین این مدعا، م1۵، نگاه کنید به شکل 1987 :16جنکس و والنتین کند )می
پیاتزا و پاالس در قرون وسطی اشاره کرد و همین طور به مراکز گردهمایی برای دموکراسی جمعی در دوران 

توان حول بررسی و موشکافی در مورد کار النفان برای تهیه نقشه واشنگتن توضیح ها را میمعاصر. تمامی این
به انجام آن  198۵دویستمین سالگرد تاسیس در سال درست مانند کاری است که لئون کریر برای جشن )داد 

سازی هویت ابزاری برای یکسان عنوانبه، که با این احتساب" یک معماری برای دموکراسی *مبادرت ورزید(
رسد. که در یک بیان ساده و سر راست، به این معنا است که شهروندی است"، که کاری مضحک به نظر می

های مختلف که با آزادی توسط بخش خصوصی طراحی شده است را بی سبکخواهد تک تک بناها در می
فردی و  نمودهایگیرد که اعتبار و ارزش در نظر بگیرد. حال آنکه، یک سبک دموکراتیک تنها زمانی شکل می

 (.1987 :2۵جنکس و والنتین باشد )های گوناگون را در خود جای داده سلیقه
، سرشار از معانی شهرهاشویم که فرآیندهای طراحی بر چنین بستری تاریخی است که ما متوجه می 

های نبردی است . طراحی شهرها، طراحی صحنهآرزوهاستاست، لبریز از خاطرات است و بازنمای امیال و 
احث در هیچ سپهر خواهند تاریخ را به نفع خود تحریف کنند. این مبی آن میها در گسترهکه ایدئولوژی

شناس شهیر با این میزان از کیفیت مطرح نشده است که در جریان دیگری، بهتر از بحث میان دو جامعه
گفتمان بر سر بازسازی مرکز جدیدی برای دولت مرکزی برلین و ساختن یادمان کشته شدگان در جریان جنگ 

این گفتمان بحثی بسیار سترگ  (.1999 †بلو کمپ 11نگاه کنید به مارکوزه ط ش، )گرفت جهانی دوم، صورت 
گرفت. یادمان گردد و در آن مفهوم خاطره در کنار یادمان قرار میکرد که حول موضوع "یادمان" میرا مطرح می

کند. مارکوزه در این رابطه در واقع، زنگ خطر خاطره است که ما را نسبت به تکرار مجدد تاریخ هشیار می
داند که در زمان رایش سوم مناظر ه شدگان جنگ را درست مشابه منظری میمنظر سازی یادمانی کشت

مشابه شهرهای امروزین اروپایی است. در  کامال  ها فراگرفته بود، چیزی که شهرهای اروپا را در نتیجه نوسازی
 هایی را که حاوی معانی مشخصی هستند دری آن را دارد تا یادمانچنین موقعیتی طراحی شهری وظیفه

کند که تک ها حراست بعمل آورد. مارکوزه با صراحت بیان میهای شهری اجرا کند و از آنانضمام ریخت
تک جزئیات معمارانه در مرکز حکومت حزب نازی در برلین ارتباط روشنی دارند با کشتار رخ داده در جریان 

(. مارکوزه این 1999 :173کمپبل بود )جنگ جهانی دوم که همگی بازتاب دهنده نظریات سیاسی نازیسم 
رسد، جایی که معنای هر ساختمان با سبک، نما، و می 1914کند و به قبل از ماجرا را در تاریخ ردیابی می

ی مهم جانمایی هر بنا، که در ادوار گوناگون تاریخ و های استفاده از مصالح مختص به خود و مقولهشیوه
شروع از هم پاشید تا در دوران جمهوری وایمار، فاشیسم، و شکل گرفته بود پس از جنگ جهانی  تدریجبه

جنگ جهانی دوم، به شهری یکسان سازی شده و متحدالشکل برسد که جملگی این اقدامات تحت عنوان 
پردازد که هیچ (. سنجشگری مارکوزه به این مهم می1998 :104 مارکوزهگرفت )ی نوسازی انجام میفلسفه

مصلح شده باشد، دست به انجام کنشی در محیط ساخته شده  خود انتقادینکه به فردی حق ندارد پیش از آ
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تواند برای هنر پس از آشوییتس وجود پردازد که چه امکانی میدست بزند. او در مقاالتش به این موضوع می
د دروغ توانپردازد که محیط ساخته شده خیلی ساده و سهل، میداشته باشد. مارکوزه به شرح این مسئله می

شود. با این حال، این بگوید و در مقابل این بحث، ظرفیت طراحی شهری برای کشف حقیقت مطرح می
کار از جایی شروع شده است که خشت اول هویت ملی در حقیقت دارد، که چه بخواهیم و چه نه، راه

های هویتی نیز میان ها و سرقتجاییشود. در این میان جابههای یادمانی، توسط معمار نهاده میشمایل
کنند. در این های یکدیگر میها و یادمانها بحثی ویژه است، که اقدام به مداخله و به یغما بردن هویتملت

 نویسد:زمینه کریستین بویر می
تواند مدعی چون که هر اقتصاد، برآمده و برساخته از شکل خاصی از فرهنگ یا زیباشناسی است، می

ها و غیره، یک کار هنری است، حال آنکه مناظر گوناگون و یا مجسمه صرفا  ته در شهر، شود که فرم نمود یاف
های گرایی چیزی جز مصادره به مطلوب سبکسرمایه هستند. که تاریخ مراتبسلسلههمگی بازنمودی از 

مثل ها کوشش شده تا تغییراتی بطنی تاریخی از گوتیک و باروک، تا نئوکالسیک نیستند. تحت لوای آن
های سیاسی، و صنعتی و شهرنشینی، آنطور که بورژوازی تازه بر سرکارآمده میل دارد تحریف گردد و انقالب

 بازنمودی از جالل این طبقه خاص باشد. صرفا  
شود که به انقیاد این حرکت ها و شهر، بهعنوان یک اثر هنری، زمانی نتیجه بخش مینبرد میان سبک

زمان حال را به وسیله حفاظت از هنر ارزشمند تولید شده در زمان گذشته رام برسیم، جایی که یاغی گری 
های گذشته، نظم و سنتی را بازنمایی کنیم که در ادوار مختلف های به جامانده از سبککنیم، و با کمک مرجع

 اند.ها بودهی انقالبتاریخ نتیجه
 (Boyer 1994: ۵9) (.1994 :۵9)بویر 

زند منطق سرمایه داری خرد امر غیرقابل انکار در این نقطه که تغییرات در محیط ساخته شده را رقم می
ی منظر و دوباره دوبارهاست اما باید در نظر داشت که تنها منطق موجود نیست. عامل دیگری که به بازسازی 

های باستان شناسی تجربه نتیجهاز تخیالت و تصورات انسانی است که در  روندهاییزند، شهرها دامن می
های آن، در کار بویر به چشم آن را رهگیری کرد که بسیاری از نمونه تأثیراتتواند تحوالت و زیسته بشری می

کارها، در سرفصل "زیبایی شناسی خودپرستی" قابل مطالعه است،  نمونهترین این خورند، یکی از مهممی
ها بررسی های جمعی و الکترونیکی و ذهنیات منطبق با آنوسیع رسانهی آنجا که خانم بویر آن را در پهنه

به دست بویر در تاویل خاطرات جمعی در سرتاسر مناظر شهری  هاکوششی دیگری از این کند، نمونهمی
 ، نمودار شده است.پارهپاره
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کند که در کار ریخت را نمایندگی می گونه شناسیی منظر شهری در درون خود هم ایدئولوژی و هم ایده

به  (۱۹۸۴نمادین )هدایت اجتماعی و منظر دنیس کاسگراو مورد سنجشگری قرار گرفته است. او در کتاب 
پردازد که از های بسیار مهم آن میهای فضای شهری در مصداقاعتبار ایدئولوژیک بسیاری از ریخت

مارکو در ونیز اشاره کرد. کتاب دیگری که به شکلی مشابه به همین موضوع  سنتوان به میدان ها میی آنجمله
که در تاریخ عمومی.  مثابهبهشهری  قدرت مکان: منظر( است با عنوان 199۵)*پردازد، کار داالرس هایدنمی

های های شهری به بررسی طیفی کلی مرتبط با سپهر ایدئولوژی در سیاستجریان بررسی یک ایده
ی ی سلطهمضامین مطروحه در این کتاب، مسئله تریناصلیپردازد. یکی از گوناگونی از موارد مرتبط می

کند بر اینکه چطور دیالوگ نمادساز آن باگذشته سعی میبخشد و ایدئولوژی است که چطور به فضا شکل می
ی خود ها فریفتهها از فتوحات و مقاومتروح انسانی غلبه کند. چراکه تاریخ مردم عادی را با شرح روایت

های مهمی از تاریخ عمومی سرک سازد و افسونگری کاربلد است. هایدن، این بانوی نویسنده، به حوزهمی
 عنوانبهراوی شهر  نوعیبههایی که ها، "آنت تاریخی معمارانه، هنر عمومی، تا سایر حوزهکشد، از حفاظمی

ی منظر اصلی و قوام ای است از سالیق قومی و اقلیتی که در حاشیهیک مفهوم وحدت یافته" هستند، که گستره
 (.199۵ :47هایدن گیرند )شهر قرار می یافته

*Dolores Hayden 



 
 By permission of Susan Thompson: یادمان قربانیان آشوییتس، مبنع: ۱۷ شکل

یابد. جایی که طاغوت ناخواه در نهایت به شکل مفهومی از مقیاس فیزیکی نمود میی سلطه، خواهایده
کند با ایجاد فشار ناشی از سلطه در مقیاس انسانی به شکلی مضمونی خود را بر اذهان عمومی سعی می

تشکیل  شهرهاهای بارز کار طراحی شهری را ادوات یادمانی . از این روست که یکی از مصداقمسلط کند
، ب 1979هاروی )غیره ها و ها، مجسمهها، طاق نصرتستونها و ردیف، تک ستونبناهادهند، مانند می

 (.199۵ §، جانسون1991‡، واگنر و دیگران 1989 †، اگنو1984 *کاسگراو
شود تاثیر طاق نصرت را بر نگرش نمادین ما نسبت به مفاهیم فضا و زمان مشاهده یفقط در یک مثال م

کرد. طاق نصرت از روم باستان، تا کنون تغییرات زیادی کرده است. از ابتدای سلطنت، معماری هادریانی به 
ی این نتیجهدوباره سازی شد. که این امر شاید  هارومیی امپراطوری جای گسترههمراه طاق نصرت در همه

هایی از طاق نصرت هستیم. برای مثال کار ارو موضوع باشد که تا همین امروز در نقاطی از دنیا شاهد نمونه
ی طاق ( که از جمله20( و یا طاق نصرت پاریس )شکل 19شکل میسوری )سارینن در سنت لوییز 

 مهم امروز دنیا هستند. هاینصرت
( به تشریح عملکرد 199۵جانسون )ناوال یا و ملی گرایی، ، جغرافهایادمانخشت اول: در کتاب 

برای دیگری خاص بر تجربه ایرلند متمرکز است. او از عبارت  طوربهپردازد که ها در هویت ملی مییادمان
کند تا توضیح دهد که دیگری های ملی ایرلند استفاده میهای بریتانیا در تصورات و یادماناشاره به دخالت

جغرافیایی در دنیای مادی  مرزهایهمواره به دنبال نفوذ در جغرافیاست، منتها جغرافیای مورد نظر وی به 
. که در این نقطه، فضای شهرها به صحنه شودگردد و تصورات و خاطرات جمعی را نیز شامل میمحدود نمی

کند و توضیح هویت اشاره می گیریشکلشوند. او بر نقش تصورات بر نبردی بر سر هویت ملی تبدیل می
های زندگی روزمره و برخوردی که در جریان دهد که این تصورات در اصل ارتباطی نزدیک دارند با کنشمی

و  ۵8: 199۵جانسون کنند )های عمومی در فضای شهر پیدا میانها و یادمها مردم با مجسمهاین کنش

* 
† 
‡ 
§ 



63.) 
ی طراحی شهری، هنر عمومی و توان تحت پوشش آن ساخت ایدئولوژیک را به وسیلهموضوعی که می

ی تکی، در از یک جانمایی، از یک مجسمه اینمونهشناسی تشریح کرد، به احتمال زیاد بشود تا در زیبایی
 خالصه گردد. 1981ی منهتن به سال ر نیویورک در پایین حوزهمیدان فدرال شه

با  گیرهایشانشدند و در مورد مسائل و گرفت و ها مردم در آن جمع میفضای میدانی که در آن برای مدت
 ترسادهکردند، در این مثال، به تمامی توسط یک مجسمه از ریچارد سرا اشغال شد، به بیان یکدیگر گفتگو می

، فتح شد. پرسش عنوان: یک قوسای به نام یک فضای عمومی توسط تخیالت سرا، در تجسم مجسمه
 طوربهمطروحه در این نقطه، تقاطعی بود از آنچه در قانون اساسی به آن اشاره شده و اصول عرفی اخالقی، که 

گرفت، این که هنر و جامعه قرار می یی "همگانی" یا "استفاده"، که در رابطه با مقولهرسید به مسئلهمی تردقیق
ی شناسی استفاده شود. که در نهایت هم پس از هشت سال مجسمهبرای مقاصد سیاسی از ابزار زیبایی

 (.2000 ‡، فینکرپیرل1996 †، کوپرمارکوس1996 *بیروزلی)شد از وسط میدان برداشته  عنوان: یک قوس
داند، اما نگاه سطحی ممکن است ما را به این محیطی میمارکوس این ماجرا را در ارتباط با روانشناسی 

بهتر کردن شکل استفاده مردم از فضا بوده تا پیوستگی  منظوربهنتیجه برساند که خارج کردن این مجسمه 
داشت متر ارتفاع  4متر طول و  3۵ایجاد گردد چرا که کار سرا، یک مجسمه مفهومی بود که  مجددا  فضایی 

 (.21ویر نگاه کنید به تص)
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 ,S. Serlio, Five Books on Architecture. New York: Dover : طاق نصرت، مبنع:18 شکل

1982, p. 61. Reprinted 
by permission of Dover Publications. 

داد ربطی بر استفاده از کلیت یک فضای با این حال، بنا بر نظر رزالین دوچه، آنچه در حاشیه متن رخ
در  برخوردیخواست پیوسته همچو یک قلمروی عمومی نبود، این موضوع بود که دیدگاه سیاسی حاکم نمی

کند زبان ن اشاره میچه به آشود. آنطور که دومی تولید فضافضا شکل بگیرد، چرا که برخورد در فضا منجر به 
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ی عنوان: یک قوس، خود ایدئولوژیک همراه است، در مورد مجسمه عملکردهایای از کار گیری گستره
را در وضعیتی قرار داد که در واقع در این مورد خاص، رو در روی عقل سلیم، خواست مردم و واقعیت قرار 

ی ایدئولوژیک دولت گرفت. اما در نهایت کاربرد سیاسی زبان، که با تخریب حقوق دموکراتیک و مداخله
 بر خواست مردم چربید وهمراه است، 

ی گفتمان عمومی شد و یک مجسمه را جایگزین فضایی یک دموکراسی غیرواقعی و لفاظانه وارد حیطه
رسمی دولت، با ابتزالی که به نقد هنری تحت عنوان" ضد  نهادهایکرد که معنایی دموکراتیک داشت. اما بعد، 

یک  عنوانبهدرآمدند و در نهایت با متهم کردن هنر ساالری" بخشیدند، در توافق با نومحافظه کاران نخبه
حمایت از بخش خصوصی، اقدام به سانسور فضایی برای ابراز  طورهمینگرا، و موضوع خودپرست و نخبه

 عقاید کرده و نام آن را هم "احترام به حقوق مردم" گذاشتند.
 (Deutsche 1996: 26۵) (.1996 :26۵)دوچه 

وس، بیرون برده شد، یک معمار منظر به نام مارتا شوارتز برای طراحی مجدد پس از آنکه عنوان: یک ق
میدان به کار گمارده شد و سعی کرد در طراحی خود آن شکلی را که سرا میدان را از کار انداخته بود، فقط 

ت کمی سهل االستفاده تر کند و در نهایت هم به ایجاد یک مسیر تک عملکردی ختم شد که کارکنان ادارا
 (.23و  22های ()نگاه کنید به شکل2001میلر کنند )برای عبور و مرور از آن استفاده 

گردانان اجتماعی و ساختارهای ریخت شهر بازنمایی نمادین برخوردهای تاریخی میان بازیگران، بازی
کند فضایی است. در جغرافیای ناهموار سرمایه داری، محیط ساخته شده، ریختی از انباشت را بازنمایی می

 (.198۵ :9روی هاآن )که هم نشانگر چگونگی پدید آمدن آن است و هم نشانگر برخوردهای بر سر 
 :2۵هاروی )کنند. هم نظر با های خود بازنمایی میهای مبادالت را در ریختچنین چرخهشهرها هم 

 واحددرآنی شکوهمند سرمایه داری است، اما ی گذشته( که گفت جغرافیای مناظرشهری در نتیجه198۵
یزیکی ناشی از ضرورت انباشت های فنمایشگر مرگ شماری از کارگران نیز هست. که همگی در محدودیت

داری تنها در کار تولید فضای ساخته شده نیست و مراتبی از منطق سرمایه . با این همه اما،اندکردهگیر 
شناسی تاریخ بشر را در هم با خود دارد. در این نقطه طراحی شهری باید با جاگیری درست، به جای باستان

بندی قلمروی عمومی در کار خود مواجه گردد که سنتی، با گونه شناسانهریخت گونه شناسیدرگیر شدن با 
 داند.مارکس خودآگاهی را یکی از ارکان آن می

 روندهایکه تدارک  قدرهمانتوان این بحث را با بیان این نکته به پایان برد که درست در نهایت می
ه، و نفس بشر هم از ادوات کار او به بوروکراتیک آراسته ابزار کار طراحان شهری هستند که خودآگاهی، خاطر

 روند.شمار می
ها، تاریخ، برخی شایعات و برخی از ها، افسانه، روایتگفتگوهانمادین در  صورتبهکه بازتاب این امور، 

بخشند. ما این فرم و ساختار ی او شکل میی زیستهحقایق وجود دارد و در نهایت به ماتریس بشر و تجربه
 شود.نامیم، موضوعی که از این جا بعد به آن پرداخته میمی نهایی را فرهنگ
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 فصل پنجم
 فرهنگ

را بیابیم که بتوانیم با  ایدریچه یکی دیگر از مشکالت ما، این است که
نگاه از آن به کشف و شهود در مورد مکان بپردازیم و از طریق آن، 

بندی شدن زمینه را درک کنیم. به عبارت دیگر، بخشی از قواعد تقسیم
یک کل منسجم را مورد مطالعه  مثابهبهبتوانیم ساختار اجتماعی فضا 

ل منسجمی وقوع قرار دهیم. چرا که اگر چنین چیزی، یعنی چنین ک
با کشف  مساوی استبرای ما،  آنیافته باشد، متمایز کردن وجوه 

دیگر، که خاستگاه این اصول و قواعد است، که همانا این  ایپدیده
پدیده "فرهنگ شهری" رایج نام دارد. که نه یک مفهوم است و نه یک 
نظریه. به شدت شفاهی است، و حاصل اسطوره پروری )مردم(. و 

تاریخ بشریت را به  ی ایدئولوژیک در اذهان عموم، مدامصورتبه
 گذارد.بازپخش می

Manuel Castells (1977) 

 
 مقدمه: فرهنگ و طراحی شهری

گردد ی مرکزی مسائلی میی نبردی توصیف کرد که حول هستهتوان به شکل صحنهامروزه فرهنگ را می
که  ایاین مقوله، به خوبی در مقاله (.13ش طـ  1998 †، بال1992 *آگراست )که با توسعه اجتماعی درگیر 

منتشر شده، روشن شده است و با تمرکز بر موضوع چگونگی بازنمایی  ‡به تازگی از سیدنی مورنینگ هرالد
این موزه که نه  (. در این مقاله هرالد نگاهی دارد بر2003 §مورگانرود )می پیشی ملی استرالیا تاریخ در موزه

ی سیاسی درست عمل کند بلکه به لحاظ اقتصادی هم بسیار تجربه کارکردهایت به لحاظ تنها توانس
ها را به تمامی پوشش داد. به موازاتی که این پراهمیتی است چرا که در همان سه سال ابتدای بازگشایی، هزینه

ه گردد" نویسندپردازد، مطالب دیگری نیز بر ما اعیان میمقاله به بررسی موضع موزه در قبال تاریخ ملی می
کند، اینکه یک ملت را باز می تازه ایجبههها، باب مقاله، گذشته از طرح مجادالت در جنگ میان فرهنگ
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ها، (. این مبحث، به مواردی از جمله هویت، سکونتگاه2003 :30کند")مورگان چگونه به خود نگاه می
زد که به فراخور موضوع، پردای بومی، مداخالت سازمانی و جنبش برابری حقوق زنان میمهاجرت، کنیه

های محلی، ها، افسانههای پیوسته در تاریخ، روایتپیشرویموارد )شناسی مختص هرکدام این روش
ها شوند؛ تا در نهایت به سنجشگری تمامی اینهای پهلوانی و غیره( بررسی مینامهها، فتوتشناسیمضمون

نظرات منسوخ مارکسیستی گی موارد بررسی شده را نقطهی این ارزیابی اما این است که هممنجر گردد. نتیجه
کند. تمامی این موارد متعلق به یک بنای واحد هستند. پر واضح است که فرهنگ، و مباحثات ارزیابی می

ی . برای مثال، همهاندبودهسیاسی برخوردار  روندهایفرهنگی همیشه برای مردم از اهمیت بیشتری نسبت به 
با نوع خاصی از گرایشات وابسته به یک دستور  زمانهمی طراحی شهر درگیر هستند، هاشخاصی که با مقول

شنویم که بر اهمیت مقوالت فرهنگ کاالیی، فرهنگ های زیادی را میشوند. ما بحثکار جامع، بمباران می
پست مدرن، و فرهنگ جهانی و محلی، اقتصاد فرهنگی، صنعت فرهنگ، چند فرهنگی شدن، سرمایه 

کنند منتها می تأکیدهای فرهنگی و میراث فرهنگی ریزی فرهنگی، سیاستهای فرهنگی، برنامههنگی، نسلفر
پاسخ شوند و سواالت اساسی در این موارد بیهمگی این موارد همیشه به شکلی کلی و سطحی رها می

چرا تا به این اندازه برای ما  ، فرهنگاساسا  ایم و مقوالت را ساخته اینمانند، اینکه چگونه ما سرشت ذاتی می
ها را مشخص بایست تمایزات میان آنمهم است؟ اگر جامعه و فرهنگ از یک جنس نیستند، چگونه می

ی های شهری و طراحی شهری انجام داد؟ آیا فرهنگ هستهتوان این کار را به کمک سیاستکنیم؟ چقدر می
های ه، محصول طراحی شهری، ترجمان کنشدهد، بدین معنا کمرکزی طراحی شهری را تشکیل نمی

ای یافتن شایستههای شهری، به محلی برای تجلیبازنمایی در ریخت فرآیندهایای است که از خالل فرهنگی
 برای این امور تبدیل شده است؟

دهد، با اینکه کاستلس ی دانش طراحی شهری را تشکیل میای، فرهنگ هستهبدون هیچ شک شبهه
( مطرح 199۵میشل )ی فصل( و ه شناختی برای موضوع قائل است )نگاه کنید به سرلوحهاصالتی اسطور

تر نگریستن به روابط وجود ندارد. با عمیق اصال  ی ملموس یک پدیده عنوانبه طورکلیبهکند که )فرهنگ( می
ی اصلی هستهتوانسته جایگاهی کانونی در  ندرتا  مطرح شده اخیر میان اجزاء بحث، به هر حال فرهنگ، 

مرتبط با  بسترهاییک دال مرکزی، در مقایسه با مراتب دیگر  عنوانبهدانش طراحی شهری اتخاذ بکند آن هم 
ی موازی، به کارکرد وسیع فرهنگ متوصل رفته اما، طراحان شهری ناگزیرند تا در دو حوزههمتعریف. روی

های فراوانی علمها امروزه با شبهاین حوزهشوند، یعنی حفاظت محیط زیست و روانشناسی محیطی. هردوی 
ی وسیعی از فضاها و بناها کند که پهنههای حفاظت محوری را نمایندگی می. که مورد اول ایدهاندشده انباشته

شود، حال آنکه ی میان مردم و فضا مربوط میگیرند و دومی به رابطهمیموسوم به میراث فرهنگی در آن جای
ی علوم محیطی و رفتارشناسی فردی بدانند که توسط نهاد گر این مباحث را متعلق به حوزهبود ا ترمعمول

( نهادینه شده است. چراکه عدم این تقسیم بندی موجب شده تا امروزه EDRAمطالعاتی طراحی محیطی )
ت تمایز قائل شدن برای مباحث تخصصی "طراحی محیط"، " توسعه پایدار"، "حفاظت محیطی"، و " حفاظ

های بسیار بزرگی که میان هریک از مستقل و جدای از هم، با توجه به تفاوت کامال  هایی فرهنگی"، در حوزه



و  هادولتهای مذکور باعث شده تا کشورها، ها وجود دارد، بسیار پیچیده و مشکل شود. چراکه تفاوتاین
کادمیک گوناگون هریک رویکردی متفاوت را در خصوص چگونگی های یافت اجرای ضرورت نهادهای آ

رسیدن به  منظوربه(. 7نگاه کنید به فصل  طورهمین، 1993 †، گریفیثـز1993 *باسطکنند )شده، اتخاذ 
ترین نظرگاهی که بتوان پیچیدگی این وضعیت را کمی بیشتر روشن کند، ما احتیاج داریم تا به مرور مهم

ها، در طول شصت سال گذشته در گفت و شنودها میان فرهنگ و طراحی شهری بپردازیم، تا شاید به ما بزنگاه
 کمک کند که از این طریق به درک بهتری از مسئله برسیم.

ی ما از رابطه فهمای بود که به ترین مالحظهترین و پر اهمیتلوییز مامفورد، فرهنگ شهر، مهم برای
گذارد، (. نفر دومی که بر این موضوع صحه می1938مامفورد انجامید )فرهنگ و طراحی ریخت شهر می

 (.۱۹۷۶نگ )درون فرهو در  (۱۹۶۹بعد پنهان ) ،(۱۹۵۹خاموش )زبان . تی. هال است، با سه کتاب ای
کند. او مدام ده پیام در متن اول، هال فرهنگ را خیلی ساده و تنها در شکل تعامالت مردم تعریف می

کند. این موارد ی فرهنگ" هستند در کارش ابقا میمقدماتی را که برسازنده نظام عمومی و جهانی "نقشه
ها کارشان را بر بستر تا بر اساس آن اند،ممکن است در ابتدا به نظر برسد که برای طراحان تدوین شده

(. اما اگر ما تک 10نگاه کنید به فصل کنند )های ترکیبی مربوطه چارچوب بندی های مختلف و کنشفرهنگ
ها اشاره شد مورد بازبینی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که به آن 1متن کالسیکی را که در جدول  40تک 

اقتصاد، سیاست و غیره( همچنان به شکلی اجتماع )ر در ساختار فرهنگ مانند تمامی ظواهر مهم دیگ
ی در حیطه صرفا  در سوابق موضوع طراحی شهری لحاظ گردیده است. این متون به تمامی و  ندرتا  تلویحی و 
میالدی به این مضامین  70و  60های و علوم رفتاری محبوب در دهه عملکردگرایانهی مباحث تنگ نظرانه

ها به این کنند. البته کتاب. در زیر به کتابهایی اشاره شده است که این رویکرد را نمایندگی میاندپرداخته
 خروار است:مشت نمونه مثابهبهلیست محدود نیستند و فهرست من 

(، 1977)††(، راپاپورت1970دیگران )و  **(، پوروشانسکی1969)§(، سامر1969)‡رودوفسکی 
 (.1996) §§( و گل و گومزو1977)‡‡الکساندر

ها تحت لوای پرداختن به مالحظات اصلی شهرنشینی، به شکلی تلویحی به بسیاری از این پژوهش 
توان به تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی و مطالعات ی این مالحظات می، که از جملهاندپرداختهفرهنگ نیز 

برآمده از  هایسازیمدلادی از مقوالت، اشاره کرد که حجم زی اینهای و داللت تأثیراتشناسی، جمعیت
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 (.198۵کاتبرت دارند )هایی را ضمیمه چنین تاثرات داللت
ی"تغییرات هنگفت ریخت محیط بر اثر مطالبات اجتماعی و روانشناختی" کریستوفر الکساندر در مقاله

چیزی ی برنامه ریزی شهری چیست: پردازد که "وظیفهموازی به بحث در خصوص این موضوع می طوربه
های استاندارد که هریک از این نیست جز طراحی کردن فرهنگ. و یک فرهنگ نظامی است از وضعیت

نقش کنترلی خود را بر رفتار اشخاص اعمال  هاییمحدودهکنند و در ها نقش خاص خود را ایفا میوضعیت
(. بلندای چنین 1969 :79الکساندر است )کنند. که نشانگر نقش تحدیدگر دستگاه فضا، بر رفتار انسان می

ای از جانب الکساندر در این طرح پیشنهادی، تکیه بسیار زیادی برکار برانیسالو توجیه روشنفکرانه
دارد. §و اریک اریکسون ‡، الکساندر لیتان†های آبراهام مازلوو سه روانشناس رفتاری دیگر به نام *مالینوفسکی

تا ثابت کند که چطور تک تک عناصر یک ساختار  کندجوع میر پردازاننظریهالکساندر به کار تک تک این 
نیازهای مازلو، ده  مراتبسلسلهی تالش برای مرتفع ساختن هفت نیاز اساسی مالینوفسکی، شهری در نتیجه

بستری  عنوانبهشود. در این نقطه، الکساندر ی بحران اریکسون انجام میکوشش قصدمند لیتان و هشت مرتبه
های مبنایی هستی انسانی دست یابد که از کند تا به انطباقی از فراگشتبرای برنامه ریزی فرهنگی، سعی می

کند که در کتابی با ای از الگوهای فضایی را ارائه میمجموعه آناند و بر اساس روانشناسی رفتاری مشتق شده
 ت.ها را گردآوری کرده اسآن (۱۹۷۷یک زبان الگو )عنوان 

از مالحظات فرهنگی دامن بیشتری زد، بحث نظارت و سیاست  هافهمیگفتمان مهم دیگری که به کژ 
های سازی نام دارد که خاستگاه آن در همین دوران، برآمده از دو کتاب به طبع رسیده از اسکار نیومن به نام

است. این روند انحرافی با  (1972دفاع )فضای قابل  ( و1971معمارانه )پیشگیری از جرم به کمک طراحی 
گرایشاتش جمع و یابد تا در کتاب ( ادامه می1976دفاع )ساختن فضای قابل ی ضوابط راهنما در کتاب ارائه

ای از برنامه ریزی به کمک ای شود تا بیست سال بعد، نیومن شکل تازه( به نهایت خود برسد و زمینه1980)
( ارائه 199۵نوسازی )یک جعبه ابزار برنامه ریزی کالبدی تازه برای فضای قابل دفاع: تکنولوژی را در کتاب 

مورد انتقادات اساسی واقع  1973در سال  **ریزی به دست بیل هیلیرکند؛ آن هم وقتی که بنیاد این نوع برنامه
مسائل  و قصورهای ناشی از آن( براینیومن )ی کرد که عملکردگرایی رفتارگرایانهشده بود. هیلیر استدالل می

کند که برآمده از مالحظات ارباب و هایی مبتنی بر جبریت کالبدی ارائه میو معضالت اجتماعی راه حل
ی فضا، به شدت نمادین کند که در اصل، سکونتگاه انسانی در گسترهرعیتی سنتی است و این مهم را انکار می

 است:
ترین مالحظات تاریخی ارد و در تشریح سادهنظرات ارباب رعیتی دست کم امروز دیگر اعتباری ند" نقطه
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شناختی قاصر است و با فزونی گرفتن رفتار قلمروساز ارباب ساالر، در جریان استنتاجات خود برای فهم و قوم
(. هیلیر تا آنجا ادامه 1973 :۵40مشکالت، هر روز بیشتر از گذشته بر سر خود معطل خواهد شد")هیلیر 

بر پایه رفتارشناسی جانوری در  1920ایی را مرخص اعالم کند. یعنی گرایشی که از ، رفتارگرکلبهدهد که می
و بسیاری از کارهای صورت گرفته در این حوزه به )بود حیطه علوم اجتماعی شده  علوم شناختی وارد

کادمیک در این دوران که از این ترین چهرهزیردستی نظریه طراحی تبدیل شده بودند(. مهم  ایرویکردهی آ
( بود که برپایه این نظریات، از برنامه 1981 ،1963لورنز )ی انسانی حمایت کرد کنراد نامانوس برای جامعه

کرد. نظریات لونز درست شبیه به کارهای نیومن بود و می پشتیبانی 1940اصالح نژادی حزب نازی در دهه 
های ابتدایی و آماری شخص خودش استوار های غلط برآمده از پژوهشمانند او به تمامی بر مبنای برداشت

 برد:بحث را به پایان می گونهاین، هیلیر خالصهشده بودند. 
همان مضمون قدیمی گیر کرده که برای نظم کند، او هنوز در صورت نیومن هیچ چیز جدیدی ارائه نمی 

دهد. چنین تقابلی مقابل فضا قرار می کامال  اجتماعی باید و نباید تعیین کند، که در این روش، رفتار انسانی را 
بر خالف سرشتی است که امروز میان این دو کشف شده است. این به آن معنی نیست که آنچه ما ارائه کردیم 

 ای به هر حال بسیار خطرناکتر است.تمام دردهاست، اما چنین نظریات جبرگرایانه صحیح و مرهم کامال  
 (.1973 :۵44)هیلیر 

ی رفتارگرایی برآمده از درکنار مطالعات محیطشناسی که بر پایه نگاه غلط سیاسی استوار شده بود و هسته
هنگی برای بستر سازی برداری فرآن هم به دست هیلیر تخریب شد، همچنان یک فرصت دیگر از بهره

ی هشتاد میالدی ظهور کرد اما تا امروز های فضایی وجود داشته، که آن هم در فضای فکری دههکنش
ی با فرهنگ های بعدی پوشیده مانده. این ظرفیت به مالحظات نمادپردازانه در رابطههمچنان بر طراحان نسل

عنوان خانه، ریخت و با  صل آخر کتاب آیموس راپاپورتای از آن در فنشانه سابقا  و طراحی مرتبط است. اما 
نگرد. در این فصل، نویسنده به آمده، کتابی که به موضوع توسعه از دریچه طراحی محیط می (۱۹۶۹فرهنگ )

نماد اجتماعی  مثابهبهمحیط در کتاب  *پردازد. دانلد اپلیاردظوابط عملکردی در قلمروی نمادگرایی می
با  †کند. که این اهمیت سه سال بعد مجدد در کتاب رز وودواردزری بر روابط نمادین میبسیا تأکید (۱۹۷۹)

 گردد.ابقا می (۱۹۸۲شده )معنا در محیط ساخته و کتاب ( ۱۹۸۲شهری )نمادپردازی عنوان 
توانیم به ارزیابی متنی بنشینیم که در زمان ظهور خود یک امروز اما، پس از گذشت بیست سال، ما می

دادن هرگونه گرایشی به هر شکل از مطالعات متن کلیدی در حیطه طراحی شهری بود و به شدت از نشان
منتشر شد و به هر  1981، در سال یک نظریه برای ریخت خوب شهررفت. این کتاب یعنی فرهنگی طفره می

برد که آن حال پیشرفت اندکی را سبب شد. لینچ کار خود را در این متن، با نظر افکندن به موضوعی به انتها می
کند. خواند اما در تشریح و ترکیب عناصر مورد نظرش بسیار ناموفق عمل میرا "نظریه عملکردگرایی" می

که در همین دوران منتشر شدند، امروز بسیار موفق  جشگرانهسنبرخالف این متن، بسیاری از متون انتقادی و 
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هیلیر و پردازند )شهر میو ریخت شناسی به ریخت گونه شناسیشوند، متونی که با رویکرد ارزیابی می
پرداختند های موردی (، و متونی که به نمونه1996، هیلیر 1996، گل و گمزو 1986، ترانسیک 1984هانسن 

( و البته، نظریه 2003گاسلینگ و گاسلینگ گرا )(، و متونی با رویکرد تاریخ 1994گ ، لن1982 *بارنت)
، قسمت رویکردها(. برخی از جدای از این ب 1996، مدنی پور 1994 †، کاتز1987الکساندر طراحی )

ر ، که در حوزه طراحی شهری قرا§و داوی ‡های برخی نویسندگان، مانند بویر، الینی از پژوهشتوجهقابل
شوند. اما برای رسیدن به بستری که در آن بخشی از نظریه اجتماعی شهر هم ارزیابی می عنوانبهگیرند می

بشود موضوع کلی را که ما با آن دست به گریبان هستیم سنجشگری کرد باید به آزمون فرضیاتی بپردازیم که به 
دهند و یت آن را مورد پرسش قرار میاند، به فرضیاتی که چرایی اهمچگونگی تعریف از فرهنگ پرداخته

کنند که به دست فرهنگ وابسته به آن شکل از اقتصاد ای را بررسی میچگونگی آشکار شدن اقتصاد سیاسی
نمادین موضوع ما است،  نمودهایترین ها، فرهنگ از آنجا که از مهمسیاسی پدید آمده. فارغ از تمام این

، گریفیثز 1993، باسط 1992استیون است )ای برای طراحان شهری ، حائز اهمیت ویژهخودخودیبه
 (.1997 ‡‡، ثرازبی1997 ††، کینچالو و شتاینبرگ1997 **، فراو1993

 فرهنگ مدرنیسم
به آن اشاره کردم، قرن بیستم با پرسش از فرهنگ آغاز شد، یعنی زمانی که  مقدمهکه در بخش  طورهمان

را در  زمانهکامیلو سیته و اتو واگنر، به جستجویی برای پیدا کردن روشی رفتند که بتوانند به کمک آن روح 
ای که به شکلی تلویحی، تولد فرهنگ شهری های شهری وین به تجسمی مادی درآورند، مناقشهبافت

، ***دهد که در دوران گذار از قرن نوزده به بیستتوضیح می §§کند. شراسکرنیسم را بر ما نمایان میمد
نویسد: "من مایل هستم تا می بارهدراینمطابق با تعریف مارکس، ایدئولوژی در شمایل فرهنگ ظاهر شد. او 

های که با بیانی معمارانه، ارزش مرکزی وین نگاهی داشته باشم بلوارنواریی خود، به اولین مالحظه عنوانبه
کرد". این گفته را در الحاق با این جمله بخوانید" گذشته از تمامی ی خاص را بازنمایی مییک طبقه

ی شهری به دست تر از توسعهی بسیار پراهمیت این است که به خاطر داشته باشیم، مهممالحظات، نکته
ایی است که در این مسیر به فضا و الحاقات تجسمی در آن هگردانندگان شهر، انعکاس آن دسته از ارزش
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 زادهای که از پس این دوران دوره عنوانبهتوان (. بنابراین، مدرنیسم را می1981 :24شراسک شوند )ضمیمه می
ی ها را درواقع، مبتنی بر خواست توسعهرا، که هردوی این مدرنیسمپست طورهمینشد تعریف کرد و 

 برای آن معین کرده بود. *اقتصادی در طول قرن بیستم هستند، یعنی همان رسالتی که جووانی آریگی
و به تازگی فاقد اعتبار گشته( این است که شد )یکی از اولین مالحظاتی که در مورد فرهنگ پیش کشیده 

ها ها، گرایشر مبنایی است و یک مکانیزم مرجع برای سرمایه است که گفتمان)فرهنگ( یک فراساختا
هایش، چیزی راجع به کند. هرچند که مارکس در هیچ کدام از کتابهای سلطه را منعکس میوسیاست

ی یا را در معنای ایدئولوژ کرده که تغییر پارادایم، در شکلی که روبنا تأکیدفرهنگ نگفته است، اما براین نکته 
سیاسی دیده شود که در کلیت  هایدگرگونیتواند جدای از انبوه تغییرات اقتصاد و فرهنگ دیگرگون کند، نمی

 دهند.می رخیک جامعه 
تر، بر این باور استوار بود که دقیق طوربهنقطه نظر مارکس بر خودآگاهی در شکل کلی آن، و بر فرهنگ 

و انواع  نهادهایابد. روبنای منتج، شامل تولید اجتماعی تعین میامورات فرهنگی به تمامی به دست دستگاه 
آگاهی، همه و همه حاصل چگونگی شرایط تولید هستند. باور مارکس که در این نقطه مطرح کردنش 

ی کارگر سرمایه داری صنعتی و کالن است، و بیگانگی کارگران با ضروری است، این است که خاستگاه طبقه
هرگونه فرهنگی را که برآمده  گیریشکلاست، امکان ها بستهبا موضوعی که به نیروی کار آنخود، با دیگری و 

کند. انگلس از دیگر سو، سلطه طلبی فردی را به همراه ظرفیتی که برای ی کارگر باشد ناممکن میاز طبقه
دهد. این مواضع می های متعدد ستم مطابقتی بر زیربنای اقتصادی درخود دارد، به روشنی با شکلاثرگذار

 اندشدهتا امروز همچنان در صحنه حضور دارند و به خوبی در بسیاری از ادبیات موضوع  مارکسیسم منعکس 
، یا منطق مدرنیسمپستاثر دیوید هاروی، کتاب  (۱۹۸۹پسامدرن )وضعیت ها عبارتند از، که دوتای از آن

ی فردریک جیمسون. دیوید هاروی مطابق با دیدگاه متقدم نوشته (۱۹۹۱متاخر )داری فرهنگ در سرمایه
در معنای تولید زیباشناسی( و فرهنگ )پردازد تا تمایزی روشن را میان مارکسیسم، به تقسیم بندی دقیقی می

ا در معنای تولید دارایی( ایجاد کند. به عبارت دیگر، این کار کاربرد بسیار مفیدی دارد برای آنکه ماقتصاد )
های صنعتی و ی مدرن و پست مدرن، هر دو به واژگانی فرهنگی هستند و عبارتمتوجه شویم که دو واژه

ای جیسمون به وضوح به از آن ی سرمایه؛ نکتهپساصنعتی واژگانی اقتصادی د و توسعه محور، آن هم توسعه
 جوید:برای روشن کردن معنای پسامدرنیسم مدد می

های جدید از باید در این حیطه بماند که شکللوژیک مفهوم جدید، به هر رو، میی بنیادین و ایدئووظیفه
های جدیدی از سازماندهی های ذهنی را هماهنگ کند... که در ارتباط با شکلهای جمعی و عادتکنش

در این نقطه فرهنگ های اخیر است... در سال -تقسیم کار نوین جهانی -داریاقتصادی و اصالح سرمایه
ن پوستی برساختار اقتصادی است که هم جدای از آن است و هم بسیار مرتبط و چسبیده، تا از این طریق چو

 ها از کاتبرت(ایتالیک) .هرجا که شکافی درست شد بتوان از طریق کار در حوزه فرهنگ، به آن رسیدگی کرد
 (Jameson 1991: xiv–xv) (.xiv- xv:1991)جیمسون 
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کند که از می تأکید داری متاخرسرمایهاش از عبارت استفاده فردنحصربهمجیمسون همچنین بر شکل 
مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی وام گرفته شده است، که تاحدی با مد لنینیستی همخوانی دارد که 

داری درنهایت به ی لنین سرمایهداری انحصاری. به عقیدهی لنین در مورد سرمایهمترادف است با ایده
انجامید. به هر حال، جیمسون به امپریالیسم متقدم اشاره داری میی غایت سرمایهیالیسم در معنای نقطهامپر
از استعمار قدیم درحال درنوردیدن حدود سقور  فراگیرترهای استعمار جدید که بسیار کند و به روشمی
 دیگر است. استعمارگرهای المللی و درگیر شدن با قدرتبین

ی فرهنگ در قرن بیستم بسیار نزدیک با نگاه خاص مکتب فرانکفورت به مقوله در قرابتیاین مالحظات 
های این گردد و تا امروز هم ادامه دارد، و برخی از انعکاسمیالدی آغاز می 30و  20ی قرار دارد که از دهه

، 1984 ‡، کلنر1982 †گبهارد، آراتو و 1980 *نگاه کنید به هلد)شوند نوع نگاه در نوشتارهای اخیر دیده می
تر بحث، ضروری است که بدانیم مکتب فرانکفورت بر دو بنیاد (. برای فهم دقیق1997 §فیوری و مانسفیلد

 مهم فلسفی استوار گشته است:
پیرنگ تحتانی وقایع )ایدئولوژی ی متقدم نقد کانتی؛ دوم، بر دیدگاه مارکس در مورد یکم، بر فلسفه

گئورگ لوکاچ تصحیح شد، کسی که تاثیری غیرقابل انکار را بر این مکتب فکری گذارده تاریخی(، که توسط 
گذارد و در این رابطه است. اندرو آراتو بر ابهام موجود در نوع نگرش مکبت فرانکفورت به فرهنگ صحه می

 نویسد:می
آن آتش درونی  شود که برای بیانهایی گفته میغالب اوقات، "فرهنگ" در تعریف به جمیع فعالیت

، این تنها تعریف از فرهنگ حالدرعینشود، شامل هنرها و علوم. اما روشنفکری و معنویت باطنی انجام می
ها، نهادها، مذاهب، ای از مضامین چندکاره سنتی، معانی، ارزشمجموعه عنوانبهنیست و گاها، آن را 

های ه نمودی هم در فضا و زمان در شمایلکنند کی قدیمی تعریف میهای مرسوم و کالسیک شدهفعالیت
 جمعی و گروهی دارند.

 (Arato and Gebhardt) 1982: 18۵ (.1982 :18۵)آراتو و گبهارد  
وجود دارد، اما تمرکز بیشتر  طورکلیبههرچند که این دوگانگی در نوشتارهای مفسرین مکتب فرانکفورت 

توان آن را در کار سه نظریه پرداز به شکل بهتری نشان داد که گیرد، که میها بر تعریف اول از فرهنگ قرار میآن
کنند. این سه تن ماکس هوکهایمر، تئودورو حدود مشخص فرهنگ را در چارچوب تفکر مارکسی معین می

هایمر و آدورنو فصل موسوم به صنعت فرهنگ را مشترکا با یکدیگر در کتاب آدورنو، و والتر بنیامین هستند. هوک
اند. آدورنو بعدتر جستاری را منتشر کرد با عنوان ی تحریر درآوردهبه رشته (۱۹۴۴روشنگری )دیالکتیک 

 ،الف 1991")چطور به تلوزیون نگاه کنیمتوان آن را بدون جستار "" که نمیمالحظاتی نو بر صنعت فرهنگ"
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ها در علوم اجتماعی است، ب( فهمید. دیالکتیک روشنگری، بدون شک یکی از مشهورترین جستارنویسی
ی ده سال پس از آنکه فاشیسم کلیت تاریخی فرهنگ آلمان را به نقطه -اشآن هم در بستر خاص اجتماعی

ر همان وضع معلق خواهی تصعید کرد، جایی که از زمان پایان جنگ دوم تا به امروز، همچنان دتمامیت
های جمعی را ی صنعت فرهنگ و رسانهی آدورنو نسبت به این موضوع بود که به رابطه. گرایش اولیه-رودمی

ی مرکزی مواجهات، توان در تقابل با "هنر نخبه" از مجسمه و نقاشی و موسیقی تا ادبیات روشن کند. هسته
کند، و از راه کنترل ای مبتنی بر خود را ایجاد میجامعه داری،ی آن، سرمایهاینجاد منطقی است که به واسطه

را که  تودهی فرهنگ کند:" آدورنو و هوکهایمر خندهی مردم، برای خود، عایدی بیشتری را فراهم میاذهان توده
اند، چرا که آن را در معنای الت فرویدی کنش برای شود، مرخص اعالم کردهامروز در همه جا شنیده می

خواهد خودآگاهی فرد را از وضعیت توان آن را مسکنی دانست که میکنند" که میتعریف می خرسندی
کند ی جعل دیگری در جهان مدرن نائل کالستروفوبیک  افتادن در تنگنای هویت فردی، به داشتن تجربه

 ..(Connor 1996: 349) (.1996 :349کونور )
شود، نظری همخوان در مکتب فرانکفورت ارزیابی می ایبنیامین، که بنا به نظر برخی شخصیتی حاشیه

کند. موضع او این است که های جدید مضر هستند، ارائه نمیبا نظر آدورنو، مبنی بر اینکه جمیع تکنولوژی
کند تا مفهوم معتبر بودن اثر و "اصالت هنر" را مورد بازبینی قرار مجبور می امکان بازتولید مکانیکی هنر مارا

 Benjamin)( 1978بنیامین است )منادی آن  مرگ مولفبیانیه متاخر روالن بارت با عنوان دهیم که 
ی اصالت است که قلب دروغین بسیاری از شایان ذکر است که در بسیاری موارد، همین ایده .(1978

 سازد.ی جعل آن را میمعضالت طراحی شهری است و پایه
جامعه فرهنگ و ، متن کالسیک خود را با عنوان *ویلیامزبه مجرد اتمام دوران پس از جنگ، ریموند 

را  (۱۹۸۱فرهنگ )و  (۱۹۶۵طوالنی )انقالب منتشر کرد که انتشار دو نوشتار همگرای بعدی، یعنی  (۱۹۵۸)
( و ۱۹۶۳ی کارگر انگلیسی، گیری طبقهشکل)†توان در کنار ای. پی. تامپسوندر پی داشت. ویلیامز را می

مانند ستوارت هال و همقطارانش در مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام، قرار داد. جمیع این  ی متاخر تریچهره
اند، که به ایجاد ارتباطی قوی با یک متفکرین، به شکلی بسیار موشکافانه به مفهوم ایدئولوژی نظر افکنده

تامپسون و تحلیل طبقاتی مارکسی انجامیده است که به شکلی بسیار دقیق و قوی در کار ویلیامز 
کنند که متفکرین مستقل فرهنگ را بر ما روشن می ایده، این نوشتارها( نمود یافت. این 19۵8)‡هوگارت

های متاخر هستند. برای مثال ویلیامز به شدت تحت تاثیر ی کارگر به شدت تحت تاثیر مارکسیستطبقه
شود پالوده می مجددا  ای است که مفهوم فرهنگ از لویی آلتوسر. اینجا نقطه متأثرآنتونیو گرامشی است و هال 

گیری مجادالت نظری در توضیح عالقگی اولیه مارکسیسم و ظرفیتی که برای پیی میان بیهم در مناقشه آن
: کلمه پدید آورد، به عبارت دقیق پردازاننظریهمیالدی برای  70 دههفناوری اطالعات و تاثیراتش در طول 
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"برای هال، گرایشات نظری مارکسیسم و مطالعات فرهنگی، هرگز به درستی تطبیق نیافته بود، که به روشنی به 
با مسائل  شدنای همیشه از مواجه چرخه صورتبهگردد که مقصر مارکسیسم است چرا که این مسئله برمی

 :133 *لوییساست )ازی بازمانده کلیدی مطالعات فرهنگی، یعنی فرهنگ، ایدئولوژی، زبان و نمادپرد
2002.) Lewis 2002: 133)..) 

های جنسیتی و بسیاری ، تفاوت نسلی، تفاوتجنی استتوان به قومگرایی، این مسائل کلیدی را می 
 دیگر از این موارد اجتماعی افزود.

ه که توجه آن هم بر مدار امور طبقاتی تعریف شد صرفا  اما به شکلی بسیار تنگ نظرانه، مفهوم مقاومت، 
برای مثال، ممکن است یک زن در وضعیتی قرار بگیرد که از نظر  کهدرحالیبر وضع درآمدهاست،  صرفا  

طبقاتی تحت سلطه نباشد اما از نظر تبعیض جنسیتی بسیار تحت سلطه قرار داشته باشد. از چنین مصداقی 
ربط روشنی به اختالف طبقاتی  لزوما  ه های متعددی دارد کگری شکلشود که سلطهاین نکته دریافت می

 زمینه، به تفسیر پس اندبرآمدهها از دل آن توان فهم مکانیزمی را که این ایدئولوژیندارند. به شکلی مشابه، می
مشخص در ارتباط با ارتباطات، زبان، و کاالپرستی. روشن است که، در این نقطه  طوربهآن موکول کرد، 

واکنشی وجود دارد که به ابراز خود در شکل، فرهنگ در معنای ایدئولوژی و فرهنگ در معنای نظامی از 
می از داری دیرزمانی است به نظاها منتهی شده است. این به معنای آن نیست که سرمایهها و مغایرتتفاوت
گری است، گری مجهز است. که به این معنا است که هر شکل از تفاوت نیازمند نوع خاصی از سلطهسلطه

اجتماعی معرفی  تضادهایچینی  دسیسه مثابهبهی سلطه که فوکو آن را تحت لوای پرسش از کلیت ایده
کند که بسیاری از ظواهر می شود، برما روشنای که در این نقطه به ما داده میکند. حجم زیاد آگاهیمی

کنیم کوچکترین ارتباطی با هیچ زیرساخت اقتصادی ندارند. این امر نشان فرهنگی که امروز مشاهده می
ی پساصنعتی و دیدگاه پست ی مادیات حائز اهمیت هستند، و تولد جامعهدهد که ذهنیات به اندازهمی

 بر این مدعا.میالدی شاهدی است  70مدرنیستی آن در ابتدای دهه 

 فرهنگ پست مدرن
ی چپ آلمان و بریتانیا نشات گرفته بود اما تحت هرچند که خاستگاه اصلی تحلیل مدرنیستی فرهنگ از جبهه

و  گیریشکلای، های کسانی چون گرامشی و آلتوسر قرار داشت اما بدون هیچ شک وشبههتاثیر آرا و اندیشه
اجتماعی فرانسوی مانند میشل فوکو ژان فرانسوا  پردازاننظریهفیلسوفان و اثر پذیری تفکر پست مدرن با تاثیر از 

 نگاه کنید(. 3به فصل شود )لیوتار، پل ریکور و ژان بودریار آغاز می
توان به کمک آن روشن کرد و ای است که به احتمال، شکاف میان امر مدرن و پست مدرن را میاین نقطه

که  طورهماناز مدرنیسم جدا نیست،  مدرنیسمپستوجه شد که توان به وضوح متدر نتیجه آن می
اند و پساساختارگرایی از ساختارگرایی؛ چرا که هیچکدام هنوز به یک شکست ترمینولوژیک از گذشته نرسیده

. با توجه به این نکته، اندماندهباقیشناسی برجامانده از ساختارگرایی مدرن، های روشبیش و کم در محدوده
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ی پست مدرن باشد کار چندان سختی ی سرشت نظریهن به نگاهی روشن و همه جانبه که روشن کنندهرسید
ای است در توان بیان نمود که پسا مدرنیسم، دورهنویسد" کم و بیش مینیست. برای مثال بری اسمارت می

ن از واژگان تخصصی گرای تحلیلامتداد مدرنیسم، یک خوانش دیگر از همان است و تنها به شکل استفاده
 شود".مدرنیسم مربوط می

توانیم از مدرنیسم جدا شویم، برعکس این عبارت به یک به معنای آن نیست که ما می مدرنیسمپستاما 
 مدرنیسمپستبدنه از تفکرات انتقادی در خصوص مدرنیسم داللت دارد، و پاسخ لیورتار به این پرسش که "

 (1996 :397 *سمارت) گفت" بدون شک بخشی است از مدرنیسم". کند، کهچیست؟" آن را تایید می
(Smart1996: 397). به عبارت دیگر، ظواهر فرهنگ مدرنیست و پسا مدرنیست هر دو در زوایای بسیاری .

 ..(Mitchel  199۵)(199۵ †میشلاند )مواصالت ظریفی دارند که هنوز درست فهمیده نشده
ی شود، اغلب آن را به شکلی منفی و به منزلهعالوه بر این، تعریف دیگری که از پسامدرنیسم ارائه می

ی اجتماعی آنطور که ما ی پایان نظریهداند، و در واقع، به منزلهواپسین دم مدرنیسم پیش از مرگ کامل آن می
ی ی بودریار، "پایان تاریخ" نوشتهی" نوشتهشناسیم. برای مثال کارهایی از قبیل "پایان امر اجتماعآن را می

کار  طورهمینی تحریر درآمد، دبور به رشتهفرانسیس فوکویاما، "پایان تاریخ فرهنگ" که بر پایه مشاهدات گی
بارت با "عنوان مرگ مولف"، کار ریفکینس با عنوان "پایان کار"، تز گیبسون گراهام با عنوان "پایان سرمایه 

به معنای  قطعا  نایجل هریس با عنوان "پایان جهان سوم"، و بسیاری دیگر از این قبیل نوشتارها. که داری"، یا تز 
کنند که از دل فرآیندهای به پایان رسیدن کار جهان نیستند اما به تمامی اشاره به معنای کلی و جدیدی می

اکو(، گزاف )دریار( واقعیت بودادن )نوظهور اجتماعی خارج شده، که بر پایه مفاهیمی از جمله نمایش
( و بسیاری دیگر از این واژگان تخصصی برآمده از مفاهیم ‡آپادورای)ای فوکو(، جادوی رسانهدگرکجا )

 ..(Lewis 2002) (2002لوییس شده )نوساخته استوار 
کرد. در های تغییر یافته در سیمای فرهنگی جوامع غربی را روشن با این همه، امکان آن وجود دارد تا سویه

داری قدیم و ها میان سرمایهها از این مغایرتمدرن، دوید هاروی به مرور شکلی برخی تفاوتوضعیت پست
و  ††، و سوگینداو**، لش و یوری§پس از حسن حالل) مدرنیسمپستپردازد، میان مدرنیسم و جدید می

ای این جداول و نمودارها بسیار ه(. هرچند که فهم پیچیدگی9-174، 42: 1998هاروی دیگران نگاه کنید به 
پردازد که فوردیسم را در شرایطی که فرهنگ پست مدرن در این میان نقش هایی میمشکل است و به شاخص

به انباشت انعطاف پذیر رساند. برای  های مورد نیاز این مقوله را فراهم کردیک کاتالیزور را داشت و کیفیت
به هرج و مرج، از حضور به فقدان، از  مراتبسلسلهمثال، کار را از طراحی به شانس و اتفاق کشاند، از 
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مرکزیت به پراکندگی، از معنای امر به ظواهر امر و از روایت در بستر تاریخ به ضدروایت در قوانین تاریخ. 
شدند، رویکردی دوگانه به تاریخ بار دیگر احیا شد، به عبارت خیلی ساده، تز و ها جاگیر زمانی که این کیفیت

آنتی تز تاریخی یک بار دیگر هردو در یک محدوده قرار گرفتند، که یعنی پسا مدرنیسم در تضاد با مدرنیسم 
و متفاوت با  که در باال هم بیان شد، هنوز نه یک روش جدید طورهمانبود کهجایگاه خودش را پیدا کرد، اما 

 جدید از سیمای فرهنگی برساخته شد. کامال  کرد و نه اینکه به تمامی یک شکل مدرنیسم ارائه می
امر منجر به با وقوع چنین اتفاقاتی، دوگانگی طبقاتی و ثبات سلطه، همچنان امور مهمی خواهند بود. این

باشد و تمام ظواهر برساخته فرهنگ ی کارگر مسلط گردد که همچنان فرهنگ سلطه بر فرهنگ طبقهآن می
ها ی کارگر، موجب گرایش آن. از هم گسیختگی طبقهشوددانی از برای سرمایه داری سرازیر کارگر به یک زباله

هایی که با پایدار ماندن شود که این امر ارتباط مستقیمی دارد با کیفیتبه سیاستهای دوگانه و متفاوتی می
داری بیشتر و امکان ایجاد هرچقدر این شکاف بیشتر شود امکان پایداری سرمایه سرمایه داری همراستا است.

ها از هم، یگانه مظهر فرهنگی است که به درستی نمایشگر وضعیت گردد. پراکندگی وسیع تودهتغییر کمتر می
 ی کاالیی و روابط بازار است.چرخه

پتانسیل این تحول فرهنگی، تا چه اندازه توان کند، این که هاروی در این نقطه به مورد دیگری اشاره می
ایجاد تغییر در شکل دادن به فضا را داراست. در این نقطه هیچ چیز، یعنی در زمان انتقال پارادایمی از 

 داده در مورد فضا دگرگون نشده است:، به اندازه تغییرات رخمدرنیسمپستمدرنیسم به 

برای به کاربردن تصور )باشد اجتماعی  نیروهایها برای اگر نگرش به فضا، همچون نظامی از ظرفیت
فوکو(، خود این امر انباشت سرمایه را به دنبال دارد که بعدتر واسازی نیروهای اجتماعی را بر اساس 

برای تغییر در روابط آنها به دنبال خواهد داشت. از دیگر سو، هر ستیزی دگرگون کردن بستر جغرافیایی
ای فضایی که )آن روابط قدرت( در آن جای دارند. این قدرت، تالشی است برای از نو سامان دادن پایه

 .ها برای دیگری استسازد که چرا قدرت همواره در کار از نو معین کردن محدودهنکته بر ما روشن می
 (1984)دلوز و گاتاری 

 (Harvey 1989: 238) (.1989 :238)هاروی 
ی فرهنگ های پراکندهی تفاوتشود در درون مقولهی بسیار مهمی که در این نقطه مطرح میمسئله

ها، هرچند که فرهنگ خردههای برآمده از ی ایزوله کردن هویتی کارگر قرار دارد که مرتبط است با مقولهطبقه
یل شدن به چیزی است که هارت و ، فرهنگ نوظهور کاالی جهانی، در حال تقویت شدن و تبدواحددرآن

های فضایی بر مبنای دادن ازنوسامان کهدرحالی(. 1997 †مورفی و واتسون) اندنامیدهآن را امپراطوری  *نگری
گیرند ها اما همچنان در درون فرآیندی انجام میروابط نوین اجتماعی دیگر یک چرایی بدیهی دارد، این کنش

های کاالیی که به عمومیت موضوع اشاره دارد ای با نام چرخهبط هستند، هستهی سرمایه داری مرتکه به هسته
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شویم یک ی کاالیی ملتفت میاز آن است. چیزی که ما از چرخه تریدقیقی کاالپرستی که وجه و ایده
ای سرمایه داری که برآمده از چپ ارتودوکس( نیست، که درکی است از ماهیت مبادلهی )موضوع مرتجعانه

های روابط اجتماعی، و نمایش تفاوت قدرت میان صاحبان سرمایه و ی کاالیی در واقع، آن را در شکلرخهچ
 کند.نیروی بازار کار بازنمایی می

ی کاالیی در قلمرو های نوشته شده در مورد چرخهنگاریترین تکی یکی از گزندههسته این ایده،
منتشر شد. دبور در  1967بار در سال ، که اولجامعه نمایشان با عنو *دبورفرهنگ است، نوشتار کوتاه گی

کند، روابط میان مردم، که اینجا از آن با عنوان مورد ژرفناکی روابط تولید در بستر سرمایه داری صحبت می
، کاال قرار دارد" در جوامع مدرن ایچرخهتمام و کمال در قلمروی روابط  طوربهشود، که "فرهنگ" نام برده می

ها بدل جایی که وضعیت تولید غالب است، تمامی ظواهر زیستن، در سرشت خود به انباشتی از نمایشگری
، 1988 †نگاه کنید به لی و اولدز طورهمین 1967 :1دبور گذاشت )گردد. همه چیز را باید مدام به نمایش می

 (.1997 ‡کاسگراو
(Debord 1967: 1; see also Ley and Olds 1988, Cosgrove 1997 

ها به بستری نو در این نقطه، ما از مفهوم فرهنگ نزد گرامشی، در معنای نظامی برساخت شده از ارزش
رسیم، جایی که ارزش استفاده دچار دگردیسی شده است: " اکنون هرچه که در مورد واقعیت نیروی کار و می

فرهنگی است( که جاری در است )رمزگانی  تولید نقشی ندارد، اما نیروهای خودمختار مسلط بر زبان و
 ..(Connor 1996: 3۵7) (.1996کونور هاست )ی ارزشروابط تولید و چرخه

اقنا  نیازهایرود که به نقطه نظر بودریار مبنی بر احتیاج سرمایه داری جدید به کونور تا آنجا پیش می
که سرمایه داری برای  مرکز شده است. بدین معناها متنشونده برسد؛ اینکه تولید کاال، امروز بر امیال انسان

های جمعی ایجاد شد، نیازهای جدیدی را به کمک رسانه تأمینکاهش نرخ سود، زمانی که مایحتاج اولیه 
ها گره خورده، جایی که اشخاص با میل با ایجاد جهانی از نشانه طورکلیبهکند. زیباشناختی کردن میل، می

شوند. درشرایطی که نیازها خیلی ساده قابل مند تولید و نمایش دادن مصرف میخود جذب این جهان نظام
است که امیال، به مغاک شوند، و بنابر همین ویژگیپایانی از نو زاده میبی طوربهپاسخ دادن هستند، امیال 

مین رابطه کنند. کونور در هزنند، و افق برنامه ریزی تولید کاال را روشن میی کاالیی دامن میچرخه
 هامشترینویسد:" مایحتاج ضروری نیازی به اعیان سازی برای جلب مشتری ندارند، که درواقع، این می

هایی پویا و بی پایان. این شود، احتیاجبرایشان تولید می هاییاحتیاجشوند و هستند که مدام اعیان سازی می
، یک بعدترکند و بعدتر یک فرهنگ را و نخست، یک دستگاه اقتصادی را بازسازی می وحلهمقوله در 

 (.1996 :3۵8 §کونورجامعه )تکنولوژی سیاسی برای نظارت بر روند یکسان سازی 
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1996: 3۵8). (Connor 
 خردهها و ای است، تمامی فرهنگکه حدسش برای همگان کار ساده طورهمانکه در نهایت در این نقطه 

 عنوانبهشوند. از این بابت است که فرهنگ همواره ها سرانجام در لفاف کاالپرستی با هم یکی میفرهنگ
 (.2000 :31والرشتاین است ) ماندهباقیمدیدی  مدتهای جهانی برای ی زورآزمایی نظام قدرتصحنه

(Wallerstein 2000: 31). 
شدن روابط اجتماعی به روابط کاالیی در خالل ای بود که مارکس از آن برای توصیف سادهکاالپرستی واژه

های اجتماعی را روشن ی داللت(، پس زمینه1967دبور )در کار  بعدترکرد، که سرمایه داری استفاده می
شد برای درک روابط میان  ایمیانجیدامه بار بر روابط میان نوع بشر تاثیر گذار بود و در اکند. که یعنی اولمی

تواند بر حجم ی تولید، در میزان زمانی که نیروی کار حضور دارد، میموضوعات. وجود تفاوت در چرخه
ی توان نیروی کار را مدام در وضع بازار جایگزین کرد، اینجا است که چرخهتولید موثر باشد. از آنجا که نمی

روی کاال، از گرانیگاه و دهد دهد. کاالپرستی زمانی رخ میها، تغییر وضعیت میای نمادین ارزشتر مبادلهک 
ی اجتماعی ایجاد شده برای مصرف مقاومت که افراد دچار بحران هویت شده و نتوانند درمقابله با حجمه

هم از شود. فرهنگ نشان دهند. کاالپرستی با نمادسازی و تجریدی کردن نیازها و وابسته سازی ایجاد می
شود که مبتنی ی تغییرات اجتماعی به وسیله همین مداخالت کاالیی برساخت میخالل دستکاری در چرخه

 گردد.بر یک ایدئولوژی است و از این طریق در ساختار جامعه ابقا می

 جهانی سازی، فرهنگ، اقتصاد
های مختلف قرار گرفته هوسیعی مورد پژوهش بسیاری از پژوهشگران در رشت طوربهی جهانی سازی، ایده

دریچه اقتصاد و نقطه نظرات سیاسی به آن نگریسته شد. اما مفهوم  ی نخست، ازاست، هرچند در وحله
 و 1990 *فیثرستونشود )نظر خاص موشکافی "فرهنگ جهانی" موضوعی نبود که تحت لوای یک نقطه

ی خود در ک فیثرستون در مقدمه(. مای1996، آپادورای 1994، لش و یوری 199۵و  1990، یوری 1991
آیا در این نقطه شاهد یک فرهنگ جهانی » کند:این پرسش را مطرح می (۱۹۹۰جهانی )فرهنگ کتاب 

موضوعی شبیه به فرهنگ ملی نگاه کنیم،  عنوانبهپاسخ او این است که اگر ما به فرهنگ جهانی « هستیم؟
مستلزم توجه به حکمروایی جهانی است، چیزی که  گیری از فرهنگ جهانیجواب نه است. هر نقبی و ریشه

ی امکان وقوعش در آینده چندان دور از انتظار نیست. که به هر رو برهمگان واضح و مبرهن است که سلطه
ای ایجاد آمریکایی بر سپهر بازارهای جهان، که تحت عنوان انحصارگرایی، در ترکیب با قدرت صنعت رسانه

ی ایدئولوژی که همراه با را اشباع کرده، که این کار نه تنها به وسیله هاملتز گردد، فرهنگ بسیاری امی
ورزشی، موسیقی،  هماوردهایها، غذاهای حاضری، محصوالت فرهنگی تسهیل شده است: فیلم

ی این جریان به ارتباط یافتن نمایشی مردم با محصوالت آرایشی و دیگر محصوالتی از این دست. ادامه
بر اساس  شود، که این امر در ادامه به جایگیری ماتریس میللوکس( منجر میتجملی )ظواهر یک زندگی 

* Featherstone 



اهر ملزوم اجتماعی و فرهنگ های ظوو دیگر مالحظات در فراگشت جنی است، هنجارها، هاتخصص
کند. می تأکیدهای فرهنگ پایه مثابهبهی رایج ( بر اهمیت زبان محاوره1990)*انجامد. اسمیتمشترک آن می

انگلیسی یا  مثال  های خاص و مختلف هر زبان مشخص، ها، برآمده از کیفیتهای متفاوت زباناو بر استفاده
های خاص هر گذارد. به تعبیر اسمیت، این کیفیتمی انگشت، هازبان فرانسوی یا اسپانیایی و عربی و دیگر

های هستند. از دیگر سو، ظرفیت نهفته برای جهانی کردن رسانه اثرگذارها زبان در روابط میان ملت
برداری قرار گیرد تا تواند برای انشعاب دادن به زبان و فرهنگ محلی نواحی مختلف مورد بهرهالکترونیکی، می

 ی نبرد دومی برای این جنگ فرهنگی گردد.ه این شکل، زبان، تبدیل به صحنهب
رسانه فهم البته که این نقطه نظری جدید نیست، و ما را دست کم به یاد کار مارشال مکلوهان با عنوان 

 اندازد و کشف این نکته در چهل سال پیش که"پیام در اشکال رسانه است". به تازگی، مانوئل، می(۱۹۶۴)
های جمعی هیچ پیامی کاستلس، به این ایده رجعت کرده که پیام خود رسانه است، به این معنا که رسانه

کنند. همچنین ارتباطات درونی میان بایست آن را پذیرا باشند، ارائه نمیرسد مردم میآنگونه که به نظر می
دارد به بیان این نکته که" ما در درون ای، کاستلس را برآن میهای جهانی از طریق ارتباطات ماهوارهرسانه

کند و سپس شویم. این امر جهانی تولید میکنیم، اما به شکلی جهانی تنظیم میدهکده جهانی زندگی نمی
 (.1996 :341کند")کاستلس به در محل نصبش می

ها دهکند که به مدیریت تخصصی زیست واقعی توی جالب توجهی را خاطر نشان مینکته طورهمیناو 
 :364کنند")کاستلس مربوط است، اینکه "به شکلی نمادین همگی در چارچوبی از مراجع جهانی زندگی می

ی ملزوم خود هستند. که ، گرایشات طبقاتی، مدعی نفوذی فراتر از حوزهایماژها(. در جهان مجازی 1996
ی ی رسید به یک تاویل از ایدهکند که هرگونه کوششی برااین امر نقطه نظر بینادی کاستلس را بازگو می

بداند های فضایی را دال بر شکل خاصی از روابط اجتماعی شود که ریخت"فرهنگ شهری" از جایی آغاز می
از انباشت سرمایه  ایتازهبرآیند حاصل از برخورد میان جهانی سازی و کاال پرستی، افق  (. به هر رو،1ط ش )

درست کرده است، حال  †را به وجود آورده است که از خالل ایجاد جذابیت، از فرهنگ هم یک عاملیت تولید
ی استعمارگری فرهنگ خودآگاهی. در این فرآیند، ادامه گیریشکلبایست عاملی باشد برای آنکه فرهنگ می

دهد، که در آن هرگونه بازنمایی و امر زبانی، ژ، نشان میعامه، شکل نوینی از امپریالیسم را از ورای این ایما
 .اندیافتههایی در شبکه صنعت فرهنگ احاطه شده و تقلیل میانجی عنوانبه

ی نیروهای اقتصادی، کنترل سیاسی ی سوم، اقتصاد جهانی ابتدا به وسیلهبستر این فرآیند در هزاره عنوانبه
های لمللی بازار مبادالت جهانی اعمال کرد که این کار، تمامی نظامارا تحت لوای ابزارهای مالی و بین

سیاسی منفرد دیگر را تحت نفوذ خود گرفت. یک الزام کلیدی در اقتصاد جهانی وجود گرایشی است که میل 
خواهد کند، این به معنای آن نیست که اقتصاد جهانی میی تولید را تحریک میمراتبسلسلهبه فروپاشی فرآیند 

را در روند تکنولوژیک تولید یک محصول از میان بردارد، که در واقع مرتبط است با  مراتبسلسله

* smith 
 عاملیت تولید مانند عوامل دیگر تولید از جمله زمین. مترجم †



تواند بازار کار را ی بعد، میهای اجتماعی و فضایی تولید که در مرحلهدر نظام جغرافیایی و الزام مراتبسلسله
 در جوامع درحال توسعه تحت شعاع قرار دهد، که نظم نوین جهانی است.

داد مهم گره خورده است. یکم، با ایجاد اشتغال در صنعت فرهنگ با دو رخ ها،ملت-دولتدر درون 
(. معماری و طراحی شهری ب 2000، 1977اسکات سازی )حیطه تولیدات فرهنگی در قلمروی سرگرمی

امروز لباس فرم  اکشورههستند که با این موضوع در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند، چرا که بسیاری از  مسندهایی
الملل" را به تن دارند که بخشی است منتج و مهم از معماری مدرن که با فشار آوردن بر فرهنگ "سبک بین

ها شده است. های تاریخی ملتای، و ریشهمحلی، به تمامی، منجر به نابودی هویت ملی و میراث منطقه
آن هم در قلمروی مصرف(. )سازد معین میی فرهنگی را است که فرهنگ مشخصات تجربه نکتهدوم، این 

ترین فعالیت منفردی است که هردوی این موارد را در قالبی واحد از یک فرآیند اقتصادی گردشگری وسیع
کند. در این نقطه باید تفاوت، میان مهاجرت جمعی ثروتمندان یک جامعه برای یافتن جایی که امن ترکیب می

فقیرتر کشورها با هدف یافتن شغل، برای رهایی از محرومیت قائل شد،  آید، و مهاجرت مردمبه حساب می
، 1991 *برایتونشود )میلیون جمعیت است که هر روز هم به آن افزوده می 40که در اینجا، صحبت از 

 (.1997 ‡، راجیک و یوری1997 †، چامبرز1993و  1991فیثرستون 
جهانی  صورتبهست که گرایشی عجیب دارد تا های صنعت فرهنگ این اترین ویژگییکی از برجسته

خواهد تا شود میمصرف شود، به معنی این که هر محصولی که در حیطه صنعت فرهنگ تولید می
یک محصول جهانی معرفی گردد. چنین بازار پیشگامی در هیچ کجای دیگر قابل یافتن نیست.  خودخودیبه

های مد یا محلی باشد، برای مثال سالن کامال  تواند نمیپرواضح است که به هر حال، هیچ تولید کاالیی 
صنعت لوازم آرایشی در فرانسه، هنوز مجبور هستند تا مواد خام مورد نیاز خود را از سایر کشورها وارد کنند. 

 §ماالشکند )در بعد فرهنگی می غلبهگری را وابسته به روند سلطه ناخواه، سایر الزامات)این نکته( خواه
نفسه به ایجاد یک فرهنگ منجر (. حال آنکه در این نقطه بدون شک، تولید جهانی و بازار آن که به فی1996

بن، های آفتابی ریهای نایک، استفاده از عینکای که به دویدن با کفش، در دیگر سو، بنا بر میل همگانیشده
های مشابه وجود دارد، در مهای مشخص راک، و تماشا کردن فیلبرخی از گروه موسیقی گوش دادن به

 وضعیتی دوگانه با میل به داشتن تفاوت، موفقیت صنعت فرهنگ را ضمانت کرده است.
در این نقطه، پرسش بزرگی وجود دارد، که از اشاره درست پژوهش در حوزه صنعت فرهنگ به 

شود، گاهی مطرح میتولید کار روندهایهای فضایی تولید مادی محصوالت فرهنگی در افتراق با سازماندهی
شود. به موازات چنین فرآیندی از تولید، و به مصرف این محصوالت مشابه در حیطه بازار منتهی می

عکس آن است  کامال  ای بسیار دور با چنین نموداری از بازار، به حرکت در ماتریسی که گردشگری، در فاصله
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دهد تجربه است که اعتبار آن را هرگز اعتبار میکند و چیزی که به آن دهد و چیزی که تقاضا میادامه می
ی فرهنگی همین است، که در توان اغنا کرد. یک تفاوت مهم میان فرهنگ و کاالهای فرهنگی و تجربهنمی

 شوند.و از بین بردن مکانی دیگر می مکانترکیب با صنعت فرهنگ منجر به تولید یک 
هایی برای طیفی باورنکردنی چنین فرآیندی، که صحنهای است بر فراز طراحی محیط ساخته شده، هسته

ی شهری در تجسمی مادی برای مراتبی از کند. تولیدات معمارانه و ریخت پردازانهها ایجاد میاز فعالیت
، گردهماییها، مراکز ها، هتلها، گالریها، مراکز فرهنگی، موزه، منجر به ساخت فرودگاهعملکردها

شوند. درحالی که طراحی شهری، در هایی از این دست میها، و سایر محیطورانهای مضمونی، رستپارک
های بخش خصوصی و دولت، اصل، در کار بازنمایی سرمایه نمادین در تعادلی پیچیده است میان گرایش

های فردی و سازمانی، آن هم هویت ملی، جامعه مدنی، فرهنگ عامه و نخبه، کاالهای فرهنگی بازار، قدرت
 (.1994 *برینجمعی )توازن و هماوردی حساس با تاریخ، خاطرات، و امیال  در

 

 اصالت و بازنمایی نمادی
میالدی مورد بحث قرار گرفت و  80تا دهه  60دهه اصول فرهنگی، که در طول سه دهه از  تریناصلییکی از 

، نگاه کنید به 1970، پرین 1968دوکسیادیس بود )" †کم و بیش اثرش تا به امروز باقی است، مفهوم "جمع
اند که یک جمع موجودیت یافته را به کمک (. پایان این مباحث همواره با ارائه ظواهری همراه شده9فصل 

ی اقتصادی، های عملکردی آن مانند اندازه، شکل، ریخت، مطالعات جمعیتی، پایهپرداختن به شاخصه
مبنایی برای طراحان در ابعاد اجتماعی قرار  عنوانبهتوصیف کنند. که همیشه  ساختار اجتماعی و غیره،

گرفت تا تصمیمات طراحی خود را بر اساس آن اتخاذ کنند. در این روش که همیشه در مسیر تدارک دیدن می
 تأمینها، مراکز خدمات مدارس، فروشگاه)اجتماعی کننده رفاه  تضمین نهادهایترین برخی از مهم

ماند. در عوض، در این نقطه، انتقالی "طراحی کردن" جمع، در حاشیه باقی می یاجتماعی و غیره( است ایده
ی بر ایده سازی رسید، و در آن تمرکز بر مسئله )به جای جمع(ی مکان و مکانصورت گرفت که به ایده

(. در این نقطه، دو تا از 199۵ **، لیگت و پری1994 §، ماسی1993و دیگران  ‡کارتراست )هویتمندی 
ی اصالت و ترین مفاهیم که برای طراحان شهری بسیار حائز اهمیت است، که مرتبط است با دو ایدهمهم

 بازنمایی نمادی، در ارتباطی تنگاتنگ با نوروستانشینی/نوشهرگرایی، به حاشیه رانده شدند.
کار طراحی ی اصالت با تمامی ظواهر فرهنگی پیوند خورده است که از این رهگذر با تمامی ظواهر ایده 

گوناگون حقیقت و واقعیت  ترازهایای که گردد. این ایده منتج شده است از مراتبی از فلسفهشهری مرتبط می

* Breen 
† community 
‡ Carter 
§ Massey 
** Liggett and Perry 



ارتباطی که سفرکردن و گردشگری با هم دارند؛ و برای بازنمایی واقعی  مثال  کند؛ را برای تجربه کردن معتبر می
ایده همچنین مجاورت نزدیکی دارد با فرهنگ عالم کالبدی معماری، فضای شهری و منظرشهر. این 

پسااستعماری و بار گذاری مجدد اعتبار آن، در اقدامات عملی و محیط، که همترازی با کشورهای توسعه 
، 1994و  1978 *سعیددهد )کند، و هویت ملی را در رویارویی با جهانی سازی قرار مییافته را دنبال می

های پسااستعماری مسئله بسیار بزرگی است و با فوریت ظهور تقاضا برای (. این امر برای فرهنگ1994 †بابا
را بر بسیاری از کشورها به جا  تأثیراتشود. استعمارگرایی، در صدسال گذشته موثرترین می ترپیچیدهاصالت 

ست، به این معنی که تقلبی یا توان برخی از تجارب را فاقد اصالت دانگذاشته است. چگونه در این نقطه، می
زیرساختی برای  یمثابهبهی استعمارگری چیست؟ تا ساختگی هستند؟ به عبارت دیگر، سمت مفیدفایده

 برداری عقالنی در چارچوب حاکمیت و هویت ملی باشد؟معماری، نظام قانونی و اداری، و زبان، قابل بهره
این است که اصالت فرهنگی مورد نیاز که بر اساس  شودی اصلی که در این نقطه محل دعوا میمسئله

ی دیگری است دار؟ که نتیجهآید، یک اصالت تلفیقی خواهد بود یا یک اصالت لکهچنین اقداماتی پدید می
است ناشی از خطر نادیده انگاشتن امکان تغییر و توسعه فرهنگ، آن هم در دورانی که شرایط عوض شده 

کند پرداختن به ضروریات، به شکلی که (. آنطور که گوردون نات مطرح می9981 :21و دیگران  ‡آشکرافت)
اصلی امپریالیسم شکسته شود، در این نقطه بسیار راهگشاست. اولویت بندی و اقدام در جهت  قیدهای

های پایه را از قید امپریالیسم توان ارزشپرداختن به ضروریات، یک استراتژی مشروع است که به کمک آن می
ی فرعی این اقدام رهایی بخش ممکن است به آزاد کرد و به وحدتی در این خصوص دست یافت. نتیجه

های فرهنگی به یک میزان هایی نادرست بیانجامد، چراکه ممکن است نتواند در تمام پیکرهایجاد واقعیت
ال شود. این نکته به این نهفته در فرهنگ دوران استعار پایم هایارزشهایی انجام شود و در نتیجه در قسمت

شماری را برای طراحان های بیایم. تمامی این مالحظات پرسشمعنی است که ما ستم را با ستم پاسخ داده
کند که ها مطرح میی طراحی و توسعه شهرها و شهرستانشهری در سرتاسر جهان در خصوص دو مقوله

 راحان به همراه داشته باشد.ممکن است کارگزار متفاوتی در کشورهای گوناگون برای ط
ی گردشگری گره خورده، پیشروی ی اصالت به مقولهی فرهنگی مدرنیسم، در سپهری که مسئلهبر گستره

توان بررسی کرد. فاز یکم، اصالت صحیحی بود که بر اساس جستجو برای گردشگری را در پنج شاخص می
ایی که در ابتدای مسیر توسعه قرار داشتند کسب هدسته جمعی از فرهنگ بازدیدهاییافتن تجربه از خالل 

ای از اصالت" شد و در طی ده سال پس از جنگ ادامه داشت. فاز دوم، فاز نامعتبری بود که به " خالصهمی
های گردشگری مدرن در این تقسیم بندی جای (. به تحقیق، تمامی گونه1989 §مکانلشد )موسوم 

شدند. نگاه گردشگران ضور پرتعداد خود نسبت به اعتبار آن قانع میگیرند، که گردشگران در جریان حمی
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دادها و ابزار و لوازم که به وضوح اصیل نبودند، اما های بازسازی شده، رخشد به سایتمعطوف می
ی "پساگردشگری" در کردند. واژهناخواه در بستری دلپذیر و جذاب به بازدید کننده یک اتمسفر را القا میخواه

کند که افراد به درون خود وضعیت واقعی زندگی در یک ن وضعیت به آن شکلی از گردشگری اشاره میای
( در 199۵ :140یوری )سازد. شوند که فاز سوم را میاقلیم فکری و فرهنگی متعلق به یک بوم دیگر وارد می

 نویسد:خصوص این فاز چنین می
ها در آن امکان بازی شدن دارند و بسیاری از بازیحظ پساگردشگری در این نکته نهفته است که جمع 

دانند که روستای کوچکی که ساکنانش همگی ماهیگیر وابسته به اصالت تجربه نیست. پساگردشگران می
و تمیز را امروز  ترگردشگریها شود. آناش از گردشگری قطع شود نابود میهستند در صورتی که عایدی

دهند، که ها انجام میای است سوای آن بازی که آندانند، که بازیام میبخش دیگری از فرهنگ عو صرفا  
 ی پست مدرنیستی است.سمت دیگری از تجربه

گذرد، چشم کوچک به فاز چهارم، که از مسیر پساگردشگری میاین نکات درست هستند اما یک گوشه
نی، در مقیاسی بی سابقه هرگونه های مضموها یا پارکرساند که ساختن تمامیت سایتما را به جایی می

 (.8نگاه کنید به فصل زنند )ارتباط با مفاهیم برساخته از معنای اصالت را پس می
های نویی که مسافران را سوار بر یک کشتی، اند، برای مثال طرحها پیش از این موجود بودهبرخی از این

داد و مسافران هرگز می رخدر کشتی  صرفا  بردند و گردشگری همچون یک شهر با خود به این سو و آن سو می
کردند. هایی پیشرو ارائه میا کیفیتهایی متفاوت بشدند. مراکز خرید وسیع، که تجربهدر مقصدی پیاده نمی

جایی منحرف گاه" که مسیر را از هدف اصلی یک فرودگاه، یعنی جابه"مضمون مثابهبهی فرودگاه و ایده
میلیارد دالر آمریکا  7ای معادل اکنون با صرف هزینهای که از چنین دیدگاهی برآمده است و همکرد. پروژهمی

 خیرهر دوبی است که با هدف جذب گردشگران از سرتاسر جهان، ابعاد ساخته شده، یک مرکز خرید د
ها، و خط های مضمونی، هتلای متشکل از پارککند. مجموعهای را از یک نمایش کوته فکرانه ارائه میکننده

میلیون توریست را  1٥ی فرمول یک که شش سال زمان صرف ساخت آن شد. این مجموعه امروز مسابقه
 (.Asia financial Review, 27 October 2003کند )خود جذب میساالنه به 

ی در مقابل واقعیت در فضای مجازی انجامید، به ساخت گزینه واقعا  ی گردشگری، فاز پنجم از تجربه
ای و های رایانهی از میان رفت، که با ارتقا یافتن پرداختکلبهجایی که هزینه، مخاطرات و مشقت گردشگری 

(. در این هنگام، مفهوم اصالت 1996 *بوگارداست )ی آن امکان پذیر شده ساخته شده به وسیله ایماژهای
توان آن را از اصالت جدا ، هرگز نمیخودخودیبهکند. سومین مفهوم مهم، که ای پیدا میی معنای تازهکلبه

های نمادی مرتبط هستند، مای با مادیات و نظاکرد، بازنمایی نمادی است. اصالت و تجربه، به شکلی چرخه
ترین کنند. محیط ساخته شده به تحقیق، یکی از مهمکه بر "دیگربودگی" و مغایرت در ابعاد وسیعی داللت می

های چنین امری است. برای طراحان شهری، اعتبار و بازنمایی نمادی، در این جا این ایده را بیان مصداق
رای ابراز یک معنای مقبول افتاده در یک ریخت معین کند که طراحی شهری کوششی است نمادی بمی

* Bogard 



ی معتبر، یک قید انکار ناپذیر در روش مکان است، و مکان سازی مرسوم تنها شهری. آشکار سازی تجربه
 شهرهابازنمایی تطبیقی در جریان طراحی کردن  روندهایی وسیع کلیدی در گستره هایخروجییکی از 
که دیدیم، این یک تعیین محدوده کردن، میان مراتب گوناگون گردشگری جهانی و فضای  طورهماناست. 

از مراتب اصالت  ترمهمکند"مکان ( اشاره می1993 :12هاروی )که  طورهمانزیست روزمره ساکنان است. 
و به ساخت مکان  اجتماعی است-سیاسی روندهایشروع  یافتن از طریق سکونت کردن شد که آغاز آن با

پردازد، چیزی که به احتمال شود" هاروی در این نقطه به جستجوییی برای ظواهر اعتبار جمع میمنتهی می
 (.1982 *برمنبود )تنها امکان پیش از سرمایه داری برای بر انکسار نیروی کار، فراغت و زندگی بومی 

انه نبوده است، و به ذن قوی، بخشی از سرشت از این بابت بیان و بازنمایی نمادی، یک فرآیند خودآگاه
توانیم از خالل نگاه به سازمان و کرده. از دیگر سو، ما میطبیعی بروز پیدا می صورتبهحیات ساکنان بوده که 

منتج  ابدا  تجانس بازنمایی نمادین را با زندگی رومزه ببینم و متوجه شویم که  ای فرهنگ چوپانی،طراحی قبیله
ی بازنمایی نمادی در جریان ی هنری نبوده است. این فرآیند به خوبی در کتاب اولی که به مقولهاز یک گونه

ی توانگری ( توصیف شده است. در نقطه پدیده1977 †اولیورسمبل )سرپناه، نشانه و فرآیند طراحی پرداخته، 
شود. که روی هم رفته مراتب و ارتباط آن میان فرهنگ و زندگی رومزه و ساختار نمادین واقعیت و فضا بارز می

شود، های مرتبط با محیط ساخته شده در کشورهای توسعه یافته هم تراز میمختلف توسعه، که به تخصص
های هوشمند سرمایه داری، سیاست و اقتصاد خود به خود، در جریان روند ای از شاخکدر خالل حلقه

ی طبقاتی، گیرند، که از مهمترین ظواهر چنین امری، آغاز جامعهساخت و ساز محیط ساخته شده شکل می
کنند که چگونه این به ما ثابت می 8و  7ی دولتی است. یک نگاه اجمالی به جداول و قدرت سرمایه و اتوریته

(. بازنمایی 1987 :7 ،146کاتبرت شد )در جریان پروژه مسکن اجتماعی هنگ کنگ وارد عمل  روند
یک ریخت شهری دارد، که در هیچکدام از  نهاییای با تاویل ها درگیری جدینمادی، در هردوی این

ین نقطه با ها خودآگاهانه در فرآیند طراحی موجود نیست. به عبارت دیگر، طراحان شهری، در ابازنمایی
معضالتی الینحل با  مثابهبهشوند که به بازنمایی فرهنگی مربوط است، که رو میای تکراری روبهمسئله

شود. زمانی که من کرسی تدریس در مقطع کارشناسی ارشد توسعه و طراحی ابزارهای موجود ارزیابی می
های لیدی ایفا کردم، ما یک سوم از پروژهشهری در دانشگاه ولز نو را داشتم، جایی که ده سال در آن نقشی ک

سالیانه راهبری  طوربهی آن را فاز بندی کردیم. در طول این دوران، دو برنامه اجرایی جنوب شرقی آسیا و حومه
ها، ما با یک وضعیت شدند. در تک تک نمونهشدند، که بالغ بر بیست پروژه در پانزده کشور را شامل میمی

بخش  نهادهایالمللی، دستگاه فدرال، دولت و حکومت محلی، های بینو با آژانس واقعی درگیر بودیم
کادامیک، و حتی در برخی مواقع  (. در 2001کاتبرت شدیم )وارد چالش می زمانهم طوربهخصوصی و آ

الی و این میان دو پروژه به سبب روابطی که میان اصالت و بازنمایی نمادی در آن وجود داشت و به ترتیب در ب
بودند که  بارزترها، در جریان بودند، در مقایسه با سایر پروژه 1998و  1997های بیروت در خالل سال

* berman 
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، سومهای نمادینی فروریختند. ی به جا مانده از آن در چنان یادمانپرشکوه امپراطوری و این که چطور خاطره
ی توانست برای بسیاری از موارد استفاده، که برای آن تقاضا وجود داشت بازسازی گردد. گزینهمحدوده می

انتخاب شد، این بود که کل محدوده از آنچه که تخریب شده و به گذشته  ، که برای اجرا همچهارمطراحی 
ای موزه مثابهبهروند در یک موزه، تعلق دارد پاکسازی شود اما خاطرات جمعی که در این جریان از بین می

 هایها شامل طراحیای ارائه گردند؛ این رسانهبرای خاطرات جمعی، گردآوری شوند و به شکل چند رسانه
شد. شد که محدوده در آنها در شمایل تاریخی و اصیل خود بازنمایی میاصل به جا مانده از گذشته هم می

توانست امیدی ایجاد کند برای بازسازی یک نسخه المثنی از ریخت تاریخی گذشته نواحی این کار می
خدمات رفاهی این جمع را کرد و توانایی ارائه کردن ها، اما ریختی که به تشکیل یک جمع کمک میحوضچه

برداری از اصالت به ارث رسیده از معماری گذشته بود ی بعدی که به آن پرداخته شد، بهرههم داشت. مسئله
و منعطف، استفاده شد تا در چندین و چند شکل متفاوت پاسخگوی  یافتهالگویاستحالهیک  عنوانبهکه از آن 

()نگاه کنید به تصویر 2001کاتبرت باشد )های مختلف هم ربریهایی با کانیازهای گوناگون برای ساختمان
24.) 

ی اصالت و بازنمایی نمادی را، از خالل بررسی پروژه طراحی شهری که توان مسئله، میوم نیزدر مثال د
داشتیم، مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بیروت  بر عهدهما کار مهندس مشاوری آن را در بیروت پایتخت لبنان 

در آن زمان تحت حراست نظامی بود، و شورای شهر مسئولیت بازطراحی آن را برای تبدیل به یک مرکز جدید 
برای زندگی شهری تقبل کرده بود. بسیاری از نواحی شهری و مهمترین مراکز و مناطق توسعه تجاری شهر در 

ادامه یافته بود. در  1990شروع شده و تا سال  197۵رفته بودند، که از سال جریان جنگ داخلی از بین 
کرد، و طرحی که ما ارائه کردیم، همان محور سبز معروف که منطقه مسلمان نشین را از مسیحی نشین جدا می

چنین از گرفت. این محور، هممرکز شهر مورد استفاده قرار می عنوانبهاز شرق تا غرب شهر کشیده شده بود، 
کرد، جایی که درآن زمان وسط قلب تجاری شهر یعنی مکانی که به میدان مارتیر معروف بود عبور می

در حال متروکه و مخروبه شدن بود. پروژه در مواضع در کار بازطراحی میدان و حوزه بالفصل آن  تدریجبه
 نگاه کنید(. 2۵به تصویر شد )متمرکز 

گرفت، ای از محیطی بود که در آن خاطرات جمعی شکل میل، نمونهاین میدان تا پیش از تخریب کام
با عدم  مسئلهیک چالش باشد، بنابراین،  تنهاییبهشد تا جانمایی هر بنا در اطراف میدان، خود که موجب می

ی اول، با چگونگی امکان بازنمایی امکان ساخت مجدد میدان درگیر شد که بسیار هم جدی بود. که در وحله
خورد، و این که تاریخ از برای کیست؟ چیزی که در این نقطه فرهنگ لبنانی با آن دست به یخ گره میتار

گریبان است این است که اعتبار این فرهنگ از کدام یک از ادیان اصلی ساکنان، یعنی اسالم یا مسیحیت 
فته از سالها استعمار برخاسته است؟ از طرف دیگر لبنان دارای یک فرهنگ پسااستعماری است که نشات گر

های ی سکونت در این محدوده به عصر آهن در زمانباشد. همچنین سابقههای مختلف میتوسط قدرت
های روشنفکرانه لقب "خاوری" اطالق گشت. و در قرن اخیر به فرهنگ آن در جریان گفتمانبسیار دور بازمی

ه بر این کشور، این میدان محل اعدام بسیاری از ی حکومت عثمانی ترکیشده بود. از دیگر سو در زمان سلطه



رو بودیم که از یک طرف میدان را به نمادی های سیاسی بود. در این نقطه ما با یک پارادوکس روبهشخصیت
و  تفرقهای از شقاوت، کرد و در وضعیتی دوگانه، آن را به نمایهاز هویت ملی، ایثار و شفقت تبدیل می

را  مسئلهبود که حل  زمانهم صورتبهدر بستر خاطرات جمعی یادآور آجر و خمپاره خودکامگی. این میدان 
 (.27و  26های نگاه کنید به شکلکرد )به شدت مخاطره انگیز می

 نوشهرگرایی/نو روستانشینی
بندی شده در قالب گردشگری، ما های بستهمادی و کاالیی کردن تجربه کاالهایدر هماهنگی با تولید 

موازی در جهت چنین جغرافیاهای و تولیداتی که به همراه ظواهرشان در هر دو حوزه پدید  طوربهست بایمی
آمده تغییر مسیر دهیم. اما هرگونه مقایسه میان یک دوتایی شامل یک جغرافیا و تولیدات فرهنگی مرتبط با آن و 

گیرند. در تولید دور از هم قرار میای بسیار ظواهر یک جغرافیا بر بستر یک صنعت گردشگری بزرگ با فاصله
گیرد. در ای صورت میرسد، چرا که یک تولید کارخانهمادی کاالها، تجربه تولید شده به فروش نمی

ها، های مضمونی، پالژها، دریاچهها، پارکخطوط هوایی، هتل)گردشگری گردشگری، موضوعات 
شود. در تک عرضه می استرسند، که اینجا تجربه های معماری شده و غیره( نیستند که به فروش میمحوطه

تک موارد، تنها جغرافیا حد غایی نیست، که درواقع، اثر نهایی و اندرکنشی که با محیط ساخته شده اتفاق 
یابد، و ها متفاوت است. در چنین وضعیتی است که معماری بسیار اهمیت میبا سایر نمونه کلبهافتاده 

معماری  عنوانبهتواند مدرنیسم، میای، پستگذارد،"با نگاه از چنین دریچهبیشترین تاثیر را بر تولید می
 (.1996 :420لحاظ گردد")کاستلس  *هافضای جریان

های پرتعدادی هستند که مدرنیسم، دارای ساحتهری، درخالل پستهای معماری و طراحی شپارادایم
المللی است موسوم به" موارد، وجود یک ایدئولوژی بین ایناند. اولین به شکل ضعیفی با هم ترکیب شده

سبکی است که  تقلیدهایهای برآمده از های وسیعی از التقاطایدئولوژی پست مدرن "، که شامل طیف
ی دهد. دوم، درنوردیدن هژمونی زیباشناختی غرب به وسیلهگزین را کنار هم قرار میهپراکند ایماژهای
در آثار معماری، طراحی ظواهر  یک قدرت اقتصادی است که عنوانبهفرهنگ آسیای جنوب شرقی  نمودهای

لمللی گردد و انام و نشان بینکند، بی آنکه بدل به یک مرداب بیفرهنگی و مکانی این حوزه را بازنمایی می
(. 1994 †اسکوییرزند )وابسته آن را پس می اروپاگردیزیباشناسی انتزاعی عملکردگرایی معماری غربی و 

ی طراحی منتج، که در مقدمه خودم هم سوم، وجودیافتن مفهوم نوشهرگرایی در این بین است در معنای فلسفه
(. این جنبش یک واکنش دوشعبه 1994، کاتز 1994 ‡آریداک و شرمینداشتم )بر این کتاب به آن اشاراتی 

هم شهرنشینی و هم حومه نشینی، که به درک احتیاج سه کیفیت  مثابهبهی زیستن ی دوگانهاست به شیوه

* Space of flows که فلسفهی مورد نظر کاستلس است برای پرداختن به جامعهی شبکهای و جریان اطالعات. کاستلس در 
داند. مترجمها میی معماری امروز را طراحی فضای جریانبرخی از آثارش، وظیفه  

† Squire 
‡ Audirac and Shermyen 



های طبیعی؛ که نائل آمده است: معنای جمع، حس مکان، و حفظ حریم محیط شهرهاابتدایی در 
در آسیا و سایر نقاط دنیا که  طورهمینو  شمالی یافت و اروپایتوان در آمریکا های معاصر آن را میخاستگاه

 (.29و  28های نگاه کنید به شکل)گرفت به سرعت مورد پذیرش قرار 
ی و هم در اقدامات خود، واپسگرایانه عمل کرده است، چرا که از این این جنبش تا حدی، هم در فلسفه

از مقوالت اقتصادی، امنیتی و سایر ملزوماتی که ریخت شهرها توان فارغ کند که جمع را میایده پشتیبانی می
چنین نگرشی چه بر سر  تأثیراتتوان مشاهده کرد که را در طول تاریخ پدید آورده طراحی کرد، که امروز می

 های این جنبش آورده.پیشروی
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Leung. Reprinted by permission of the Faculty of the Built Environment. 
های روستایی کاوشی اندک، اثر گردشگری جهانی بر تولیدات فرهنگی و ریخت ساخته شده در محیط

های از محیطکند، جایی که مسافران بر سر آن دستهمشخص در جوامع توسعه یافته غربی روشن می طوربهرا، 
دارند. من برای اند که هنوز کمی حال وهوای قدیمی و فئودالی روستایی کشورهای خودشان هوار شده

شوم که در جریان مطالعات اقتصادی و فرهنگی توصیف بهتر این پدیده، بر مشاهداتی متمرکز می
(. این نوع از نوروستانشینی برای بقا، برخط نادرستی قرار 1997کاتبرت اند )نوروستانشینی به دست آمده
است های بومی کشیده شده نیاز به فرهنگو  تفاوتالمللی و جستجو برای یافتن گرفته که میان گردشگری بین

 ی هند، مالزی، اندونزی، استرالیا، و سایر نقاط دنیا(.نگاه کنید به تجربه)
المللی فرهنگ قرار گرفت، که به ی اقتصاد بینتحت سیطره مقولهیک راه و رسم اجراگر، این  عنوانبه
خوانیم، که نه به تمامی، اما بر ایی نوین میها را فضاهای روستگیری فضاهایی منجر شد که امروز آنشکل

اند. این اتفاق که ها، خواه در بیانی کالبدی و نمادین بنا شدهفضایی از فعالیت الگوهایای تجریدی از هندسه
گزین یا، به بیان بهتر، جستجو برای یافتن های پراکندهمدرن و گردشگری محیطاز برخورد میان فرهنگ پست

خواهد دیگر دیزنی" است که مدام می هاینسخهداده است، گرایشی به ساختن "تر رخیبهرچه پرت و عج
زده تماشاچی و جمع کند و گریه جمع کند. برای فراتررفتن در بررسی این مقوالت، های مصیبتبرای پهنه

 دادهاییرخرا  هاآنی یک مسئله دانست، تا آنکه، بایست نوشهرگرایی و نوروستانشینی را دوروی سکهمی
 جداگانه پنداشت از آنچه برپهنه اقتصاد فرهنگ این سیاره در حال وقوع است.

تولیدات جهانی سازی در نظر بگیریم، توافقی نهایی  عنوانبهمادامی که نوشهرگرایی و نوروستانشینی را 
نی زندگی گردد. )اینکه( نوشهرگرایی، به روشنی واکنشی طبقه محور است به معضالت شهرنشیحاصل می

کالنشهری در دوران پست مدرن، که رویکردی ایدئولوژیک است. )از دیگر سو( نوروستانشینی نعوظ 
ای از دنیا برای های هرگوشهاطالعات( فعالیتوب )ی جهانی مدرنیستی است. جدای از پهنهتولیدات پست

گردد. نوشهرگرایی اشتراکی میشود، و از اینروست که به بازشکل دادن فضاها منجر این منظور انتخاب می
ها سهمی را از گردشگری المللی برای توسعه اقتصاد فرهنگ، که هردوی ایناست بر مبنای یک احتیاج بین

های نوروستانشین در شده در محیطجهانی برای خود در نظر دارند. شش تاویل مهم در مورد ریخت ساخته
 .اندشدهپایین ذکر 

برمحوری از ساختار دوتایی  ایشبکه صورتبهکاالیی کردن فضا  درآمیزی و تقویت شکلی از .1
 شهری، از خالل تولیدات و گرایشات صنعت فرهنگ.-روستایی

شهری را هم فراچنگ آورده تا معماری و ریخت کهطوریبهجهت دهی به تولیدات کاالیی،  .2



 کند. عرضهفرهنگی را در آن  نمودهایها و نشانه
 کردن بازنمایی تفاوت در زیست شهری و روستایی. کمینهی اطالعاتی برای هااستفاده از استراتژی .3
های فرهنگی اماکن مختلف برای انجام فعالیت فردمنحصربههای برداری هوشمندانه از ویژگیبهره .4

 های گیاهی و جانوری و غیره(.ها، معماری، گونهمناظر، سنتسودآور )
الفبای طراحی معماری و  مثابهبههای سنتی و کهن و ریخت نمادهابرداری نوستالژیک از بهره .۵

 طراحی شهری.
 یت یک محیط و سبک زندگی جاری در آن.کلبهی "میراث" برای پوشش دادن بسط معنایی واژه .6

یافته نشانگر های بومی در دل جهان توسعهفرهنگ عنوانبهبیان کالبدی نوروستانشینی، در ذات خود، 
های مرتبط با آن است، که در جریان پساگردشگری و صنعت فرهنگ ها و کنشپایداری هویت فئودالی، سنت

ها، پس از دوران استعمار شکل جدیدی از ی ملتای توسعهشروع به دگرشکل شدن کرد. سنجشگری منطقه
کشد، که بیست سال پیش، به خوبی در کارهای کنت فرامپتون تشریح بال میزور یا یک هویت جدید را از دن

(. فرامپتون از عبارت 1988، 1983 *فرامپتوناست )هایی شده، چیزی که امروز هم برای ما دارای انگیزش
کند که در آن یک فرهنگ محلی وابسته به معماری ای" برای اشاره به وضعیتی استفاده می"سنجشگری منطقه

ای مانند یافته توسعه کشورهایمخالف وابسته به هژمونی قدرت است. در  نمودهایه سختی در جدال با ب
ابزارهای درافتادن با ایدئولوژی استعمارگر  عنوانبهشهری مالزی، اندونزی و ویتنام، از معماری و ریخت

پدید آید و در بعد منظر هم جمعی  معانیی با آن هویت ملی و یک تداعی استفاده شده است تا در مقابله
( دید، جایی 1999دیگران )و  ‡( و هاستر1988)†توان در کارهای کاسگراو دانیلزهای مشابهی را میدیدگاه

گرایانه شده که نوشهرگرایی تحت لوای رویکردی حفاظت محور واکنشی بر مبنای گرایشات فردی و تفکیک
طلبی های توسعهدندهتواند حرکت چرخزاست و میدارای ظرفیتی تحول نوروستانشینیاست، جایی که 

شناختی فضا، بیان نشانه نظامهای ساختاری از شتابزده را کندتر کند. به هرحال، همچنان در چنین شکست
 های سلطه پابرجا هستند و این سخت ملموس است.ابقامندی از فرم

* frampton 
† Cosgrove and Daniels 
‡ Hoster 
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 فصل ششم
 جنسیت

داری است و زنی که کار ی سرمایهی جامعهکند بردهکسی که کار می
 ی آن برده اولی است.کند بردهمی

 جیمز کانالی 

 ی گمشده، مولفهجنی استمقدمه: 
ای تنگ از تا همین چند صباح گذشته، تاویالت برآمده از ارتباط میان جنسیت و فضای شهری، در حیطه

هم به شکلی عمومی، محدود داری و زندگی شهری، آنروابط میان تعامالت اجتماعی در بستر جامعه سرمایه
های ی از برنامهکلبهی، کاری خاصی طراحی شهری، این مفهوم با ویژهی دانش رشتهشد. اما در حوزهمی

، تنها ژورنال طراحی شهریترین نشریه تخصصی در این حوزه، است، و مهمآموزشی دانشگاهی حذف شده
ای بر جنسیت در جهت سنجشگری دیباچهدر دو مقاله طی شش سال گذشته به آن پرداخته است: "

(. نشریه 2001 †وس")کالاز تجرید به ملموس( و "الف 1999*")دی فضای شهری سازیخصوصی 
 ‡باولبیاست )، در دو شماره به مواردی در خصوص جنبش برابری زنان پرداخته محیط ساخته شدهتخصصی 

( اما تا پیش از این زمان، مسائل خاص زنان به تمامی مسکوت مانده بود. با آنکه این 1990و  1984
 وجههیچبهشدند، ی شهری درگیر میی زن در تجربهها، با مسائل خاص و جزئیات مربوط به سوژهپژوهش

شهری تا جغرافیای انسانی  شناسیجامعههایی از قبیل از ادبیات موضوعات رشته ایبدنهنتوانستند خود را در 
و مطالعات فرهنگی جای دهند، که در بیست سال گذشته به شکل چشمگیری در دسترس همگان قرار گرفته 

های جنسی و تفاوتهایی قرار دارد که در مقاالتی با عناوینی شبیه به " است. این دانش عمومی در احاطه ایده
جنبش برابری زنان اصالت تجربه و جغرافیای روابط ( و" 9921 §")ناپداریتکاپوهای فضا در جامعه سرمایه

 عنوانبه 1کدام از متونی که در جدول شماره تر، هیچاند. از آن مهم( ارائه شده1993 **مکداولاجتماعی")
نیستند، تا پیشروی  روروبهای اند، با چنین مسئلهجریان اصلی ادبیات موضوع طراحی شهری فهرست شده

تر کنند. اگر قائل به جدایی دانش معماری از طراحی شهری باشیم، متوجه خواهیم شد که خود را ساده
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تری در طراحی ساختمان با توجه به الزامات جنسیتی است. کتاب داالرس ی روشنمعماری دارای کارنامه
در این زمینه ، به شکلی نمادین کتابی است که آغاز یک آگاهی (۱۹۸۱خانگی )انقالب کبیر با عنوان  *هایدن

، (۱۹۹۲کاالمینا فضا )جنسیت و اند، مانند به طبع رسیده اخیرا  ای که دهد، و کتب مفید فایدهرا نوید می
به تشریح  (۲۰۰۰رندل و دیگران معماری )جنسیت، فضا و ( و 1996)آگرست و دیگران †جنسیت معماری

ناخواه، چنین وضعی نشانگر آن است خواهپردازند. زدایانه و طراحی میی درونی شده فضای جنسیتمسئله
های اند تا به مصاف جنسیت و تفاوتشهر، الجرم مجبور بوده که طراحان شهری برای رسیدن به شکل یک

ها از این آگاهی آشکار است. که شاید به سبب حجم زیاد بهره بودن آنجنسیتی بروند. همچنین به وضوح بی
بر آن غالب  ی دانش طراحی شهری وارد وبه بدنه هاحوزهاست که از سایر هایی بوده ی از مولفهتوجهقابلو 

جایی که شایستگی آن را دارد(، دهیم )روی طراحی شهری قرار شد. اما برای آنکه این الزام را درسر راه پیش
آن نظر افکنیم به  شهر و تفاسیر طراحی برآمده ازبر ریخت تأثیراتنیاز داریم تا پیش از آنکه بر برآیند اثرات این 

شکلی اجمالی مروری داشته باشیم بر روابط میان جنسیت، پدرساالری، سرمایه داری، شهرنشینی و تولید 
 فضا.

 جنسیت و جامعه
از ابتدای پیدایش، جنسیت تضادی اجتماعی بوده است، که برپایه بازشناسی دو جنس زن و مرد از یکدیگر 

های میان دو مفهوم نرینگی و ظرافت زنانه در جریان اجتماع استوار شده، که تضاد برآمده از آن هم به تفاوت
علم ژنتیک به شکلی مصنوعی قابل های گردد. جنسیت من و شما امروزه به مدد پیشرفتپذیری افراد برمی

گیرد. چیزی که برای مهندسی است، که آن هم برای مطابقت یافتن نیاز والدینمان پیش از تولد انجام می
(، که در 1998هاپکینز جنس )/ماشینای به نام زنی بود، یعنی ایجاد ماشین سواکنندهبسیاری قابل گمانه

گ، جنسیت و فناوری درگیر بودند. حال آنکه که چنین تفاوتی به جریان تحقیقاتی به کشف رسید که با فرهن
رسد، اما درواقع علم بیولوژیک به مسئله بیشتر دامن زد. اگر بخواهم نظر ناشی از جبریت بیولوژیک انسان می

ها سه جنس و گاه چهار جنس بر اساس کمی بیشتر توضیح دهم، باید به قبایل سرخپوستی اشاره کنم که در آن
یافتند. مفهوم پایه نرینگی و ظرافت قابل شناسایی بود که زن و مرد در دو سمت این تقسیم بندی تعین می دو

 شدند.های جنسیتی به رسمیت شناخته میدر این جوامع اقلیت
ها به در نظام سرمایه داری، روابط دارای کدهای جنسیتی حاصل از قیاس زن و مرد هستند، و اندرکنش آن

ی بحث ما در این نقطه، برای پرداختن به مالحظات مذکور، گیرد. هستهو سخت صورت می شدت پیچیده
 گردد:ی اجتماعی، یک الزام مستقل است، به شکل زیر تقسیم بندی میکه در کنار طبقه

رسد پرداختن روابط طبقاتی بی "روابط جنسیتی"، "روابط زن و مرد"، و " روابط طبقاتی". که به نظر می
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 طورهمین، 1992 :6۵2 *ناپاست )ای نسبت به سایرین همواره در اولویت قرار گرفته وجیه منطقیهیچ ت
نوعی جبریت  عنوانبهی اول، همواره ، از آنجا که موارد ذکر شدهترساده(. به عبارت 1۵نگاه کنید به ط ش 

رود ایم. ناپ به سمتی مید کردهای فردی برخوربیولوژیک پذیرفته شده است، ما با این کیفیات همیشه به گونه
گیرند، بعد اجتماعی تا به ما ثابت کند مادامی که جنس زن و مرد، به شکلی مرسوم در کنار یکدیگر قرار می

گیرد. عناصر دیگری مانند نژاد، طبقه، و قومیت به ها را در بافت خود یکسان درنظر میهمواره با قدرت آن
نوع بشر اهمیت دارند. از آنجا که این روابط به الزامی در چگونگی پیکره همین اندازه در مورد شکل ذاتی 

شوند، بعد فضا در درون کلیت برآمده از الزامات مورد نظر، داللت گری گسترده برای بندی فضایی تبدیل می
 **، النگهارست199۵ §، ناپ1990 ‡، باندی1988و دیگران  †لیتلکند )جنسیت زدایی روابط لحاظ می

دهد، جنسیت من و شما های جنسیتی قرار می(. بنابراین، به همان اندازه که هر جامعه افراد را در مدل2002
در درون مدل دوقطبی نرینگی/ظرافت زنانه درآمده است.  متغیرهادر جریان زندگی، در تسامح با بسیاری از 

های مهمی در تفاوت گیریشکل ازآنجا که مفهوم جنسیت، مورد مجادالت فراوانی قرار گرفته که منجر به
های قدرمتندی شده بصیرت پدید آمدنمیان مواضع نظری پژوهشگران فمنیست شده، این خود منجر به 

ایجاد خودشناسی  فرآیندهایی پراهمیت نیروی کار، نمادهای جنسیتی و است، یعنی جایی که سه مقوله
(. به همان 1993 :162مکداول دهند )جنسی شکل می-ی اجتماعیبندی شدهجنسیتی به ساختار بخش

های جنسی میان زن و مرد درگیر شدند، این حوزه توسط زنان اندازه که نویسندگان مرد با مطالعات تفاوت
تر شد. در خالل جنبش برابری زنان با مردان، چهار موضع مرکزی را بدیهی فعال کامال  نویسنده نیز به دالیل 

تلفیقی یسم رادیکال، فمنیسم مارکسی، فمنیسم لیبرال و نظریه نظام توان مشخص نمود، شامل فمنمی
اند و کوشش ( سرشت جنبش برابری را مورد بررسی قرار داده1996)‡‡(. دیگرانی مانند الول1990 ††والبی)

مدرنیسم، پساساختارگرایی، تفکر فوکویی، مارکسیسم، پستکنند )های آن را مشخص اند تا محدودهکرده
 طوربهوابسته به روانکاوی فردی و غیره(. تسلیم شدن در برابر هرگونه تقلیل گرایی در خصوص جنبش برابری 

ساز است. چراکه این جنبش به همان اندازه که با مارکسیسم در مالحظات ستیز طبقاتی، شرایط جد مسئله
گیرد که پدرساالری نام دارد. چراکه ای دیگر، در مقابل آن نیز قرار میکند، در مرحلهراهی میتولید و... هم

کند، بر بنیادگرایی مردان و برتری جویی از خالل ی نابرابری جنسی تمرکز میفمنیسم رادیکال، بر مسئله
فردی بررسی ای میانهی رفتارهای شخصی و کشمکشای را از دریچهپدرساالری. فمنیسم همه جور سلطه

هایی از خشونت که با این موارد درگیر هستند، از اقتصاد سیاسی کند: جنسیت، زیست خانگی، و شکلمی
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ترین و شرایط کار. "عمده دستمزدهاهای کاری، تا تفاوت در پایگی زنان در محیطروابط نیروکار تولید، تا دون
برای جهانشمولی آن است، که ناشی از نگاه تقلیلگر رویکرد  ی انتقادات فمنیسم رادیکال نبود امکانیمسئله

های زنان و و طبقات اجتماعی، تفاوت هاقومیتتوان برپایه آن در تمامی است به مسائل بیولوژیک، که نمی
(. فمنیسم رادیکال، همواره گرایش به نادیده انگاشتن مالحظات 1990 :3والبی نمود )مردان را مشخص 

گرایش به نادیده گرفتن اهمیت کار خانگی در  طورهمینفمنیسم مارکسی داشته است،  ینظری برجسته
شرایط تولید سرمایه داری". فمنیسم مارکسی دارای مالحظات خانوادگی است، که به بازتولید بیولوژیک 

برای نیروی کار یابند و نوعی از تداوم تضمین انجامد، آنجا که کودکان در کانون خانواده رشد مینیروی کار می
 عنوانبهداری (. فمنسیم مارکسی، به سرمایه1996 :310گیرد )الول در درون این ساختار شکل می

های جنسیتی بخشی جدانشدنی از ساختار نگرد، جایی که تفاوتعمومی بر روابط اجتماعی می گریاحاطه
داری غرب قرار طبقاتی نظام سرمایهی کالن طبقاتی جامعه است، یعنی جایی که پدر ساالری در خالل بدنه

مارکسیستی های دیگر گرفته و یک نظام جداگانه و مستقل نیست. گرایش اصلی در اینجا در همسویی با برنامه
(، تقلیل تمامی روابط اجتماعی به اشکال اقتصادی و سیاسی جامعه 7نگاه کنید به محیط زیست در فصل )

ی شوند. این رویکرد به مسئلهگرفته می نادیده کلبهتی در این نقطه است و دو بعد ایدئولوژیک و روانشناخ
داری صنعتی ظواهر جامعه را از نو طرح پردازد مگر در دورانی که سرمایههای تاریخی نمیجنسیت در بزنگاه

 ریخت.
داری و نظام تلفیقی فمنیسم، برساخته و ترکیبی است از فمنیسم مارکسی و رادیکال، جایی که به سرمایه

گردد که روابط جنسیتی در لحاظ می گونهاینشود، و ساختارهای جدا از هم نگریسته می عنوانبهپدرساالری 
گیرد. یکی از مشکالتی که جنسیت را احاطه کرده، مشکل جبری که حاصل دیالکتیک این دو است شکل می

نزدیک به یکدیگر نیستند.  ابدا  آیند و می کلی ما در تغییر دادن امور اجتماعی است که به نظر غیرقابل تغییر
گیرند، از سرمایه داری هستند، و از پدرساالری تا نظریات پساساختارگرایانه را در برمی برخاستهاموری که 

تر، جنسیت ما را وادار به قور کردن زدگی، فرهنگ و تجربه. به شکلی دقیقسرشت قدرت، هژمونی، جنسیت
ند، چراکه از مقیاس جهانی تا حوزه خانگی پدرساالری، زنان را همچون کدر خصوص فضا و محیط می

 کند.های نا محسوس ستمگرانه محدود میهایی با خشونتبیگانگانی در مکان
بیند، و نه تشکل یافته از مشکل بزرگ فمنیسم در کل این است که زنان را همچون یک بافت یکپارچه می

های نگرد. و از آنجا که بدنههای جدا از هم اما نزدیک میچون پهنههای متفاوت و بیشتر به آن همگروه
درحالی که یکدستی الزام آوری در میان  شدهوسیعی از دانش و موضوعات توسط نظریات فمنیستی بررسی 

ها پدید نیامده هرگز نتوانسته منجر به ایجاد یک دستور کار جهانی و یا چیزی شبیه به این شود. این این
 †، مینارد1987 *مامسن و تانسناجتماعی )های دانش، ترکیبی هستند از علوم مختلفی همچون علوم بدنه
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 پدرساالری و جنسیت
ی گردد، و یک پدیدهی مردان در تمامی جوامع در سیر تحول ادوار تاریخی برمیپدرساالری به سلطه

هایی را در اختیار زنان قرار دادند، جهانشمول است. به همان اندازه که جوامع صنعتی و پساصنعتی فرصت
های و دیگر حوزه نظامی، تجاری، آموزشی، نهادهایهای مهمی چون حکومت، تسلط مردان هم در حوزه

ترین دلیلی که بکرات بر وضع چنین اجتماعی تاثیر خود را فزونی بخشیده است. مهم توسعهمربوط به 
وابستگی  طورهمینهاست، و شود، ساختمان بیولوژیکی زنان و قدرت باروری آنشرایطی به کار برده می

 .ها به مردان برای تهیه مواد ضروری مورد نیاز زیست روزمرهآن
کنند تا نشان دهند چطور و چگونه جبریت بیولوژیکی را با بی غرضی شناسان سعی میمادامی که جامع

را که امروز این علم دارد به ما  آن چیزیهای علم بیولوژی و و اند، درواقع دارند مغرضانه پیشرفتپذیرفته
ی ی که نقش زنان در حیطه، و جوامعپیشاصنعتی(. در جوامع 1996الول گیرند )می نادیدهگوید می

گردد، که این مهم به یافته را نیز شامل می توسعهشود که بسیاری از جوامع های خانگی محدود میفعالیت
شود. پدرساالری مقدم بر گردد، مواضع پدرساالری تقویت میمالحظات دینی و مذهبی آنان نیز برمی

از جوامع سوسیالیستی تا کمونیستی همواره حضور  های دیگر اجتماعی،داری است و در تمام شکلسرمایه
های روشن پدرساالری در شرایط خاص تولید بسیار حائز اهمیت است، که داشته است. بنابراین فهم مصداق

و مراقبت  نقشبر این، سازمان فضایی این های خاص و نظارت بر زنان همراه است. عالوهبا تعیین نقش
پذیرد که در جوامع غربی، در حال حاضر، زنان که با حریم گذاری صورت می گرددمداوم تقویت می طوربه
شود. زده اداره میشوند، که همچنان بر مبنای یک ساختار جنسیتیک پای نیروی کار محسوب می عنوانبه

رخالف مند هستند اما ببرابری بهره کامال  رسد اینان درست مانند مردان از شرایط کاری با اینکه به نظر می
از  ترپاییناند و جایگاههایی های دوپایه را اشغال کردهی زنان همواره منسبمآبی، عمدهچنین ظاهر لیبرال

ها به این شبیههای میانی گری، پرستاری و سایر پستها به ایشان هبه گردیده، از جمله جایگاه منشیلیاقت آن
های کمی در دسترس زنان قرار شده تا منافع و فرصت در تولید صنعتی و بازارفروش. چنین شرایطی که موجب

کند که پدرساالری را در معنای یک گیرد، به فقر بسیاری از ایشان دامن زده است. والبی خاطر نشان می
در بحث نیروی کار  صرفا  مراتب گوناگونی، و نه بایست در سلسلههای اجتماعی، میموضوع برسازنده نظام
داری از یک جنس نبوده و پدرساالری واقعیتی مستقل از را که پدرساالری و سرمایهنظریه پردازی کرد. چ

بندی و شرایط ارباب و رعیتی است. "با این حال پدرساالری برساختی است از شش ساختار: نظام طبقه
ری مردساالر تولید، نظام مردساالر در تخصیص کار، نظام مردساالر در دولت، خشونت علیه زنان، مردساال

 (.1990 :21والبی )در روابط عاطفی و مردساالری در مناسبات فرهنگی"
های مارکسیسم ارتدکس بینیم، سه تای اولی، در تقسیم بندی باال، برآمده از تحلیلکه می طورهمان

است که در اندرکنش ایدئولوژی و ایهستند، که نشانگر آن است که پدرساالری یک فراساختار است، و پدیده
 عنوانبهبه پدرساالری پذیر کردن افراد به وجود آمده است. با اینحال، مارکس توجه محدودی فرآیند اجتماع

امر درونی جامعه داشته است و مارکسیسم فمنیست تا حدی سعی کرده تا این جای خالی را پر کند، که این 



ماند. که این جای خالی توسط همکار وی، یعنی فردریش ی خانگی باقی مینه به تمامی اما در حیطه هم
پر شده است. بنابر همین تفاسیر  وصی و دولتی عمومی و خصخاستگاه خانواده، عرصهانگلس در کتاب 

های متعددی شده. که از ترکیب تبعیض جنسیتی به گوناگون پدرساالری دارای تعاریف، موضوعات و مصداق
شود. سمت دیگری از مسئله اما، به ی وراثت بیولوژیکی حاصل میهمراه کنترل باروری و زاد و ولد و مسئله

و دیگران  *فرادکند )گردد که به دالیل جنسیتی دسترسی زنان به کار را محدود میبرمی ایپدرساالرانهسازمان
ی نیاز تولید انبوه و صنعتی به بازتولید نیروی کار و قدرت (. در نهایت تمامی این بیانات، به مقوله1994

دان با دقت نظری ی مرگردد که باعث شده تا ساختار نظارتی اجتماع روی زنان به وسیلهباروری زنان بازمی
(. نظام 1987 :42 †هارنکاسته )شود و نه اندکی از صراحتش ای از آن کم میمضاعف همراه باشد، که نه ذره

تلفیقی فمنیسم اما، در مقابل فمنیسم رادیکال و مارکسی که مراقبت زنان را با تمرکز روی مفاهیم نیروی کار، 
کند. برخی ی نگاه به قلمروی خانواده بررسی میرا از دریچهکند، این مقوالت ایدئولوژی و طبقه بررسی می

از این مالحظات منجر به نگارش بخشی از مفهوم ساختار وکالتی شد که در آن پدرساالری مقصر نیست، 
(. به این اعتبار 1991 ‡، بریانت و جری1979گیدنز گمارد )بلکه نظام سلطه است که او را به مراقبت زنان می

اند برای تضمین اطاعت زنان. که این به معنی یک مراقبت هایی شدهظام سلطه، تبدیل به گماشتهمردان در ن
 لحظهبه  لحظهبه معنای یک آقاباالسر گماشته شده است که مراقبت را  دقیقا  اجتماعی روزمره نیست، بلکه 

کند. چنین نگرشی را رد می کامال  (. با این حال نگاه فوکویی به این مقوله 1990 :274مینارد کند )اعمال می
گردد، آنجا که قدرت فردی و سیاست اجراگری بدن و ی مهم فوکو در این رابطه، به مفهوم قدرت بازمیانگاره

ها مبنی بر ی فمنیستزنند و مطابق با این امر، ایدهی مردم، روابط قدرت را کنار میسیاست بیولوژیکی توده
دگردیسی مفهوم  عنوانبهشود. چیزی که فوکو از آن ی ستمگر مطرح میهوجود یک پدر، شوهر، رئیس و غیر

، هم زمانهم طوربهکند. در این نقطه هرکس اجراگری یاد میای در قالب گفتماناقتدارسلطه به شکل ایده
در نوشتاری که در خصوص  §سرکوبگر است و قربانی سرکوب، وضعیتی که به تمامی به قلم فرانتس فانون

ی جایگشت بربریت نیست، سوی کردن الجزایر نگاشته شده توصیف شده است" روابط جدید، نتیجهفران
: کسی که دهد این است کهمی رخی استعمار ی فشار یکی بر دیگری نیست، چیزی که در پشت پردهنتیجه

 :63فانون کنند )، که بعدتر در فشار اختناق او را هم ساکت میشودکند خود قربانی رژیم میفشار وارد می
کند بعد سوژگی پدرساالری است: جایی برای ها از کاتبرت(. چیزی که فوکو مطرح می؛ ایتالیک1986

مثال در کار دلوز و گاتاری،  طوربههای جنسی برآمده از آن است. که تحلیل روانشناسی روح، که کد گذاری
 یابد.ژاک الکان، ژولیو کریستوا و دیگران نمود می

* 
† 
‡ 
§ 



 و سرمایهجنسیت 
اش با توسعه نظریه اجتماعی اغراق کرد شبیه آنچه که ی جنسیت در رابطهتوان در خصوص اهمیت مقولهنمی

داده است. این مسئله داری به احتمال رخدر عمده کردن مقوله به دست ساختارگرایان در رابطه با تفکر سرمایه
ی برساخت نظریه اقتصادی و علوم در شیوه جریان رایج نظریه انتقادی موجب شده است تا تفکر متاخر

قدرت، امر فردیت و تفاوت فردی است که مسئله اساسی  تأثیراتاجتماعی که کارش روشن کردن ظواهر و 
ای که بر مبنای آن "روابط اجتماعی" ایده کند. به موازات این،جوامع معاصر است، ناکارآمد عمل می

شدند، روابط جنسیتی در هیچ کجا لحاظ نگردیدند. تمرکز اری میزده کد گذداری به شکلی جنسیتسرمایه
های تولید، در مالحظات مربوط به نیروی کار و اندرکنش طبقاتی به تمامی هایش از شیوهمارکس در تحلیل

ی سرمایه همیشه گیرد که در نظام سلطهخالی از ابعاد جنسیتی و جنسی است، که این واقعیت را نادیده می
، در برایناند، و جوانان و زنان از طریق پدرساالری. عالوه ی تولید صنعتی تحت سیطره درآمدهر شیوهمردان د
های مارکس در خصوص ارزش اضافی، ارزش فراوانی که زنان با انجام کارخانگی و پرورش نیروی تحلیل

سب سود در نظر گرفته شوند، گرفته شده است. اگر اهداف عملیاتی را برای ک نادیدهدهند بسیار کار انجام می
دار( به هیچ رو وجه اقتصادی ندارد. در واقع تشریح مفهوم ارزش اضافی در تفکر خانهزنان )نیروی کار 

دارد، که  تأکیدی تولید ی یک بخش از جامعه روی بخش دیگر در شیوهمارکسیسم کالسیک همواره بر سلطه
استثمار صاحب سرمایه و نیروی کار زنان را در یک فرااستثمار توان نیروی کار مردان را در ، میاین صورتدر 

کنند که این مقدار برای زنان درنظر گرفت، چراکه مردان بابت کار خود به هرحال دستمزدی دریافت می
ماند. در چنین رویکردی زنان در کلیت نظام اقتصادی تحت سلطه هستند و همیشه در حد یک انعام باقی می

ی ان محلی از اعراب ندارد. در فراروی چنین بستری، زنان به شکلی تاریخی یک جامعهپدرساالری چند
اند، تا جایی که اند که همواره به کار بی جیر و مواجب بازتولید اجتماعی مشغول بودهطبقه را تشکیل دادهبی

ای کالسیک از هی تحلیلشود. در ادامهجایگاه طبقاتی هر زن، در ارتباط با وضعیت شوهرش مشخص می
های مارکسیست، در کوششی برای تحلیل های تولید، که بسیار هم حائز اهمیت است، فمنیستشیوه
های تولید بومی و خانگی برآمدند و کوشیدند پدرساالری را فارغ از ساختار طبقاتی جامعه و با توجه به شیوه

که  هاییکاستید سیاسی کالسیک، با پردازی کنند. چراکه نقد اقتصاوضعیت جمعیت زن در جامعه نظریه
-گیبسنداری )توانست چنین برآیندی را در امتداد کار خود سبب گردد. در کتاب پایان سرمایهدارد، نمی

کنند تا به سنجشگری نهایی نقد اقتصاد سیاسی بپردازند، و در خالل پرداختن ( مولفین سعی می1996گراهام 
است ها در ارتباط با چگونگی سازماندهی اجتماعی شوند که بیشتر آنمیهایی مواجه به این موضوع با چالش

 نادیدهدر این نوشتار که با  عمدهکه همراه است با طفره رفتن از اعتراف به مارکسیست بودن(. یک نقد )
داری مرتبط است، که در آن نظام های دیگر همراه است، به خوانش ماتریالیستی از سرمایهانگاشتن کیفیت

رود، که در چیز در نهایت در کام آن فرو میشود و همهداری با پایداری غیرقابل نفوذی درنظر گرفته میرمایهس
های توسعه روابط و سایر شکل درواقعداری همه چیز را احاطه کرده، ما جریان انطباق این ایده که سرمایه

داری مانند نظام فئودالی که در اقسانقاط دنیا های پیشاسرمایهگیریم، شکلهای اجتماعی را نادیده میپیکره



اند. برای روشن کردن سرشت این واپسگری، نویسندگان از موجب توسعه جامعه انسانی شده
کنند. این مفهوم شامل بسیاری از عناصر از جمله خوداشتغالی و جوانب داری" استفاده میعبارت"ناسرمایه

گیرند، و همچنین مکانی هستند که زنان در داری قرار نمین سرمایهدر درو تماما  شود که اقتصادی توسعه می
داری های ناسرمایهداری، موقعیتمراتبی سرمایهپردازند. در روابط سلسلهجریان کار خانگی به تولید می

پردازی اقتصادی متفاوت که سنگ بنایش را از ای بودند برای به وجودآمدن امکان یک نوع از نظریهچاشنی
گیبسن و گراهام گرفت )های اقتصادی میداری همراه با تکثرگرایی و دگرسانی شکلتمان هژمونی سرمایهگف
11: 1996.) 

سازی است، که پیچیدگی روابط میان ی جهانیهای گوناگون اقتصادی، پدیدهترین شکلیکی از مهم
اند، بیشتر یل این مفهوم متمرکز شدهکند، درحالی که نظریاتی که روی تحلداری را بیشتر میجنسیت و سرمایه

زنند. در این نقطه که پای قسم جدیدی از یافته غربی دور میحول دولت ملی، آن هم در بستر جوامع توسعه
یابند. ای میهای سلطه و استثمار ابعاد تازههای سنتی شکلبندینیروی کار جهانی در میان است، تقسیم

یافته و جنسیت در داری و در جوامع توسعهظر است، و روابط سرمایهارزش اضافی در مقیاس جهانی مدن
، ویلیس و یوه 1989، بریدان و شانت 1987مامسن و تاوسن مانده ) پیچیدهجوامع درحال توسعه به شدت 

المللی مورد (. نگاه ارتدکس جنسی، که خاص جوامع سنتی است، در کشمکش ارتباطات بین2000
های ارتباط جمعی، مانند تلوزیون، فیلم، و اینترنت به افراد این امکان را گرفته. رسانههای بسیاری قرار چالش

های نوین، ظرفیت بسیار ی جنسی دیگران را هم آشنا شوند. این کددهیدهد تا به شکلی تلفیقی، با تجربهمی
شاکش میان تغییرات سریع باالیی برای تزلزل کلیت یک فرهنگ دارند، و بنابراین اقتصاد سیاسی فمنیسم، در ک

های بایست جایگاهی را اخذ کند که در بزنگاه جنسیتی کردن نیروی کار، همچنین کنشاجتماعی می
بری و غیره، داری، میراثالمللی شامل ازدواج، ساختار خانواده، بچهفرهنگی را نیز در برگیرد. تمامی قواعد بین

در جدال با سایر زنان در وضع کنونی قرار دارند، زنانی که  قویا  بود. زنان  برانگیزخواهند چالشبسیار 
خواهند مناسبات سنتی و زیست خانگی و ای دیگر از ایشان که میخواهند این وضع تغییر کند و عدهمی

های دوتایی میان کند. به این اعتبار، قیاسباروری حفظ شود. چنین شرایطی برای مردان هم صدق می
دستانه انگارانه ترمینولوژیکی لحاظ گردد، بسیار خامدر صورتی که در یک امکان ساده نرینگی/ظرافت زنانه،

ی ی یک جامعه در حال تغییر به وسیلههای جنسیتی در مجموعهخواهد بود. درواقع به این دلیل که نقش
 بر دیگری است. تأثیراتخود حائز تاویالت و دارای جنس دیگر است، که خودبه

گیری جغرافیایی تبعیضی شده که بسیار وضعیت و جهانی کارکنان زن، موجب شکل گستردهمهاجرت 
زند ی کارگر را به موضع بردگی نزدیک کرده است، که جرائم اقتصادی جهانی بسیاری را هم رقم میطبقه

(. زنان برعکس مردان که فقط در بعد نیروی کاری تحت استثمار 2000، پریچارد و مورگان 1988کاستلس )
اند. های جنسیتی دارای ظرفیتی برای استثماری مضاعف شدههستند، عالوه بر این، به دلیل وجود تبعیض

خاستگاه این مسئله در ارتباط معناداری است که میان صنعت گردشگری جهانی و فقر و فحشای جهانی 
از کودکان است، که  سواستفادهمعضالتی که در موازات این مسئله به وجود آمده است، وجود دارد. یکی از 



گیرند که به لحاظ فشار جسمی و ی بومی، مورد آزار جنسی هم قرار میکشی برای تولید به شیوهعالوه بر بهره
نان جوان را هدف ی تولید بومی کودکان و زبه شدت مخربی است، که در بستر شیوه تأثیراتهم روحی دارای 

 :1۵1کاستلس کنند )ساعت در روز به بیگاری  1۵تا  10اند بین قرار داده است. اینان در وضع موجود، موظف
از جمله فیلیپین، تایلند، کامبوج، و ویتنام وجود  کشورهاییاکنون در (. چنین وضعی در گردشگری هم1998

 کشورها، عربستان صعودی، آمریکا و بسیاری دیگر از دارد و در بعد تولیدخانگی هم در هنگ کنگ، سنگاپور
از  برخاستهقابل مشاهده است. بنابرچنین وضعی در طبقات فرودست، نیروی کار بومی دارای تحصیالت 

ی شوند که طبقهها( به کار گرفته میبازاریابفروش )تر در بازار ی متوسط جامعه، در جوامع توسعه یافتهطبقه
یافته برآمده از همین موضوع است. که در این نقطه ظواهر سنتی زیست خانگی  توسعهوامع زنان کارمند در ج

آور خانه هستند و این رو است. بسیاری از زنان، در جوامع توسعه یافته، امروز ناندر دو جبهه با مواجهاتی روبه
رسد با یک دودوتا چارتای یها همراه است. به نظر مبر مسئولیت ایشان در کار خانگی و جنسی آنبا عالوه

داری، مدعی هستند که از ها بیشتر از شوهرانشان شده است و نویسندگان کتاب پایان سرمایهساده، عایدی آن
ها ی برآنان بیشتر اضافه کرده، آناین بابت، جهانی سازی، هرچند که وضع زنان را بهبود بخشیده اما به سلطه

ند که فقط کمی توسعه پیدا کرده و گفتمان خشونت را به شکلی مخفی به دانجهانی سازی را تعدی دیگری می
 :121گیبسون و گراهام است )داری که در امتداد استعمارگری اجرا گذاشته. که در واقع، آغاز آن نه از سرمایه

1996.) 
رسد، می داری. برخالف آنچه به نظری سرمایهی تولید بومی اعتباری دیگری است برای بقای سلطهشیوه
ی بایست در ارتباط با گستره، تمامی توصیفات برآمده از نگاه فراطبقاتی، میطورکلیبهداری و ناسرمایه

شوند که هزاران نقب و ریشه در آن دارد، از بازتولید بومی گرفته تا وضع دستمزدها و  نگریستهداری سرمایه
 نویسد:که می *سرمایه. مطابق با نظر دلفی

است و نیاز به مواد اولیه دارد. از  چرخهی تولید بومی هم دارای یک ای برای تولید، شیوهوهمانند هر شی
ی آنجا که این بسیار مشکل است، که در یک نگاه برآوردی از میزان مواد اولیه داشته باشیم، این کار را به وسیله

بومی میسر نیست. چرا که در این رویکرد ی تولید دهند. که این در مورد شیوهها انجام میگیری هزینهاندازه
ی تولید بومی مواد اولیه از ملزومات طرف مسلط از طرف مطیع به سادگی قابل تمیز دادن نیست. در شیوه

توان میزان نیاز به آن را از طریق ای جدا نیست و به این جهت هم هست که نمیی تولید ذرهابتدایی شیوه
 حسابرسی پولی سنجید.

 (.1988 :261)دلفی 
ای در کند که ارزیابی میزان استثمار زنان به شکلی ریشهدلفی همواره در این خصوص آگاهانه برخورد می

ی تولید بومی است، و این به شدت مشکل است که چرا که ترمینولوژی در چنین بحثی هنوز گرو بررسی شیوه
در این نقطه، که به درک ما از سپهر خانگی تغییر نکرده اما نیاز به تغییر دارد. داشتن مالحظاتی درخور 

 کامال  بیانجامد به فهم دقیق ما از چارچوب سنتی روابط میان جنسیت/سرمایه بستگی دارد. در این بستر، 
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کنند و عقاید و طبیعی است که ظرفیت زنان برای کار زمانی که تحت امر پدرساالری فکر و عمل می
کند که شرایط بازار کار شود. دلفی تشریح میجویانه به کار گرفته می عتمنف کامال  گیرد شکل می باورهایشان

توسعه یافته را در بخش غیرخانگی  کشورهایی سازمان یافته که زنان در صورتبهداری جهانی سرمایهدر پهنه
تواند از این بر این، میدر اقسانقاط دنیا وارد بخش تولید بومی شوند. عالوه نژادهاو رنگین پوستان و سایر  کند

است داری نیاز سرمایه تریناساسیرهگذر مراقبت زنان را برای بازتولید نیروی کار اجتماعی تضمین کند که 
، و زنان داری درآمدندی سرمایهای که اقوام رنگین پوست، تحت سلطه(. در نقطه1989بریانت و شانت )

های سیاه عالوه بر این زیر یوغ نظام پدرساالر هم قرار گرفتند، چنین مراتبی از مراقبت و سرکوب فمنیست
ی اصلی سرکوب نظر افکنند:" همچنان برای زنان سیاه، هسته مثابهبهسنتی را برآن داشت تا به سپهر خانگی 

کند در جهان بیرون سخت گیرد، رشد مییشه میمرکز دنیای نژادپرست است، جایی است که از آن ر خانواده
در اسرائیل غاصب نگاه *توانید به مورد بدوین(. برای ارائه یک مثال می1990 :280مینارد گردد )و استوار می

به شدت زنان را سرکوب  عشیرهای است که هیچ سکونتگاه ثابتی ندارد. این ی عشیرهکنیم. بودین یک طایفه
(. فضا در درون این جامعه برای زنان به دو بخش ممنوع و مجاز تقسیم شده است، 1999فنستر کند )می

را با تقسیم بندی متداول توان آنشوند، که میحدود به شدت سختگیرانه به دست اصول پدرساالرانه تعیین می
ی وسیله کند که بهرا مشخص می مرزهاییمان مقایسه کرد. این کار های عمومی و خصوصیما میان عرصه

ها هم در معانی فرهنگی و شود که تضمین اجرایی بودن آنای مبنایی مشخص میها نوع لباس زنان به شیوهآن
توان به شرف، عزت نفس، شرم، رسوایی، قلدری، خانمی، ها میی آن، که از جملهاستدیدگاه مربوط به آن 

فنستر کنند )ها معین میرفتاری افراد را بر آن رزهایمها صاحب زنان اشاره کرد. این کدگذاری عنوانبهو مردان 
که در  طورهمان(. فضا برای زنان به دست رژیم صهیونیستی به شدت ترس آلود شده است، 1999 :228

 است. گونهاینبسیاری از جوامع توسعه یافته غربی 

 جنسیت و فضا
ط تاریخی میان تولید و بازتولید است، ی روابکننده منعکسابتدایی،  کامال  بعد جنسیتی فضا در مراحل 

ی روابط میان اقتصاد و سپهر خانگی. جغرافیای جنسیت در برش از زیست "شهری" منعکس کننده طورهمین
ی ی بازتولید، روی مسئلههایی است. مانوئل کاستلس در تامالت خود بر مسئلهتا "روستایی" دارای تفات

کند، عریف میسپهری از مصارف جمعی ت عنوانبهگذارد جایی که او، مفهوم شهری را جنسیت انگشت می
(. از این جهت زنان برای کار 9نگاه کنید به فصل دارند )که در آن زنان هم چرخ گردونی مختص به خود 

شود که اگر، این زنان کاری انجام کنند، کاستلس این نکته را یادآور میخانگی خود عایدی دریافت نمی
یگر انجام ندهند، ساختار جامع شهری آنطور دهند را ددهند، اگر فقط "همین کاری" را که انجامش نمینمی

(. 1978 :8 ،117کاستلس شد )ی از عملکرد مطلوب خود خارج خواهد کلبهخواهیم باشد، که ما می
کند که برخالف چنین سهمی در فرآیند پردازد و بیان میگرفتن کار خانگی میکاستلس به سنجشگری نادیده
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عه بر امور جمعی است تا احتیاجات شخصی، و بیشتر به شکلی کلی کلی تولید:"تمرکز مردان گرداننده جام
بر مرتفع کردن احتیاجات مورد نیاز برای بازتولید متمرکز است که به معنی این است که شهر دراصل، خود را 

ول مکداشود )گرفته می نادیدهبیند. که درآن جایگاه خانواده و پدرساالری کنی برای بازتولید میکارچاق صرفا  
)مرد( جداست، برای مثال از کسانی مثل دوید  اثرگذاربسیار  پردازاننظریه(. کاستلس از سایر 1983 :60

فمنیست در مطالعات شهری برآمدند، کارهایی  پردازاننظریههاروی و اد سوجا، که در صدد تخریب کارهای 
تواند به شکلی (. این امر می1991ماسی منعطف )زدگی ( و جنسیت1991داچه شهرپسرها )ی مانند مقاله

ی هایی مانند جغرافیای انسانی، که تمرکز خود را بر مقولهای باشد برای بازنمایی کلی رشتهخیلی ساده، آینه
اند:" از این جهت، جغرافی هم به مانند سایر علوم اجتماعی، در جریان سوتفاهمی که از سپهر عمومی گذارده

بعد جنسیتی نیز از  تلویحا  شود، و عمومی و خصوصی تمایز جدی قائل می روشنگری برایش پیش آمده، میان
های اقتصادی (. ازآنجا که وضعیت زنان در خالل شیوه1993 :16۵مکداول شود )مالحظات اصلی سوا می

 داری،ای بوده است و زنان امروز نسبت به دوران فئودالی و پیشاسرمایههای قابل مالحظهتولید دارای پیشروی
تصحیح کرد که افتراق میان زن و مرد، بیشتر تکنیکی است  گونهاینتوان دارای جایگاهی بسیار مهم هستند می

های مشابه هستند. )در قالب والدین پذیری بهتری برای پذیرفتن نقش مسئولیتتا اجتماعی. زنان دارای حس 
های ها بلندند با ماشینگذرانند. آنها وقت میبرند، و با آنها ار به مدرسه میبچه هاآنو چارچوب خانواده( 

کند. تحرک و کن چطور کار میای مثل خشکدانند لوازم خانگیشور کار کنند، و میشویی و ظرفلباس
. تا زمانی که نظام ماندهباقیها اما، همچنان تحمیلی ی فضایی آنرفتار زنان، و سازمان مختص شده
تاثیر خودش را در تمامی مراتب دیگر زندگی افراد به شکلی بسیار عمیق  استخدامی جنسیتی است، این مهم

برجا خواهد گذاشت. و از این جهت که همه چیز در تعادلی کیفی میان امر ایدئولوژیک و نمادین شکل 
 را هم به همین میزان ارتقا داد و در این راستا به آن اعتبار بخشید. آنبایست خانه و جایگاه گیرد، میمی

اندرکنش جنسیت و فضا در مسیرهایی به شدت پیچیده بر فراز بازتولید اجتماعی و مناسبات نظام 
یابد. که چنین امری در ای در خارج این چارچوب موجودیت نمیداری قرار دارند. اما چنین پدیدهسرمایه

و شهرسازی ته نشین های کالبدی و نمادی باستانشناسی فضا، ساخت و ساز، محیط شناسی، امتداد در الیه
 آن ریزیبرنامهی دهد. همچنین نحوهای که به جوامع ما شکل میی تمام نمایی است از معماریشده که آینه

اند. اقتصاد بسیاری، تجربه شده تأکیدکند. در این نقطه سه نوع خاص از نظریه برنامه ریزی با را منعکس می
ها، گذارند، که در کنار اینصی از مقوله جنسیت انگشت می، هرکدام روی مالحظات خافرا نظریهسیاسی و 

شناسی گفتمان فمنیستی و بصریتی که این گفتمان به دنبال خود دارد. اما تمایزی روشنی وجود دارد با معرفت
ی وقت به حیطهبه هر رو" تنگ نظری برنامه ریزی محدود است به دانش علمی و تکنیکی کار و هیچ

(. تمامی ساختار 1992 :۵2 *ساندرکاک و فورسایتکند )نظر ماست بسط پیدا نمی که مد تریگسترده
بندی کاربری زمین، که پهنه الگوهایداری مردان ایجاد شده است: ی سرمایههای سلطهشهری برمبنای پایه

ها، فضاهای باز ی راهرا با خود دارد، وضع شبکه آنهای ها تجاری و تمامی مشخصهمکان یابی حوزه
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های مردانه را به همراه خود دارد از عمومی، و ارتباط میان زیست کاری و خانگی که تسلط مردان و ارزش
کنند. محیط زندگی های چنین ساختار بندی است. اما مردم در فضا به مانند هم سکنی نمیی مصداقجمله

ی این سکونت در درون تواند جنسیت مارا هم در شیوهاز وضع طبقاتی ما، که می نماستما برساختی تمام
یک فضا بازنمایی کند. همین حاال، مطالعات در خصوص چنین جغرافیاهایی از نحو سکونت، و روابط میان 

، 1994، ماسی 1991؛ انگلند 1993، 1989مکداول است )موضوعات پژوهشی  ترینبزرگانواع آن از 
 (.2002 *، النگهارست1998، رابرتز 1996دانکن 

های ی سکونت طبقات مرفه را با آن خانهتوانند به روشنی تمایزات میان شیوههای هوایی میتمامی عکس
ی سکونت طبقات فقیر جامعه های جادار و سایر فضاهای خدماتی، با شیوهشنا، پارکینگ استخرهایبزرگ و 

کنند، که آن فضای روباز زندگی می عنوانبهبا بخش بسیار کوچکتری  هایی کوچکنشان دهند، که در خانه
های های اصلی است و ازدحام زیادی هم دارد. از دیگر سو، در چنین ظواهری، سویههم در مجاورت جاده

جنسی به سادگی قابل مشاهده نیستند، دست کم برای مردان ساده نیستند، زیرا پدرساالری بخشی از 
ی خاص اجتماعی نیست. دهد و مختص به یک طبقهانشناختی تمامی اشخاص را تشکیل میبندی روترکیب

افتد به سرعت میل دارد تا سرشت طبقاتی فضا را مورد ی ثبتی مینگاه مردانه همیشه وقتی روی یک نقشه
یل دارد تا ی فالن کس است(. اما یک زن میا کوچکتر از خانه تربزرگی فالن مرد، خانهدهد )مطالعه قرار 

 غیرسرمایهی ها برای زنان نمادی از یک جامعهی کلی حومهتاویلی جنسیتی از آن داشته باشد. برای مثال شمه
دهد ای هم دارد، و یک قلمروی بومی در شعاعی نزدیک به خانه را نشان میهای زنانهداری است که ظرافت

ی کارمند، نه ی وضعیت طبقهزدهی جنسیته(. سوی1994، فراد و دیگران 1986، واتسون 1980ساگرت )
های اشتغال مشهود است که در چینش و چگونگی های مسکونی نسبت به حوزهبافت یابیمکانتنها در 

، ریزداف 198۵، هانسون و ژوهانسون 1981هایدن است )سکنی کردن در درون یک فضا نیز قابل دیدن 
وجود دارد برای اینکه زنان تبدیل به زینت المجالس در فضای  (. بعالوه، همواره میل قوی1998، آینلی 1994

هایی برای انجام حرکات نرمشی و گذران محیط عنوانبهتسلط مردان گردند. به همین سبب فضاهای باز، 
ها به هایی باشند که خشونت و آزار زنان در آنتوانند محیطشوند که همین اندازه میاوقات فراغت دیده می

ای ی فضای شهری همچنان با معضالت ریشهافتد، از اینروست که مقولهمختلفی اتفاق میهای شکل
 ††، پاین1990 **، والنتین199۵، 1989 §، گاردنر1990، 198۵ ‡، بویز1984 †الفلنداست )رو روبه

 (.1997 *، دراکر و گامبرت1996 ‡‡، رودیک1991
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ها نویسد:"این پژوهشها در باال ذکر شد، میهایی که کد آن( در مورد این پژوهش169:1993مکداول )
روز چطور بردن از فضای شهری در اوقات مختلف یک شبانهدهند که زنان آزادی خود را برای بهرهنشان می

های متعددی سعی در کنترل رفتار زنان در چنین دهند که مردان چگونه به شکلنشان می طورهمینبینند، می
نر شود )ی خوانش مردانه و زنانه تجربه میها از دریچهمادی در این پژوهشفضاهایی دارند". جهان  آرد 

 (.1998، واکر 1990، بالبی 1981
داری دچار آن ی سرمایهی عمومی و خصوصی دارای تقابالت فازی بسیاری هستند که در نتیجهعرصه

های مصرف/بازتولید و تولید شده، که بخشی از آن اند. این تقابالت منجر به ایجاد تناقضاتی در چرخهشده
توسعه یافته. در امتداد چنین ی تولید از سپهر خانگی در جوامع ی معناداری دارد با بیرون رفتن چرخهرابطه

گنجید و هر دو ها میهایی بودند که در هردوی این عرصهمسیری، فضاهایی به وجود آمدند که دارای فعالیت
شود. قسمی کند که به آن قلمروی عمومی گفته میکند که به چیزی اشاره میرا با خود همراه می فعالیتشکل 

داد، بندی فضا را در مدرنیسم تشکیل مین بازتولید، بخشی از گونهیافتاز فضاهایی خاص که برای ادامه
های های مسکونی، جادهها، برجبندی فضا در دوران مدرن از شهرهای جدید تا حومهتمانی گونه کهدرحالی

های شخصی، همه و همه... برای پیش بردن مسیری در جهت جنسیتی های دوبلکس، خانهسالمتی، خانه
ی شهر جدید "شهرک خانواده و ایدئولوژیک کردن آن بوده است. انگلند برای مثال، به پروژهکردن مفهوم 

کند، که در آن به سمتی حرکت کردند تا فضا را برای آنچه امروز خانواده سنتی روزولت گرینبلت" اشاره می
دهند، در نتیجه از آور و همسر خانه دار است، سامان ی نوعی شوهر نانشناسیم و متشکل از یک هستهمی

ها هردوی زوجین درآمد داشتند با فشار آوردن بر شوهر از ادامه یافتن کار همسر هایی که در آنتشکیل خانواده
(. به هر رو، این کار در دهه شصت با خیزش جنبش برابری 138:1991انگلند آمد )ممانعت به عمل می

ی زنان را با امتیازات و حقوقشان بسیار بیشتر فاصله ایحقوق زنان متوقف شد، یعنی زمانی که زندگی حومه
ی ی قرار بگیرند و شبکهی این بود که زنان بیشتر در حاشیهها به منزلهکرده بود. تراکم پایین جمعیتی در حومه

ای های زنان در زندگی حومهترین محرومیتها داشته باشد. یکی از مهماجتماعی، مراقبت بیشتری روی آن
جایی بود. از این رو زنان در آمدن سطح دسترسی به مرکز شهر، و سایر خدمات حمل و نقلی و جابه پایین
ی فضا را روی غیر مستقیم و بالقوه سلطه طوربهشدند، که های اقتصادی محروم میها بیشتر از فرصتحومه

و در این صورت زنان مجبور ای بود در اختیار مردان، کرد. حال آنکه خودروی شخصی وسیلهزنان بیشتر می
شدند به شکلی نامعقول و افراطی به وظایفشان در خانه مشغول واداشته شوند. این امر به سرعت منجر به می

دادند... ها تمایل نشان میوضعیتی شد که در آن" زنان متاهل کمتر از مردان به زندگی در حومه گیریشکل
های بسیاری را در آنجا، خارج از خانه کار خود بیارامند و فعالیتی شهر محل مردان اما از اینکه در حومه

آمریکایی  شهرهای بسیاری از (. از طرف دیگر، تجربه140:1991بردند")انگلند بگیرند لذت میپی
کننده بوده است  کمکتا چه اندازه به پویایی محیط  مجردهاهای شخصیتی و دهد که حضور اقلیتمی نشان

* 



والنتین شود )شوند بیشتر ر موجب شده تا حجم تصورات و امیالی که به فضا الصاق میچرا که این ام
97:199۵.) 

 جنسیت و طراحی شهری
هایی ایجاد شده ی شرایط فعلی محیط زندگی ما، توسط تخصصزدهبه احتمال بسیار زیاد، وضعیت جنسیت

مواردی که همچنان حائز  ترینجزئیآن را تا  های مربوط بهکه عامدانه و یا نادانسته، جایگاه جنسیت و کیفیت
با  نمادهاییها قابل مشاهده است، از ای از ریختاهمیت هستند تنزل داده است. این امر در مجموعه

ساختمان، تا چینش فضایی شهرها،  بلندترینهای شهرهای معاصر برای ساختن های مردانه در رقابتدرایه
کند، ها ایجاد میهای مسکونی را در حومهدهد و بافتشهر قرار میکه بخش توسعه تجاری را در مرکز 

ها و سازیتوان در سرشت بیانی معماری که در آن احاطه شدیم جست و در یادمانهای دیگر آن را میمصداق
 بیلبوردهایدر  طورهمینفضاهای نمادین، در تفکیک کردن فضاهای داخلی و خارجی بنا، مناظر و فضاها، و 

 ی کاالهای تجاری.زدهیغاتی جنسیتتبل
ای دست کمی از انقالب کوپرنیکی نخواهد اگر این نگاه جنسی تغییر کند، بدون هیچ شک و شبهه

، 1993، والنتین 1992، وایزمن 1973بورنت کرد )عوض  پیرامونمانداشت که طرز فکر ما را نسبت به جهان 
ی شروع آن . این جهان محتاج به تغییر است، که نقطه(10، طـ ش 1998، رابرتز 199٥، اشلر 199٥باردن 

ی ایجاد تغییر در بایست ایجاد برابری میان کودکان و اعتبار بخشی به تمامی ظواهر اقتصادی به وسیلهمی
ی بسیار مهم بعدی این است که آگاه شویم، که کالبد واقعی پیکره بندی فضا به کمک طراحی باشد. نکته

هستند. درواقع واضح است که سرشت  سازندهاندازه زنانه و مردانه در این مسیر تا چه ظواهر متفاوت امور
کند. برای داری، که با سرکوب و مراقبت مکانی همراه است، یک شبه تغییر نمیی جوامع سرمایهپدرساالرانه

ن نیاز دارند تا به های مورد نیاز برای بازطراحی یک شهر غیرجنسیت زده تدوین گردد، طراحاآنکه استراتژی
ی تاریخی، اشتراکی کردن کار ی اصلی یعنی سابقهای از دانش در این رابطه، متشکل است از سه مولفهبدنه

 شود.ها پرداخته میخانگی و مفاهیم مرتبط با قلمروی عمومی که ادامه به آن
 ی تاریخی:سابقه

رسد، دارای مفهومی نو برای طراحان به نظر می احتماال  درحالی که مفهوم محیط  دارای تفکیک جنسی، 
در تفکر سوسیالیستی هم مفهومی بوده است برجسته، یعنی تنها نظرگاه سیاسی  اتفاقا  تاریخ مفصلی است. که 

دهد. که مطابق با چنین یکسان نشان می نیازهایها و ی آن زن و مرد را دارای مشخصهکه نگاه از دریچه
های کسانی چون رابرت اوئن در یالیستی متقدم در قرن نوزده، که در آرا و اندیشهدیدگاهی، اتوپیای سوس

اسکاتلند، شارل فوریه در فرانسه و جان هامفری نویز در آمریکا ریشه داشت و نظم نوینی برای زندگی جمعی 
 کرد.ارائه می

ونتی که با طراحی بناهایی نیز دهی آن با یک نظام رادیکال سکاین نظم نوین همواره درترکیب بود با انطباق
همراه بود، که همگی واکنشی بودند به رکود و فرسوده شدن انقالب صنعتی، که اقدام عملی آن نه در جهت 



ی کارگر که در جهت یکسان سازی زن و مرد قرار داشت. توصیف بهتر این موضوع یعنی بهبود وضعیت طبقه
هایی برابر با احیا شده بود و مردان در آن مشخصه زنانهر خانگی دارانه که بر مبنای سپهیک جامعه غیرسرمایه

های فضا، به شکلی رادیکال مد نظر قرار گرفت و بی زنان داشتند برای مرتفع کردن این مهم، دگرگونی
ولز، جزو  اهل ، رابرت اوئن،1800آشپزخانه بودن خانه تبدیل به اعتباری گردید از برای آزادی زن. در سال 

ای ی عمل رساند و شهرجدید تجربیکسانی بود که اقداماتی درباره اصول زیست اشتراکی را به مرحله اولین
ی بنیادین این توانستند در آن سکنی کنند. ایدهنفر می 2٥00بنا کرد در اسکاتلند، با نام النارک نو. که حداکثر 

زات مردان از آزادی برای کار و سایر امور زندگی ، این بود که همه چیز اشتراکی باشد و زنان به مواایدئالجامعه 
های اوئن در آمریکا در حدود مند باشند و هم زنان و هم مردان، در انجام کارهای خانه سهیم باشند. ایدهبهره

شدن بود و رویکرد شارل فوریه  تجربهای مشابه در حال هایی شد، جایی که پروژهدگرگونی دچار 1824سال 
ی او توسط شاگردش ژان باپیست آندره نام داشتند، که بعدها فلسفه فاالنسترهای او، ود. جمعب تندروترکمی 

ترین مصداق اتوپیا پایه گذاری کرد. اما مهیب 18٥9فامیلیستر را در گودین فرانسه به سال  جمعدنبال شد و او 
ود که ماریا هولند و آلبرت سازی سوسیالیستی که بر طبق سنت فوریه، شهر جدید توپوالبامپو در مکزیک ب

ها ی اول، طراحی کالبدی این جمع(. در وحله30نگاه کنید به شکل بودند )کیمزی اوئن آن را طراحی کرده 
ها بسیار ای از خلوتبرای مبنای زیست تکخانواری انجام شده، چراکه خدمات دهی جمعی به مجموعه

کند، که در ی زندگی جمعی را ترویج میی جدیدی از شیوههیافتنماید، اما درواقع دارد نظم تاویلدشوار می
 امیدوارگراها های شخصی قرار داشت. جمعگرایی و انزوای خانهتضاد با حس غمناکی، جداافتادگی، اصراف

کند که کنند، و معماری به شکلی ملموس به ما ثابت می تأمینبودند تا بتوانند خدمات خانگی مورد نیاز را 
فضای  عنوانبه آشپزخانه(. 37:1981هایدن اند )دنبال ایجاد یک جامعه با حداکثر مساوات بوده طراحان به

اند، به فضای هایی از این دست که در دوران معاصر خالفشان ارائه شدهاسارت زنان، در بسیاری از طرح
در امتداد قرن نوزده (. چنین مضامینی 31نگاه کنید به شکل است )های خانگی برده شده خارج از محدوده

مجدد احیا شدند، زمانی که ابنزر هاوارد به همراه همکارانش  1909ادامه یافتند و در قرن بیستم و در سال 
 انداختند. ورث اولین شهر جدید در بریتانیا را طرحریموند آنوین و بری پارکر، شهر جدید لچ

 سپهرخانگی
ادامه یافت، و از این پس بود که  1920ی فمنیستی تا سال اشتراکی کردن کار خانگی برمبنای یک استراتژ 

داری داد تا به شکلی سریع و خشمگیم، مانع از دستیابی جامعه به ها این امکان را به سرمایهگسترش حومه
شد، و نه با کاهش آن، کاری که منجر های جمعی شود، که این کار با افزایش تراکم جمعیتی ممکن میآلایده

ها از دسترسی به خدمات شد. چراکه و محروم کردن آن -در معنای یک بافت اجتماعی-دن زنان به جداکر
کرد و تحرک داشتن به شدت چنین کاهش تراکمی، کم کردن خدمات حمل و نقل عمومی را هم توجیه می

ن و زنان، شد تا جواناها، موجب میی نامساعد در حومهوهواآبشد. چنین مشکالتی در ترکیب با دشوار می
ها اشتیاق داشته باشند. به هر حال، تمامی این موارد، و ارتقا ی حومهبا حرارت کمتری نسبت به مردان درباره



کار آنان کم  ای از میزانیافتن سطح تکنولوژی لوازم خانگی، باعث نشده تا اوقات فراغت زنان بیشتر شود و ذره
 کند.

را توسعه داد که دارای جنبه سودآوری بیشتری بودند و تمام  داری فقط آن بخش از لوازم خانگیسرمایه
آنچه مربوط بود به پخت و پز، رفت و روب و از این قبیل روی دوش زن خانه ماند... هرچند که تراکم چگال 

های شهرنشین در آمریکا، امکاناتی برای بهبود اوضاع فراهم کرده، و وضع زندگی قشر کارگر، در محیط
شده، و شرایط برای  ترعادالنهیه، اولمستد، مارکس و انگلس، و بالمی و گیلمان آغاز کردند مسیری که فور

 بایست ادامه پیدا کند.آمده، اما کار هنوز می ترفراهماشتراکی کردن و آزادی زنان 
 (.26:1981)هایدن 

کرده بود، یکی در کار  هایی را ابرازداالرس هایدن، پیش از این نیز در دو پژوهش پیش از این چنین ایده
که در آن تصویر روشنی از تفاوت زن و مرد در ارتباط با فضای خانه و  (،1976آمریکایی )هفت اتوپیای 

باشد،  زدهخواهد جنسیت نمی شهری کهای است با عنوان "شود، و دیگری مطالعهطراحی شهری ارائه می
 (.1980)خواهد چه چیزی باشد"می

پردازد، و توضیح ی زندگی اشتراکی میعالقگی زنان نسبت به شیوه، هایدن به تشریح بینوشتارهادر این 
ی سطح باالیی از خدمات رفاه اجتماعی است که در دسترس ها به ارائهی آندهد که درواقع عالقهمی

سازها ردازد که "خانهپیافته خود میی مبانی گروه سازمانپژوهنده به ارائه بانویقرار گیرد. سپس این  خانوارها
(homes) ( و شش اصل کلی را برای بهسازی و *سازمان مسکن ساز برای جوامع تساوی طلبدارد )" نام

 کند:های با فضای کار و محالت مسکونی دنبال میها، خانهبازسازی خانه
ر مراقبت از مساوی، در کارهای بدون دستمزد زندگی، به همراه تعاون د صورتبهدرگیر کردن مرد و زن 

 کودکان به یک اندازه.
های زندگی از طریق کار با دستمزد، به یک هزینه تأمینمساوی در کار  صورتبهدرگیر کردن مرد و زن 

 اندازه.
 های طبقاتی، نژادی و سنی.حذف تفکیک

ضع فعلی ها و قوانین دولتی، که به دنبال ایجاد فشار روی زنان برای باقی ماندن در وحذف تمامی برنامه
 دار هستند.زن خانه

 ها.کردن میزان کار خانگی و مصرف انرژی در خانه کمینه
 ی منزل و اجتماعی کردن آن.ی ادارهبیشینه کردن میزان انتخاب در نحوه

طرق مختلفی از این داری بهبیست و پنج سال پس از نگارش این مقاله، در وضعیتی دوگانه، سرمایه
بنابر همین اثرات، امکان دورکاری بسیاری از افراد پدید آمد، که از طریق اینترنت،  روابط تاثیر پذیرفت، و

توانستند از منزلشان درحالی که به امور خانگی و مراقبت از هایی از این قبیل حاال میفکس و سایر نوآوری
ه خودروی شخصی ی نداشتن دسترسی بآنکه مسئلهها هم مسلط بودند به کارشان هم مشغول باشند، بیبچه

* 



سازی نواحی شهری ترکیب شد و بر این، بحران الینقطع نفتی با اعیان عالوهبرایشان مشکالتی را پدید آورد. 
های باالی توسعه در ده سال گردآوری شوند. هزینه شهرهامرکزی  بخشتجاری در  توسعهباعث شد تا نواحی 

های سازی بیشتر شود، برای مثال خانهمسکن هایپروژهها مختلف در بندیگذشته، موجب شده تا تعدد پیکره
به همراه  راسازمانی محصول همین دوران هستند که سعی دارند ترکیبی از فضای خصوصی دارای تملک 

ها در مسکن سازی به وجود آورند. این ایده تملکشکلی از فضای محلی و فضای مربوط ارائه خدمات دارای 
ی مسکونی جمعی" به عرصه پانزدهموسوم به " ایپروژهای از آن، در و نمونه سوئد بکرات تجربه شده است

 (.1992 *الندال و سانگرژیواست )اجرا گذاشته شده 

 میقلمروی عمو
پیوستگی "قلمروی عمومی"  هرگونهی بازار آزاد، ی تسلط اصناف گردانندهفرسایش قلمروی عمومی در نتیجه

ابزاری وجود  هیچی اول، به این دلیل که (. در وحله4نگاه کنید به فصل ده )کررا به شدت با مخاطراتی همراه 
بخشی از  عنوانبهی قانون دار حراست از مفهوم قلمروی عمومی باشد، همین است که در حیطهندارد تا عهده

، که ی مدنی پذیرفته شده. دربسیاری از جوامع، قلمروی عمومی موجودیت قانونی نداردساز و برگ جامعه
گاهی برای بقا نداشته باشد. که این امر موجب شده تا "فضاهای عمومی" شود این مفهوم هیچ تکیهموجب می
ی اساسی دارد، یکی نیاز برای مجوز استفاده و دیگری قرضی و گرویی باشند که دو تبصره روبروبا شرایطی 

شود. در قلمروی خصوصی، طراحان یها اشاره م( به آن1999)†های فنسترهاست، که در بررسیبودن آن
سازی شده ای را میان فضای خصوصی و فضاهای عمومی خصوصیشهری همواره مجبورند تا تمایزی ریشه

سازی شده هم دارای دو صورت مختلف قائل شوند. به شکلی مشابه، همین فضاهای عمومی  خصوصی
همراه با مدیریت فردی،  ویژهو به شکلی  از فضاها که دارای تملکات شخصی هستند آن دستههستند. یکم، 

های بزرگ، ها، فروشگاهکنند، برای مثال، مراکز خرید، مالی خدمات و کاالهای تجملی میاقدام به ارائه
از فضاهایی که در تملک تحت مدیریت  دسته(. دوم، آن 2000 ‡کایدنورزشی )فضاهای تفرجگاهی و 

نوشتاری دیگر به چنین شکلی از فضاها، عبارت فضاهای مبهم را ای از حکمران محلی هستند. من در بدنه
دیگر،  طرفبرداری از چنین فضاهایی روشن نیست، و از ام، چراکه میزان حق افراد برای بهرهاطالق کرده
 199٥کاتبرت گیرد )ای و مبتنی بر گرایشات مالک شخصی آن فضا صورت میسلیقه کامال  ها مدیریت آن

(. مفاهیم عمومی یا خصوصی، هردو دارای بارجنسی هستند، و حالت معمول 1996 ، میشل1997، ب
ای تواند آزادانه به هرگوشهتمامی این فضاها و آزادی فرانسوی زندگی شهری، برای ولگرد مذکر است، که می

دان بر ی مروجود ندارد. که به سلطه اصال  ای تازه سرک بکشد. درحالی که ولگرد مونث در جستجوی تجربه
شود، ی چنین امری، برای زنان در فضا تعیین تکلیف میگردد. که درنتیجهفضا و شکل رفتارکردن در آن برمی

* 
† 
‡ 



کند. برای مردانی که به طراحی زند و ترس درست میآنان دامن می علیهی یافتن خشونت و اینکار به ادامه
روحیات زنان را به سمت و سویی جهت فضای شهری مشغولند بسیار حائز اهمیت است که از این راه، 

ی بدهند. همچنین نشانگر این است که چرا حجم زیادی از ادبیات موضوع زنان و فضای شهری، در ورطه
، 199٥، گاردنر 1993، باومن 1991، پاین 1990، والنتین 1984بویز رسد )ترس آغاز و در همان به پایان می

ی طبقه و نژاد با میزان ترس در ( به توضیح رابطهب 1999ی )د(. برای مثال، 1997، دی 1996ناماسته 
ی متوسط و شود میان زنان سفید پوست طبقهای انجام میپردازد، که در این راه، مقایسهفضاهای شهری می

 زنان رنگین پوست طبقات فرو دست در جامعه آمریکایی.
و نژاد و  طبقهدارد با ماتریس برساخته از  پیچیدهای رهایی زنان و رابطه علیهای است ترس حجمه

جنسیت. ترس در درون این ساختار، دارای ابعاد متعددی است و دارای مراتبی است همسو با مقیاس 
های آمریکا دچار "یک و ایالت شهرهادهد که "زنان، در بیشتر کالبدی. خانم دی، در تحقیقات خود نشان می

گزینشی در  صورتبهسفید پوست نشین، آن هم  شهرهایومی، در انزوای نوین" هستند، و فضاهای عم
ی نشین حوزهاقلیت گیرد، فضاهایی که خالی شده از جرم است، همین فضاها در نواحیاختیار زنان قرار می

 صورتبه(. طبق مشاهدات او، فضاهای عمومی وحشتزا، 312:ب 1999دی هستند )اورنج کانتی، وحشتزا 
شوند که شامل فضاهای تشریفاتی تحت فرمان، فضاهای خنثی، بندی میتقسیم کلی، در چهار دسته

 (.316،19:ب 1999دی آید )ها، و فضاهای مرزی که تعریف هرکدام در پی میکارناوال
وارد از فرهنگی متعلق به یک تازه عنوانبهها با تمامی زنان فضاهای عمومی تشریفاتی تحت فرمان، در آن

 شود.خورد میای دیگر برنقطه
اصولی وجود ندارد و از این نظر با فضاهای  گونه، هیچ طورکلیبه هادر آنفضاهای عمومی خنثی که 

 در اولویت نیستند. هادر آنی اول در تضاد هستند، و هیچ گروه خاصی دسته
با  بایستشوند که میی متوسط متوجه میفضاهای عمومی کارناوالی، که جایی هستند که زنان طبقه

 رسند.دیگران رقابت کنند و به درکی از رقابت اجتماعی می
بودن را  اقلیتجا تبعیضات برآمده از در فضاهای عمومی مرزی، که درآن زنان در اقلیت هستند و در آن

 کنند.تجربه می
چرا که توانند به شکلی بروضع تمامی زنان، از سفید تا سیاه و التین تامیم داده شوند، ها میاین پژوهش
های دی، اند. پژوهشهای متعدد تبعیض در آمریکا از سر گذراندهی خود را از سویهها تجربهتمامی این گروه

ی وضعیت زنان را در تواند روشن کنندهگردد، میبه همان اندازه که به تجارب جامعه آمریکایی محدود می
ی شناخت ذهنی زنان، از محیط خود رسد نقشهنقاط دیگری از جوامع غربی باشد. روی هم رفته، به نظر می

مدعاست با خصوصیات این نقشه نزد مردان متفاوت است. مستندسازی رفتارهای مردان دالی براین  کلبه
(. به هرحال، این مقوالت 1998، واکر 1996، دانکن 199٥، گاردنر 1989، 1988، مکنزی 1981آردنر )

های کالبدی فضا، که در ارتباطی و جنسیتی نیست، و ویژگی ای از مالحظات نژادی، طبقاتیگانهسه
سازند از با بعد روانشناختی آن قرار دارند و حال و هوای آن را امن، خطرناک، دعوت کننده می کنندهتعیین



ی بناها، فضاها و دیگر مالحظات و کیفیات حائز اهمیت هستند. روی هم رفته، طراحی مجموعه
(. بسیاری از 1981کلر است )بر روی میزان امنیت جنس زن  تأثیراتای بزرگ از مهها دارای حجمنظرسازی

نگاه کنید(،  ٥به جدول دید )توان در ارتباط با معنا و مفهوم فضای قابل دفاع نزد اسکار نیومن را می تأثیراتاین 
ها را ی بافتهمه گوبندی و الگوی تفکیک زمین. این الای است محدود به قلمروی عمومی و گونهکه ایده

ها" ها و استعاره( در کتاب "آنسوی نقشه1998خود موضوع مهمی است. بویز )گردد که به خودیشامل نمی
ی قدرت حاکم با این دهد. در این پژوهش او به رابطهچگونگی توسعه بازار زمین و ساختمان را نشان می

شود، به ر طراحی قلمروی عمومی به کار گرفته میدهد که تمامی آنچه دکند و نشان میموضوع اشاره می
ای از خردگرایی مردانه استوار است، که مرتبط است با مفهوم فضای منجمد والنتین که به تمامی بر پهنه

زده ی جنسیتهای متفاوت و متکثر در درون خود هستند و در یک شمهفضاهایی اشاره دارد که خالی از سویه
. این مالحظات نشانگر این موضوع است که زندگی جمعی اندگرفتهت انجماد قرار از زندگی جمعی در حال

این  تأثیرات( در تحلیل ژرف دیگری، به بررسی الف 1999دی )نیز خصوصی سازی شده است. 
ای و مقاصد های جنسیتی در قالب مراکز خرید، فضاهای نمایشگاهی و جشنوارهسازیخصوصی

ی فضای عمومی در ی اولیهپردازد. او با اشاره به نمونهگرایانه برای جعل تاریخ، در جنوب کالیفرنیا میمضمون
کند ابعاد توانگر یونان بود، سعی می یفضایی که در انحصار مردان طبقه عنوانبهیونان باستان با نام آگورا، 

کند این کار های تاریخی فضاهای عمومی روشن کند. او خاطر نشان میی مردان را در تمامی نمونهسلطه
برای دورنگه داشتن زنان از تبادل اطالعات بوده است"حال آنکه زنان رنگین پوست و زنان سفید پوست، 

(. درکنار این 161:الف 1999دی کردند )فضاهایی دیگر دسترسی پیدا  هرکدام به انواع دیگری از اطالعات در
شان کم و موضوع بسیار حائز اهمیت است که متوجه باشیم، زنان در فضاهای خصوصی و زیست خانگی

است و های فراغتی همراه بودهسازی شده همیشه با فعالیتبیش از فراغت برخوردارند و فضاهای خصوصی
ترکیبی فراهم  صورتبهفضاها، در کنار فراهم کردن امکان اشتغال، امکان فراغت زنان را هم  هگونازایناز دیرب

ای که به دهد، این است، که زنان از آزادی روزمرهمی رخ(. درواقع اتفاقی که 162:الف 1999دی اند )آورده
جویند تا می بهرهصت و فضایی کنند و از هر فرمی استفادهمندند سبب مشغول بودن به کار خانگی از آن بهره

ها، بار، رستورانو تره میوهها، بازار ها، پارکفضای عمومی خود را ایجاد نمایند. برای مثال از فضاهای فروشگاه
ها ها بستری هستند که زنان به شکلی منعطف از آنحیاط بازی مدارس، مراکز خرید بزرگ و سایر فضاها. این

آورند. هرگونه استنتاج طراحی از این امر، هم می به وجودی از جهان مردانه، فضای عمومی خود را در نقب
انقالبی است و هم بسیار ژرف و ارزشمند. در نهایت، فارغ از مالحظات فضا در محیط ساخته شده در دو 

سازی مانبعد اصلی تولید و مصرف، دو بعد بسیار مهم دیگر نیز در ارتباط با معماری و بازنمایی نمادی در یاد
ها وجود دارد. از آنجا که من تمایلی به پرداختن به موضوع جنسیت در فضای داخلی ندارم، اما ذکر این نکته 

 کارهایبسیار ضروری است که این موضوع در طی بیست سال گذشته از اهمیت وافری برخوردار شده که در 
مراجعه کرد.  آنتوان به ( می2000اری )معمنویسندگانی از جمله رندل و دیگران در کتال جنسیت، فضا و 

ی از این ادبیات دارای روابط شایان توجهی در چارچوب طراحی شهری نیز هستند آن هم به توجهقابلبخش 



ی فضاها است و به سپهر خاصی از آن محدود ی مجموعهیک دلیل ساده. اینکه مفهوم جنسیت دربرگیرنده
ن تمام و کمال فضای خارجی قلمروی عمومی از انواع فضای داخلی شود. دلیل دیگر اینکه، تفکیک کردنمی

و اندرکنشی هستند که به شکل خاصی  همپوشیبینیم که این مفاهیم دارای چندان ساده نیست. پس می
 پیچیده است.

انگیز نمادسازی است، ی جنسیتی و بزرگتری که طراحی شهری با آن درگیر است، ماتریس حیرتمقوله
های ها، نقاشیبرجستهستون، تندیس، تزئینات، نقش، تکمجسمها در تجسمی مادی در قالب که در شهره

و  شهرهاشود، که برساخت نمادین سازی ها متجلی میها و دیگر یادمانها، کوشکدیواری، برجک
گردد. میبندی منظر شهری از این رهگذر در فصل چهارم این کتاب ارائه ها را در خود دارد و گونهشهرستان

دهد، آورد و گرایش مقبول را در کنار هویت غالب ارائه میمعماری یادمانی مراکز تجمع را به وجود می
های سازد و نمودی است از توقعات نسلی که درصورت ایجاد دیگر امکان تفکیک آن از تداعیمی دادها رارخ

ها تاریخ را به شکلی نمادین عرضه ادمانهای تجسمی وجود ندارد. یمعانی نزد فضا، معماری و دیگر سازه
 کنند.های فرهنگ عمومی را برای شهروندان بازگو میکنند و ارزشمی

های مختلف زندگی کنند که شکلای مفصل بندی میها را در بستر کلیت فضا به گونهعناصر، مکان این
ن وقوع پیدا کنند، که بکرات در ها امکاها و سوگواریها، شادی کردنداشتجمعی در قالب اعیاد، بزرگ

های گوناگون برساخت های مختلف عرصهنمایندگان گرایش عنوانبههای مختلف معماری بومی، قالب
ی آزادی، توان به برج ایفل، مجسمهها میسازیالمللی یادمانهای بینترین مصداقشوند. ازجمله مهممی

ی برادنبرگ در برلین اشاره کرد. بناهای ( و دروازه23د به شکل نگاه کنیرم )یادمان ویتوریو امانوئل دوم در 
، کلیساهاگیرند، برای مثال سازی ها جایی یادمانتوانند در دستهی عملکردشان میمنفرد هم به واسطه

ای همانند اپرای سیدنی(، بناهای اداری نظیر پنتاگون و غیره. که نشانگر این امر است که تفاوتاپرا )های سالن
شود، که در بعد خالقیت بشر نیز جنسیتی فقط منجر به افراقاتی نظیر فضای خانگی و فضای عمومی نمی

ی مردان به ها را در معماری و مجسمه سازی هم دید. اما سلطهتوان نظری آنحائز ظواهری است که می
، دیکتاتورهان، تا فلسفه، ها و قهرمانااین چنینی از خالقیت از جنگ سپهرهایپایان در تمامی شکلی بی

داری پدرساالر، امپریالیسم و است، که در همنوایی قرار دارد با سرمایه شدهپادشاهان و هنرمندان تکرار 
ها در طول تاریخ، از دید مردان جایگاه یک پرستش نمادین جنس مرد. در مقابل، زنان همواره در بازنمایی

 ی آزادی در نیویورک است.نوس در آتن قدیم و مجسمهاند، که نظایر آن ودیگری را اتخاذ کرده
ی اندامی رسم ای از یک نقشهکه برپهنه کدهاییبه این اعتبار زنان همیشه به دست مردان در قالب 

توان در ای است که میعمومی در این نقطه، عرصه قلمرویاند. اند در متن تاریخ رمز گذاری شدهشده
در دوبیلن که  1987ی آنا لیویا پلورابل، که در سال گفتگو گردد. مجسمهخصوص این موارد محمل بحث و 

داری های داستان شب زندهای است از یکی از شخصیتدر ترکیب با یک فواره جانمایی شد، و نشانه
گردد در ای هم از پایین آن خارج میها اثر جویس، و درواقع سمبلی است از خود شهر، که رودخانهفینگان
 صداقی از این موضوع است.اصل م



های فراوانی شد از "خانومی در جکوزی" تا "لکاته ، خیلی سریع در متن جامعه صاحب اسممجسمهاین  
دهد که دارای ظرافت زنانه است. در منجالب"، که آشکارا تالش مردان را برای تخریب تخیلی نشان می

خود را در  کوشد تا به یک تحلیل از ژرفناکی روانشناختی پدرساالری برسد کهجانسون )در همین رابطه( می
 دهد.ناپذیرفته( نشان میعمومی )پذیرفته( و سپهر خانگی )خالل تضاد میان سپهر 

لکاته و اغواگر و آلوده کننده  یمثابهبهکند شمایل زنانه... همیشه باید زمانی که در سپهر عمومی ظهور می
یک مادر  عنوانبهایل زن، معنایش تغییر کند. چه برسد که بخواهد در حوض شنا هم بکند. در صورتی که شم

های ملیتی پذیرفته شده است. اما شمایل زن در گفتمان کامال  شود فداکار، که در فضای خانگی بازنمایی می
 در خیابان همیشه از نظر مردان شمایل یک لکاته باقی خواهد ماند.

 (.٥7،٥8:199٥)جانسون 
تامیم داد و نگفته پیداست که تا این مسئله در  توان آن را به تمامی جوامع غربیاین تصویری است که می

و  زدهتوانیم شاهد ساخته شدن یک شهر غیر جنسیت اذهان و محیط پیرامونی تک تک ما تغییر نکند، نمی
 دموکراتیک باشیم.
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 فصل هفت
 محیط زیست

شکست و آجرها بر هم آوار شدند،  شیشهشنوم، ویرانی تمام فضا را می
 باشد که زمان در انتها به سیاهی زبانه کشد.

 جیمز جویس 

 مقدمه: طبیعت و شهر
شود و علی رغم آنکه در گذشته، ی وسیعی از معانی را شامل میی "محیط زیست" پهنهی واژهموارد استفاده

از بین رفته. رواج یافتن  کامال  دارای بار معنایی نوزایی بوده، امروزه این بارمعنایی بسیار کم و در مواردی 
ت، از زمانی آغاز شد که راشل کارسون در کتاب استفاده از این واژه که همواره حامل معانی فراوانی بوده اس

ترین کتابی بود که که بر روی ( به آن پرداخت. این کتاب به تحقیق، در زمان خود، مهم1962بهارخاموش )
ی محیط زیست ما بود. از آن زمان تا کنون، شد که درحال گسترش بر پهنهیک طاعون سراسری متمرکز می

داشتند به سمت روشن ساختن معضالت  سعیسیاری انجام شده که های انفرادی و سیاسی بکوشش
ی شصت میالدی های طبیعی در تمامی اشکال آن حرکت کنند. از این رو در دههشهرنشینی و تخریب حوزه

های گوناگون برخاسته از آن بستر ها میان گفتمان"جنبش طرفداران محیط زیست" پا گرفت که تشتت رقابت
اکولوژی (، 1976 *اوراردانشناسی )خوبی کم کیف  آن را توصیف کند: محیط زیست تواند بهکلی، می

(، 2000 ††، فوستر1999 **، بارکت1996 §، بنتون1991 ‡گروندمانمارکسی )(، اکولوژی 1971 †اودام)
سوسیالیستی (، اکولوژی  199۵ §§فاکساکولوژیکی )جایی (، جابه1987 ‡‡زیمرمانعمقی )اکولوژی 

(، 2001 *کالرکسیاسی )(، اکولوژی 1991 †††کوستانزااکولوژیک )(، اقتصاد 2000 ***ملوردادوی و )
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 **، حاجر1990 §یانگگرا )محیط گفتمان(، 2000 ‡، ریالفس1988 †ایروین و پانتونسبز )سیاست 
(، تغییر 1999 §§، ملور1993 ‡‡مایس و شیوااکوفمنیسم )( 1996 ††پیت و واتسلیبرال )(، اکولوژی 199۵

( و بسیاری 1989 †††نائسزیست )ی محیط ( فلسفه20، ط ش 1996 ***ای اکولوژی )والشهگونه
هستند تا آنکه دارای افتراقاتی  همپوشیها و مواضعشان بیشتر دارای های دیگر. درواقع، این گفتمانگفتمان

نایی از طریق ی معجنبش گردند. این پهنه اینباشند که منجر به آن شود که تبدیل به یک موضع جدا از کلیت 
ی خود به شکلی روشن نقطه نقطهو در  شدهی پایدار" با ریخت شهری هم درگیر عبارت تخصصی "توسعه

بایست از منابعی که هم انسانی هستند و سعی کرده تا نشان دهد که ریخت یک شهر وطراحی آن چگونه می
ی بینیم که عبارت توسعهم شد، میقانع خواهی سطربعدیکه در  طورهمانبرداری کند. ما هم طبیعی بهره

پایدار، در وضعیتی دوگانه قرار دارد. چرا که بیشتر از آنکه در مورد حفاظت از طبیعت باشد، به این موضوع 
پردازد که منابع طبیعی را به چه روشی باید به مصرف رساند و هم اینکه، عبارت "پایدار" برای هر دو مفهوم می

ی دهد چنین معنایی تا چه اندازه هنوز در سیطرهشود. همچنین نشان میبرده میطبیت و شهرنشینی به کار 
ی پایدار امکان جداسازی آن وجود ندارد. توسعه وجههیچبهاست و  ماندهباقیسرمایه و ایدئولوژی حامی آن 

یات آن را گیرد تا از ممات آن ممانعت کند و حداری قرار میای است که در مرکز سرمایهحقیقی، توسعه
 روروبه جدیهایی ایدئولوژیک بوده که آن را با نقص کامال  برداری از این عبارت ضمانت کند. بنابراین، بهره

ی چنین تواند در نتیجهای سست بنا شده، که میساخته. به این اعتبار طراحی شهری پایدار هم بر شالوده
گری و امپریالیسم را به اختار طبقاتی، نظامیفرضی باشد" جنبش شهرطبیعت گرا انتقادات سنتی چپ، س

در رابطه با  هاقلمرفرسایی(. از این روست که بسیاری از 139:2000گرفته است")ریالفس  نادیدهشدت 
های "تجربی" برای مسائل برآمده از رشد و گسترش جوییای از چارهموضوع طراحی شهری پایدار، در حیطه

ی اصلی دارند. یکم، جبریت کالبدی است و وابستگی بسیاری به سه ایده اند، کهبه تنگ آمده شهرنشینی
ی آن حول محور مفاهیم تراکم، اشکال گسترش، پیکره بندی معماری، کاربری ی به وسیلهالزامات لحاظ شده

ی آنکه تغییری در بصیرت، اقتصاد و خط فکری ایدئولوژیک شهر ایجاد کنند حاوزمین و غیره. این الزامات بی
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 §، تروی1994، نیومن 1992 ‡، برهنی1991 †، مکالولین1984 *هاگهستند ) شهرهااثرات موثری بر 
هایی است که به برداری از فناوری(. دوم، ارتقا وضع بهره2000، ویلیامز و دیگران 1999 **، فری1996

 طورهمیننمایند، های کاراتری از حمل و نقل را ایجاد میانجامند و شکلمی خودروهاکاهش استفاده از 
های پاک نظیر انرژی باد، آب و کنند و نوع جدیدی از انرژیهای صنعتی را کم میاتالف منابع و تولید آلودگی

رز ، استون و راج1999 ††نیومن و کنوارثیکنند )های فصیلی مینیروی خورشیدی را جایگزین سوخت
شود و در ریزی شهری اعمال می(. سوم، آن قسم از مدیریت شهری است که از طریق ساز و کار برنامه2001

(، و من پیش 1996و دیگران  §§، گیلبرت1994 ‡‡هاتون و هانترکند )موثر عمل می شهرهاراکردن  پایدارهای
ام. روی هم رفته، ظواهر اصلی پایداری در به روابط میان برنامه ریزی و سرمایه پرداخته ترقبلاز این در فصول 

شوند و در نهایت ها پشتیبانی میهایی توسط فناوریهای خود فریبکارانه هستند. چنین فریبجوییچاره
سیاسی مبنایی، این ظواهر و  دستور کارگردند. که در نبود یک بهتر منابع در دسترس می مدیریتمنجر به 

اند. )چرا که( به همان اندازه که تمهیداتی از این دست در جوار یک کنش الزامات به شدت محل سوال گشته
شده، به سه امر مجزای دیگر دامن زده  شهرهاسیاسی و اقتصادی مورد انتظار منجر به بهبود معضل گسترش 

کسانی که ریزها )کند که معماران، طراحان شهری و برنامهاست. در رابطه با جبریت کالبدی، روشن می
هستند.( گماشتگانی هستند اما کارگردان توسعه شهری کس  غیرهدار تعیین تراکم، کاربری اراضی و دهعه

بازان زمین تعیین دیگری است. ابعاد توسعه شهری، توسط سیاستمداران شهری در توافق با بازار و بورس
ر همراهی با چرخیدن چرخ های این کارگردانان برای نیل به شهرسازی پایدار دجوییگردد. تمامی چارهمی

ها ی مورد دوم، یعنی استفاده از فناوریی تولید آن قرار دارد. دربارهداری و امن کردن شرایط برای شیوهسرمایه
کلی، در  صورتبهبرداری از نیروهای پاک، باید گفت که این کار به دلیل از دست رفتن منابع برای بهره

جهان سوم و دارای منابع طبیعی است که  کشورهایاعمال زور و سلطه به ی دوم برای ی اول و در درجهدرجه
با آن برای مثال قیمت نفت را باال و پایین کنند. این کار برای حکمرانان دارای اثرات بسیار زیادی است که در 

ی به وسیلهداری و دولت که سرمایهگرایی هم قرار دارد، جاییهای برنامه ریزی نواصنافتوافق با استراتژی
نفعانی ذی عنوانبهتوانند گرایشات و اهداف خاص خود را دنبال کنند یا آنکه دست کم، ریزی شهری میبرنامه

رسند، برداری میی جبریت کالبدی به بهرههای مذکور به وسیلهجوییبه توافقاتی برسند. چاره سردرآمدهابر 
های جهانی کنند، از سیاستها پشتیبانی میاتی هستند که از آنو "بهبود فناورانه" و پشتیبانی مدیریتی، انشعاب
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 ی ایدئولوژیک کردن مفهوم پایداری در حال اعمال شدن است.سازی که به وسیله
کند، موجب ای که دارد به سمت بی مرز شدن در ارتباطات حرکت می، و سیارهسازیاین شکل از جهانی 

رای آنکه به معنای صریحی از چنین روشی برای طراحی کردن گردد. بو تخریب طبیعت می شهرها گسترش
اند باید به کرده تحریفاین چنین مفهوم "پایداری" را  کشورهایشهر برسیم و مطلع شویم که چرا بسیاری از 

چهل سال قبل بازگردیم تا آنچه امروز در حال وقوع است را بهتر درک کنیم، تا آنکه بتوانیم دانش طراحی 
 ی آن است نزدیک کنیم.ر این زمینه به جایگاهی که شایستهشهری را د

 ها و توسعهخاستگاه
انتقاد قدیمی مارکس در مستندسازی و نظریه پردازی مشکالت توسعه در زمان انقالب صنعتی در بریتانیا، آن 

های هایی است که در شکلبسیاری از نظریه منشأهم در اواسط قرن نوزدهم، در این جا هم، یکبار دیگر، 
های (. درکنار نوشته2004کاسترو اند )متعدد با تاریخی مفصل به مسائل و معضالت محیط زیستی پرداخته

ی کارگر در بریتانیا، اثر همکار و دوست او یعنی فردریش انگلس، که مارکس، کتاب شاهکار وضعیت طبقه
ی از تخریب محیط زیست به توجهقابلر مورد بیدادگری است، مستندات بسیار ها دیکی از اثرگذارترین نوشته

توانیم قصورش را درباره این موضوع که تا جایی که ما میدهد )داری ارائه میدست حرص نامشروع سرمایه
ور او، گنجاند بر او ببخشیم(. کار کمتر مشهی کارگر مذکور میمردم گالسکو و ادینبورگ را هم در همان طبقه

ی مطالعاتی او را درباره کلیت موضوع محیط به طبع رسید، پیشینه 192۵های طبیعت، که در سال دیالکتیک
کند و به های اروپایی اشاره میکند. در جلد یکم سرمایه، مارکس به تخریب جنگلزیست مشخص می
دار در نرخ های بدوی ریشهجنگلها همراه بود با آغاز رشد "کند که تخریب این جنگلشکلی کنایی بیان می

تا به امروز  1860رساند که این تخریب از زمان آغاز آن در می نتیجهبهره"، یک مرور اجمالی آن ما را به این 
 (.363:19۵9مارکس است )ادامه یافته 

داری آگاه یهزیستی سرمای ناپایداری محیطتوان از استدالل او دربارهبا ارجاع به این نقل قول از مارکس، می
 گرایی مارکسی را هم دربردارد: محیطشد که خیلی فشرده مبانی 

ها در بازار فروش دارد، ، تولید هرقسم از محصوالت زراعی، بستگی به شرایط نوسان قیمتشیوهدر این 
روح کلی که بر تولید به  -است.  اثرگذاردرحالی که تغییرات مرتبط در بستر تولید هم بر این نوسانات 

های در تناقض با روش -داری حاکم است، که به دنبال کسب بیشترین سود پولی استی سرمایهشیوه
ی حیات آوری شرایط کشت و زرع و زنجیرهمرسوم کشاورزی است، که هماهنگ با مشخصات تاب

 های بشری است.نسل
 (7۵4:1981)مارکس 

برخاسته از این تحلیالت مارکس، نسل جدیدی از متفکرین، از ابتدای قرن بیستم، اقدام به مخالفت با 
توان به پاتریک گدس، ابنزر هاوارد و لوییز مامفورد و ها میی آنتخریب محیط زیست کردند که از جمله

نداد که این باره جوششی رخهای پس از جنگ جهانی دوم دربسیاری دیگر اشاره کرد. به هرحال، تا هنگامه



ی چند عامل اتفاق افتاد: عواقب ناشی از جنگ، بتوان آن را یک جنبش واقعی به حساب آورد. این امر درنتیجه
های فصیلی، تولید انبوه وسایل نقلیه موتوری و افزایش سطح رشد جمعیتی، بیشتر شدن استفاده از سوخت

کشاورزی را بیشتر از گذشته احساس شود. این اولین باری بود که  رفاه؛ که موجب شد تا نیاز به ارتقا صنعت
خود را  کریههای جبران ناپذیری که این کار به سرشت طبیعت وارد آورده بود صورت تخریب طبیعت و ضربه

های مصوبات قانونی را در رابطه با منع گسترش استفاده از آالینده 1910نشان داد. ایاالت متحده از سال 
 1947های در دستور کار خود قرار داده که در دوران پس از جنگ، طی مصوبات جدید کنگره در سال طبیعی

(. ده سال پس از این، راشل کارسون بهار خاموش را نوشت، 1987مارکو و دیگران شدند )تشدید  19۵2و 
و اینکه چطور این کار  پرداختها میکتابی که در نوع خود انقالبی بود، چراکه به اساس کلی تولید آالینده

های چند ملیتی ی شرکتکند. این کتاب همچنین از تجارب انحصارطلبانهنوزایی طبیعی را مختل می
کند. کارسون از اولین کسانی بود که به داری کالن انتقاد میپشتیبان سرمایه عنوانبهو نقش دولت  بارهدراین

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته  کلبهفاده از آن امروز ای که استپرداخت، ماده DDTمضرات استفاده از 
های شیمیایی را، بر محیط زیست ای آالیندهتوان پرداختن به نقش تحریک کنندهممنوع است. درکنار این، می

ی ایمن" ها هم، که به "محدودههای استاندارد آنهای شیمیایی حتی در اندازهاضافه کرد. استفاده از آالینده
شوند، این اتفاق ارتباط مستقیمی دارد با رشد متابولیکی می کلیدهایموسوم هستند، موجب شکستن 

در بدن انسان. استفاده از مواد  طورهمینالعالج خونی در جانوارن و های صعبهای سرطانی و بیماریسلول
کند و ی زیرزمینی را آلوده میهاکند، آبطبیعی در خود دارد نابود می صورتبهآالینده ظرفیتی را که زمین 

ها موارد دیگری هستند که در کتاب کارسون کند. اینمی روروبهحیاط گیاهی و جانوری را با مخاطرات جدی 
ها نظر افکنده شده است. کتاب دیگری که تاثیری غیرقابل انکار بر طراحان گذارده، از زوایای مختلفی به آن

طبیعی،  فرآیندهایی اصلی: " این است؛ با این گزاره (۱۹۶۹طبیعیت )با طراحی هارگ با عنوان مککار یان
برنامه ریزی شوند: چرا که تغییر دادن یک جزء از سیستم موجب  فرآیندهایبایست وارد ی ماهوی میصورتبه

وارد های بسیاری را به همراه خود توانند ارزشطبیعی می فرآیندهایگردد. دگرگونی کل آن سیستم می
(. 6۵:1969هارگ مکهستند )ی یک سیستم پرظرفیت دیگر های خود سازندهیستم( کنند، و این ارزشس)

کند که بر مبنای اصول اکولوژیکی ی برای توسعه تدوین میهارگ روش پیچیدهدر خط مبنایی، کار مک
هارگ گیرد. مادامی که کارسون و مکشناسی انسانی قرار میی آسیباست، و درست به همین میزان بر نقشه

محور به ان توسعه بودند و نگاهی حفاظتدرگیر پرداختن به اثرات شیمیایی و سمی کردن محیط در جری
های اولین نوشتاری بود که به سویه (۱۹۷۳است )کوچک زیبا طبیعت داشتند، کتاب شوماخر با عنوان 

پرداخت، و اصول مسلم اقتصاد دست راستی را به چالش کشید. آن چه که او در اقتصادی این معضالت می
افتد. ی است که در حاشیه صحنه انباشت کالن سرمایه اتفاق مینیافتگکند توسعهاین کار آن را روشن نمی

تواند در رابطه با روشی که می عنوانبهکند، های میانجی" را مطرح میشوماخر پیشنهاد استفاده از "تکنولوژی
هارگ، شوماخر و توسعه یافته حاوی منافعی باشد. کارهای مک کشورهایپایداری و ایجاد مازاد ارزش برای 

رسون، به همان اندازه که تاثیر گذار بودند به همان اندازه هم دارای مواضعی نسبت به بی عدالتی بودند، کا



مثال، امری  طوربهمواضعی نامتجانس با سبک آنارشیستی کارشان. پرداختن شوماخر به اقتصاد بودیستی 
هارگ هم نتوانست یک نظریه مک مثال  رسیده و است که توفیق یافتن آن در غرب بسیار بعید به نظر می

های همسو با کارش پشتیبانی گزین و قائم به مطالعات خود ارائه کند. همچنین کارسون هم از سایر پروژهجای
ها (. به عالوه، اینان فرسنگ4:1987مارکو و دیگران نشد )نکرد و به طبع همین هم از سوی دیگران پشتیبانی 

ای از دانش ی آن بتوانند کار خود را به بدنههرپارادایمی که به واسطه های اجتماعی زمان خود و یابا جنبش
در کلوپ  *داشتند. این سه اثر کالسیک اما در انجام تحقیقات دنیس مدوز فاصلهاجتماعی وصل کنند،  نظریه

شناسیم. می های رشدمحدودهاند، تحقیقاتی که امروز آن را با عنوان ( بسیار مورد کمک کننده بوده1972رم )
، چالش برانگیز است. همچنین در رویکرد بسیار نومالتوسی حالدرعینی متاخر بسیار اثرگذار و این مطالعه

های است، رویکردی که معتقد است، حراست و صرفه جویی در استفاده از منابع طبیعی رویش مجدد جوانه
( بسیار حائز 2004کاسترو )ات (. اشار1992، 1990 †ارلیک و ارلیککند )جمعیت بشری را تضمین می

های رشد. ادبیاتی داند به ادبیات موضوع محدودهپایداری را واکنشی می جنبشاهمیت است، آنجا 
توسعه یافته و هم در  کشورهایی حراست و حفاظت از منابع طبیعی هم در جویی بسیار زیادی را الزمهصرفه

ی سریع توسط ایاالت متحده در جریان برگزاری دو پایدار خیلداند. توسعهکشورهای درحال توسعه می
توسعه ی رسمی پیدا کرد: یکی گزارش کمیسیون جهانی محیط و آن جنبه هایگزارشکمیسیون و انتشار 

اروپایی  کشورهای( بود. 1992ریودژانیرو )، که برآیند کنفرانس زمین در 21( و به دنبال آن دستور کار 1987)
های توسعه شهری پایدار خود را در طی سال وقت به این جریان پیوستند و برنامهنیز بدون کوچکترین فوت 

(. با نگاه به این مختصر موارد کلیدی در رابطه با موضوع توسعه و 9نگاه کنید به جدول کردند )ارائه  1993
و  هارگزیستی، دو چیز قابل دریافت است. یکم، مشاهدات کسانی مثل کارسون و مکهای محیطجنبش

گیری و پیشروی جریانی ایجاد کرد که در ادامه همراستا با باز شدن فضا را برای شکل اولیهی شوماخر، انگیزه
سیاسی و اجتماعی عمیق بسیاری برجای گذاشت. این اثرات تا امروز تغییرات بسیاری  تأثیراتدر این عرصه، 

ه است. مروری کوتاه بر نظریات انتقادی ثابت داری گذاشته و منجر به بهبود آن شدرا بر توسعه سبک سرمایه
بندی آن از دهه هشتاد همراه بوده و در محیط زیست در همسویی با دسته کند که افزایش میزان گرایش بهمی

در جریان برگزاری کنفرانس زمین به جا گذاشته است. دومین  1992نهایت یک اثر بسیار مهم از خود در سال 
داری شود. این کار به دست سرمایهی مفهومی است که به شکلی سیاسی تقویت میآن این است که، پایدار

کند ظواهر رشد و تغییرات شهر را دیگرگونه جلوه دهد. که با اینکار شود با ریاکاری سعی میکالن هدایت می
های خریب الیهجامعه از آن پشتیبانی کنند، یعنی از اصولی که به ت خیرخواههای شود بسیاری از آدمباعث می

که چرا پایداری، مفهومی ناپایدار است، ما  نکتهشود. برای فهم دقیق این شان ختم میزیرین محیط زندگی
 ی روابط میان طبیعت و مردم هستند.باید نگاهی داشته باشیم به مفاهیمی که در ارتباط با یکدیگر، برسازنده

 کوپ رم، بنیان گذار اقتصاد طبیعت گرا. مترجم *
† 



 مردم و طبیعت
از دیرباز، اصول و فن بقا در جوامع غربی برمبنای اصل تقابل با طبیعت استوار بوده است، به همراه یک 

های الهیاتی ی تحولی بود که در تجارب برآمده از آییناستراتژی کلی" بارور کردن و مهار زمین" که در نتیجه
ساخت. بخشید یک "دیگری" میسی میدر ادوار گذشته از طبیعت زمین در مقابل انسان که به آن وجهی قد

امری شیطانی و مادون ملکوت معرفی  عنوانبهرا  آنساخت که تنها از طبیعت یک دیگری میدرواقع، نه
 کرد:های غربی را ترسیم میای از ابتدا خط فکری تمدنکرد که باید از آن بیم کرد. چنین فلسفهمی

های ابتدایی از سیر نوشتن داستان آفرینش در بخشسرفصل طبیعت و بشر، به هرحالت، مشتقی است 
ی طبیعت بر قدرت و نقش انسان بوده است، که رفتاری نابودگر با او داشته، و آن، که منبع الهام آن سلطه

 حتی از این بیشتر، )رفتاری( خالق و متفاوت داشته است.
 (26:1969هارگ )مک

ای دیگر مشاهده هایی غربی به طبیعت هستند، در هنگامهگاههایی متعددی را که برآمده از دیدتوان متنمی
( 1989)*( مرشانت1984اسمیت )ها ترین آنی مهمهستند، از جمله اثرگذارکرد که بسیار هم 

( کاستره و 1996هاروی )( 1996)**( ادر199۵)§( سول و لیز199۵)‡( فاکس1991)†گراندمن
ی در سنت این مقوله در تجارب آسیایی وجود ندارد مگر با مرتب کدهای( هستند. امکان ارائه 1998)††بران

 (.1989)‡‡نگاه به کالیکات و آمس
 سازی توسعه شهری پایدار در اروپادر رابطه با مرابت سیاست دادهارخترین : مهم9جدول 

 دستور کار پایداری مستخرج تاریخ هادادها و ابتکار عملرخ
نشست سازمان ملل درباره محیط زیست 

 (UNCHEبشر )
ریزی و مدیریت منابع : برنامه1نامه توصیه 1972

های بشر برای ارتقا گاهانسانی در سکونت
 های محیطیکیفیت

المللی برنامه طراحی شده تصویب بین 1976 )ونکوور(1هابیتات 
ی زدهبرای جلوگیری از گسترش شتاب

 های شهری.حوزه
گاه انسانی ی کارگروه سکونتمصوبه

 سازمان ملل
 الگوهایی گسترش استفاده از برنامه 1978

 شهری و روستایی پایدار
"چالش شهری" توصیف ابعاد نیاز برای  1987 گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط

* 
† 
‡ 
§ 
** 
†† 
‡‡ 



های شهری پایدار در ایجاد جمع
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به 

 یک میزان
یکپارچه سازی برنامه توسعه پایدار  1990 ی شهر پایدار سازمان مللبرنامه

گاه و برنامه پایداری کارگروه سکونت
 محیط سازمان ملل

سبز کمیسیون اروپا برای محیط  برگه
 زیست شهری

پایداری  هایکمیسیوندادن مسئولیت به  1990
اروپایی در خصوص اینکه شهرهای 

اروپایی در هنگام توسعه نباید نسبت به 
های روستایی همجوار احمال محیط

 کنند.
کمیسیون تخصصی اروپا بر سر محیط 

 زیست شهری
استقالل گروهی متشکل از نمایندگان  1991

ی منتخب که بر روی چگونگی آینده
شهرها و برنامه ریزی کاربری اراضی 

ی حفاظت محیطی ژوهش کنند و برنامهپ
 های اروپایی تدوین کنند.بر جمع تأکیدبا 

 
 

که منجر به ترفیع  21ویرایش دستور کار  1992 نشست محیط و توسعه سازمان ملل
دادن جایگاه موضوع توسعه پایدار 

 های انسانی در آن شدگاهسکونت
 برای محیط زیست شهریبرگزاری میزگرد  1993 برنامه شهرهای پایدار اروپا

های شهر پایدار برگزاری سلسله نشست
 در اروپا

برنامه توسعه شهری و  80ائتالف  1994
ای در اروپا برای اجرایی کردن منطقه

ها با هدف ترفیع ها و برنامهسیاست
 ایاتوریته

در  21تمرکز برای بومی سازی دستور کار  1996 "به سوی شهر نهایی"11هابیتات 
 مختلف شهری نواحی

 M. Whitehead, ‘Re-analyzing the sustainable city: nature, urbanization andمنبع: 
the regulation of socio-environmental relations in the UK’. Urban Studies 7, 2003, 

p. 1185. Reprinted by permission of Taylor & Francis Ltd. 
مبنایی  فرآیندهای، به تشریح ساخت اجتماعی طبیعتکالسیک خود، با عنوان  کالوس ادر، در نوشتار 

ساخت اجتماعی طبیعت نگریست.  عنوانبهها در معنای بنیان طبیعی جامعه و یا توان به آنپردازد که میمی
آن در  خاستگاهگراها شد، که گرایان و هم در مواضع فرهنگکه منجر به تحرکاتی هم در مواضع طبیعت

هایش ایشان شکل گرفته بود. در رویکرد های مختلفی توسط مارکس و دورکیم در جریان روشنگریدوره



نظارتی و تکنیکی در خصوص کلیت  فرآیندهایی حاصله، مشروعیتی بود که در گرا، نتیجهطبیعت
مشکالتی بود  گرا، خود دارایروشن و آشکار تحصیل شد. از طرف دیگر، مواضع طبیعت کامال  معضالت 

ای بیش اضافی، افسانهارزش یمثابهبهی ارگانیک گرا نیست. ایدهای از اقتصاد طبیعتچراکه" وابسته به گونه
کار با مشکالت بسیاری همراه است. توان به بازار برد و طبق قواعد آن عرضه کرد و ایننیست. طبیعت را نمی

گردد... در این قواعد بازار ذکر می عنوانبهبه اشتباه ظرفیتی که خاص طبیعت است  معموال  جای این، 
(. ادر بدیلی برای این 26:1996تواند یک اقتصاد اخالقی باشد")ادر کشاکش هیچ شکلی از اقتصاد نمی

شناختی و فرهنگی طبیعت ها از دریچه نگاه انتقادی جامعکند و بیشتر به تفسیر آننظریات ارائه نمی
که تکامل اجتماعی در هیئت بخشی از یک تاریخ انسانی از برای طبیعت درآید، و دیگر پردازد، تا آنجا می

ها برای توان از دل این پیشروی)طبیعت( یک دشمن متخاسم قلمداد نشود. سه چارچوب ابزاری را می
یعت. رسیدن به شکل نویی از اقتصاد اخالقگرا بیرون کشید. یکم، چارچوب ابزاری مسئولیت بشر، درقبال طب

دوم، تدوین کردن چارچوبی تجربی از اقدامات عملی که منجر به ایجاد مکانیزمی برای افراس مفهوم طبیعت 
زیباشناسی نگریسته  گذاریارزشیک معیار  عنوانبهگردد. سوم، وجود مفهومی از طبیعت است که به آن 

ی نمادین از تمامی وجوه معترض های اجراگر، یک بستهرفته، ادر مدعی است که این چارچوبهمشود. روی
 ی اعتراضی هستند:محور، اکولوژیک، و بنیادگرا( که بازیگران این عرصهحفاظتاست )به موضوع 

محیط طبیعی و جامعه  جداییطبیعی، رای به محور و طرفداران حفاظت از محیطتفکر حفاظت
 اختالط افت سیاسی به اکولوژی،ی خاکی. رهیدهند، به بریدن و کنارگذاشتن یک بخش از این کرهمی

کنند و معتقدند می کن فیکوناین ارتباط را به تمامی  بنیادگراهاکند و می نفیطبیعی را جامعه و محیط
های ها مسیرهای مختلفی هستند که کلیت کنشطبیعت در ذات یعنی تمامی جانداران غیر از انسان. این

دهند و را نشان می رویکردهاهم معنی و مفهوم این  مسیرها دهند. اینموجود در این رابطه را تشکیل می
 سازند.آنان را. که در کلیت خود گفتمان عمومی را در مورد موضوع طبیعت میهم هدف غایی

 (177:1996)ادر 

ای متفاوت به پیچیدگی روابط میان طبیعت و نوع بشر بپردازد، در کند از زاویهیک کوشش دیگر که سعی می
کند که اکثر ارائه شده است. فاکس استدالل می *ی وارویک فاکسنوشته یک اکولوژی فرافردینوشتار 

ای دارای ارزش درباره جهان خارج از محیط ی بپردازند و نظریهاند به این قضیهاندیشمندانی که سعی کرده
اند که سنتی ی" به انجام رساندهانسانی طرح کنند، کار خود را با نگاه به اثار آرنه نائس و رویکرد "اکولوژی عمق

مالحظات است. دو موضع اصلی برخاسته از این رویکرد مرتبط است با  گونهاینبسیار حائز اهمیت در
ها این ی ارزش ابزاری دارای سه بخش ابداعی است که تمامی آنی ارزش ابزاری و ارزش ذاتی. نظریهنظریه

کنند، و از های ذاتی که داراست مورد پذیرش قرار گیرد، رد میبایست به دلیل ارزشموضوع را که طبیعت می
ای برای بشر هم نیست. به دلیل دارا بودن ارزش استفاده صرفا  کند که پذیرش طبیعت طرف دیگر، بیان می

* 



کند که به ایجاد تغییراتی در کالبد جهان منجر پایانی را هدف گیری میبرداری بیبخش اول این نظریه، بهره
بینی کرد. این رویکردی ها را به درستی پیشتوان آنگردد، و عواقب جبران ماپذیری به دنبال دارد که نمیمی

بیرون  عنوانبهکه همیشه فناوری را  نابیناییکند. رویکرد محور است و یک پیشروی نامتوازن را دنبال میانسان
ی بودن منابع و امکان توسعه را پیش کند؛ موضع دومی، متناهی سنگ از چاه حماقت معرفی میکشنده

تر نسبت به اولی دارد تا محتاطانه و صرفه جو رفتار کنیم. این موضع دارای یدی طویلکشد و مارا برآن میمی
است و همچنان رویکردی است که انسان را در محوریت خود دارد و به دنبال آن است تا حداکثر پایداری را 

ای سرمایه میان کند که جریان چرخهمی تأکید نکتهه بار بنشاند. فاکس براین که امکان تحقق یافتن دارد ب
را های جغرافیایی این موضوع آنتوان این اصول را تحریف کند و به شکلی در توازن میان قطبها میملت

عوض کند.  توانند مبنای کار راعقالنی هم جلوه دهد. آن هم با ایجاد ناپایداری در برخی از کشورها، که می
واقع شده، چراکه ارزش ابزاری جهان  تأکیدصورتی مجزا مورد بخش سوم، حفاظت از منابع است، که به

بندی چهار قسمتی گادفری اسمیت طبیعت همچنان راهبر اصلی توسعه است. در این نقطه، فاکس به دسته
سیلویی کردن، آزمایشگاهی،  های طبیعی است:های معمول برای حفاظت از محیطکند که راهبریاشاره می

 (:1۵۵:1994فاکس کاتدرالی )ورزشی کردن و 
پزشکی، و ای که دارای روند تکوینی هم هست، از محصوالت کشاورزی، گیاهذخیره عنوانبه  .1

 سیلویی کردن(؛دست )مواردی از این 
 آزمایشگاهی(؛علمی )برای مطالعات  .2
 ورزشی کردن(؛سازی )برای سرگرمی .3
 کاتدرالی(.روحانی )جویانه و عوالم ، لذتزیباشناختیبرای اهداف  .4

در زیباشناختی )بندی جدید به این چهار بخش اضافه گردد، و اهداف کند که یک دستهفاکس پیشنهاد می
ی دیگری به نام گالری هنری( جای گیرد و از عوالم روحانی جدا شود. برای تکمیل شدن این چهار دسته

 تر شدن کار:ای باشد برای هرچه شفافتوان اضافه گردد و تکلمهمیدسته، چهارتای دیگر هم 
بحث نظام پشتیبان است )رایگان در طبیعت موجود  صورتبهغذا و مایحتاجی که برای همه  .1

 زندگی(،
 بحث نظام اعالن خطر گرمایش زمین(؛زمین )ناظر حرارتی  عنوانبه .2
 معانی(؛سازی و تداعی بحث یادماننمادها )مدلول  عنوانبه .3
 بحث روانشناسی(؛آزادی )ی غذای روح و عرصه عنوانبه .4

کنند که ما باید به طبیعت احترام بگذاریم از این جهت که می روشنی اول، برای ما این مباحث، دروحله
ی دوم، طبیعت نظامی برای نظارت درخود دارد آورد. دروحلهبرای ما مایحتاج زندگی و معاشمان را فراهم می

بینی و اعالم خطر پیش از وقوع، جلوگیری کند. های زیست محیطی از طریق پیشتواند از وقوع بحرانکه می
توانند نگرد که تمامی مواضع میمرجعی می عنوانبهبحث سوم، به طبیعت و جهان خارج از محیط انسانی 

ی بار آموزشی نیز هست و رندهدربردا طورهمینمند شوند، که برای نمادپردازی برای هستی انسانی از آن بهره



ی زیست ماست. بحث روانشناسی این مقوله، با نگاه به ابعاد روحانی وجود هایی برای شیوهحاوی درس
انسان، به دنبال آن است تا عالوه بر سالمت تن، سالمت روان را نیز از این طریق ارتقا دهد. هر هشت نگاه 

تواند ارزش ذاتی خود را اهدا کند، اند، اینکه طبیعت نمیآمدهی مرکزی گردابزاری به طبیعت حول یک ایده
یک دیگری پنداشت، حتی وقتی نگاه ما به  عنوانبهچراکه یک ارگانیسم زنده است. طبیعت را همواره بایست 

های مندی از طبیعت در سالی اصول بهرهباشد. معضل اصلی درباره خیرخواهانهآن، نگاهی دلسوزانه و 
های انسانی متبلور در کنش راذاتی آن ی آن، ارزشاست که چگونه به یک نظریه برسیم، که بواسطه اخیر، این

متفاوتی به بحث در  رویکردهای(. فاکس از 1996، هاروی 1989، نش 1986، نائس 1983رگان کنیم )
کوسیستمی، و هنجارهای روانشناسی، هنجارهای خودبوطیقایی، هنجارهای اپردازد )می هنجارهامورد این 

ها ترین رهیافترفته، مهمهم(. روی1989، همچنین نگاه کنید به هارگرو 199۵هنجارهای کائناتی، فاکس 
، و پسامارکسیسممشخص اکولوژی عمقی و نظریه  طوربههای اکولوژیکی، به ارزش ذاتی از خالل گفتمان

ک را از یکی به دیگری شاهد هستیم. شود. در این بین، بسط ایدئولوژیاکوفمنیسم اتخاذ می طورهمین
به اکوفمنیسم و از این رهگذر به نظریه پسامارکسیسم  طورهمینرساند و اکولوژی خودرا به اکولوژی عمقی می

و در ادامه به رهیافتی از خوانش ماتریالیستی به اکولوژی. برای مثال رویکرد اکولوژی سوسیالیستی و خوانش 
هایی تجربی است ها به شدت وابسته به یافته(. طبیعت این گفتمان2004استرو کاکوفمنیسم )ماتریالیستی  
ها عبارتست از، یکم، اینکه ما به تحقیق بخشی از جهان طبیعت هستیم؛ دوم، حفاظت از که مبانی آن

ر دهد؛ و سوم اینکه، ما به یک انقالب کوپرنیکی ددگرسانی طبیعی در تمامی اشکال بنیاد کار را تشکیل می
ها را سبب گردد. امیال و هوس های انسانی نیاز داریم که تغییر در سازماندهی اجتماعی، توسعه وارزش

شویم این است که نائل شدن به چنین توفیقاتی به چه طریق ممکن است. پرسشی که در ادامه با آن مواجه می
های ما ها و کنشمن بزند و با ارزشها که به جنون در فلسفه داشناسیرسد که دیوانگی، در روشبه نظر می

 درآمیزد.
های اکولوژیک و رویکرد اکولوژی عمقی هست، یک نمونه از چنین امری است. تفاوتی که میان رهیافت

گذار جنبش چارلز ادوم، که به تحقیق پایه برای درک چنین امری نیاز داریم تا جنبش اکولوژی را آنطور که
عنوان مبانی اکولوژی که امروز دیگر کالسیک شده است مقایسه کنیم با  اکولوژی است، و نوشتار او با

، 1999، ملور 1993، ساچز 1991، گراندمن 1982، 1980، بوکچین 1972باتسون کار )های معاصر سویه
ی تنگی از سیاستهای های علمی نگه داشته و "در حیطهی ارزش( که اکولوژی را در حیطه2000فاستر 

های ی سیاستکنند..." اما مسئلهاکولوژیکی که به آن همچون یک مکانیزم خشک مهندسی شده نگاه می
نماید که بخواهیم در می رخریزی منظر اکولوژیک و یا برنامه ریزی شهری حتی، آنجایی و یا برنامهاکولوژی 

رسد هایی برای طراحی وارد شویم، که به فهم ما از "اکولوژی" میی ایجاد محدودهکار نجات جهان به وسیله
 عنوانبهباحث کالسیک کار، (. شایان ذکر است که اکولوژی در بیشتر م86:1996ترپ آن )در نوع تکنیکی 

سنتی به  رویکردهای(. که نشانگر این است که 1996ترپ است )مفهومی درمقابل "شهری" لحاظ گردیده 
 عنوانبهکنند و به جهان طبیعت ، خود را با سیاست روز و زندگی اجتماعی درگیر نمیوجههیچبهاکولوژی 



نگرند. در نبود یک رویکرد اجتماعی به اکولوژی، های شناختی و علمی میبرای پژوهش صرفا  موضوعی 
یک امرنمادی کاربردی در منظرنگاری و ارجاعات  عنوانبههایی مانند اکولوژی شهری نیز به طبیعت رهیافت

های در میان طراحان شهری شده که امکان مسجلی برای نگرند، که منجر به بروز دیدگاهمی زیباشناختی
های اکولوژیک به موارد مجزا مانند هوا، وجود ندارد. تخصصی شدن رویکرد شهرنشینیاکولوژی در متن 

ی این مهندسی برای این معضالت درنتیجه هایحلراهها و تالش برای یافتن آلودگی صوتی، و آلودگی آب
آنکه به شهرنشینی را بیهای علمی این چنینی هارگ، یکی از کسانی است روشمکرویکرد است. یان

فیلسوف  نائس، که به دست آرنه عمقیکند. اکولوژی سازی میی بکند برای چنین معضالتی مناسبااشاره
های مختلف های رهیافتهایی برای محدودهکند تا به مولفهاست، تالش می شدهگذاری پایه نروژی

نقاط  (. او همچنین، به ترسیم1993 †، راتنبرگ1988 *، الک1989، 1986نائس یابد )اکولوژیکی دست 
رویکردی که با عوالم  عنوانبهپردازد برای روشن کردن مسیر حرکت اکولوژی عمقی، شایان توجهی می

دهد چرا طبیعت به کار در این است که" به ما نشان میی بسیاری دارد. قدرت اینافراطی فاصله رادیکالی و
دهند وقتی به سمت یک می رخعه سازد که چه تغییراتی در جامذات حائز اهمیت است و بعد هم روشن می

(. اصول مبنایی در 127:1993راتنبرگ آید )جهان پایدار حرکت کنیم، جایی که بشریت به کمک خودش می
، 1980)‡هم جدا نیست. بوکچین آنهای ذاتی طبیعت مربوط است که از بندی کردن ارزشاین نقطه، به رده

واقعی جاری در زندگی ، که منجر به نادیده گرفتن سیاستای در چنین مواضعیدر بعد رویه حمله( با 1982
کند به نام اکولوژی که با مسئولیت درآمیزی دارد، رهیافتی نو را پیشنهاد می شودمیجمعی در این فرآیند 

کند. ما خیلی ی نقد اقتصاد سیاسی مرخص اعالم میکند. این رویکرد اکولوژی عمقی را به وسیلهجمعی می
ی نگرش به طبیعت نظر افکندیم. که نیاز داریم در این نقطه یک ها و نحوهو ایدئولوژی ویکردهاراجمالی به 

 پله باالتر رویم و به روابط میان شهرنشینی و توسعه سرمایه داری را در بستر " توسعه پایداری" بپردازیم.

 پایداری و توسعه
، تصویری تار از طورهمینی مدرن است. های منتج از جامعهترین ایدهپایدار بدون شک یکی از مهمتوسعه
ی گشادی از معانی را از مرغی که در حیاط پشتی کند، تصویری که حیطهزیست را نمایندگی می محیط

ی کمیسیون جای داده. مصوبهزیستی، در خود های محیطالمللی در زمینهکنیم تا معاهدات بینداری مینگه
ترین سند شود به تحقیق مهمهم شناخته می گزارش براتلندکه با  (1987توسعه )جهانی محیط زیست و 

است،  تأکیدشود که در آن نیاز امروز مورد رویکردی معرفی می مثابهبهپایدار است، که در آن پایداری توسعه
کاسترو نگاه کنید به تعریف پایداری در بگیریم )ای آتی درنظر هنسل نیازهایبی آنکه آن را در ترکیب با 

برد که اگر گذشتگان ما هم اینچنین تفکری داشتند، امروز ما چطور (. که مارا به این فکر فرو می197:2004

* 
† 
‡ 



لی ها که بگذریم، در این رابطه، دو دویکرد اصلی وجود دارد، که جریان اصدادیم. از اینبه بقای خود ادامه می
، کاسترو 1996، بنتون 199۵ایشلر دهد )پایدار را بررسی و آن را مورد بررسی و شناخت قرار میتوسعه

روشی برای زندگی به  عنوانبهداری را (. جریان مسلط در این رهیافت، موضعی است که سرمایه2004
اندازد، برای قص نظر مییک شکل نا عنوانبهی تولید بومی هم شناسد. پیشروی در آن به شیوهرسمیت می

های عرضه و توزیع در بازار قرار دارد. در مقابل این، کمک گرفتن از اینکه در ارتباطی غیر مستقیم با شیوه
ای شود. هر معضلی که از آنکه به ایجاد وابستگی در این مورد اشارهشود، بیتوسعه یافته مطرح می کشورهای

این رهیافت، به کمک اصول عرضه و تقاضا قابل حل کردن است. داری برخاسته است، در توسعه سرمایه
تواند تولید را با کاستن از هزینه آید که میگردد، پای ارتش ذخیره کار به میان میزمانی که تولیدمازاد لحاظ می

که  دهد. از این جهت، رسیدن به تعادلهای سودآور را افزایش میگذاری در بخشهمراه کند که امکان سرمایه
کند و  ترمیمآمدهپیشداری است، تنها به زمان نیاز دارد تا خود را نسبت به بحران شرط بقای نظام سرمایه

اند( در قرار گیری زیستی موسوم شدهکه به اقتصادها محیط) گرایانه،تکنوکراتیک، لیبرال و منفعت رویکردهای
 د.کننداری چنین امکاناتی را فراهم میکنار روابط سرمایه

میلیار نفر  3٫2۵کنند، که این مقدار ی زمین در نواحی شهری زندگی میاز جمعیت کره نیمیاکنون، هم 
سال آینده این رقم به همین روال افزایش پیدا خواهد کرد که معضالتی را به همراه شود و در سیرا شامل می
اند و این کار را با افزایش ازار پرداختهی مکانیزم بهای اصلی همیشه به حل معضالت از دریچهدارد. جریان

 یپردهتوسعه یافته از پشت  کشورهایی اند. کاسترو در همین رابطه با حمله به سلطهتولید به انجام رسانده
( 24:1997امین )کند. برداری میملل و بانک جهانی پردهطور سازماننئولیبرال هایکمکمورد  160

داری است، که امورات و کارگزار سرمایه یمثابهبههای بانک جهانی"گریشکند تا نشان دهد کنکوشش می
دارد که" دراین بستر،  تأکیدکند"، که روی این نکته مدیریت می خاورمیانه کشورهایمنافع آن را در حوزه 

و  یکپارچهیک وابستگی  عنوانبهرا  خاورمیانه کشورهایاقتصاد  ها وابستگیای نا محدود از استراتژیزنجیره
های اقتصادی در شود و از بین رفتن گونهمی کشورهاشدن این  مقروضکه منجر به  کنند".سرتاسری دنبال می

 .کشورهاکشی از منابع طبیعی و نابودی اموال همگانی در این بهره طورهمیندرحال توسعه،  کشورهایبستر 
عامل اصلی  عنوانبهکردن بر معضل فقر  تأکیداین اتفاقات هم، سازمان ملل شروع کرد به  وقوعپس از 

توسعه یافته حجم بسیار زیادی از  کشورهایبکند به این که  اشارهآنکه زیست در این نواحی، بیویرانی محیط
ثروتمند  کشورهایی پایدار در توان دید که چگونه توسعهاند. پس میهای مردم این مناطق را چپاول کردهسرانه

شود. این امر همچنین این سومی دارای منابع طبیعی میجهان کشورهایرفتن میزان فقر در منجر به باال 
داری از خالل گیرد که بهبود روابط اجتماعی در جوامع سرمایهسازی را هم نادیده میمعضل جهانی

این بخش از ی معناداری با بازتولید ملزومات سیاسی و اقتصادی در ها که رابطهملت مرزهایتر شدن کمرنگ
و منابع  انسانیکشی از نیروی ی مستقیم بهرهی کاالی فرهنگی استوار گشته، نتیجهجهان دارد و بر سلطه

( نهفته است که" دد و 12۵:1997امین )سومی است، که توضیح بهتر آن در این بیان جهان کشورهایطبیعی 
 داری نیاز دارد".داری فقط به بردهدوام سرمایه



ی آن بوده است، دیهی موجود این است که، لیبرالیسم بر خالف چنین وضعی که ایجاد کنندهپارادوکس ب
مدعی بهتر کردن وضعیت نیروی کار و از میان برداشتن ساختار طبقاتی جوامع در مقیاس جهانی است و 

که کن خواهد کرد. چوسودافسکی از این روست مدعی است که فقر را از ساختار اجتماعی جهانی ریشه
گری جهانی و کند که سلطهنامد. او اثبات می( می1998)جهانی سازی فقر را  IMFاقدامات بانک جهانی و 

جهانی، که از طریق ابزارهای  بازارالمللی، و دستکاری در های بینهای تعداد محدودی از بانکانحصارطلبی
ی مستقیم این است. نتیجهدهندگان در بخش خصوصی شود، همه و همه زیر سر وامپولی ممکن می

های مرکزی در هاست. او به استقالل منحرف بانکموازات ایجاد بازار سرمایه درمیان ملتها بهانحصارگری
آمیز در ارتباط با بخش  فسادهای کند، که منجر به وامدهیتوسعه یافته و درحال توسعه اشاره می کشورهای

شوند که به توانگری هرچه ای طراحی می"باز" همچنان به گونه بازارهایشود. و عالوه بر این، خصوصی می
تلویحی،  طوربه(. بازار "آزاد" 199۵اسکوبار کنند ) فقیرترشود و فقیرترها را های توانگر منجر میبیشتر ملت

برقی ابزارهای مالی این شکل از های کوچک که با ارهملت اقتصادجمعی تعبیری است که برای کشتار دسته
است، اخاللگری همزی با پیچیده IMFاستریت و داری والشود: قدرت خزانهانحصارطلبی انجام می

(. الزامات هر اقدام 73:2003هاروی انجامیده )واشنتگن که به معماری شکل جدیدی از ابزارهای مالی 
مرکزی  سرمایهی های زندگی تقاضایی است که برای رشد اقتصادی از مسیر توسعهبرای بهترکردن حداقل

گیرد و همچنین کشورهای جهان سومی مجبورند تا با وارد کردن فناوری مانع از عقب ماندگی خود انجام می
با ایجاد  طورهمینتواند مرتفع گردد، و می ثروتمندترو قرض از کشورهای  وامشوند، که این کارها با اتخاذ 

و  کشورهاسازی و غارت منابع طبیعی این جهت، وابستهشرایط برای چپاول منابع طبیعی این کشورها. از این 
 گیرد.سیاسی انجام می کامال  توسعه یافته،  بازارجهانتوسط  ضعیف کشورهایزیرسلطه رفتن حکومت 

توان در مورد خاورمیانه بررسی کرد:"این ایدئولوژی، پیش از روشنی از چنین تجاوزی را می کامال  ی نمونه
بود چندان زیستی، اما نتوانستههای محیطهم وجود داشت، پیش از این بحرانزیستی این ظواهر محیط

ی ی پایداری شد که درنتیجهتوفیقی را کسب نماید، پس رویکرد غالب به فقر و تخریب محیط زیست توسعه
 (.198:2004کاسترو بود )آمده ی قدیم پیشتوسعه

گذاری خصوصی مازاد در هر شکلی، از مسیر سرمایهاز این جهت، تمامی وجوهات اقتصادی و ارزش
با محدود کردن مصرف های دروغین در رابطهگردد و از مسیر دستکاری در "بازار آزاد" و شعارسازیحاصل می

باشد داری اهی سرمایهخیرخو وجهی تواند رسانندههای آینده. درظاهر امر، این میی نسلبرای استفاده
(. این تغییر قیافه فقط یک دگرگونی بنیادین در ابعاد انسانی و غیرانسانی طبیعت و 1999هاوکن و دیگران )

سازی از خالل ها نائل آمده بود( که بیشتر به دنبال یکسانکه پیش از این به اینکند )شناسی را دنبال نمیبوم
، 1996اوکانر است )تار کالسیک جیمز اکانر بازنمایی شده جهانی سازی است. این به خوبی در جس

(. اوکانر کار را با خوانشی از شاهکار 2004، کاسترو 2003، پانایوتاکیس 1996همچنین نگاه کنید به تلودو 
داری به بازتولید کند که چگونه سیستم سرمایهکند، که در آن توصیف میآغاز می دگرسازی بزرگپوالنی 

گردد، است. اولین مالحظات اوکانر به روابط میان نیروها و روابط تولید بازمی وابستهبرای بقا  شرایط تولید



جهت، توسعه اضافی و ارزش استفاده. از این ارزشهمچنین به شرایط واقعی تولید، در اندرکنش 
معضالت ناشی از عدم داری، در ارتباط است با بازتولید انبوه کاالیی و ارتقای سطح آن برای پوشاندن سرمایه

ای ناشی از آن، که بن اصلی فرسایش طبیعت در همین امر نهفته است. تولید انبوه، های دورهتعادل و بحران
شود. اوکانر حفاظت طبیعی را اولین می نتیجههمچنین در وضعیتی دوگانه، کمیابی برخی از مایحتاج را 

رد تا مانع از این اتفاق گردد، که درنهایت منجر به این امر داری به آن احتیاج داداند که سرمایهمی اینکته
ای محدودی قرار گیرد که از آن حفاظت کرده و آن را نزد خود پرورش شود بخشی از منابع دراختیار عدهمی
ی مورد توجه، تولید مایحتاج طبیعی کمیابی است که برای آن احتیاج به فناوری داریم و اند. دومین نکتهداده
داری از ناآگاهی مردم نیز برای ی مورد نیاز نوع بشر است و سرمایهدهندهبخش و نجاتوی مواد زندگیحا

 (.97:2003پانایوتاکیس کند )کند و آن را یک فرصت قلمداد میاستفاده می دریچهتهدید از این 
ها، نظریه قدیمی ماتریالیسم، حاوی نقدهای مفیدی درمقابل جریان اصلی نظریات پایداری نزد لیبرال

همان ی زیادی هم با رویکرد )دگم( ارتدکسی دارد. بهحال فاصلهاست بر این دیدگاه به طبیعت که در عین
 خوانشهستند،  حاصلخیز هایزمینکردن  رامدنبال تکثیر و های معنوی به طبیعت بهکه نگاه اندازه

را عرضه  متفاوتتواند نگاهی استوار است، که می ارزش یتولیدکنندهی نیروی کار مارکسیستی، بر نظریه
کند. رویکردی که توانسته مدام خود را در طی نیم قرن رشد دهد تا جایی که برخی، آغاز گرایشات علوم 

 پندارند:انسانی به طبیعت را از این رهگذر می

رسد علوم انسانی درخالل اکوسیستم و مباحث کالبدی هم وارد شده که دارای اشتراکاتی میان نظر میبه 
عناصر اکولوژی عمقی و کلیت تفکر اکولوژیک است. )امروزه( این برای خوانش ماتریالیستی اکوفمنیسم 

ی و اجتماعی سلطه رئوس مادی نظام اقتصادی عنوانبهی طبیعت و مسائل زنان اهمیت دارد که به مقوله
کند. ماتریالیسم اجتماعی به ای نظری پیدا میمردان بنگرند. که با ماتریالیسم اجتماعی و عمقی فاصله

پردازد. ماتریالیسم کشی در یک نظام جنسیتی، نژادی، استعمارگرانه و غیره میساختار اجتماعی بهره
 نیازهایی که این کار را با نگاه از دریچه کند وکشی در شرایط کار را مطالعه میهای بهرهعمقی هم ریشه

 .رساندضروری در زندگی روزانه به انجام می
 (42:2000درودوی و ملور )

است و به شکلی اجتماعی  رسیدهنمیبه عبارت دیگر، ارتباط دادن مسائل زنان و طبیعت ضروری به نظر 
م شده است. و واقعیت امر هم این است که زنان اند انجای نقشی که زنان در جامعه ایفا نمودهبه واسطه

طبیعی، زمانی اضافی را برای کار کردن مردان  صورتبهشان از کودکان و سالخوردگان همیشه با نگهداری
کشی از طبیعت برای تولید انبوه تحت اختیار اند. اکولوژی سوسیال هم بر پایان بخشیدن به بهرهفراهم آورده

کند. درحالی که اکوفمنیسم بعدی جنسیتی را به کار اضافه کرده و مفاهیم می تأکیدهان ی کم توانگران جعده
 کشی افزوده.ی این بهرهتبعیضی را هم به عوامل تشدید کننده

توان متوجه شد که چرا ها، میهای انتقادی برآمده از آنو همچنین رهیافت رویکردهابا نگاه به این 
ی کنند. از همین رو هم گسترهکنند حمله میو پایداری که تفکر لیبرال ترویج می توسعهنظریات انتقادی به 



اند کرده پیداهای گوناگون و اشکال مختلف توسعه و تغییرات اجتماعی امکان مطرح شدن وسیعی از رهیافت
خانواده هستند تا ها همزاییپایداری که با انباشت درمقیاس جهانی و بحران رویکردهایاند در کنار و توانسته

یافته در جهت مهار معضل گرمایش زمین دلیلی بر این توسعه کشورهایکنون دوام آورند. کاستن از تولید در 
توسعه  کشورهایی جایگزین برای پایداری در این نقطه، ابتدا کاستن از حجم تولید در مدعاست. تنها گزینه

شود که طبق نظر اوکانر قانون اول سبت به رشد توانگران مییافته است که منجر به زیاد نشدن سطح نابرابری ن
ها و استفاده از سومی، ناگزیند به کاستن از تولید آالیندهجهان کشورهایداری است. تمامی سرمایه
توسعه یافته رفته رفته  کشورهایهای پاالینده به همراه پرداخت یارانه در این جهت. در این مرحله، فناوری

یافتنی را به ثمر ز فقر در مناطق محروم کم کنند و آرام آرام یک تعادل و برابری معقول و دستبایست امی
ی شهرنشینی به توسعه، در ارتباط با مقوله در خصوصی انتقادی های مرتبط با طبیعت و نظریهبنشانند. دیدگاه

 آورند به نام اکوشهرپایدار.رسند و مفهومی را به وجود میهم می

 پایدار شهرهای
د، روشن است که  شهرنشینیرفتن در مباحث پایداری و توسعه در جهتی که به بحث برای پیش پیوند خور 

ای ناپایدار از کلیت فرآیند انباشت سرمایه به حساب آورد. مهاجرت از بخش و پاره عنوانبهرا  شهرهابایستی 
آنقدری پیشرفت کرده است که شاید دیگر  گذارد که تولید کشاورزیروستا به شهر، براین واقعیت صحه می

مرتفع کند. این حقیقت همچنان برجاست که ما به همان میزان که  تواند حدی از نیازهای شهرنشینی رامی
آن  تأثیراتها، تغییرات ژنتیکی و زیست، آلودگیهای ناشی از تخریب محیطسعی در خارج کردن هزینه

به حساب  شهرهاهای اجتماعی بیکاری ناشی از این کار را هم در بستر هزینه برحیاط گیاهی و جانوری داریم
نیستند، پایدار  چیزیدر ابتدای امر، تنها  شهرهاتوان بر اساس همین گزاره، استدالل کرد که این آوریم. مینمی

ازدیاد به ظاهر پایدار(، مملو از جمعیت است و از شدت این )شهر( های )های است:" بنابه تعریف، محدوده
تراکم جمعیتی درحال انفجار، که از طریق همین فشردگی انسانی هم قرار است پشتیبانی گردد. جهانی که در 

هم در گسترش نواحی شهری  شهرنشینیآن شهرنشینی در حال گسترش است، و بیشتر از این، جایی که 
ن حال، پیشکاران التقاط اجتماعی خالصه شده، به تحقیق جهانی ناپایدار است. پیشکاران این ناپایداری درعی

پایدار، درسه بعد قابل بررسی و مطالعه  شهرهای(. 49:2003 *های مختلف هستند")مارتینز آلیردر مقیاس
ها هایی جدی است و تنها آخرین آندر مراتب متفاوتی هستند، و هرکدام از این ابعاد با دوتای دیگر در توازن

 محیط ساختهشود. یکم، ما مجبوریم که اسکان در و برنامه ریزی دیده میدر الفبای طراحی شهری "پایدار" 
شده در ارتباط با انباشت سرمایه درنظر بگیریم، و مالحظه داشته باشیم که چگونه این انباشت اساس و 

شهرها( دهد. دوم، باید با مالیات بستن به درآمدها )دربستر اینرا تشکیل می شهرهاسرشت پایداری این 
ت عناوینی چون با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و دموکراسی، تعادل اجتماعی و سیاسی، به دالیل وجود تح

(. سوم، وجود 7ط ش جرم )مراتبی از خشونت و منابع، و سلسله ( بهاختالف طبقاتی، دسترسی )نامتعادل

* 



افتراقات فضایی و سرانه  هتوان بها میی آنمعضالت و مسائل کالبدی در ارتباط با پایداری است که ازجمله
های کاالیی، حمل و نقل و مصرف انرژی، آلودگی و غیره اشاره کرد. من به شما نشان تخصیص فضا، چرخه

 درشهرهایی اول، ی آخر چگونه در کار طراحی شهری پایدار وارد شده است. در وحلهخواهم داد که دسته
 عنوانبهنمودی از سرمایه داری قلمداد نشود، و  شود تا اقدامات در جهت توسعه پایدارغربی سعی می

ی اجمالی به این نتیجه برسیم که انعکاسی از نظام ارزشی سرمایه داری لحاظ نگردد و ما با یک مشاهده
ای توانند تنها با پارهاند. خب پس شهرهای حال حاضر چطور میتا به امروز ساخته نشده شهرهاییهمچو 

یک واقعیت اقتصادی که اشباعش باعث ایجاد  عنوانبهاقدامات فنی به پایداری برسند؟ با انباشت سرمایه، 
ری در غرب شود. توصیف بهتر این وضعیت با نگاه کردن به الگوی توسعه شهمی شهرهاثبات در درون 

شود و شود. در این الگو، مرکز شهر در معنای کانون توسعه تجاری، به محلی برای انباشت بدل میممکن می
ی انگلی زنند و با تغذیه به شیوهگردد که به دور یکدیگر حلقه میدر ادامه در نواحی مختلف حائز اقماری می

ها به این مرکز گردند و هرچه این حلقهنواحی خود می شود، موجب رونق و توسعهاز آنچه در مرکز انباشته می
 تر باشند قدرتمندتر از سایر همسایگان خود هستند.انباشت نزدیک

ای اند، که به شیوهغربی، به میزان بسیار باالیی بر اساس اصول بازار آزاد شکل گرفته شهرهایهمرفته، روی
و تغییرات ایدئولوژیک در تسلط پنهان این بازتولید ضروری است،  نیازهایمراتب نمادی بازنمای سلسله

برای تحصیل سرمایه نمادی و فرهنگی، خود را در باالرفتن  نهادهااند. رقابت چنین نظم فضایی برقرار مانده
ی مقابل چنین پایانی درجریان است. در نقطهها، به شکلی بیشدن ارتفاع سازه بلندترارزش زمین، بلند و 

شکل بودن ریخت توسعه تراکمی در سوسیالیستی، مانند هانوی، موضوع مبهم بودن و بی شهرهایوضعی، 
چین در جریان تغییرات اخیر بازار بسیار مشهود است، چرا که  شهرهایکلیت شهر است. که مصداق آن در 

حصیل ای فضا تمالکیت شخصی بر زمین وجود ندارد و هرچه هست از ارزش استفاده شهرهااز  گونهایندر 
شود و هیچ درآمیزی شود، و توسعه شهری از مسیر انباشت در یک مرکز توسعه تجاری دنبال نمیمی

استفاده از زمین  عملکردهایهای نمادی و بازار زمینی هم موجود نیست. از این رو، سرریز و پراکنش سرمایه
ها بندیای عملکردی بر پهنهای است از تناظرهشود که این بافههای شهری گسترده میدر سرتاسر پهنه

های سوسیالیستی نزدیک آلنظر خیلی هم به ایده بهاراضی. نیروهای پنهان در پشت این پدیده، که کاربری
 .اندشده( بررسی 1983زلنی )( و ایوان 1981مینگونه )است، به خوبی در کارهای 

کند که روابط میان تدالل میاو اس( ب ۱۹۷۹شهر )عدالت اجتماعی و ، دویدهارویدر کتاب کالسیک 
اراضی فضا تابعی است از عایدی واقعی که مفهوم عدالت اجتماعی، کاربریاجتماعی و ریخت فرآیندهای

شهرنشین شدن . سپس، در آوردخواهد از کانال ارزش اضافی به وجود های فضایی را میشهری و چرخه
یک  عنوانبهرا فتح کرده و  cityی فرآیند تمامی ایده دهد که چطور ایناو به شیوایی نشان می( ۱۹۸۵سرمایه )

اوکانر دارد که ای برای نقد خود خیزبرمیشود. هاروی هم از نقطهسازوکار پر شاخ و برگ فناورانه نگریسته می
ای که برای داری از این دریچه این است که استراتژیبه کد قبلی آن نگاه کنید( ازآن. و معضل غامض سرمایه)
گیرد. که از تناقض ذاتی و اجتناب ناپذیر یازد در دراز مدت در مقابل چنین وضعی قرار میا به آن دست میبق



دهد، و شود، نرخ سود را تنزل میاز حد کاال منجر به بحران میگیرد: تولید بیشداری نشات مینظام سرمایه
گردد. هاروی منجر به تغییر در نوع بحران می صرفا   کار بیشتر،سرمایه گذاری بیش از حد و به کار گیری نیروی

(. اولین چرخه، 34نگاه کنید به شکل کند )این روند را در سه چرخه در خالل گردش سرمایه بررسی می
نفس تحصیل سرمایه در مراحل اولیه تولید صنعتی است. زمانی که مازاد این تولید تحصیل شد، سرمایه وارد 

برد. شده، که هاروی از آن با عنوان مصارف سرمایه در محیط ساخته شده نام میدارانه ی دوم سرمایهچرخه
ی زیرساخت ملزوم آن باشد. تواند برسازندهاین مصارف به زعم وی، در معنای مصارف کاالها نیست، اما می

یک  مثالی برای عملکردی که حائز سوهیه مصرفی و تولیدی به عنوانبهاو همچنین روی نظام حمل و نقل 
کند. سرمایه وقتی در شکل محیط ساخته شده ای میویژه تأکیدای آن، اندازه است آن هم به دلیل نوع استفاده

تواند برخالف سایر ظواهر آن، برای مدت بسیاری محفوظ بماند. درست در مواقع موجودیت پیدا کرد، می
شکل اصلی ساز و کار بحرانی را به شرایط تعادل تواند به کار بیوفتد و در دو ی فریز شده میبحران، این سرمایه

ها، بیمارستانشود )برگرداند: یکی در تولید علم و فناوری وارد شود، و دیگری این که به بازتولید کار منجر 
رود که به مدارس، خدمات رفاه اجتماعی، ملزومات سرگرمی و فراغتی و غیره(. هاروی تا آنجا پیش می

د که این فرض را اثبات کند که ناپایداری و گرایش به سمت بحران ویژگی ذاتی نظام تشریح جزییاتی بپرداز
ی سرمایه داری است. در جستاری تحت عنوان "شهرنشینی و شهر" هاروی در خالل توضیح شیوه تولید سلطه

 هارگراییانحصای متفاوتی از ارزش اضافی را در قالب هایدهد که شهرها چطور گونهداری، نشان میسرمایه
کنند از راه به کار انداختن سرمایه( تولید میرانت )ی وام(، و از راه بهرهسود )روی زمین( بها )و تفاضل اجاره 

هایی جدا از هم هستند که قرار است پایداری اقتصادی را به بار همه جزیره هااین(. 239:1973هاروی )
 بنشانند و ربط مستقیمی هم با توسعه کالبدی پایداری ندارند.

کنند و توسعه پایدار را یگانه روش ها مسیر درک روش تغییر و توسعه شهر را منحرف میتک تک این
خواری ها و رانتکشیتواند بهرهه، اینکه از این مسیر نظام میکنند، به یک دلیل سادتوسعه شهری معرفی می

توانند ها میکوشند تا استدالل کنند که ارزش( می1999دیگران )خود را پشت این مفهوم پنهان کند. هاوکن و 
ی غالب شیوه عنوانبهدر شکل جدید انقالب صنعتی، به تشریح سرمایه داری طبیعی  هاآنبه هم برسند. 

های کلیدی در اجتماعی از این نظام، مقبول هستند. نمایه هایخروجیدهند تمامی پردازند، و توضیح میمی
گری، توسعه، وام بانکی، ، نظامینابرابریکشی، سیاست، تعادل، ی این متن عبارتند از: شهری، بهرهزمینه

ی ی از پهنهکلبهن جهان سوم کند که در آتوصیف می جهانی رااین چنینی. متن محیط چیزهاییعدالت و 
ها در جوامع اقدامات عملی کنار گذاشته شده و منفعل گشته، و تعداد محدودی از ارجاعات متن به مصداق

گیری از فناوری پاک پیشروی بسیار حائز ارزش را بهره طورهمینکرده.  هاییکاستییافته، آن را دچار توسعه
باشد. درحالی که بسیار  داشتهمحیطی در مقیاس جهانی اشاراتی ستآنکه به مسائل تخریب زیداند، بیمی

های پاک فقط در ایاالت متحده آمریکا، شرایط محیط است اگر فکر کنیم که استفاده از فناوریانگارانهساده
 گردد.برداری از منابع معقول میکند و بهرهزیستی را در سرتاسر جهان پایدار می

ی نابرابری در سرشت اجتماعی و سیاسی است که بر مفهوم پایدار دارای اثر لهدوم، این مقو یدروحله



و  هاجاییجابهها، ها، چرخهجوییای از صرفهاست. در این بحث، پایداری به شبکه بودهبسیار مهمی 
 گذارد، که هم زیست انسانی وزندگی پایدار را به بحث می یگردد که یک شیوهحفاظت منابع محدود نمی

مینگونه ، انزو درآمیزی اجتماعی و شهری همین بحث، در کتاب داند. در نتیجههم جانوری را در آن دخیل می
های نوسازی بر بستر انباشت گذشته، و ایجاد پردازد، و به بیان پیچیدگی( به نقد مواضع هاروی می1981)

دهند. اما در مباحث می رخوسیعی  ی بسیاردر حیطه روندهاکند که این انباشتی نو پرداخته، روشن می
 طبقاتی میان صاحبان سرمایه و نیروی برخوردهای
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ی بنیادین کار با هم هم عقیده هستند که مرکزیت کار همین برخوردهاست. به همین سبب، مسئله

ها، و حمل و نقل سبز نیست، که افزایش درآمیزی مثبت میان ها، دفع زبالهپایدار، ازدیاد آالینده شهرهای
ها ردد، همین طور کاهش جداسازیطبقات اجتماعی است، که به کاهش افتراقات طبقاتی و نژادی منجر گ

زده؛ در کنار بهبود وضع های نسلی، حقوق زنان، فضاهای جنسیتهای عملکرد شهری، تفاوتدر پهنه
آموزش و پرورش، سالمت، دسترسی به خدمات و ادوات حمل و نقلی، کاهش نرخ بیکاری، فقر و رهایی از 



 ترس.
ریزی شهری ه اصالت یافتن اصنافگرایی جدید، به برنامهاستدالل کرد، ک گونهاینتوان از این جهت، می

دهد که بیشتر بر سرمایه نظارت داشته باشند و از این رهگذر از ظن خود یار تغییر و تکاپوی این اختیار را می
ی اختیارات نزد (. برچنین بستری، هردو حوزه1983کاستلس گردند )های شهری را در بعد معنایی جنبش
شوند و تحت تاثیر گرایشات شهری و نظام قانون در پس پرده توسط بخش خصوصی حمایت میریزی برنامه

آن قرار دارند، که موجب این شده که امروز خصوصی سازی کاربری اراضی شهری آنقدر افزایش پیدا کند که 
ل خصوصی های شهری، به شکاست، زیرا توسعه زمین گونهایندیگر لجام آن از هم گسیخته:"به تحقیق هم 

ی نهایی در وضعی دوگانه، لجام گسیختگی دارد که امکان نظارت را ی انباشتهشوند، درحالی تودهاداره می
(. بخشی از ناپایداری بنیادین، به تعبیر اسکات، تقصیر نظارت 130:1980کند")اسکات صلب می

ل، ارتباطات و غیره(. از آب، نیرو، برق، حمل و نقاست )انحصاری بر مایحتاج ضروری زندگی و خدمات 
گردد، و این جهت است که امکان دستکاری در ساز و کار بازار از همین طریق برای صاحبان سرمایه سهل می

آورد:"برنامه ریزی شهری خود را از زیر بار امکان تبعیض گذاری و به هم ریختن جامعه مدنی را به وجود می
کردن چنین عایدی غیرقابل کنترلی، حاصل از توسعه زمین مسئولیت پیدا کردن دوای تجویزی برای رام 

 صرفا  توان اینطور نتیجه گیری کرد که همرفته، می(. روی1109:177مرخص کرده است")اسکات و رویز 
آنکه وضع نظام باشد، بی شهرهاتواند تضمینی برای پایداری های پاک نمیو انرژی فناوریگیری از بهره

 اصالحاتی همسو با رویکرد پایداری شود.اقتصادی شهر هم دچار 
های تلفیقی در توان در محیطناپایداری در بعد دیگری از حیاط جانوری پدید آمده که ظواهر آن را می

دیگری که های مضمونی مشاهده کرد. دیدگاه مشابهها، منظرهای باز حفاظت شده، و پارکغالب باغ وحش
کند این است که حیوانات را برای خوراک، پوشاک و تزئینات و یدر رابطه با حیات جانوری مخرب عمل م

های نوینی دهد. حرکتها میدهد و مدام رای به کشتار آنمناسب تشخیص می وحشباغسرگرمی در حصار 
باره آغاز شده منجر به بازنگری در حق و حقوق حیوانات شده و موجب شده تا مواردی کلی در بستر که در این
ریزی محیط زیست دار در رابطه با بهبود وضع حیات وحش لحاظ گردد که موارد خاص آن به برنامهتوسعه پای

، هستر و دیگران 1998، دویس 1996، 20، والش ط ش 1994، پالت و دیگران 1991سول خورد )برمی
کنند؟ آیا یهای چالش برانگیزی همراه است. آیا جانوارن رنج را درک م(. بحث در این رابطه با پرسش1999

ی حیاتی در این رابطه فهم جانوران خودآگاهی دارند؟ آیا آنها متوجه اصالت وجود نوع خود هستند؟ مسئله
حدود اختیار انسان از نظر اخالقی برای ورود به دنیای جانداران دیگر است. والش در کتاب خود با عنوان 

، قابل تطبیق دادن با نظریات انسانی از قبیل نظریه پردازد که حیات جانوری"شهروحوش"، به بیان این نکته می
ها نظیر اقتصاد نئوکالسیک و پسامارکسیسم و فمنیسم نیست. این پژوهشگر زن، اجتماعی شهر و سایر جریان

گرا و در بعد سوسیالیسم طبیعت فرا نظریهکند که امروز نیاز به پیشروی وجود دارد، برای رسیدن به یک بیان می
جانوری هم در آن لحاظ شده باشد، و از این رهگذر تحصیل ثروت  حیاتنظریه ضد نژادپرستی که فمنیسم و 

(. او به رسمیت شناختن 22:1996والش گیرد )انباشت مورد بررسی و مداقه قرار  روندجانداران دیگر در 



برای پیشرفت  اتفاقا  که داند یک نوع از هستی در جهان را اولین قدم در این واحه می عنوانبهی جانوری سوژه
نگرد که در آن رساند. والش به وضعیتی میجدیدی از انسانیت می مرزهاینوع بشر مفید است و ما را به 

ی زندگی به وجود حیات انسانی و جانوری در کنار هم در زیستی مصالحه آمیز از طریق امتیازاتی که این شیوه
(. رسیدن به تجارب 3۵نگاه کنید به شکل آورند )نشینی پدید میشناختی نوینی را در شهرآورد شرایط بوممی

 ای بستگی دارد:عملی فرا شهرسازی به چنین مقوله

ها را در یک رژیم تخریبگر اکولوژی، جای آنکه حفاظت از آن مثابهبه شهرهای کارایی شفاعت جویانه 
دستور کار داشته باشد... نیاز دارد تا در نظرگاهی که با نگاه از خالل آن تصمیمات خود را درمورد کاربری 

سبز  مسیرهایها، یا حفظ حریم مناظر طبیعی، یا طراحی نظیر تراکم در حومهکند )اراضی اتخاذ می
 گونهاینجدید نظر کند، و متوجه جایگاه بسیار حساس حیات گیاهی و جانوری در ( تجاییجابه

ای اخالقی مانع از فساد و ویرانی آنها گردد و دسترسی باشد، با تصمیمات خود به شیوه هاسازیتصمیم
 ابود نشود.ها به مواد مورد نیاز برای بقا را هم از بین نبرد تا خودترمیمی طبیعی و شکارگیری درندگان نآن

 (39:1996)والش 
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ی روشن است که مطابق با این تفکرات، توسعه مفهوم پایداری در امتداد هر طیفی، نیاز دارد تا دو مقوله
شوند، امتداد شهر به طبیعت برسد و طبیعت پایش را در شهر و طبیعیت، در ارتباط و درآمیزی با یکدیگر دیده

در تملک بخش طبیعت بداند، و درآن  شهر باز کند. توصل به یک بازار زمین پویا، که قطعاتی از زمین را
ها در های طبیعی و سبز را پدید آورد بسیار کارا است. اما اگر ما جسارت الزم را در به کار گیری این ایدهگذرگاه

های خود دارند و خالی از ی زیادی با آرمانآیند که فاصلهبه کار نبندیم، فضاهایی پدید می شهرهاطراحی 
 ها بود.جه استسفاری آنشوند که ومعانی می

 پایداری و طراحی شهری
ی علمی هستند، ی این رشتهریخت شهری پایدار و طراحی شهری پایدار، امروزه گرایشات قدرتمندی در بدنه

است اگرچه که این اتفاق محصول کارهای علمی و پژوهشی صورت گرفته تنها در ده سال گذشته بوده 
، ماتین 1996، جنکس و دیگران 1996، گیلبرت و دیگران 199۵، اشلر 1994، هاتون و هانتر 1992برهنی )

(. 2003هد ، وایت2002، رندال 2000، جنکس و برگس 1999، نیومن و کنوارثی 1999، فری 1996
 عنوانبهگیری جریان اصلی نظریه شهری شده، رویکردی که شهر را گردآوری چنین کارهایی منجر به شکل

ها، مصرف یی، سوخت و آالیندهوهواآبگیرد، تحرکات یک ظرف منفعل و مقطوع برای تحرکات درنظر می
ای که فاقد کارایی الزم است، و ما نیاز داریم تا پس از فهم آن، نیروی مورد نیاز تولید کارخانه تأثیراتمنابع و 

و  ویژه صورتبهنیم. هریک از موارد مذکور، ها را بهینه سازی کها، از طریق دستگاه دولت ایناین روشنگری
ای (، اثر گلخانه1994ساموئل و پراساد زمین )گیرند، برای مثال گرم شدن ژرفی ظواهر بسیاری را در برمی

کنندگی و (، اثر گرم2000راوتز شهری )ی ( شبکه1996ماتین شهری )(، ابعاد سبز 1999)نیومن و کنوارثی 
براین، (. عالوه1992واشز و کراوفورد اتوموبیل )( و وابستگی به 2001ون و راجرز استحرارتی )تشکیل جزایر 

ای مهم از این بخش و پاره عنوانبهشده با معاصرسازی فضای شهری،  محیط ساخته یدوطرفهی رابطه
آشوارث  2000، وانسبورو 1999، گفکایند و موریسی 1993، گریفیث 1993باسط شود )دیده می تأثیرات

توان از خالل بررسی آن ی بسیار خوبی است که مینمونه شهرفشردهرفته، کتاب هم(. روی19ـ ش ط
مشخصات کلی این جریان و رویکرد را دریافت. این کتاب، متنی است بسیار مفید و قابل استفاده، هم برای 

ی دارد به تراکم شهری فهم انتقادات و هم برای درک چیستی طراحی یک توسعه پایدار. همچنین متن، اشارات
 ماندهباقینتیجه های اخیر کماکان بیگرفته حول آن در سالیک موضوع منفرد، که مباحث شکل عنوانبه

محور، طراحان شهری را کیفیت انتقادی دیدگاهاست. از همین رو، قصد من این است تا از فراروی چنین 
ترین ظواهر امر میان مهم عنوانبهسازی شهری را ی تراکم و یکسانکنم که طبق آن، ایده آگاهیمصلح به 

بر شهر به رسمیت بشناسند. در ادبیات موضوع پایداری و ریخت  تأثیراتهای شهری و گذاریسیاست
سازی ی یکسانسازی" دارای پژواکی متناظر با یکدیگر هستند. واژهی "پایداری"، و "یکسانشهری، واژه



کند. این واژگان ها، و هم بر افزایش تراکم جمعیتی داللت میکاستن از سرانه هم بر فشردگی و هم بر معموال  
نشینی در نشینی. که موضوع حاشیهی گسترش شهرها و گسترش حاشیهتخصصی واکنشی هستند به پدیده

سالیان دراز بوده است و برخی از های بسیاری در طیموضوع پژوهش تنهاییبهاسترالیا، خود  شهرهای
، نیومن و کنوارثی 1996، تروی 1992، 1991الولین ، مک1983بانکر از )های آن عبارتند ککالسی
(. تحلیل نیومن و کنوارثی، به تمامی در جر و منجر با وابستگی به خودروی شخصی گیر کرده است، و 1999

از آن  ترمفصلهش ی گیری این پژودهد. نتیجهای جامع قرار میتک تک ظواهر امر را مورد بررسی و مطالعه
آمده است. الجرم اما دو مورد از این مبانی  18ای از آن در طـ ش است که در اینجا آورده شود اما خالصه

مرتبط مطالعاتی گذارده حاوی اهمیت وافری است: اول، اینکه وابستگی به  هایچرخهبنابر تاثیراتی که بر 
شدن توان چندان کاهش داد؛ دوم، درهمکوبیدهریزی شهری نمیبرنامه مسیرهایخودروی شخصی را از 

بایست مهار کرد. گوردون و ی مستقیم وابستگی به خودروی شخصی را مینتیجه مثابهبهقلمروی عمومی 
مخربی برجای  تأثیراتدانند که ی این امر میرا با اتوموبیل شخصی، نتیجه غیرکاری سفرهایریچاردسون، 
سازی ی مقابل نگاه نیومن و کنوارثی است. او در کتاب مخاطرات یکسانه( نقط1996تروی )گذاشته. نگاه 

زیستی قابل بازگشت هستند. اما این های زیرساختی، و صدمات محیطنویسد:" هزینه( میvi:1996شهری )
های تاریخی شهری را بازتولید کرد مرتفع ساخت". در آنکه در یک حرکت مرتجعانه ریختتوان بینیاز را می

ها همچنین زندگی در خورد. این واکنشهایی از این دست به حومه نشینی بکرات به چشم میسترالیا، واکنشا
داند و افزایش تراکم جمعیتی را راهی برای بازیافت های تکخانواری را عامل اصلی اتالف و اسراف میخانه

تهیه مواد خوراکی و کاستن از آلودگی های نزولی، های خانگی، جذب منابع آبکردن و کاستن از تولید زباله
با ( به بحث در رابطه1992، 1991الولین )داند. مکبوم جانوری و غیره میهوا و جلوگیری از تخریب زیست

داند که کاهش پردازد و افزایش تراکم جمعیتی را راهی برای ذخیره و نجات زمین میموضع تروی می
(. مواضع متقابل در 1۵۵:1991الولین مکدارد )زیستی را به همراه های اجتماعی اقتصادی و محیطهزینه

مشکل در کجاست؟ و اینکه درک و دریافت ما پس از اصالت این جا، دارای اشتراکاتی نیز هستند. این که 
 پایدار شهری از آن چگونه است؟یافتن ریخت

ریزی ی بسیار بسیار مهم اسکات و راویز با عنوان" برنامهها نیازمند بازنگری در مقالهپاسخ به این پرسش
که های آماری به تمامی آنچهلیلای است رعد آسا با تحشهری در نظریه و عمل: یک ارزیابی" است؛ که حمله

ی که به دنبال یک صورتبهریزی شهری به شکلی نظری و انتزاعی، در باال خواندیم. "پرداختن به اصول برنامه
بایست ریزی میاست. درگیری ما نباید این باشد که برنامه مسئلهگرفتن اصل از آن باشیم نادیده ایدئالشکل 

(. از دیدگاه اقتصاد سیاسی، تمامی این مباحثات، حقیقت 14:1977ز چه چیزی بشود")اسکات و راوی
است. خواه  ایدئالشود  گونهاینپردازند که یعنی اگر کنند و به ارائه فرضیاتی میریزی شهری را انکار میبرنامه

ها تمام این یبا نیومن و کنوارثی موافق باشید، خواه با تروی یا با مکالولین، باید متوجه باشید که مجموعه
ریزی شهری را با هنوز به تناقض ذاتی فرآیند انباشت، و دگرباشی روابط میان سرمایه، دولت و برنامه

کجای این مالحظات گانه در هیچهای سهی سوم هاروی، از چرخه. چرخهاندنپرداختهانحصارطلبی شهرها 



به  شهرنشینیعالوه" شود. بهشهری تنظیم مینآزاد با نظارت دولت و زمی شود که درآن روابط بازارلحاظ نمی
ی با ثبات دارد، به این معنی که، روابط اجتماعی و رسمی در جوامع داری، نیاز به یک برنامهسبک سرمایه

آیند پدید می هاییکنشزنند که در خالل آن، یک فرآیند در شهرنشینی دامن می گیریشکلسرمایه داری، به 
ریزی (. از این رو، برنامه24:1977اسکات و راویز نامند )ریزی شهری میا برنامهها ری آنکه مجموعه

های ذاتی که کل شهری است، که خالی از تناقضی بازار کالن زمینکنندهاداره حالدرعینشهری، محصول و 
ی وژی برای ادارهها دچار است. به همین دلیل هم به یک ایدئولنظام را در برگرفته نبوده و به شدت هم به آن

 دیریاخود و بازار زیر نظر خود نیاز دارد. به عبارت دیگر، اگر از این مسیر به اقدامات خود مشروعیت ندهد 
که پیشتر بیان شد، بازار توسعه زمین شهری،  طورهمانشود، زیرا که می زود دچار آشوب و هرج و مرج

 شود.حصیل میدر آن ت ندرتا  سرکش و غیرقابل کنترل است و تعادل 
ریزی شهری به درواقع نظام سلطه با در بوق و کرنا کردن مفهوم توسعه پایدار که از طریق دستگاه برنامه

زمین شهری یافته است.  پیوندهایسلسلهشود، سعی دارد تا وانمود کند راهی برای کنترل اجرا گذاشته می
ی گسترش شود، پیش رو قرار دادن دو گزینهمنطق دیگری که در ترکیب با این کار به آن تمسک جسته می

سازی را مشروعیت دادن، یکسان جلوهخواهد از مسیر منطقی سازی است که میشهری و قبول یکسان
زیست و اصالت یافتن محیط روزافزونبخشی کند. امروز پس از گذشته بیست سال، این اقدامات، با تخریب 

ی کلی تخصصی شدن اقدامات بر زی، همراه بوده که نتیجههای خصوصی سااصنافگرایی جدید و برنامه
تر شدن ها همگی در راستای بزرگ(. خیلی ساده، این10نگاه کنید به فصل است )بستر محیط ساخته شده 

دارانه. برنامه ریزی هم در کار ساز و برگ حکومتی، منتها در شمایل بخش خصوصی است با گرایشات سرمایه
ای باالتر. سخن موجز مایک بازار در این جا خود یک کاالی قابل عرضه است، در مرتبه تولید بازار است، و
خصوصی سازی :"نویسدمی مدرن شهریشرایط پستاست، آنجا که در کتاب  روشنگرانهدیر در اینجا بسیار 

.. برای مثال، رسد.ریزی به نصیب میبه شکل مبنایی حاکی است از تغییراتی غیرقابل فسخ، که از مسیر برنامه
های ی بستهریزی را به تولید کنندهمنفرد با گرایشات خاص یک بخش خصوصی، برنامه هایریزیبرنامهرشد 

ریزی هم های آموزشی برنامهریزی برای فروش تبدیل کرده است که تاثیر خود را حتی در برنامهخدمات برنامه
نتیجه گیری  گونهاینالولین، (. از این جهت، مک12۵:2000دیر است )گذاشته و آن را توسعه محور کرده 

ریزی بخش چندان پراهمیتی از استراتژی را سازی برای افزایش تراکم، در جریان برنامهکند" سیاستمی
ها در کند اما این است، که این سیاستنمی(. چیزی که به آن اشاره1۵0:1999الولین مکدهد )تشکیل نمی

 اثر نیستند. منشأهم  تغییر دادن وضع موجود
توان در آن ارزش اضافی ایجاد کرد و به در این رویکرد، طبیعیت هنوز موضوعی است که از طریق کار می

، اما این هرحالزمین به کمک فناوری یک بخش اصلی از این فرآیند است. به  حاصلخیزکردنفروش رساند. 
هم نقش مثبت شهرنشینی را بر  معموال  گردد و های کار مارکس را شامل مینظرات بخشی محدود از خوانش

نقشی تخریبگر نیز  شهرنشینیکند که اند، که با این حقیقت برابری میگرفته نادیدهخدمات کشاورزی  توسعه
های جانوری شده، سوای اینکه استفاده از فناوری در این داشته و منجر به آلودگی و انقراض بسیاری از گونه



 افزایش معضل بیکاری در جامعه هم شده.بخش، منجر به 
 
 



 فصل هشتم
یبایی شناسی  ز

تعیین یک وظیفه برای هنر، یعنی کاری که بکرات هم انجام شده، جز 
ن برای به اجرا کردن افکار شخصی به دیگرافریبی نبوده مگر برای حقنه

ها. )درحالی که( پیشروی هنر به سمتی است که روح گذاشتن آن ایده
فرد را شخم بزند، صیقل بدهد تا او را برای مرگ آماده کند، کوششی 

 تر شدن.است روحانی، برای باال بردن ظرفیت فرد، برای هرچه نیک
 (1994) آندره تارکوفسکی

 هااشیاء و تجربهـ  مقدمه: زیباشناسی
ی خود به تشریح دقیق زیباشناسی بپردازد، و ای داشت تا در کارهای اولیهچرا مارکس پافشاری ویژه

تر، به دقیق طوربهجویید، یا هایش را بکاود و سرشت آن را و به تعریف درآورد؟... او انسان را میسرچشمه
داری ی سرمایهی انسانی بود، انسانی که در شرایط تاریخی و اقتصادی جامعهدنبال لمس واقعیت جامعه

اش تحریف شده بود. انسانی که حاال با خود بیگانه است. تمام این تحریفات ویران شده و حقیقت وجودی
او در سپهری چونین، ناگزیر است از آنکه که یعنی  -وجودی برای حبس ماندن وجود او در شرایط تولید است

تا جای ممکن به خلق و تولید زیبایی بپردازد و در خالل انجام این کار حقانیت انسانی خود را تثبیت کند. در 
ی ما، او در درون زیباشناسی دژی مستحکم پیدا جستجوی مارکس برای یافتن سرشت انسانیت از دست رفته

دازه استحکامات اصالت وجود بشر مقاوم است. اگر بشر خالق باشد هرگز کند، دژی که درست به انمی
گردد و از این رهگذر ی جهان بردارد، که یعنی به خلق هنر نائل میامکان ندارد دست از تغییر زیباشناسانه

 توان او را متهم کرد که کمر به نابودی سرشت خود بسته است.هرگز نمی
 (.47:1973واسکوئز )آدولفو سانچز 

ی ماست، زمانی که یک پدید آمده است، به تحقیق تزکیه شهرهاکیفیاتی که در  ترینپراهمیتیکی از 
هستند؟ چه چیز  شهرهازیباتر از سایر  شهرهاگذرانیم. اما چرا برخی از ی زیباشناختی را از سر میتجربه

با  شهرهاییاز  زیباتردارند  ریتطوالنیی تاریخی که سابقه شهرهاییشود؟ چرا موجب زیبایی یک شهر می
کادمیک بیشتری هم هست که همگی حول موضوع زیباشناسی دور قدمت کمتر هستند؟ پرسش های آ

ی الزامی هستند؟ آیا زیبایی یک درک شخصی است، یا زنند. آیا زیباشناسی و زیبایی دارای یک رابطهمی
زیباشناسی چطور در شهر به تجسم  تجربهند؟ کنکیفیتی است کلی که همگان به یک شکل آن را دریافت می

آید؟ چه ارتباطی هست میان ریخت و میزان گنجایش آن ریخت در پذیرش آن چیزی که به آن مظروف درمی



نگاشته  ترسهلگوییم؟ زمانی که من شروع به نوشتن این متن کردم، گمانم این بود که این فصل از همه می
یبایی و طراحی به سادگی قابل بیان است. اما زمانی که برای نوشتن آن دست خواهد شد، چرا که ارتباط میان ز

ی قطور و متعدد موضوع زیباشناسی بود به به قلم بردم آن را بسیار دشوار یافتم. مشکل اصلی در اینجا پیشینه
شدند. بسیاری از های طراحی شهری و چیستی زیباشناسی در طراحی شهری مرتبط میشکلی به چرخه

اند تا طراحی شهری، که به هررو، پرواضح است که ها اما با فعل طراحی معماری درآمیزی داشتهینا
اندرکنشی قوی میان این دو وجود داشته یا دارد. نظریه زیبا شناسی، قطعاجلودار است، چراکه موضوع مرکزی 

هی است که ویتگنشتاین به ای برای فلسفه، گواه این امر توجبسیاری از هنرهاست و یک موضوع نظری هسته
 ها در کتاب دستور زبان فلسفی داشته:رنگ

دهیم: یکی قرمز است و وجه تمایز میان قرمز و آبی چیست؟ ما به شکلی احساسی به آن پاسخ می
ها و سطوحی که روشن است که این جمله هیچ معنایی ندارد و ما درمورد مکان کامال  دیگری آبی است. اما 

 کنیم. واال دیگر خود پرسش فاقد معنا خواهد شد.ستند اینطور فکر نمیقرمز یا آبی ه
 (.208:1974ویتگنشتاین )

کلید خورد، و بعدتر به  (۱۹۷۹تخیل )هنر و در مباحث متاخرتر راجر اسکراتون که در متنی با عنوان 
نین جمالتی آغاز ی بحث را با چمنتهی شد، اسکراتون دیباچه (۱۹۷۹معماری )زیباشناسی بحث او در متن 

 کند:می
گیرد، که در ریشه مینقد داوری ی قدیمی برای زیباشناسی وجود دارد، که از تفکر کانت در یک فلسفه

جستجوی یافتن تعریفی برای قضاوت زیباشناختی است که ارزش در این نقطه از گزاره" یکتایی مصنوع 
افتادگی. چنین بینم، تکاه، مصنوعاتی ایزوله میشود. من در این شکل از نگزیباشناختی" نتیجه گرفته می

 آورد.ارزش زیباشناختی نه معنا ساز است و نه در انتها سودمندی به بار می
 (.1۵:1974)اسکراتون 

رود تا دو دیدگاه بنیادین در خصوص زیباشناسی را تشریح کند اسکراتون پس از این دیباچه، به سمتی می
کند که، به اند. او بیان مییان کنش زیباشناختی و علم زیباشناسی منتج شدهکه از خالل نگاه به روابط م

دهیم، به دنبال ترکیب کردن آن تمامی، درزمانی که ما به شکلی علمی موضوعی را مورد آزمون قرار می
ل موضوع با سایر موضوعات هستیم و در این فرآیند ما به دنبال یافتن قواعدی کل در دل قوانینی جهانشمو

ی زیباشناختی، ما گرایشی به تجزیه و ی تجربهکند در هنگامههستیم. در تضاد با چنین موضعی، او بیان می
شود، شیئ هرگز به گذارد، آنجا که بیان میترکیب نداریم، که بر تاویل کانت در"داوری زیباشناختی" صحه می

ی توانیم از تجربهاین معنا است که ما نمی گوید به(. چیزی که او می1۵:1974اسکراتون آید )مفهوم درنمی
ی ما زیباشناختی، تاویلی داشته باشیم که از دریچه نگاه شخص ما ارزش گذاری شده است، که شکل تجربه

است که این  بستههایی ی کیفیتی موسیقی، یا یک منظر شهری، به مجموعهاز یک نقاشی، یک قطعه
دهد:" در فراروی رود و این ایده را پیشرفت میتر مییح دیدگاه خود عمیقها دارای آن هستند. او در توضساخته

ی ادراک زیباشناسی خود را رها کنیم، داشتن این، در سمت دیگری از بحث، ما نیاز داریم تا از قید نظریه



اسکراتون است )ساز تصوری در مورد چیستی زیبایی، در معنایی توصیفی از امر زیبا، به شدت مسئله
گیرد که داوری زیباشناختی، یک داوری اخالقی است و نه یک (. درنهایت، اسکراتون، نتیجه می44:1974

ی گزاری بر مبنای مشخص کردن مشخصات مصنوعات هنری و فرهنگی. او در ادامه از فلسفهارزش
روابط میان رسد که درآن به استادی، به زیباشناسی خود به تاویلش در رابطه با زیباشناسی معماری می

ای است از این ایده که معماری پردازد. ریسمان اصلی او در این بحث، بافهمعماری و داوری زیباشناسی می
کشد:" رویکرد فرویدی و یک زبان است که انکار مفاهیم معنایی نزد مارکس، فروید، و سوسور را پیش می

ی معمارانه به شکلی بیرونی روشنی برای تجربهتا حدی ناقص است چرا که آنان هیچ معنای  مارکسی به "معنا"
ها، احساسات و یا اصالت شکلی از خودآگاهی به ی خاص از ارزشچنین رویکردی، بر پاره -قائل نیستند

کند")اسکراتون ندارد ولی آن را به شکل علت و معلولی تحلیل می تأکیددر ارتباط با یک بنا  ذاتبهقائمشکل 
1۵8:1979.) 

خیزد، به اتفاق نظر برمی هنرهادر اینجا بدون شک نیاز دارد تا در امتداد طیف امواجی که از موردی که 
های یکی از بخش تنهاییبهکوچکی بیانجامد مبنی بر اینکه چگونه"زیبایی شناسی" را به تعریف درآوریم، که 

شود. از این خشی تعبیر میببه استحکام، سودمندی و فرح معموال  اصلی کار است؛ و در ارتباط با معماری 
های خاص هنری از قبیل موسیقی، نقاشی، مجسمه، حرکات موزون، و ی فرممنظر، زیبایی همیشه در سیطره

چطور  هنرهای اول مطرح است، این است که خود این معماری خالصه شده است. پرسشی که در وحله
هایی مانند اینکه "موسیقی چیست؟" پاسخ دهیم، اند. به عبارت دیگر، ما نیاز داریم تا به پرسشتعریف شده

پیش از آنکه وارد بحث زیباشناسی در موسیقی شویم. بدون شک، برای چنین سواالتی بیشمار پاسخ وجود 
تر آن باشد که بحث را از ساده کشاند. شاید مانند مارکس،خواهد داشت که این امر بحث اصلی را به درازا می

ی تعریف انسانیت و جامعه پیش ببریم، تا آنکه در زمین سواکردن ظواهر زیباشناسی جمعی پیشروی دریچه
به طراحی شهری در فصول دیگر این کتاب نگاه  ایدریچهکنیم. به همین سبب هم من کوشش کردم از چنین 

میقی که با جامعه و اقتصاد سیاسی دارد به شکلی نظری اساسی و ع پیوندهایکنم، و طراحی شهری را در 
بود. در این نقطه نیز،  ترجذاببررسی کنم، جای آنکه نگاه مطلوب شخص خودم را ارائه کنم، که خیلی هم 

سنتی  رویکردهایدانم تا کار گیرم، الزم می بهمن پیش از آنکه چنین موضعی را برای موضوع زیباشناسی 
 ری را مرور کنم.زیباشناسی ریخت شه

 شهرهای ریختزیباشناسی
شناسی در معنای" اصول معنایی پاسداشت ی جدید آکسفورد از زیبایینامهبیشتر از آنکه تعریف سهل واژه

گردد:" شناسی آن در زبان التین روشن میی زیباشناسی در پرتو ریشهزیبایی طبیعت" به کار بیاید، معنی واژه
اش به مفهوم در معنای کشف روابط میان ادراک حواس پنجگانه( و ریشهگردد )بازمیکه رواجش به قرن هژده 

تنها زمانی که  و آستتیا به معنای "مشاهده کردن". به هر رو، "چیزهاآستتیکوس، مشتق از آستتا به معنای "ادارک 
کند:" که شناسی نائل میهای زیباما به معنای زیبایی دسترسی داشته باشیم، این امر مارا به درک مسیر چرخه



ها، مانند شکل، رنگ، یا ریخت، که تلویحی زیباشناختی را داللت ای از کیفیتترکیبی است از مجموعه
گنجد عبارتست از:" یک ترکیب از کنند". تعریف دیگری که از زیبایی در جوار همین تعریف میمی

ند". این تعاریف بر این نکته اشاره دارند که هایی که حالتی روشنفکرانه و یا اخالقی به وجود آورکیفیت
زیباشناسی، ربط چندانی به فرح شخصی افراد ندارد و بیشتر دارای کیفیاتی ذهنی است. که مالحظاتی در قبال 

ی اسکراتون در خصوص ی دغدغهدهنده انعکاسشود، و اجتماعی و اخالق را هم شامل می مسئولیت
کند که آیا کلیت زیباشناسی بحثی است در چارچوب حثی کلی را باز میداوری اخالقی هم هست. این امر ب

گیرند. در کتاب بخشی، و یا اینکه ابعاد دیگری نیز هستند که در این چارچوب قرار میموضوع زیبایی/فرح
ها کلیت موضوع را در بستر کار طراحی شهری نمایندگی ام که اینگردآورده مقاله، من سه کردن شهرطراحی

ی جان لنگ است با عنوان"نظریه زیباشناسی"، که (. اولین این مقاالت، نوشته23و  22، 21طـ ش کنند )یم
و چند و چون فرآیند ادراک، شناخت و  نحوهدو جریان عمده در قبال زیباشناسی را بررسی کرده است:" اول، 

ی زیباشناسی و فرآیند کنش خالقه های فلسفهگیرد که مطالعهشهود است، و در امتداد این، دومی قرار می
ی انتزاعی تفکر دهد که از این دو پارهکار را به نحوی ادامه می بعدتر(. لنگ، 27۵:21لنگ ط ش است )

زیباشناسی فراتر برود و پیش از رسیدن به یک فرمول و رویکرد کلی برای زیباشناسی محیطی، به مطالعه 
زد. زیباشناسی تجربی در این جا دارای چهار بعد اصلی است که ای در همین راستا بپردازیباشناسی تجربی

 شناسی و روانشناسی بیولوژیک.عبارتند از، نظریه اطالعات، معناشناسی، نشانه
زیست را شایان کند، آنجا که او محیطی سانتایانا را در ارتباط با طبیعت دنبال میاین رویکرد فلسفه

انگیز حسی، ی نشاطه سه ترکیب کلی را شامل گردیده باشد: تجربهبیند، در صورتی کادراکی دلگشا می
 انگیز.نشاط نمادهایای از ساختار ادراکی نشاط انگیز و مجموعه

یک اثر هنری"،  مثابهبهی مذکور، کار آلدو روسی است، با عنوان "ساخت شهری ی دوم، از سه مقالهمقاله
ی اصلی ما ترکیبی است از تمامی تعاریف مرتبط با وظیفهکه تصوری کاربردی از بحث زیباشناسی است:" 

(. به موازات 28۵:22")روسی طـ ش اندشدهها منتج های شهری، که از دیدگاه تولیدی این ساختهساخت
ی مصنوعات شهری شود، روسی به پرداخت معمارانهی فردی زیباشناسی درگیر میاینکه لنگ با تجربه

ی چشمی به خاطرات و امیال جمعی داشته باشد. سوم، نوشتار باربارا روبین است پردازد، بی آنکه گوشهمی
(. 23ای با عنوان "ایدئولوژی زیباشناسی و طراحی شهری")طـ ش افزاید، در مقالهکه بعدی تازه به موضوع می

 ویسد:نکند، آنجا که میدر اصل و اساسشان مخالفت می رویکردهاگر خانم، با هردوی این این پژوهش

دوشقه کردن عملکرد شهری از فرهنگ شهری، پژواکی است از نقبی که از تمدن غربی برآمده، جایی که 
اند، که بسیار ذوق هنری، موسیقی شعر و دیگر کارهایی از این دست، به پاالیش روح بشری پیوست شده

ات خود هستند. همراه با رسد دارای کیفیاتی در ذهم برای او ضروری هستند از این جنبه که به نظر می
پویند، که از این اتخاذ یک جایگاه رفیع، رفتارهای زیباشناسانه همگی به نظر یک زیست آسمانی را می

های های نمادی در شمایل ریختی فرهنگ در آوردن اینان در قالب بازنمایپژوهان عرصهمنظر دانش
 گردند.ناتوان می -یک شهرمدرن-یک شهر
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ای به این مباحث اضافه کرده باشیم، از مطالب گردآوری شده در بخش توانیم برای آنکه تکلمهمی
ی پل کالرک" اقتصاد رایج زیباشناسی معماری" بعد ، و با روجوع به مقالهطراحی کردن شهرای نظریه

زیباسازی های شچهارمی هم به بحث اضافه کنیم که از روابط میان اقتصاد با زیباشناسی در خالل اندرکن
ی زیباشناختی، درجواری بسیار شود. در چنین فرآیندی، تجربهتولید زیبایی( و تولید انبوه کاال منتج می)

ی گیرد و در کار جسمیت دادن به این سرمایه برای پشتیبانی از یک شیوهقرار می سرمایه نمادیننزدیک با تولید 
یا شیئ درنظر  تجربهیک  یمثابهبهنتی زیباشناسی که آن را های سشود. ایدهمنعطف انباشت وارد عمل می

داری متاخر، یا یک داری شدند:"سرمایههای پیشگام درتولید سرمایهگرفتند به شکلی مشهود وارد روشمی
گذارند سازد، و بعد اسمش را میی خود میکند و آن را مستعمرهنظام چندملیتی...، درناخودآگاه نفوذ می

ی ادوات دم و استثمار اذهان عموم به وسیلهساالری، که چیزی نیست جز کاالپرست کردن ذهن مرمشتری
توان (. نمی1991جیمسون دست )هایی از این های ارتباط جمعی، صنعت فرهنگ، و سایر تکنیکرسانه

تاریخی پاالیش  روندهایرا از یکدیگر تفکیک کرد که تا حدی هم در  رویکردهاخیلی سربسته آمد و این 
انداز تاریخی، ما باید به چگونگی نگاه به ها در یک چشماز این اند. برای جانمایی جایگاه هرکدامشده

آورد. ی عمده را به همراه میزیباشناسی ریخت شهری در ادوار مختلف تاریخ نظر بیافکنیم. که چهار مالحظه
یکم، مفهوم انتزاعی زیبایی است که کاشف به عمل آمده، از قور ریاضیات، فیزیک، فلسفه و طب یونانی 

شناسی ها را در کار فیثاغورس، اقلیدس و بقراط پیدا کرد. دوم، ریختتوان آنکه به شکلی فشرده میاست، 
آورد برای بیشتر یا کمتر دارا شهری است، تفکری که در آن داشتن یک ریخت تعیین یافته توافقی به عمل می

یته و اتو واگنر در قرن نوزدهم دانست. این ی کارهای کامیلو سثمره عنوانبهتوان آن را بودن میزان زیبایی، که می
گراها شوند، موسوم به زمینهمباحثات در دو جنبش عمده و تاثیر گذار بر معماری و طراحی شهری خالصه می

 (.1987شارپ شد )ها پرداخته و مکاتب فکری خردگرا، که در فصل سوم به آن
به ریخت و ساختار شهری، و نگاهی  سوم، جریان "منظرشهری" است، که موضعی است زیباشناسانه

ای ندارد تا با فیثاغورس مقایسه شود، و (. این جنبش چهره2002د  باتان کند )هنری و نقاشانه را دنبال می
هایی مانند دیگرانی که ایده طورهمینکنند، و می مراجعهبه کارهای گوردون کالن  بارهدراینطراحان شهری 

(. از این جنبه، ما نیاز داریم تا تحقیق کنیم و ببینیم، آیا 1976،1974اسمیت ند )دادرا رشد  درپیپی دیدهای
به زیباشناسی مطابق با تعریف ما از طراحی شهری، که کوششی است نمادی برای  رویکردهاییچنین 

کنند یا خیر. برای این مهم نیاز های شهری مشخص، رفتار میاصالت دادن به یک معنی خاص در ریخت
 نمادین نزد پیر بوردیو بپردازیم. سرمایهی م تا به انطباق این مطالب با ایدهداری

 علوم دقیقه و نظم گیتی
ف در کتاب خود نویسد:" نگاه فیثاغورسی، خردگرا و می ی خطرناک"و فرود یک ایده فراز "صفر:چارلز س 

فهم طبیعت درست مثل فهم  ای را کنترل کرد. )از این بابت(هندسی، زیبایی آهنگین، کالبدی و هندسه



" بسط *(. مفهوم صفر نزد سف، به "نظرگاه از درون یک دریچه31:2000است")سف تناسبات خام مانده
کند. به همین سبب هم بود که بینی یونانی و هم مسیحیت آشکار مییابد و تناقضاتی را هم در جهانمی

کرد. نماد  سال بعد این تحمیل ادامه پیدا 2000که تا  شان حقنه کردندی صفر را به نظام منطقییونانیان ایده
رازی و ایهامین فیثاغورسی یک پنج ضلعی بود، یک شکل پنج وجهی؛ و فیثاغورث بر اساس همین یک 
مقیاس موسیقایی ابداع کرد، که بر اساس یک منطق عقالنی ریاضیاتی بنا شده بود، که گرایش داشت تا نشان 

ضلعی تناسبات طالیی دارای یک نظم هندسی دقیق است. در محیط همین پنج دهد همه عنصر زیباشناختی
تناسباتی که تا به حال دیده  چشمگیرترینشود و بسیاری از تدوین شد، که به مقطع طالیی هم شناخته می

شده، بر اساس همین مقطع طالیی طراحی شد. این تناسب طالیی نه تنها در ریاضیات و علوم دقیقه وجود 
های ی صدف حلزونوارهجای محیط طبیعی هم کشف شد. از شکل بلورها تا طرحکه در جای دارد

ی کاج همگی دارای تناسبات طالیی هستند. ی میوهوارهگردان تا طرحگرمسیری تا الگوی رشد گل آفتاب
از طبیعت ای، و هم اینکه ی همراهی کردن با صفر، موضوعی است نه شکلی و نه اندازهمادامی که مسئله

شود، انشعاباتی از آن نام برده شود، تناسبات طالیی همیشه موضعی ضدخرد و غیرعقالنی هم می عنوانبه
 2عدد بختکی یعنی توان دوم نهایت اللهشود یک عدد بیی هندسی هرچیزی میچون که نطفه

ها هرگز این فیثاغورسی دهد،(. چنین اعداد نامعقولی خبر از نگاه گیتاشناختی یونانی می1٫414213۵62)
کوبد:"هم هنرمندان و هم معماران امروز شان را درهم می، چراکه اینکار کل جهان فکریاندنکردهراز را فاش 

نوازی زیباشناختی حاصل از تناسبات طول و عرض در اند که متوجه باشند چنین چشمبه این بصیرت، رسیده
ی تمدن غربی، در مابعدالطبیعه بندهاییکند... تبعیت میبسیاری از آثار هنری و معماری از چه چیز 

زده است")سف ی اصلی به هم گرهی برسازندههسته یمثابهبهبینی را زیباشناسی، خردگرایی و جهان
دانند، مشهورترین بناها در یونان باستان، بر اساس که بسیاری از معماران می طورهمان(. 32،4:2000

 مثال پارتنون، که مصداقی ممتاز در آکروپولیس آت بود. طوربهاند، شدهطالیی ساختهنسبت مقطع
شناختی و طب همواره اما علوم دقیقه، تنها اصول مسلم معماری یونان در عهد باستان نبوده است. علوم

است. مطالعات بقراط روی  تأثیراتی مستقیم این و برخی از ظواهر ابنیه در این دوران نتیجه داشتهقشی موثر ن
چشم پزشکی منجر به آن شد تا بر اساس آگاهی ایجاد شده در مورد سرشت بینایی بشر، نظمی خطی، 

روی فیزیک نور متمرکز شد. ی محیط طبیعی را در بناهای معماری تغییر دهد. اقلیدس هم پرسپکتیو گسترده
دهد و بر مطالعات او نشان داد که تحدب اندکی که چشم انسان به آن دچار است، کیفیتی ویژه به بینایی می

سطح محدب بررسی شد و او متوجه خطای دید شد که در ادامه بر مبنای همین  ویژگیاساس همین هم 
ها شکل گرفت. سی برای فائق آمدن به این پیچیدگینقص و هندها، گرایش به یک معماری کامل و بییافته

هایی بودند که بر این خطای دید فائق آیند و طول را بی نقص و بدون انحراف ها برای نمونه، دارای ویژگیستون
در نظر گرفته  ترپهنگرفت قطر ستون باال پیشروی صورت می طرفبهکار هرچه دهند برای این جلوهداخلی 

ها، بسیاری از معماران هایت یک تصویر راست از ستون در نمای بنا دیده شود. تمام این ویژگیشد تا در نمی
* void 



یک معماری  عنوانبهرا در ادوار گوناگون، برآن داشته تا از معماری یونان و بناهای ساخته شده در آن زمان 
ر محدود به طراحی معماری عیار یاد کنند. دست کم در پرداختن به جزئیات. تا همین اواخر اما، کاتمام

بندی ی باریکی از مالحظات مربوط به خط زمین و پهنهشد و طراحی فضای شهری، در پهنهمی ساختمان
 شد.سایت، و روابط عملکردی صرف میان بناها محدود می

برگرفته ، که طراحی فضا در عهد یونان باستانی کنستانتین دوکسیادیس با عنوان شده دیدهمنتها، متن کمتر 
کند که مقطع طالیی فقط در طراحی ابنیه کاربرد از تز دکتری او در دانشگاه برلین است برای ما ثابت می

ریزی شده، یک ابزار بنیادین بوده برای برنامهنداشته که عالوه بر آنکه برای سازماندهی فضایی به کار گرفته می
کسیادیس از آن با عنوان "نظام مختصات قطبی" یاد شده که دوسایت که در کلیت نظامی به کار گرفته می

سازی ها و طراحی مراکزشهری و تجاری کاربرد در تمامی دوران یونان باستان در یادمان کند. این اصولمی
که  طورهمانتوانیم درست کند" ما میای که دوکسیادیس مطرح میاند. مطابق با این با گزارهوسیعی داشته

ای هم از چیدمانی از وارهی کلی از بناهای یونان باستان ارائه دهیم، طرحوارهتا یک طرحامکانش را داریم 
برداری ارائه کنیم که در سرتاسر یونان در آن زمان مورد بهره های فضاای از حالتسازی شدهی فشردهمجموعه
از قواعد که دارای با یک دسته توس، ویا پرگامون برای مثال درست مطابقگرفت، چینش آگورا در میلهقرار می

(. بحث دوکسیادیس برای جا انداختن این 24:1972دوکسیادیس بود )ارزشی قراردادی بودند انجام شده 
نکته است، که در یونان باستان در تمام ادوار مختلف آن، از عصر هلنیستی تا آرکائیک و بعد هم کالسیک، 

بر خالف  اتفاقا  شدند به شکلی که شد و تناسبات برآورد میریزی سایت، به شکلی دقیق محاسبه میبرنامه
ها از نظام برداری آنریزی زمین در اینجا خالف بهرهی برنامهبر این، شیوهها بود. عالوهای آنگرایش هندسه

هایشان گاهنظامی در آسیای میانه برای طراحی سکونت شهرهایای مدوالر و شطرنجی بود که در شبکه
های خود ریزیکردند. سازندگان عصر باستان، از یک نظام مختصات قطبی خطی در طرحه میاستفاد

در این دوران بسیار جلب نظر  سایتریزی (. ویژگی بارزی که در برنامه1967 *ویشرلیکردند )استفاده نمی
فرضی کند، و جزئی از روش کار در طراحی بر اساس نظام مختصات قطبی است، وجود یک نظرگاه می

گیرد. بر اساس شعاع گیری از در موضعی مافوق و مشرف بر کلیت فضا قرار می کهطوریبهانسانی است، 
شود که به نظر دارای مکانی مناسب در تیررس این نظرگاه همین نقطه، چهار یا سه بخش از فضا شناسایی می

نسبت به هم، و  بناهای ژست ویهها و زاگیریهستند که تمامی بناهای مهم، و یک نظام پیچیده از جهت
شدند که به هریک جایگاه ها از این نظرگاه، تاکیدات بصری در منظر و سایر الزامات الزم تدوین میفاصله

ی منطق هندسی مهم نبود و ریزی سایت به اندازهبخشید. اما استفاده از مقطع طالیی در برنامهای میویژه
، 60، 30درجه )ی سیی مضاربی از زاویهگرفت. برای مثال، سلطهمی ی آن مورد استفاده قرارتحت سلطه

ای بودند از بازنمایی یک مثلث بخشیدند، و درایهآسا به فضا میو غیره.( جایی که حالتی فرشته 120، 90
 در اینجا، بر اساس شرایطی که ایهندسهداشتند. نظام و شکل ی آتنا را پاس میالالضالع که الههمتساوی

 ای بوده از هستی بشر در حدودی هندسی.ها در آن قرار داشته، استحالهگیتاشناسی یونانی
* 



ی ها به فراموشی سپرده شده بود، تا آنکه به وسیلهی نسبت طالیی" برای قرنمقطع طالیی، یا "میانه
برخی آن را رنسانس )ی ای بود برا، مجدد کشف و احیا شد، که مقدمه117۵لئوناردو پیزانو، متولد پیزا به سال 

ای تدوین کرد از روابط دانی ایتالیایی بود و مانند فیثاغورس مجموعهدانند(، که بازرگان و ریاضیفیبوناچی می
که اول بار توسط  ی عددی موسوم به فیبوناچی،کرد. زنجیرهعددی که بسیار شبیه به مقطع طالیی عمل می

، 13، 8، ۵، 3، 2، 1، 0اری شد. این زنجیره به این صورت است: گذدان فرانسوی ادوارد لوکاس نامریاضی
یابد که درنهایت به ، و الی آخر. ترفیع این درجات تا جایی ادامه می377، 233، 144، 89، ۵۵، 34، 21

کند و از این طریق راز مقطع ی فیبوناچی، راستگوشگی فیثاغورسی را بازنمایی میمقطع طالیی برسد. زنجیره
همچنان  زنجیرهها از آنجا که به شکلی انتزاعی بیان شده بود، از نظر پنهان گشت. امروزه، این برای قرنطالیی 

دارای کاربرد بسیار وسیعی است، از استفاده در طالع بینی تا ایجاد الگوهای پیچیده در بسیاری از محصوالت 
ی کلی پیزانو مداوم به تشریح ایده ژورنال فیبوناچی، که به شکلی طورهمینهای هندسی، و دارای سویه

 پردازد.می
دانان جزو اولین ، ایتالیا شروع به شکفتن کرد، و نقاشان مانند ریاضی1400در حدود سال  رنسانس

ی وی، همچنین برای رسیدن به یک کسانی بودند که از کشف مجدد فیبوناچی استفاده کردند. زنجیره
و  جسمهمها و های تناسباتی بناها، در نقاشینواز، و ساختارهای هماهنگ در نظامپرسپکتیو خطی چشم

معماری مورد استفاده قرار گرفت. ارتباطی که هنر در این نقطه از یک سو با علم و از دیگر سو با  طورهمین
ترین معمار رنسانسی، لئون باتیستا آلبرتی، دارای سواد طبیعت پیدا کرد، یک عالم هماهنگ پدید آورد. پرآوازه

معماری بود و موفق شد تا یک نظام از تناسباتی کالسیک را بسیاری در استفاده از علوم دقیقه برای استفاده در 
ی نسبت طالیی شد و با اندازهدر کارهایش پدید آورد. هنرمند بزرگ، لئوناردو داوینچی هم متوجه قدرت بی

به طبع رسانید که توسط وی تصویرسازی  1۵03به سال  تناسبات الهیهمکاری لوکا پاکیوله کتابی را با عنوان 
از نظر لئوناردو میانگینی بود برای رسیدن به یک  8:۵. مقطع طالیی، که نزدیکی تقریبی دارد با نسبت شده بود

مقیاس انسانی و او بر اساس همین عدد، طرح انسان کیهانی خود را ترسیم نمود. بر اساس چنین کارهایی در 
اتی که خداوند در کار خلقت ای قدسی پیدا کرد و انعکاسی شد از تناسبعهد رنسانس، مقطع طالیی سویه

 لحاظ نموده.
 یزیباشناسانهاصول  عنوانبههای بنیادینی بودند که در انتهای قرن شانزدهم، بسیاری از این اصول، ارزش

بندی شده، و نظام های دقیق شبکهگرفتند: چارچوبهایی مورد استفاده قرار میفرمول عنوانبهطراحی شهری 
تناسبات معمارانه، و طراحی سایت، بر اساس قواعد بصری و خطای دید، و  مختصات قطبی، هماهنگی و

توجه به سرشت پرسپکتیوی منظر، و درنهایت، اصول برخاسته از موضوع تناسبات، مقیاس، ابعاد و  طورهمین
شهر در سال، از زمانی که اصول طراحی یک دولت 2000(. برای 1999، پاداون 1992استفان ریخت )
کردند، این مسئله ادامه پیدا کرد و به قرن بیستم از قواعد تدوین شده در علوم دقیقه تبعیت می تان،یونان باس

رسید و برکار بسیاری از معمارانی که تا همین امروز هم در حال کار هستند تاثیر بسزایی گذاشت. که 
اثرگذارترین چهره در  مسئولیت این اتفاق بر گردن شخص لکوربوزیه، معمار فرانسوی است که به تحقیق



انتهای هزاره، مجدد به کار  ی فیبوناچی را دراو که اصول فیثاغورسی و زنجیرهمعماری قرن بیستم است، هم
ی فراوان برد: ها از کار فیبوناچی استفادهی تحریر درآورد و در آنپیوسته به رشتهبست. کوربوزیه دو متن به هم

(. او همچنین معتقد بود بدن انسان دارای همین تناسبات 19۵۵ل چاپ او 2000)2و مدوالر  1مدوالر 
بایست براساس همین ها میهمان تناسباتی که لئوناردو ترسیم کرده بود( و برای همین ساختماناست )طالیی 

برداری قرار گرفت. کوربوزیه تناسبات طراحی شوند، که درخالل این کار، مقطع طالیی دوباره مورد بهره
ی فیبوناچی متر بلندا دارد، که از زنجیره 1٫8ارتفاع استاندارد انسان( قد )معتقد بود، میانگین همچنین 

بر این، او معتقد بود، با این کار یک کرد. عالوهاستخراج کرده بود و دربسیاری از کارهایش از آن استفاده می
کرد، یکی براساس طراحی لئوناردو شود. او دو مقیاس تدوین ها برساخته مینظام جهانشمول برای مقیاس

مورد  ایدئالی قرمز لقب گرفتند، و با برقرار کردن تناسب طالیی میان بلندای انسان انجام گرفت، که مجموعه
آمد. دومی، براساس برقرار کردن تناسبت جایی که ناف قرار دارد( به دست میانسان )ی بدن آن نظرش با میانه

(. این مباحث نشان 36شکل آمد )را بلند کرده بدست میی با دستش زمانی که آنو ایدئالطالیی میان انسان 
دهد، نظم گیتاشناختی مبتنی بر دقت هندسی که از زمان یونان باستان مرسوم شده بود، و در زمان رنسانس می

یادین معماری و برداری قرار گرفت، ابزار مسلم بندر ایتالیا احیا شد و در مدرنیته قرن بیستم هم مورد بهره
ی دیگری برای رسیدن به اصول طراحی فضای شهری بوده است. منتها در انتهای قرن نوزدهم، گزینه

بر نظم هندسی متفاوت بود، به تمامی با مقطع طالیی مبتنی اتفاقا  زیباشناسی طراحی شهری وجود داشت، که 
 یته، معمار وینی بود.شناسی شهری بود و نظریه پرداز آن هم کامیلو سکه همانا ریخت

 
فیبوناچی برای مقیاس انسانی مورد استفاده درکار  زنجیرهلکوربوزیه: مناسب سازی  -3٥ تصویر شماره

 معماری



 Reprinted by permission of Le Corbusier Foundation and the Design andمنبع:  
Artists Copyright Society. Copyright _c 2005 by FLC/ADAGP, Paris and 

DACS, London. 
 

 گراییزمینه
با به طبع رسیدن  زمانهمشده است که تولد تخصص طراحی شهری را  پذیرفتهبرای طراحان شهری امری 

ی چیزی بود که درآن زمان سیته از آن با عنوان اصول ( که درباره1889بدانند )سیته  جستارهای مجموعه
های بزرگ کرد. تا پیش از این طراحان معمار، تحت تاثیر متنریزی شهری بر اساس مبانی هنری یاد میبرنامه

عماری مکتاب دهتوان به کار ویتروویوس اشاره کرد، که با نام های میدیگری قرار داشتند، که از میان آن
کتاب  de reaedificatoria(1458) کتاب لئون باتیستا آلبرتی با عنوان طورهمینشود. شناخته می (۱۷۷۵)

 Quatremere( و 1611سرلیو )سباستین  پنج کتاب معماری یا (،۱۵۷۰معماری )چهار کتاب پاالدیو با نام 
de Quincy's Historical 

Dictionary (1832).. 
توان به حجم زیادی از نوشتارهایی اشاره اند، میبه طبع رسیده زمینهبه تازگی درهمین از میان کارهایی که 

 (،2003، بیرمان 1998، هایز 1994کرافت اند )شده نوشتهی آن کرد که در ارتباط با تاریخ معماری و نظریه
( 1961معماری )تاریخ  معتبرترینها مشتقاتی هستند از کتاب پیشرو سر بانیستر فلچر، که متنتمامی این

است. موضوع بسیاری از این متون درباره مبانی ابتدایی طراحی پالن و الفبای کلی جزئیات معماری است و 
توان مشخص می طوربهاند، که ها ابراز داشتهو شهرستان شهرهابندی برخی دیگر نیز مالحظاتی درمورد پهنه
، پرداختن به زیباشناسی معماری هررورنسانس ایتالیا اشاره کرد. به  یبه وجود این موارد در کار آلبرتی در دوره

انداز تازه را از این مباحث بیرون بکشد مقفول به شکلی که در نقب به زیباشناسی ریخت شهری یک چشم
و درعین  ترینجزئیمانده بود تا آنکه سیته دست به نگارش کتاب خود زد، و اولین تفاسیر وی نیز در خصوص 

ها جان سالم به در اروپایی بود که از فرسودن در گذر قرن شهرهایهای کالبدی کیفیت انگیزترینحیرت حال
، به همان اندازه که هنر ساخت شهری انگلیسی کتاب سیته، (. شهرت ترجمه1986کالینز و کالینز بودند )برده

شابهی که در زبان آلمانی در همین سیته را به شهرت رسانید، منجر به آن شد که حجم بسیاری از کارهای م
 زمینه نوشته شده بود از نظرها مغفول بماند.

گرایی موسوم مکتب فکری که با پیشگامی سیته بنیان نهاده شد، همان چیزی است که بعدتر به زمینه
دا توان این دو را از یکدیگر جگشت، و تمرکزش بیشتر بر فضا بود تا بر ساختمان، گرچه واضح است که نمی

 کرد.
آید، و پیوستگی زمان، به شکلی که با پیوستگی فضا، که به کمک حفاظت متداوم از ابنیه به وجود می

است، که از حفظ ظواهر تاریخی و  سیته دستاوردهایگردد، از سیردائمی تکامل در بافت شهری تحصیل می



بود، او یک ساختار ج را پدید آوردهبرنامگی آشی از هرج و مرگردد. در زمانی که بیبنیادین شهر ایجاد می
زمانه را  نیازهایدرونی را کشف کرد، یک الگوی پنهان، که امکان تغییر و تحول در امتداد زمان با توجه به 

 کرد.فراهم می
 (.14:1984)کالینز و کالینز 

ن و واگنر تحسین ی بتهووی چارلز داروین، یعنی کسی که او را به اندازه، پژواکی بود از فلسفهسیتهموضع 
بایست بر اساس همین کرد. سیته طرفدار قوانین ذاتی و ارگانیکی شهر بود، و معتقد بود رشد و تحول میمی

خواهانه های ترقیمحور و فاقد معنای بسیاری از برنامهی مقابل نگاه هندسهقواعد ذاتی پیشروی کند، که نقطه
شد. او همچنین، بسیاری از و مرخص شمرده می علوم دقیقه، مرتد بود. از نظر سیته نگاه فیثاغورسی برآمده از

ساز برای ریخت شهر بودند هایی متعادل کننده و پیوستهی اقلیدسی را که حامل کیفیتهای هندسهکیفیات
فاقد معنی بود. زیبایی از نگاه  سیتههای عددی بود، از نظر نظمی که دارای حالت طورهمینگرفت، نادیده می

نام در دوران باستانی، قرون وسطی، و رنسانسی، ی هنرمندان گمای بود که به وسیلهجاودانه زیباییته، آن سی
هایی که دستی پیاده شده بود. برای سیته زیباشناسی یک مفهوم انتزاعی نبود، که از زیبایی چیرهروی سطوح با 

کرد. از الل ریخت قدیم شهر استخراج میشد. زیبایی را، سیته، از خدرحال حاضر وجود داشتند منتج می
زد و او ارتباط میان میدان و خیابان ی ریخت شهری دور میی سیته، حول محور عناصر اولیههمین رو، مسئله

مثال جلب نظری که یک انحناء  طوربهها و در جوار فضای خصوصی، سازیی یادمانکاوید. مسئلهرا می
های سیته، در (. خاستگاه ایده9چنین نگاه کنید به فصل ، هم1990وب ) بودکرد برای سیته محل پرسش می

ای از شهر روم گشت، زمانی که جیوانی باتیستا نولی، نقشهگرایی به صد پنجاه سال پیش از او بازمیمورد زمینه
شد که خته مییک عمل مرتجعانه شنا عنوانبهتهیه کرد، که بکرات مورد تفسیر قرار گرفته بود و  1748به سال 

چنین موضعی نداشت، اما  سیته(. و البته که 38و  37های به دنبال نفی توسعه است )نگاه کنید به شکل
گردد. تقلید از گذشته هم جایی در معتقد بود تحول امری است که به تکاپوی ذاتی و طبیعی یک پدیده بر می

ی ها در صورتی که به اندازهول منتسب به آنها و اصموضع او نداشت، که در اصل، او معتقد بود که سبک
ها خود به خود در طول کاری آنکافی قوی باشند، دارای یک بقای شایان و قوی خواهند بود و اصول و روش

ی بسیار جدی داشت در خصوص زمان به شکلی پویا متحول خواهد شد. سیته برخالف آنکه دغدغه
گاه به روشنی این قواعد را ارائه نکرد، و گرچه ایی" گذاشته بود، هیچموضوعی که او نامش را" قواعدی برای زیب

نداد و راست گوشگی را  قطبیکه با موضوع هنر نخبه بسیار همدل بود، اما هرگز تن به تایید نظام مختصات 
کند امروز دارای یک پروپاگاندای منحصر برای گوشگی را تایید مینظری که راستکرد:" نقطههم رد می

 (.32،3:194۵سیته است )گیر شده ودش است و دیگر یک موضوع همهخ
ای های تاریخی از پیش به جاماندهدرهرحال، زیباشناسی سیته به شدت حالتی اروپایی داشت، و حالت

پراگ، و مانتائو، ونیز، آتان،  مانستر، کیل، کوپنهاگ، کرد که در شهرهایی مانند سالزبورگ،را ستایش می
ی مدرنیستی تا پیش از مهم و بزرگ وجود داشت. این امر که رویکرد خردگرایانه شهرهاییگر بوداپست و د

ی هشتم سیام گرایی توفیقات خوبی را تا زمان کنگرهرویکرد حاکم نشده بود، موجب شد تا زمینه 1910



ه( به ازجمله لکوربوزیشاخصی )های کسب کند. خوزه لوییس سرت و زیگفرید گیدئون، در حضور چهره
روشی برای طراحی مراکز شهری پرداختند. در هر  مثابهبهگرایی ایراد سخنرانی در خصوص زیباشناسی زمینه

ی ما ها اقدام به پاک کردن این زیباشناسی از حافظهحالت، به تحقیق، پس از گذشت مدتی، مدرنیست
توان امروز به روشنی آن را (. می24:1976شین پرداخت )ی شهری میکردند، یعنی زبان گفتمانی که به زمینه

شناسی های جمعی و تکنیکی معماری در پایان هزاره به شمار آورد. و شین روشیکی از گفتمان عنوانبه
 کند:زیر تعریف و تشریح می صورتبهگرایی را  زمینهزیباشناسی به سبک 

گراها پرداختن به ظواهر موجودی است که روی زمین نقش بسته است. که این مسئله ی زمینهدغدغه
شکل  شهرهااست که به زندگی  ایزمینهدارای یک پیچیدگی مضاعف است. چرا که مسئله هم نقش و هم 

ه، دارای صورت روشن قاعدبندی کرد: قراردادی یا بیهایی دستهها را به چنین صورتتوان آندهند، که میمی
حوزه( ناحیه )یک  عنوانبهی آن( زمانی که بتوان آن را یا زمینهنقش ). هر متغیردار و یا یا بی شکل، تیپ

توان آن را دارای یک الگوی برجسته و روشن نیز بشمار آورد. چنین نواحی دارای مشخص به شمار آورد، می
 مرزهاییکند، و به وضوح توسط ها بازی میی را برای آنی مرکزیک یا چند مرکز هستند که نقش یک بافه

توان به کمک آن انسجامی چنین را میان نقش و زمینه به ای که میشود. بهترین واژهحدودشان تعریف می
ها به یک ثبات و وحدت دست یافته. است، که از ترکیب تمامی اجزاء و روابط میان آن قطعهتعریف درآورد، 

یک وحدت هندسی فاقد عنصری  مثابهبهند شامل یک و یا چند ناحیه و حوزه باشد، که توایک قطعه می
 متضاد است.

 (.26:1976)شین 
از  همچنان دارای کاربرد است، پژواکی کالنشهرهاهای سیته هنوز در بستر پاسخ به این پرسش که آیا ایده

 «بله!» گوید:صدایی با صالبت است که بلند می
ی سیته، سرشتی انطباق پذیر دارد. در حدود یک قرن پس از به طبع رسیدن تز سیته، هچراکه اساس فلسف

را در مورد  سیته( را به چاپ رسانید. تحلیل کریر به خوبی تز ابتدایی ب 1979شهری )کریر کتاب فضای راب
در اروپا نیز های طراحی شهری وی دهد، که در جریان انجام پروژهتیپولوژی و زیباشناسی شهری توسعه می

ی سیته هستند، در کتاب کوتر هم تحت تاثیر فلسفه (. رو و1982برک گیرد )برداری قرار میمورد بهره
میشل انجامد )می ریزهاشهرخرده رفت، که بسط آن به کار متاخرتر 1شهرکوالژین، چنانچه شرح آن در فصل 

زیباشناسی برای طراحی شهری را جستجو کنیم اما برای آنکه بتوانیم خاستگاه رویکردی متفاوت در  (.۱۹۹۵
های سیته میالدی، زمانی جنبش منظرشهری پا گرفت. نگاهی گذرا به ایده 19۵0 دههباید برگردیم به اواخر 

کند، و به طبع آن، با در خصوص روابط نقش و زمینه مارا متوجه ارتباط تز سیته با مفهوم "گشتالت" می
نشناسی فرم". متن سیته، به بیشمار نمونه از فضای شهرهای اروپا ارجاع "خاستگاه علمی آن یعنی "روا

ها به ها یا عکسترسیم شده، اسکیس پرسپکتیوهایهای بصری مانند دهد، در صورتی که مستندسازیمی
ی آن این است که، با آنکه سیته از مفهوم پرسپکتیو، به خوبی شوند. که نتیجهشماری محدود میتعداد انگشت

اند از نگاه او مغفول درپی که در منظر شهرهای بریتانیا لحاظ شدهپی دیدهایی آورد، اما ایدهردرمیس



ماند. اما برخالف باور عمومی این جنبش مانیفست مشخصی ندارد، و در دو شماره از نشریه می
Architectural Review واکنشی است  ی کارساز و برق آسا ناگهان ظاهر شد. این جنبشحمله صورتبه

ای که از زمان تخریب محیط و دگرگونی شهر در دوران انقالب صنعتی و شدهی از میراث ویرانبه مجموعه
ی گوردون کالن جزو اولین مطبوعاتی نوشته( ۱۹۶۱منظر شهری )بعدتر جنگ جهانی دوم به جا مانده بود. 

 ی مذکور به طبع رسید.دو شماره از نشریهداد و در ی مدون پاسخ میصورتبهبود که به این میراث ویران 
ی نگاه به فضا از خالل آن بود، که برخالف سیته که نگاهی ایستا به فضا داشت، و زیباشناسی او در نتیجه

ی یک تصویر متحرک از فضا را مطرح کرد. از این جنبه، شود، کالن، ایدهیابد و محدود میچگونه تعین می
 گیرد و نگاهی پویا و متحرک است.سیته قرار مینگاه کالن در مقابل نگاه 

که گاهی از آن با عنوان غنای حواس پنجگانه، در جریان حرکت کردن حرکتی )درگیر شدن با زیباشناسی 
کیفیت مبنایی و آن زیباشناسی که این جنبش به دنبال آن است را به وجود آورد. برای کالن،  شود(هم یاد می
کرد مثال، کالن بیان می طوربهی انگلیسی ه اهمیت داشت. در توصیف یک دهکدهی حرکت بود کاین تجربه
اند، شش سکانس کلی را به شکلی خطی محصور شده پرچین صدهاهای دنبال هم در میدان، که با که" توالی

(. 107:1961همگی هم در امتدام یک راه و مسیر مشخص قرار دارند")کالن  حالدرعینآورند و به وجود می
بصری  تأثیرات، تأثیراتاند. اولین این های خود کالن، تجارب یونانی در کار او تاثیری بسزا داشتهطبق گفته

های در این توالی دریافت کهطوریبهدرپی ایجاد شده، ها به شکل پیاست که از امتداد یافتن سکانس
(. دوم، وجود تمرکزی است که بر ارتباط 1961نگاه کنید به ثیل  طورهمینشود )مختلفی از فضا شهری گرفته 

ها را در بر شویم که طیفی از تجربهای میما دچار دغدغه شود:" در این مرحله از خودآگاهی،مکان و بدن می
(. سوم، ظواهری است که 10:1961کالن است )ی قرار گرفتن در در یک قلمروی مشخص گیرد که نتیجهمی

برد که عبارتند از:"رنگ، جنس سطوح، مقیاس، ها نام میبافت شهری از آن یعناصر سازنده عنوانبهکالن 
(. گوردون کالن با همین یک کتاب، تاثیر بسزایی را در 11:1961کالن بودن )سبک، کاراکتر، شخصیت، تک 

نظریه و عمل طراحی شهری گذاشت، و بسیاری از پژوهشگران کار او را بسط و ادامه دادند، مانند وارسکت 
( و کتاب تکاپوی ۱۹۷۶شهرها )در پژوهش چیدمان پیتر اسمیت ( ۱۹۶۹شهرها )کاراکتر  ر کتابد

نایجل تایلور با (، همچنین کتاب ۱۹۸۶هنری )مثابه یک کار با عنوان شهربه اولسن و کار( ۱۹۷۴شهرنشینی )
دار ار وام(. کتاب منظر شهری نوشته کالن، بسی۱۹۹۹شهری )عناصر منظر شهری و هنر طراحی  عنوان

انگلیسی از گذشته به جا مانده بود، و حالت بومی را  روستاهایو  شهرها های زیباشناسی است که درکیفیت
، نوزایی گرایشی بود که از کارطراحان شهری ایتالیایی در رنسانس به جا مانده بود و ایدهکرد، این منعکس می

های ترین ریختطور در بسیاری دیگر از مهم یونانی وجود داشت، همینهای گاهسکونتبه تواطر در 
(. این جنبش هم 1969رودوفسکی بودند )ی معماری بدون معمار ی ایدهشهری، که همگی منعکس کننده

و خاستگاهی قوی در نقاشی دارد و آن را به  سابقهانشعابی است از جریان منظرنگاری و معماری منظر که 
مشخص، در کارهای نقاشانی چون کونستابل، گینگزبورو و ترنر نمود  طوربهشناسند که منظری" می"خوش
بریتانیا  مرزهایی آن در تاریخ، به اینکه سابقه ( و هم2002، د  باتن 1989، آندروز 1982واتکین یافته )



شود، و به نقاشی، طراحی منظر، و معماری در سرتاسر جهان از چین ژاپن تا ایران و هند، تا محدود نمی
 pittorescoی ایتالیایی ( از واژهpicturesqueمنظر )ی خوش نسه و ایتالیا آمریکا گسترده است. واژهفرا

به معنای نقاشی در زبان  pictorی اش به واژهمشتق شده است، که به معنای نقاشی کشیدن است، که ریشه
 .گرددالتین بازمی
ی باغ، ما بیشتر از طراحی منظر است، و ایده( برای ما ثابت کرده است که اثر نقاشی بر 1992هانت )
تعریف  یکی از ظواهر فرهنگی عنوانبه تواندمعماری منظر، می ی فرهنگی است. در همین راستا،یک استعاره

ی کیهان به شکلی نمادین پندارد، و میل دارد تا مکان زیست او را بر پهنهگردد، که بشر را مرتبط با طبیعت می
توانند آرایی، در اینجا می(. منظرنگاری، و باغ2002، سوافیلد 1987، رلف 1984کاسگراو کند )بازنمایی 

، 1991باروسا کنند )ی متنی معانی را برای ساختاردهی و سازماندهی به شکلی مترقی ابتیا درمنجر پیچیده
میان معماری (. زیباشناسی، معناشناسی، و ارتباطات عملکردی 2000، بیرکستد 1994ادکوییست و بیرد 

مهمی هم بر  تأثیراتهای فراوانی هستند که پوشیریزی منظر و منظر شهری، دارای هممنظر، برنامه
(. هانت بر اثر 1996، ترنر 1992، هانت 1991، آدامز 1979الوجوی گذارده )زیباشناسی طراحی شهری 

پنداشت، که به تی بشری میابتدایی برای هس ایواسطهگذارد که طبیعت را بوطیقای سیسرو انگشت می
کند که به دست ( اشاره دارد. او همچنین به وجود سرشت دیگری اشاره میwildernessبدویت )مفهوم 

گیرد تر است. در باالی این دو شکل از طبیعت، یک طبیعت سومی قرار میشود و تحول یافتهانسان پرورده می
 کند:ادیو به آن اشاره میکه اول بار در قرن شانزدهم میالدی جیکوپو بونف

کند، که بحث را همو ی طبیعت دومی است که سیسرو به آن اشاره میتاویل یافتن طبیعت سوم، در نتیجه
و معانی شد، که به کمک آن  واژگانها درمیان مناظر فرهنگی وجود پیدا کردند، و سیسرو مبدع توسعه داد. باغ

ها و هوش انسانی به ها بر اساس تواناییهای دیگری از طبیعت را به وجود آورد. باغانسان توانست شکل
ای طراحی شدند تا هم مفرح باشند و هم مایحتاج آدمها در آنها تهیه شود. در واقع ای فناورانه، به شیوهشیوه
 بیعت.ای بودند از هنراستادکاری و طبافه

 (.4:1994)هانت 
منظرنگاری و معماری منظر، تاثیری ژرف بر زیباشناسی حسی و دریافتی طراحی شهری گذاشتند، آن 

منظر شهری مورد  عنوانبههم نه فقط از طریق جریان خوش منظری و جنبش منظرشهری. چیزی که امروزه 
ی شهری را هم شامل گردد. مقیاس نظر است، بطس مفهوم منظر و برساختی استعاری از آن است تا نواح

شدند، ی کار را هم شامل میهای طراحی منظر، به تمامی بناهای موجود در محدودهخالص بسیاری از پروژه
زیست همیشه در دست یکدیگر بوده است و این دو دهد دست طراح شهر و طراح محیطکه به ما نشان می

ر قالب عبارت "پایداری و محیط زیست" قابل مشاهده است، اند. که این موضوع امروز دمتمم یکدیگر بوده
که در فصل گذشته به تفصیل در مورد آن بحث شد، جایی که بعدی از زیباشناسی طراحی شهری در معنای 

 حفاظت طبیعی در تمالی نواحی که مداخالت انسانی حضور دارد، لحاظ گردید.



 خردگرایی
ای که مطرح اه بکنیم، از آنچه نزد سیسرو بود، تا سیته و کریر، دغدغهگرایی که نگبه هر کدام از اشکال زمینه

ی جهان و سپهر چگونگی احساس کردن است، یعنی شهود و عواطف و شکل تجربه یدربارهشود، می
کنند. در حالی در خردگرایی یک زیباشناسی های حسی در این جا منسب زیباشناسی را اتخاذ میدریافت

کند. با نگاه به رویکرد ابتدایی قرن ها و مفاهیم انتزاعی دنبال میل علت جویی، چرخهمنطقی را از خال
های معاصر رویکرد دیگری که در نگاه به زیباشناسی های سیته، برای احیای تاریخ در توسعهبیستم، و کوشش

در مورد  کامال  گنر و سیته طراحی شهری پدید آمد که به دنبال انتقام جویی از معماری بود به نام اتو واگنر. وا
ی به دنبال اختراع مجدد چرخ بود، با طرح این ایده تلویحا  چیز در مقابل هم قرار داشتند، و و واگنر همه

دانست. او یک قدرتمند که به جای مرکز قرار دادن تاریخ، حرکت و جنب و جوش را محورتوسعه می
گرا/تجربی و موضع دو رویکرد یعنی موضع زمینه خردگرای کامل بود. کلیت قرن بیستم در جدال همین

(. پالن واگنر برای وین چند سال پس از اصالت جویی 1978شارپ است )خردگرا/عملکردگرا محدود شده 
ی تحریر درنیامد. پالن واگنر برای سیته برای این شهر تدوین شد، و هیچ کدام از اهداف این برنامه به رشته

ریزی شهری ی او برای بلوار نوار آهنگین( رویکردی مدرنیستی همسو با برنامههمانند طرح پیشنهادشهر )
های کمربندی ای عملکردی، و بر اساس یک نظام از جادهبه شیوه زیرساخت تأمینمدرن داشت برای 

ترین شد، ارتباطات، مراکز بهداشتی و درمانی از مهمچهارخطی طرح شده بود که خط آهن را هم شامل می
در حاشیه قرار  عملکردهارئوس این طرح بودند. تمامی جوانب زیباشناسی بنا بر همین رویکرد غالب به 

سبک نوزایی واگنر در کلیت خود،  کند که( با جزئیاتی شگفت انگیز تشریح می1981ک )شراسگرفتند. 
های دکوراتیو بوده و در مباحث مهندسی کار، او دارای نگاهی برداری وی از آرت نووا برای جنبهشامل بهره

 ندسی معماری،ی موضوعی بوده به نام مهی او دربارهاجراگر بوده است. عملکردگرایی واگنر حاصل دغدغه
که او را به سمت زیباشناسی خردگرایانه درمورد ریخت شهری سوق داده. ماندن بر سر تمامی موضوعات در 

ساز عملکردگرای سنتی. واگنر به اقتصاد یک برنامه عنوانبهای کلیدی ساخت ی مدرنیته از او چهرهدایره
 هایسازیبرنامهسی عملکردی. در هیچ کدام از ریزی عملکردی و زیباشناعملکردی اعتقاد داشت، به برنامه

( انجام نگرفته است. چنین 39شکل مدوالر )محور و های صورت گرفته شبکهاو کاری بیشتر از تدوین
سبز( به  کمربندهایبدون را )چیز و مداخله در طبیعت سازی همهپایان شهر، تجاریی گسترش بیفلسفه

های عظیم، او به دنبال ساختن چارچوبی برای زیباشناسی بود، هشناسد. برای تحصیل سرمایرسمیت می
پروری. شراسک به سادگی بیان مراتبی، یادمان سازی و مشتریسازی، ساختار سلسلهمتشکل از یکسان

 آنی شناختی بود که این دو به وسیلههای گونهکند که جدال این دو معمار بزرگ در آن زمان، بر سر تفاوتمی
 کردند:و میدان را بازنمایی می خیابانی لیهالگوی او

جدل کامیلو سیته و اتو واگنر، یعنی یک رمانتیک آرکائیک و یک خردگرای عملکردگرا، از به تفاهم 
ی سیته احیای شهر اشتراکی بود که این کار میراث فرهنگی بود. پروژه عنوانبه نوار آهنگیننرسیدن بر سر بلوار 

مدل وی از آینده. واگنر  عنوانبهکرد را ارائه می بستهکرد، که یک میدان نر گذشته، دنبال مینهادن به هرا با ارج



نفرت داشت و به دنبال از میان  نوار آهنگیننهاد، از های بورژوازی بر آمده از فناوری مدرن را ارج میکه ارزش
 ی تکاپوی شهر بود.رد که تضمین کنندهخواست جای آن را یک خیابان دراز بگیبود و می نوار آهنگینبرداشتن 

 (.100:1981شراسک )
درست به یک میزان بر معماری و طراحی شهری  رویکردخردگرایانه، مدرنیسمپستدر جریان جنبش 

شود، با مسلط شد. مبنای فلسفی خردگرایی در معماری چارچوبی مشخص و ویژه دارد. با افالطون آغاز می
ی این موضع از آن برخاسته که منطق علت و معمولی که خالف آنچه ریشه یابد،دکارت و کانت بسط می

ای شهودی یافت بر وندروه، و لکوربوزیه، جنبهمیسکان، جیمز استرلینگ، لودویگاست، در کارهای لویی
اساس یک اصل کلی که اکتشافات شهودی فردی بود. پژوهش تجربی که این معماران به کمک آن به 

ی شهود مستقیم، که بسیاری از خردگرایان از آن دادند گواهی است بر این مدعا. قاعدهکل میهایشان شایده
فضایی  گونه شناسیسازی گرایان بود. مادامی که خردگرایان در کار آمادهجستند در واقع روش کاری زمینهبهره

گرفت، اتفاقی د است انجام میهای بدوی که در تاریخ موجوزمان بودند که بر اساس نمونه نیازهایمطابق با 
باستانی  شهرهایی به روز رسانی ی عملکردگرایی خردگرایان، به تمامی در ورطهداد این بود که شاخهکه رخ

ها اقدام به ترکیب آنکه حاوی معنایی مدرن و نو باشد، و آنها روی فرم و شکل استوار بود، بیافتاد:" نگاه آن
 (.26:1976شین دهند )آنکه به تاریخ و یا به قوانین تاریخی ارجاع بی ردند،این اشکال با یکدیگر ک کردن

تواند هرچه کند:" یک معمار میحال، چارلز جنکس به شکلی اهانت آمیز از این معماران انتقاد میبا این
د به اهدافش توانمی شهرآشوبیخواهد انجام دهد و برای آنها توجیه ارائه کند. خردگرایی فقط از مسیر این می

این مفروضات  ریشه، که کامل طوربههایی از حقیقت را داراست اما نه ها سویههای آنبرسد. فرض
هایی از ها امروز مصداقاین کهدرحالیگردد، های بدوی و برنامه ریزی شطرنجی زمین بازمیبهکلبه

ای از مفاهیم ه اندیشید که بر پارهتوان به یک معماری سوفسطایی و پیچیدمعنایی هستند. آخر چطور میبی
(. جنکس همچنین خردگرایی را در ارتباطی مستقیم با 68:1977ساده استوار شده؟")جنکس 

 تأکیدمراتب و حالتی خشک مانند فاشیسم("چرا که هر دو بر نظم، سلسلهکند )خواهی قلمداد میتمامیت
 شود.السیک ارزیابی میکنند، و منبع هردو آن بخش از گذشته است که امروز کمی

این امر مشکل معنایی بزرگی برای معمارانی همچون آلدو روسی پدید آورد، چرا او خود در زمان  
اندر کار معماری نهادقدرت بود و بعدها این سبک به شکلی تاریخی دست 1930ی ی فاشیسم در دههسلطه

کریر و برادرش این است که جنکس، رابی جالب توجه (. نکته74:1977جنکس ها سنجاق شد )به کار آن
ها از نظر جنکس کمی تعدیل شده است( گرچه میزان خردگرا بودن آنداند )ی خردگراها میلئون را در زمره

واضح است که از  کامال   بنابراینخالف این موضوع، این دو برادر دنبال روی سیته هستند.  کامال  که 
های ی امکانتواند به وسیلهی جدلی وجود دارد، جایی که فقط میگرایی تا خردگرایی یک فاصلهزمینه
 (.1982برک ، 1979، پترسون 1978پرز د  آرک پرشود )شناسانه گونه



 نمادین سرمایه
، علوم دقیقه، و کمی هم نقاشی فلسفهکه دیدیم، جهان زیباشناسی طراحی شهری برساختی از  طورهمان

هایی در دورن خود ارتباط هستند اما دارای درآمیزیر با یکدیگر بیها به نظاست. هرچند که این شاخه
توان در این بستر به آن نگاه کرد، مفهوم می بالقوه صورتبهباشند که پیشتر ذکر آن رفت. دیگرظرفیتی که می

 شناسی،منبعی برای زیبا عنوانبهسرمایه است. با دنبال کردن این نظر که مارکس تمایل داشته تا به سرمایه 
که مارکس در  طورهماندهد که" فارغ از بحث طراحی شهری دراینجا(، نگاه کند. سانچز نشان می)

یابد که اصالت مختص به کند، بشر زمانی نوع خود را برتر میبه آن اشاره می های اقتصادی فلسفییادداشت
دهد که به کمک آن دست نسان میخود را در مقابل اصالت طبیعت مطرح کند، از این منظر، هنر قدرتی به ا

هنر و  (. مارکس به خوبی متوجه اهمیت10۵:197۵واسکوئز کند )به هرچیز که بزند، آن را انسانی 
او همچنین بر این عقیده  های در اختیار نوع بشر هست.کیفیت ترینبنیادییکی از  عنوانبهزیباشناسی 
داری چشم ای دارد، چرا که سرمایهسته و با آن دشمنی دیرینهداری کمر به قتل هنر بکرد که سرمایهپافشاری می

آید ببیند، به این معنی که سرمایه داری از وجود چنین ندارد ارزشی خارج از آنچه از نظام تولید بیرون می
ها تولید های هنری و از آنکند به کاالیی کردن ارزشظرفیتی در درون اجتماع آگاهی دارد، پس شروع می

گردد در ارتباط با روند ای میکند برای سرمایه داری. در این مسیر، هنر تبدیل به اندوختهاضافی میارزش
شود که این های نجومی معامله میگک گوگن پیسارو، در حالی با قیمتون کارهایکالن انباشت. برای مثال، 

هاست تنهایی دههصنعت هنر، خود به ها را بفروشند و دیگر سو،توانستند آنهنرمندان در زمان حیاتشان نمی
 های بزرگ ندارد.بازیکم از سایر بورس وجههیچبهانداخته که  راهبازی مختص به خود را که بورس

های به جا مانده از دستی ساختمان هنرهایهای به جا مانده از مثالی بهتر از اتکاء کامیلو سیته به بخش
کند وجود ندارد. پس ارزشی که نیروی کار هنروران ایجاد میقرون وسطی و عصر رنسانس برای توضیح 

های مربوط به نیروی کار هنرمندان را نیز شامل های زیباشناسی شهری، ارزشتوان دریافت که ارزشمی
. چنین نیروی اندداشتهگردد، یعنی هنرجویانی که مدام سعی در بهتر شدن و استادانه انجام دادن کار خود می

های فوردی و تایلوری تولید نابود نشده بودند. در واقعیت امر، زمانی که ما توسط استراتژی کاری هنوز
نا، و یا بروژ، در شویم، مانند فلورانس، سیهتاریخی به جا مانده از قرون وسطی می شهرهایی زیبایی فریفته
ی ظهور عنی در هنگامهنهیم که در مقطعی از تاریخ، یای ارج میی اول به تولید خودآگاهانهوحله

ی خامی داری سوداگرانه متوقف شد. منظر شهری، در اینجا در ارتباط با ادوار مختلف زمان، به مادهسرمایه
شود، که به شکلی حیرت انگیز در فصل اول از کتاب دنیس کاسگراو با عنوان برای تولید دارایی تبدیل می
م تالش کردم، تا به نقش پارادایمی و اثباتی مدرنیسم و تشریح شده است. من هشکل دهی به منظر نمادین 

داری صنعتی بپردازم و نشان دهم که این دو عامل منجر شد تا نگاه به ریخت شهر در وین رویکردی سرمایه
رو نیستیم، که داری روبهخردگرایانه باشد. در دنیای امروز به هر حالت، ما تنها با یک شکل از سرمایه

داری صنعتی، تجارتی، اطالعاتی، تا فرهنگی و نمادین ما را احاطه از سرمایه دی از آن،های متعدحالت
حالت  گیریشکلداری خواهیم پرداخت، که منجر به های سرمایهاند. اما ما به بررسی آخرین این شکلکرده



 خاصی از زیباشناسی مرتبط با محیط ساخته در قرن بیست و یکم شده.
ترین پردازد، پیر بوردیو، به تحقیق مهمداری میروبنای فرهنگی در نظام سرمایه که به چهرهاییاز میان 

ی اصالت یافتن و داد و ستد آن را ی نمادین پرداخته و نحوهپردازی است که به شناخت مفهوم سرمایهنظریه
ت و سختی گذشته، ی پسامارکسیسم، دیگر به آن سف(. نظریه2000و بوردیو  1999شاسترمان کرده )بررسی 

گیرد و متوجه نبود امکان جداسازی این دو اصول حاکم بر زیربنای اقتصادی و روبنای فرهنگی را جدی نمی
ای هست. ایدئولوژی، نظامات معنایی، هویت و ایماژ، در پسامارکسیسم به های نظریهدر برخی از موقعیت

یابند و جداکردن مظاهر فرهنگی از این روند ادار میگیرند و ارتباطی معنسادگی با اقتصاد درپیوند قرار می
 کاری است مسئله ساز.

 اقتصادهایپردازد، اینکه چطور می سرمایه نمادینی پیر بوردیو در چنین بستر فکری، به بحث درباره
 توانند انباشت بیشتری از ارزش اضافی را تحصیل کنند، آن هم زمانی که شرایطپیشرفته، از این رهگذر می

بر سر ایجاد  هاتولیدکنندهپایان وخیم شده است. در چنین مواقعی، تهیه مواد خام مورد نیاز برای تولید بی
کنند و از سوی دیگر، تجمل چیزی نیست در یک زندگی روزمره تقاضایی اضافی نمادین رقابت میارزش

تمامی جوانب زیباشناختی کار برای آن وجود داشته باشد. پس نیروی کار، در چنین بستری مجبور است به 
رسند. قالب ریزی فرهنگ، از مسیر تولید و هم رسیدگی کند، که یعنی کار و فرهنگ در این نقطه به هم می

تولید شده دارای  کاالهایشود، یک فرآیند به مرکزیت یک فرهنگ کاالمحور، که در اینجا، مصرف انجام می
داری اطالعات، مشابه چنین حالتی را که مرکزیت سرمایه رطوهمانهای زیباشناختی هستند، درست سویه

پایان، شود، یک فرآیند بیو نه افسونگری( از طریق برانگیختن میل انجام مینیاز )داراست. در این فرآیند، 
(. هرکاالیی که تولید 1986،1987هاگ شود )کاری و نظارت میباظرفیتی باال، که با مهارت تمام ویژه

طلبی فرد را تحریک ذهنی بیانجامد، و جاه ایماژهایشود که به تشکیل ترکیب با متنی عرضه میشود، در می
شود تا گیری خاصی طرح ریزی میسازی و معناسازی انجام دهد. این کار با جهتکند و برای او هویت

و دیگر مواردی ی خاصی را در جامعه برمبنای، سن، قومیت، مذهب، زن یا مرد بودن های مصرف کنندهگروه
 از این دست را، هدف بگیرد.

کند و ایجاد پایان کردن روند بازتولید ایفا میهای ارتباط جمعی، در این جا نقشی کلیدی را بیرسانه
های سرمایه، سرمایه نمادین هم در جریان مصرف گرایی امکان نماید. همچون سایر شکلوابستگی می

شود میان "سالیق" شوند همبستگی دقیقی ایجاد مییباشناسی کاالیی مییابد. در جوامعی هنر و زانباشت می
ی نمادین را به دنبال خود دارد. غالف این روابط تمامش مختلف، که انباشت سرمایه کاالهایخرید 

ی نمایشی" ساخته شده، یعنی همان فرآیندی که دبور از آن برای کاالیی کردن هنر و ظواهر فرهنگی از"جامعه
سرمایه برد، حال آنکه به درستی قابلیت تامیم دادن آن به معماری و طراحی شهری نیز هست، جایی که ینام م

( پیر بوردیو 40شکل شود )در بسیاری از موارد توانسته در شکل محیط ساخته شده تحصیل  نمادین
ی، در کتابی با عنوان ی علمی برای معانی اجتماعی سرمایه نمادین را در شکل یک نظریههایش در بارهایده
در بسیاری از کارهای دیگرش به جوانب  طورهمین( منتشر کرده، و 1977کنش )ی رنگی برای نظریهپی



، پاراگراف مهمی را به مفهوم تعمق پاسکالیدیگری از این موضوع پرداخته. برای مثال، او در انتهای کتاب 
 ی نمادین اختصاص داده است:سرمایه

شوند، برای حصول اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی(، متمایل به درجات گوناگونی میها )هرنوع از سرمایه
شدن معنای این واژه، آن را به  ترشفافکه شاید بهتر باشد برای ) سرمایه نمادینیک  مثابهبهوری به یک بهره

آن به  سازیبومیکنیم(، زمانی که سرمایه تحصیل شد و موجودیت یافت و  اثرات نمادین بر سرمایه تعبیر
ای در ساختار فضایی جا گرفت و سازمان پیدا کرد، نطفه عینا  شکلی ساختمان یافته و عملی تحصیل شد، و 

های دیگری از کند و حالتگیرد... که روابط قدرت را به شکلی تلویحی دگرگون میدر درون آن شکل می
آید، در غیبت یک معنای معنایی اجتماعی پدید مییی بکند. سرمایه نمادین در نتیجهروابط را جانشین آن می

 هایی از جمعیت.گذاری از سوی همگان یا دست کم بخشقابل ارج
 (.242:2000)بوردیو 

ای کار بوردیو هستند. سازی" و "سرمایه نمادین"، مفاهیم هستهفرهنگی" و "بومی سرمایههایی مثل "واژه
این واژه به اثر و هسته تعبیر شده است.  سابقا  می پیچیده است. ی بوردیو، کسازی، دراندیشهمفهوم بومی

ی حیات جهان داللت دارد. جایی که در سازی مفهومی است در کار بوردیو که بر معماری کردن چرخهبومی
کنند، یا مترادفی شود. که گاهی" به اشتباه آن را به روال عادی زندگی روزمره تعبیر میآن یک بوم ساخته می

ی کنش بوردیو است، که نقش یک امر سازی بخشی از نظریهدانند. بومیای فرآیند اجتماعی کردن فرد میبر
سازی، فهم نوعی از دستور کار برای کنش است که به حالت ای را در فضای اجتماعی دارد... فهم بومیسازه

تواند در بستر خته شده( که میهای ساسلطه یک بوم ساختگی بر سایر بوم شود )مثال  طبقاتی آن مربوط می
(. همچنین از 48:1994لشت دارند )ها وجود یابند که البته با یکدیگر توفیر هم اجتماعی انواعی از سلطه

که دارای بر اجتماعی )ها، حامل اثراتی عملی هستند در برساخت معنای روابط سوی دیگر" سازه
ها برای فهم چگونگی اصالت یافتن این اثرات بندی آنهایی هم هستند( اما نیازی به شناخت پیکرهکنشهم

زده از انباشت در شمایل ارزش (. سرمایه نمادین تنها یک شکل شتاب۵:2000شاسترمان نیست )عملی 
ی یک ارزش بیشتری اضافی، رانت، قیمت زمین یا چیزهایی از این دست، نیست. سرمایه نمادین، عرضه

یا  هافرآیندشود، آن هم در تمامی کاالها، شود و هم ارزشی که تولید میاست ورای هم آنچه که هزینه می
کنگ به ارمغان بانک هنگهایموقعیتها. در نتیجه، برای مثال، ارزش نمادینی که نورمن فاستر برای شانگ

ترین بنای ساخته شده در زمان خودش تلقی گردد، که تنها شود که این بنا گرانقیمتآورد، موجب میمی
ل ایماژی است که همچون شود. الباقی این ی ساخت آن میبخشی از این قیمت مربوط به هزینه ب  قیمت از ق 

و  سلیقهسلیقگی مشهور کرده. مالکیت چنین ی آن نشسته و او را به خوشهای سازندهی اقبال روی شانهستاره
 تفاوطی است که صاحب این ایماژ است، )برای این بنا( ایجاد فردمنحصربهای در زیباشناسی که چنین شیوه

دهد. این ایماژ دارای یک قدرت ورای محیط زیست و مثال میتی تک و بیکند، و به کار معمار کیفیمی
نوردد. سرمایه نمادین ریخت شهری است و آنقدر قدرتمند است که پژواک آن سرتاسر این سیاره را درمی

شود. چنین ارزشی امکان آن را ای که برای ساخت مصنوعات استفاده میارزشی بیشتر دارد از هر میزان هزینه



گردشگران و ایجاد جذابیت برای  مشتریسازی ارد تا ضریب افزایشی بسیار باالیی بخورد از طریق وابستهد
(. " سرمایه نمادین را بر باالی چنین مسندی، نباید قسمی سرمایه به حساب آورد، بلکه 1977راجک و یوری )

 (.182:1999ارال کند )آن را تثبیت می ی اصلی در میان اجزا سرمایه نگاه کرد کهباید به آن به چشم یک رابطه
تواند ارزش بیشتری به یک در اینجا امر ملموسی وجود ندارد و از این رو، سرمایه نمادین، می

(. زیباشناسی ریخت شهر، در این نقطه به بحث وارد 1991زوکین بیافزاید )گذاری و تولید واقعی سرمایه
ی صنعت فرهنگ از یک سو، و از سویی یدات فرهنگی درچرخهی تولشود، که به بیان ساده، به وسیلهمی

کند. آلن اسکات، در ی کاالهای وابسته به آن، در روند انباشت سرمایه نمادین شرکت میدیگر، به واسطه
، جایی که تولیدات فرهنگی با نگاه به پازل فضا و شهرترین کتاب خود با عنوان کار اقتصاد فرهنگی انتهای مهم

شود و در جریان گرایش به نویسد:" داستان به اینجا هم خطم نمینگرد، میتعدد مطرح در آن میموارد م
ای، پاره نظام تولید شهری و منطقهدوزی مناظر پارهوصله منظوربهی جهانی فرهنگ، دهی به یک شبکهشکل

اسکات، الف کنند )به آن میگان وابستهمراکزی تجاری اقدام به تولید زیباشناسی معاصر و نشانه
216:2000.) 

فرهنگی در کلیت بستر اقتصاد ، همچنین ارتباطی تنگاتنگ دارد با تولید سرمایهسرمایه نمادینتولید 
از توسعه  ماندهجا دار کارهای مربوط به ظواهر بهعهده معموال  فرهنگ. در طراحی شهری، فرآیندی که 

بندی شده های بستهی گردشگری نو در قالبیک تجربه نوانعبهرا تاریخی و فرهنگی است، میل دارد تا آن
گردشگران وابسته بوده و همچنین نیاز دارد تا روابط میان  دالرهایارائه کند. این فرآیندی است که به تصاحب 

کند. این گردشگران و مصرف کنندگان داخلی قابل تمیز دادن نباشند، که از این طریق بازار خود را بزرگ می
از کار، نشانگر ارتباط میان نمایشگری معاصر و تاریخ برای توسعه سرمایه اقتصادی، فرهنگی و نمادین  نقطه

شان دگرگون و ظواهر زیباشناختی شهرهاای است که در آن طراحی بسیاری از این فرآیندی، رویه است.
 گردد:می

تی است که پیربوردیو با نام ها بر سر موضوع فضاهای شهری، ساخی تحتانی بسیاری از گفتمانسویه
گذاری ی هشتاد میالدی، یک بستر سرمایهطرح نموده. احیای مراکز شهری از ابتدای دهه سرمایه نمادین

ها، جذب گردشگران و ساکنان ثروتمند بوده. برای رسیدن به زایی، تاسیس شرکتبسیار بزرگ برای اشتغال
داشتند، برای مثال طراحی معماران سوپر استار، فضاهای  دینسرمایه نمانیاز به یک  شهرهاچنین توفیقاتی، 

، هنر عمومی، زیباشناختی کردن اشغال بناهای میراث فرهنگی، و سایر فضاهای آراسته و ایکبوترخانهداخلی 
ی نور" کمک کردند تا این مناطق به شکلی انسجام یافته به یک دهی به یک "هالهتشریفاتی، همگی به شکل

 گذاری تبدیل شود.برای سرمایهکل منسجم 
 (.99:2000)مالز و هال 

که اشکال گرایی، جاییای دیگر، سرمایه نمادین، نمودی است از ناسیرایی بشر در مصرفدر مرحله
در ترکیب با ارضا حالتی از امیال که گرایش به متفاوت بودن دارد  حتما  بایست ها میبیشماری از سرگرمی

المللی با مراکز خرید، جایی برای مسافران بین اند،ها شدهگاهمثال، تبدیل به مضمون طوربهها دربیاید. فرودگاه



خواهند زیادی هستند و می کامال  و سایر خدماتی که  ها،ها، رستورانهای همایش و نمایش، گالریسالن
المللی و مرور مسافران بینهایی برای عبور تنها به گرهنه کهطوریبهجای خود مراکز گردشگری را بگیرند. 

اند. چنین درآمیزی در ای برای جلب مردم محلی هم تبدیل شدهکنندهاند، بلکه به مراکز سرگرمتبدیل شده
گیرد، احتیاج اقتصاد امروز است، هدف می زمانهمهدف گرفتن قشر مورد نظر، که مسافران و مردم محلی را 

دهد. چیزی چندان از واقعیت دور ها خدمات ارائه میشترک به اینم صورتبههایی، که با لحاظ کردن تفاوت
ایم که به دنبال اعتبار گردشگری برآمده از ی ما امروز تبدیل به گردشگرانی شدهنیست، این است که همه

گردد. ی گردشگرانه میها، و سایر تولیدات تجملی تجربهها، رستورانکاالهای بازار، هتل استانداردسازی
ی دیگری که از این سازی که هدف صنعت گردشگری بوده است. نسخهدرست مطابق با همان یکسان

اصالت یافته دست کم  کامال  سازی وجود دارد، نزد صنعت فرهنگ است، که اگر نپذیریم که یکسان
های آن در فضاهای شهری ی مصداقخورد، که از جملههایی از اصالت در این زمینه به چشم میهسوی
مقیاس عمومی در ساختن مصارف گذاری کالنتوان به الف: تجاری سازی میراث فرهنگی یا ب: سرمایهمی

در  نگی،(. ریخت سرمایه فره۵:2000اسکات الف کرد )گوناگون از گرایشات جمعی به نوسازی اشاره 
 (:470:1996کرایک شود )ی صنعت فرهنگ ایجاد میچهار شکل عمده به وسیله

 ، مراکز خرید(،کازینوهاهای مضمونی، فضاهای جاذب جمعیت و پارکشده )محیط ساخته 
 ها(،و جشنواره دادهاها )رخنمایش
 المللی کردن توسعه امالک و مستقالت(،بینبازار )های موجود در ثروت

 های بزرگ و مراکز سرگرمی(،های تجاری، مالاسکلهای )جشنواره بازارهای
گذارد و ماند بر بازار کار تاثیر میکرایک، همچنین اذعان دارد که اثری که از این نوع توسعه برجا می

ه میزان سازد که این جریان موجب شده تا بی زیربنایی بپیوندد، و خاطر نشان میگرایش دارد تا به یک توسعه
شود در میان جامعه محلی هم مشاهده گردد: بدینسان زیادی الگوهای رفتاری که در گردشگران دیده می

است که ادامه دار شدن رشد صنعت گردشگری، به پدیدار شدن جایگاهی برای رشد سایر مشتریان منجر 
کرایک فراغت )قات ی همگرایی الگوهای مصرف است در گردشگری و اومشخص، نتیجه طوربهشده، که 

12۵:1997.) 
برآیند تمامی این نیروها، در  مثابهبهجایگشت بنیادی در زیباشناسی طراحی شهری  ها،از تمام اینگذشته

مالحظات در خصوص تحول در تولید زیباشناسی را که در باال  ترینبزرگاینجا قابل تامل است، و برخی از 
، سجا 1989، هاروی 26و  14، 2توانید نگاه کنید به ط ش می طورهمینگیرد )هم مرور شد، دربرمی

 را به شکل زیر خالصه کنیم. تأثیراتترین این توانیم مهم(. ما می1989
فرهنگی شکل دهی قصد مند به اشکالی از اقتصاد فرهنگ در سرتاسر جهان، که از مسیر ایجاد سرمایه

چیز را دگرگون کرده است. از لباس تا گیرد و تولید همهم میای انحصار طلبانه از زیباشناسی انجابرمبنای شیوه
 شود.معماری و ریخت شهری بازنمایی می سایر کاالها، حتی تا جنبه اس از تاریخ که دارد در

را باال برده چرا که با به کار گیری زیباشناسی قدرت  سرمایه نمادینگرایی جدید تقاضای برای اصناف



تدریجی در حال دگرگون کردن اصالت قدرت و  صورتبهکشد، این امر ه رخ میسازمانی و نمادینش را ب
گیر شود، همچنان وضع شهرنشینی وضعیتی انگلی خواهد بود: اتوریته است. مادامی که این موضوع همه

 ای.ای مرکزی و اقمار این هسته و شهرلبهمتشکل از هسته
ای، و ریزی منطقهرویکرد انتقادی به برنامه ،مدرنیسمپستمانند های جدید طراحی شهری، فلسفه

 صورتبهو در برخی از موارد اند )نوشهرگرایی، تاثیر ایدئولوژیک بسیار زیادی بر تجارب عملی کار گذاشته
است، گرچه که داده است(. زیباشناسی نوشهرگرایی، برای مثال دارای تاثیری جهانی بودهترکیبی این اتفاق رخ

 عناصر آن همگی حالتی واکنشی دارند.
وجود دارد در  شهرهابخشی از رقابتی که میان  مثابهبههای نمایشی و تولیدات نمایشی پدیدآوری ساحت

ها و مراکز ردیده است: مراکز گردهمایی، فضاهای نمایشگاهی، ورزشگاهکار لحاظ گ مراتبسلسلهتمامی 
ارزش نمادین طراحی( از آبی )ها و خدمات گردشگری، تدارک ژتون های مضمونی، هتلورزشی، پارک

 طریق امضای معمار، و غیره.
 طوربهحیط. ای کردن مظهور فرآیندهایی نو در برندسازی، در هر دو شکل بصری و الکترونیکی و رسانه

مشخص در شب، چرا که امکان وظرفیت فراوانی برای استفاده از نور وجود دارد و تصویرسازی و نشانه به 
شود برای بیلبوردهای کنند و از این طریق کالبد معماری تبدیل گرانیگاهی مناسب میسادگی جلوه می

 الکترونیکی.
های منفرد معماری به اند تا بتوانند ریختردههای پساتایلوری در تولید که این مجوز را کسب کشکل

 وجود آورند و ساختمانی را بدون توجه به زمینه در آن بسازند.
ی ظهور اقتصاد اطالعاتی، و تولید انواع خاصی از مواد و های نوین ساخت و ساز، که در نتیجهفناوری

ی جدید از اندازچشمای جدید، هدر ارتباط با روش خاص اجرا در ساختمانصنعتی )ی مصالح به شیوه
را  هاآنشکل دهی به مواد و مصالح و اجرا کردن آن در کار پدید آورده، و به همین میزان هم دوام و استحکام 

 بیشتر کرده(.
های پیچیده و ترسیم ایماژهای سه بعدی و ای، برای ایجاد هندسهباال رفتن ظرفیت زبان گرافیک رایانه

فرهنگی در درون طراحی نفوذ کند که سرمایهمی تأکید( همچنین روی این نکته 1996وارد )چهار بعدی. 
های مندیافزارهای مرتبط با حق بهرههای بزرگ اقدام به تولید نرمها در مقیاسکرده و به همین سبب شرکت

 اند.بسیار باال نموده
سی جهانی را برای طراحی براساس این نیروها، کار چندان دشواری نیست که شکل خاصی از زیباشنا

منفرد و منحصری پدید  کامال  های ، محیطکنندهتعیینکردن شهر پدید آورد. بر چنین بستری از نیروهای 
ها، آیند با جغرافیاهای خاص، ساکنان و ساز و کار مدیریت شهری مختص به خود. هرکدام از این محیطمی

هستند. از این روست که ایجاد شکل خاصی از  اقتصاد سیاسی و زیباشناسی منحصر به خود را دارا
هایی خاص داشته ی که بتواند مطالبات خاصی را در مکانصورتبهتولیدات طراحی شهری  زیباشناسی برای

توانیم دو فرآیند اصلی را مشخص نماییم. یکم، نظارت باشد بسیار ضروری است. در این نقطه ما می



ی مضمون گرایی مطابق با گرایشات بعد تراکمی است، و دوم، ایده ای دولت بر محیط ساخته شده درضابطه
ای خاص را با سر و شکل زیباشناختی بخش خصوصی است، که به شکلی عمدی و جبری مکان و محدوده

برداری سازی بهرهکنند، که در این روند، از تولیدات کاالیی و تجربهسازی میی تزئین و هویتفردمنحصربه
 ی کالسیک از آن است.لند یک نمونهیشود. دیزنمی

 اینظارت ضابطه
ای بنیادین از تولید زیباشناختی در ریخت شهری، تراکم توسعه است، که اثر انسانی آن را تراکم جمعیتی سویه

را  شهرهااندازه که تاریخ قرن بیستم باالرفتن تراکم کلی (. به همان198۵کاتبرت شناسند )یا ازدحام می
و از خالل این ماجرا، محیط پیرامونی گسترده شد، گرایشی هم پدید آمد برای ارتقا سطح  کند،مینمایندگی 

همچنین نگاه کنید به داوی ای )لبه شهرهایمراکز توسعه تجاری شهر و  مثال  تراکم در برخی از نقاط خاص، 
 (.1999و کارتیر  1992

سرمایه های چند ملیتی تقاضای باالیی برای ها، باعث شده تا شرکتها و منطقهباالرفتن رقابت میان ملت
کنند تا هرچه پایانی تالش میی بیها در چرخهی این امر، این شرکتابراز کنند، که در نتیجه نمادین

ایسه شدن در این زمینه، میان های خود را بسازند، که مقیاس مقدفاتر مرکزی و ساختمان تربلندمرتبه
(. که 2004ابل است )ای و جهانی سازی، در مقیاس ملی، منطقهبلندمرتبه های بزرگ در خصوصشرکت

سپتامبر در توسعه، در یازده طورکلیبهو چنین روشی  سازیبلندمرتبههمگی شاهد بودیم، این رقابت در 
ی خود دو برج را به ارتفاع ه لیبسکیند و اسکیدمور در پروژهای به همراه داشت. اما از زمانی کچه نتیجه 2001
را عوض کنند.  سازیبلندمرتبهپا طراحی کردند توانستند رویکرد  1776ارتفاع پا به همراه یک دکل به  166۵

رسد دیگر کشورهای تازه توسعه یافته، مانند هند چین و مالزی، آن هم به شکلی دوگانه، اما به نظر می
در کشورهایی نظیر آمریکا نگرفتند و به این شکل از توسعه ادامه دادند  گشاییعقدهدرسی از این  ینترکوچک

 ها شدند.لوحانه وارد بازی آنو خیلی ساده
ساز تبدیل به یک نماد زیباشناختی در ریخت شهری گردد، برای  بلندمرتبهاگر به شکلی نمادین، معماری 
گردند، زیباشناسی یافتگی تلقی میمانند شانگهای که نمادی از توسعهفراچنگ آوردن آینده، و شهرهایی 

 ی این نگاه قرار خواهد گرفت.ها تحت سیطرهشهری برای سال
هایی که دومین ساز و کار، نظارت بر زیباشناسی شهری، و نظارت بر کار طراحی است. مطابق با فرصت

تواند نیرویی را بر ریخت محیط دولت ملی و محلی میها در باال در هشت بند برشمرده شد که از طریق آن
ساخته شده اعمال کند. که از این طریق، چالشی جدی با کلیت کار نظارت بر محیط ساخته شده خواهد 

ریزی (. کلیت ساز و کار برنامه1996کرمونا است )داشت که نظارت بر زیباشناسی هم چالش فرعی کار 
اعمال قدرت از طریق بازوی اقتصادی نوعی زیباشناسی فرمایشی را به ی شهری همین است، که به وسیله

طراحی شهر و روند توسعه حقنه کند که از دیگر سو، با یک آشفتگی سازمانی و ارزشی هم درگیر است. 
گری هم در ی این سلطهطراحی شهری هم، روشن است که با چنین نظامی درگیر است، و روش عمده



 راهنمای طراحی" است.سعه یافته، تدوین "ضوابطتو کشورهایبسیاری از 
ی ی باریکی از امور تحت سلطههای توسعه را در محدودهاز شکل هرگونهای خام و خالی، که نامهآیین

ها، مصالح مورد استفاده و سایر و ورود ممنوع هادسترسیها، نمای دوبعدی ساختمان مثال  گیرد، خویش می
مراتب مختلفی از ضوابط راهنمای طراحی هستند، دارای سلسله کشورهادست. برخی از  الزاماتی اولیه، از این

کند که هر سایتی دستور کار خود را برای توسعه داشته باشد و همگی و نظامی که حاکم است، ایجاب می
ی کار معضلی که این ضوابط راهنمای طراحی برا تریناصلیی توسعه شهری را تمکین کنند. ها برنامهاین

ای عناصر ها به پارهکنند یکسان سازی این تولیدات و تقلیل دادن آنطراحی شهری و تولیدات آن ایجاد می
 شود.موجب جلوگیری از رشد طراحی شهری می طورکلیبهمعمارانه و زیباشناختی است. این مسئله 

ی تولید فرهنگ و سرمایه ئلهمن تابه اینجای کار، در مطالبی که در این فصل ارائه کردم، بیشتر به مس
رود ارائه دادم. در کنار این ای در رابطه با خود زیباشناسی آنطور که انتظارش مینمادین پرداختم و کمتر نکته

این که به چه سبب است، چه کسانی و با چه کشیدم )ی نبرد بر سر حفاظت را پیش مباحث، من پشت صحنه
گیری زیباشناسی ایفا ر واضحی است که تاریخ نقش مهمی در شکلهدفی در آن درگیر هستند(، چرا که ام

 کند.می
 هایشناسیریختعناصر تاریخی در شهر، نشانگر تضاد و تفاوت، خاطره و فرهنگ هستند، و ردپای 

جانمایی بناهای مهم و  مثال  شود، عمر باال دیده میهای با نیمهتاریخی، در شکل مسیرها و دیگر زیرساخت
ی ناخواه، این نقل قول مایلز و هال، که درباال به آن اشاره شد، که به "زیباشناسی زاییدهنظر. خواهعناصر م

توسعه یافته،  کشورهایکند. در بسیاری از تاریخ" اشاره دارد، وجهی از حقیقت تاریخی ما را نمایان می
 صرفا  ظت نمای دو بعدی جداره، شود، به این معنا که حفاتحصیل سرمایه نمادین از طریق حفاظت انجام می

در سیدنی  مثال  ی دگرگون شده است. کلبهی اعتباربخشی شود و ایدههای روی زمین منجر میبه ایجاد چاله
برند، جایی که "نمای اصلی" بنای تاریخی حفظ شده، اما اکثر بناهای مرکز شهر از همچین وضعی رنج می

ای ورد سایر مواردی از این دست، قضاوت کردن، کار چندان سادهفاقد اعتبار است. در م کلبه"اصل بنا" 
ای ی حفاظت از ابنیه تاریخی بودم، که باید در آن چارهنیست. من به تازگی عضو هیئت داوران در یک مسابقه

ی تخریب گشت و سایت پروژه نیز کلبهشد. در این مورد اصل بنا برای یک کوشک یک ایوان تنها اندیشیده می
 (.41شکل شد )ی رها کلبه

ها یکی یکی میراث در هنگ کنگ، طی مدت ده سالی که در آن اقامت داشتم، شاهد بودم که چطور هتل
های تاریخی چطور برای تبدیل شدن به فرصتی برای کنند و عرصهبه جا مانده از زمان استعمار را فتح می

ای در زمین برای مدت سه سال به این اقدامات چاله خورند. در دوران رکود،، چوب حراج میسازیبلندمرتبه
ی مذکور ساخته شد، سازنده به این نتیجه رسید که اشتباه کرده و وجود آوردند. و پس از آنکه سرانجام پروژه

در آرشیو ملی هتل را بازسازی  جاماندههای به وارهتصمیم گرفت بر اساس طرح مجددا  یک گند اساسی زده و 
(. 42شکل داد )محوری را نوید میبازسازی شد، شاهکاری بود که سربلندی نوین حفاظت عدا  بکند. آنچه 

خواهم به آن اشاره کنم، ساختمان تاریخی و بسیار مهم دولتی، مثالی دیگر که در همین هنگ کنگ می



ی را خراش نو که احتیاجات بوروکراسی ادارعمارت مورای است، که فرصتی بود برای ایجاد یک آسمان
سال، پیش از آنکه در سمت دیگری از جزیره سر مرتفع کند. این بنا قسمت به قسمت برداشته شد و برای پانزده

ی گردشگری شده که یادآور که هم اکنون تبدیل به یک جاذبه هم و احداث گردد، در جایی نگهداری شد،
هایی بودند رویکرد حفاظتی شمه ها در(. تمامی این نمونه44و  43های شکلهست )خاطرات بسیاری هم 

تاریخی را ای که چنین مفهومی از حفاظتتوان فاصله، و خیلی روشن میسرمایه نمادیناز چگونگی تولید 
تاریخی تبدیل شده به یک صرافی که دید که با معنای اصیل خود پیدا کرده. جایی که زیباشناسی حفاظت

 کند.یم سرمایه نمادینمیراث تاریخی را تبدیل به 

 سازیمضمون
سازی ، مفهوم مضمونسرمایه نمادینی زیباشناسی طراحی شهری و امری که ارتباط نزدیکی دارد با مسئله

کالوینو اند )ی گذشته، در اشکال محدودی مشاهده شدهشده، در هزاره سازیمضمونهای است. محیط
سازی در ی فعال از مضمونستفاده(. اما ا9طـ ش  1997، گاتدینر 1994، گرگوری 1993، جنکس 1986

نمایشگاهی  ایدادهرخترین داشته است، زمانی که برخی از مهمنظام انباشت سرمایه، فقط در قرن اخیر سابقه
، و 1904، نمایشگاه سنت لوییس 1983ی ظهور رسیدند، ازجمله، نمایشگاه شیکاگو در سال جهان به منصه

راهنمای  عنوانبهکه چارچوب استانداردی  191۵سیسکو به سال فرانپاسیفیک در سانیا اکسپوی پان
(. در همین زمان، قلمروی نوینی از زیباشناسی 4۵شکل شد )زیباشناسی طراحی شهری زمانه در آن تدوین 

روبین پردازد، شود که در چشم و هم چشمی اولی به الباقی آنچه روی زمین مانده میهم در وین تدوین می
های کشاورزان این طبقه بنا شده بود، در دهد، آریستوکراسی آمریکایی که بر پایه اندوختهی( نشان م1979)

ی ای با بورژوازی نتوانست آنطور که شایسته بود، فرهنگ شهری و زیباشناسانهکشاکشی تکراری و چرخه
مریکا با سالیق ، آقایان ملک آشهرهادوست و با مسئولیت اجتماعی پدید آورد. در جریان مهاجرت به نوع
سرمایه باال، گرایش داشتند تا از شهر یک محیط مجلل پدید آورند که محملی باشد برای تدارک و تهیه رده

کند که ها را نشان دهد. روبین به خوبی ثابت مینشین آن ارزش امالک آن، طوری که حالت اعیاننمادین
ی نوزدهم بود، زمانی که ول نیم قرن از صدهی مرفه" صدای غالب در ط"تمامیت خواهی زیباشناسی طبقه

ی قرن بیستم وضع نشدند، یعنی باال" تازه ظهور کرده بود. ضوابط زیباشناختی در آمریکا تا نیمه"صنعت رده
ی با استفاده از مفهوم جریمه، توانست موضوعات زیباشناسانه 1949تازمانی که دولت فدرال آمریکا در سال 

های (. پروپاگانداهای ایجاد شده در محیط294:1979روبین بنشاند )کرسی مورد نظر خود را به 
گری "رده باال" در مقابل ی تجاری به جلوهکه در انطباق با سرمایه هانمایشگاهسازی شده، در قالب مضمون

ایش های کالسیک، رنسانسی و باروک در محیط و معماری را برای مردم نمپرداختند و شکلپایین"، می"رده
( شهرت یافت، اثری پدیدآورنده 1893سفید )شهر  دادند:" نمایشگاه کلومبیا یا آنطور که در بین مردم بهمی

 مسیرهای، باروهاو برج و  گنبدهاها، ستونها و ردیفبرجا گذاشت. فریبایی آن همه اماکن و طاقچه
هایی که در همه جا دیده آراییها، و گلحوض ها ودرپیچ و باال و پایین رونده، جزایر سوار بر الوار، تاالبپیچ



(. 294:1979روبین کرد )گذاشت و آن را به شهر سفید مشهور  بازدیدکنندگانای عمیق بر شد، جذبهمی
ای از های مختلف دیگر، در دایرهشده، پس از این تجربه در بیشمار شکلسازیمفهوم محیط مضمون

های شهری وگاس در نوادا و یا پروژهیا کلیت یک شهر، به مانند الس لند،های تجاری، از قبیل دیزنیمحیط
نگاه  47و  46های به شکل 26طـ ش کرد )آنجلس اشاره دیگر مانند ایوان بابیلون، در هالیوود و بام لس

که هایی گاههایی متاخرتر هستند. در سپهری از مضمونها نمونهمثالکنید(. که روشن است که به هر حال این
متفاوت با محیط را  کامال  ی بعدی کلبهاند، همگی دارای حد و مرز روشنی هستند و لند مشتق شدهاز دیزنی

های مضمونی در قالب تر محیطدهند که در حقیقت یک دگرکجا است. سبک قدیمیتشکیل می
راکز پربازدیدی مثل ای، یا شعبات دیگر مهای مضمونی، مراکز خرید، مراکز چند رسانه، پارکهانمایشگاه

روشی زیباشناسانه  یمثابهبهسازی، (. به تازگی مضمون213: الف 2000اسکات شدند )لند ایجاد دیزنی
دهی به محیط ساخته شده آماده سازی شده و برای تدارک سرمایه نمادین انطباق یافته. بسط برای شکل

ای نظیر نوشهرگرایی منجر شده که جنبش نویی در مقیاس جهانی است که ای آن به مفاهیم معمارانهنظریه
هیندی و استادان -آلدارد )های متاخر سیاستباال بر مبنای هم زیباشناسی و هم گرایش به تولیدات رده

1997.) 
های فرانظمی و االهیاتی مثال خوبی برای این موضوع، یعنی واقعیت گزاف وضعیت شهرنشینی، صورت

شود. اهمیت یافتن به آن پرداخته می *(1992استیونسن )ی نیل است که در رمان تصادف زمستانی نوشته
را به  در واقعیت گزافسیاحت( کتاب 1972کالوینو )گردد که ایتالو مفهوم واقعیت گزاف اما، به زمانی بازمی

گزاف فقط به کند که مصداق برای واقعیتزبان ایتالیایی منتشر کرد. کالوینو در این کتاب روشن می
 باورهایای است آنچه که غیرواقعی است و محصول گردد، اما قلعهسازی شده بازنمیهای مضمونمحیط

 باورهایاز این کنند، یک نمونهرا با اصول مبنایی و روزمره انتخاب میها زندگی درآنگزاف مردم است که آن
ی های بیشمارکند. کالوینو نمونههای دروغینی است که گذشته را بازنمایی میی واقعیت گزاف، شکلسازنده

شمعی های ها، خانه، موزههاگالریآورد:" "دژ تنهایی" شامل بسیاری از این نوع بازنمایی را در آمریکا مثال می
هایی شاخص از موضوع ی لیندون جانسون در آستین تگزاس، مثالمقبره ها،مهد کودک(، کتابخانه عنوانبه)

در کالیفورنیا و یا اماکنی که برای خلوت  †کاخ ویلیام راندالف هارت مثال  افسونگری،  قصرهایهستند. 
خواهد نشان اند، همه و همه شبیه اشک تمساح توانگرانی است که میگزیدن افراد در فلوریدا راه اندازی شده

ای دیگر در کار (. نمونه39:1986کالوینو نیست )دهد معنویت در کشورش حضور دارد و او یک عوضی 
مرسوم در  سابقا  ی گتی در آمریکا جایی که هنرهای شود" موزهبه آن اشاره می ی آمریکاستبودریار که درباره

های نقاشانه برد، در این موزه، از تکنیککند، کارش را با شکل نورپردازی و دکور پیش میآن جدید جلوه می
ی نقطه نقطهدر  ای از پمپئی ارائه شود آن همشود شکل تازهجسته شده و با زرق و برقی مصنوعی سعی میبهره

رمانی که سردمدار جریان ژانری سایبر پانک است و داستان آن دربارهی یک پدرساالری است که به کمک یک حافظهی  *
شود.های گزاف تولید میبایوس روی اذهان عموم واقعیت  

 از غولهای رسانهای آمریکا †



بندی از ریخت کند که کلیت تقسیم(. کالوینو روشن می33:1986بودریار شده )دکوری که درآن چیده 
مصنوعی و فرمایشی ایجاد شده،  صورتبهوجود دارد و آن چیزی که  واقعا  شهری بحثی است از آنچه که 

لند و دنیای دیزنی تقلبی، دیزنی یشهرها، یک شهر تقلبی خواهد ساخت. در صدر لیست او از چنین کلبه
 نویسد:گران تاریخ، میقرار دارند. او همچون سردمدار حفاظت

های مومی از روی معماری ونیز تقلیدی و بدون اصالت، که مثل خانه شهرهایایاالت متحده پر است از 
آمریکا، شهرهای ارواح  بیان کنم، شهرهای غرب تردقیقاند. اگر بخواهم و پمپئی خیلی دکوری و سر هم شده

ای اند، مجموعهصاحب اصالت شده ترمسئوالنهها کنند. بعضی از آنهستند، شهرهایی که دارند پیشروی می
اند هایی که از هیچ پدید آمدهاند. اما آنشناسی نواحی طبیعی و تاریخی شکل گرفتهشهری که همراه با باستان

 یک جبریت خالص و تقلیدی هستند، که خود جنس هستند. هستند، که محصول ترکنندهسرگرمبسیار 
 (.41:1981)کالوینو 

های مشخص بر آن محدوده از محیط طوربه کند، قابلیت تامیم یافتن دارند،مواردی که کالوینو مطرح می
دادن  اند، بلکه با پیشرو جلوهتاریخی برساخته نشده ایماژهایبا  لزوما  ی پیرامون ما، که شده سازیمضمون
رو هایی، معضل فقط روبهشوند. برای مقابله کردن با چنین برساختتصویر آینده هم ایجاد می مثابهبهگذشته 

اصالتی نیست، فقط درست یا ی اصالت یا بیی واقعی و غیر واقعی نیست، مسئله فقط مسئلهشدن با مسئله
پدیده را بر  های ارزشی ما مرتبط است که مشروعیت بخشی به یکغلط بودن نیست، این معضل با نظام

آلوده را. وقتی با این مسائل از کاری گناهعهده دارد، خوب یا بد بودن را، توجیه پذیری اخالقی و یا کاسب
کدام کاری راحت و با یک روال شوید، پاسخ گویی به هیچرو میی زیباشناسی طراحی شهری روبهجنبه

 عادی نیست.
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 فصل نهم
 گونه شناسی

امروز تنها  گونه شناسیبه سبب اقدامات تجربی خردگرایان متاخر، 
تواند صاحب مبانی و امکانی است که به کمک آن، دولت شهر می

ای وانتقادی برای احیای یک معماری با آرمان جمعی باشد، اصول پایه
های تولید و مصرف نابود زیر فشار چرخههمه چیز  این صورتدر غیر 

 خواهد شد.
 (1978) دلریوآنتونی 

 شناسی، ریختگونه شناسیبندی، مقدمه: دسته
از پرداختن به ساختار، عملکرد  کلبه، طراحی شهری را به شکلی معطل کرد که این رشته، گونه شناسیمفهوم 

گونه ربطی به طراحی شهری نداشت. خود هیچخودیماند. آن هم مفهومی که به و ریخت در دوران اخیر جا
هایی که از آن را به بخش مسئلههای علمی است تا به کمک آن بتوان یک نیاز بنیادین در تمامی رشته شناسی

ندی نوعی برا که به آن منجر شده، تجزیه و مجموعه سازی کرد. به عبارت بهتر، گونه یتیوضعمرکب شده و یا 
شناسی و یا بیولوژی های گوناگون علمی مانند باستانمند است که به کمک آن رشتهبندی نظامتقسیم
کنند. این مفهوم ارتباط نزدیکی دارد با ساختار های خود را تقسیم بندی و تجزیه تحلیل میمسئله

ر یک نظام فکری جانمایی مراتبی و در خالل این کار، موضوعات اعم از نظری یا واقعی، هم دسلسله
 (.1970 نیالولمک، 1969، سیمون 1968، برتالنفی 1948وینر شوند )می

ی از مسائل. تواند ابزاری باشد برای حل پارهبرای طراحان شهری یک زیردستی است که می گونه شناسی
، دارای کاربرد مشخصی هستند و برای شکل خاصی از مسائل مورد استفاده ابزارهابه عبارت دیگر، هریک از 

های مختلف در ادوار گوناگون تاریخ مورد برای تطبیق و قیاس زمینه معموال   گونه شناسیگیرند و قرار می
شناسی نیز، دارای اهمیت وافری در طراحی شهری است که برای تحلیل گیرد. مفهوم ریختاستفاده قرار می

ی های ساختهی نظام، در بارهعلوم ساخته شدهآید. هربرت سیمون، در کتاب ساختار و ریخت به کار می
ساختی است و الغیر. ی علمی انسانپردازد. مراد او از عبارت ساخته شده، هرپدیدهدست بشر به بحث می

داند که تمامی اجزاء دارای جایگاه یبندی مسیستم( او زمانی یک نظام را دارای گونهنظام )در ارتباط با موضوع 
مشخص و ارتباطی مشخص با سایر اجزاء باشند به شکلی که امکان کوچکترین تغییری )اضافه یا کم کردنی( 

هاست، تا جایی که کردن مسائل و وضعیتبندی تجزیه، گونهطورکلیبهدر نظام وجود نداشته باشد. در واقع و 
بندی، بندی در این است که در دستهبندی و گونهنداشته باشد. تفاوت دستهکردنشان وجود دیگر امکان ساده



کار را با  گونه شناسیبندی وجود ندارد، که این الزام در ارتباطی معنا دار، میان ظواهر یک تقسیم لزوما  
برای طراحی بندی اند بر اساس گونهکند. ده سرفصلی که ساختار این کتاب را تشکیل دادهمخاطراتی همراه می
مراتب مسئله مرتب شده است. اند که ترتیبشان مطابق با اهمیت و جایگاهش در سلسلهشهری تدوین شده

شان بسیار مخاطره انگیز بود. درنتیجه، به همان اندازه که ها، و میزان همپوشیروابط هریک از این سرفصل
مطالب بسیار حائز اهمیتی در صورتی که کل  ی این کتاب به هر ترتیبی وجود دارد، ممکن استامکان مطالعه

تواند ی اصلی دانش که میآن خوانده نشود از دست برود. در این نقطه، شایان ذکر است که به چهار مرحله
 باشد اشاره کرد: پرکاربردتربرای طراحی شهری 

 ی فلسفی مورد نیاز برای نوشتن نظریه طراحی شهری.: شالودهعهیمابعدالطب
 شناسی مشخص برای طراحی شهری.سازی یک روشسی: بسط و آمادهمعرفت شنا

 منطق: اصول مبنایی استخراج شده از استداللت صحیح برآمده از نظریه طراحی شهری.
 اصول: قواعد و مبانی هدایتگر مسیر اقدام عملی طراحی شهری.

ها بخشی ست. مدلسازی با مدل سازی ادارای روابط مسئله گونه شناسیی این مسئله، در ادامه
کنند، که هایی عمل میمدل یمثابهبهمشابه، خاطرات متاخر ما،  طوربهجدانشدنی از آموزش هستند، 

باید به آن پاسخ داد این که است، که  نقطهی ما است. پرسش اساسی که در این کارشان بازنمایی جهان زیسته
ا کارشان ساختاربندی انواع است؟ بهترین راهی که هستند و ی ندهایفرآهایی برای هم مدل گونه شناسیآیا 

ها را هماهنگ با سه و مدل گونه شناسیبندی، گویی به این پرسش وجود دارد، این است که دستهبرای پاسخ
بندی کردن است بندی، تقسیمفهم کنیم که کار دسته گونهاینی برای بازنمایی واقعیت درنظر بگیریم. و مرحله

 ییهاییبازنماها هم در کار ساختن انتزاعی است از روابط میان اجزاء، و در نهایت مدل یگونه شناساما 
ساخت که با درجات مختلفی از نزدیکی به واقعیت های طبیعی و انسانهایی حاصل از جریانهستند از نظام

سازی اشتراس، مدلپردازان ساختارگرا، مانند تروبتسکی، پیاژه و لوییهای نظریهشوند. در پژوهشساخته می
ای نشدنی از هرگونه صنعت خالقهسازی امروزه بخشی جدامفهومی بود درونی شده. از این روست که مدل

ها وجود ندارد. اما پرسشی که همچنان مطرح است، این است که بودن مدل دهیفاای برای مفید است و شبهه
آید سازی بهترین راه رسیدن به یک تاویل در یک پژوهش است؟ همچنین این مسئله در ذهن پیش میآیا مدل

ها را در دو بخش عمده مختصر کرد. یکم، توان آند است که میسازی شهرها دارای چندین و چند ایرامدل
وقت به آن توانند به درستی منطق درونی روابط میان اجزاء را نشان دهند. دوم، چیزی که هیچها نمیمدل

های فکری است که بر رفتار نظام حاکم است و اینجا همه چیز به شود، کیفیات و ارزشپرداخته نمی
(. 1976سایر کند )های شهری را بازنمایی تواند سیاستیابد. برای مثال مدل نمیلیل میمالحظات کمی تق

ی ساختار است، که درپیوندی نزدیک با مسئله افتادهازقلمعامل دیگر سوژگی زندگی است که در این فرآیند 
هردوی این مسائل  ، بهتوتمیسمشناس ساختارگرا، در کتاب انسان ترینبزرگگیرد. لویی اشتراس، قرار می

 پردازد:برداری از آن میی بهرهپردازد. او در این کتاب به تشریح ساز و کار ساختارگرایی و نحوهمی
 تعریف مسئله از خالل بررسی روابط میان دو یا چند متغیر واقعی و یا فرضی.



 .رهایمتغهای ممکن میان تدوین یک جدول از تغییر و تبدیل
توان به روابطی پایا رسید و ابزار کلی تجزیه و تحلیل. تنها در این مرحله، می مثابهبهاستفاده از این جدول 

بایست در ساخته شده مینظامی از پیش های تجربی را به شکلی صحیح با سایر مفروضات ترکیب کرد،پدیده
 این مرحله موجود باشد.

 (.28:1962)اشتراس 
انه، این مباحث را ادامه داد تا آنکه تعریف خاص خود از شناسی ساختارگرایاو بعدتر در کتاب انسان

سازی که مرکب بود از برخی الزامات قطعی در انطباق با ساختارگرایی را ارائه دهد. که عبارت بود از مدل
شناسی یک روش عنوانبهگرفت بلکه قرار می تأکیدشناسی مورد های ساختارگرایانه، که نه تنها در انسانارزش
 عمومی مطرح شد. صورتبهعلمی 
مند بودن آن است. این روش چندین و چند جزء را از هم تجزیه تشریح ساختارگرایانه، نظام یژگیو

 اثری است بر سایر این اجزاء. منشأها کند حال آنکه تغییر در هریک از اینمی
ی مشخصی انجام هاسازی برای هر نوعی از مسئله، در قالباین مشکل وجود دارد که هرگونه مدل 

 شود.ای از اثرات مشخص را هم نتیجه میکند که مجموعهبندی خاصی تبعیت میشود و از تیپمی
نشان خواهد داد، ی اینکه مدل چگونه واکنشآورند دربارهگویی کردن را به وجود میموارد باال امکان پیش

 دچار تعدیل و تغییر شود. آنزمانی که یکی از اجزاء 
ها به ت شرایطی را فراهم کند تا بتوان به کمک آن مشاهداتی روشن و بدون و ایراد از واقعیتبایس مدل 

 (.80-279: 1978)اشتراس  عمل آورد.
بیشتر یک روش است، تا یک  ییساختارگراشود این است که پنداری که از این مطالب به ذهن متبادر می

مدرنیسم است؛ و به هر رو، ساختار گرایی را هم با پستی ذاتی که این هم، کم و بیش خصیصه دکترین،
مدرنیسم همراه کرده: اینکه به سادگی قابل استفاده نیست و حالتی غیرانتقادی دارد. این ی پستمشکل عمده

توانسته بسیاری از این  های پست مدرنیستی است، حال آنکه پساساختارگراییمشکل بسیاری از نظریه
توان ی ساختار را هم میا رفع کند و روشی بهتری باشد. مالحظات مربوط به این ایدهر کمبودهامعضالت و 

ها ای که فهم آنخودبسنده یساختارهادر دو وجه اساسی به تعریف در آورد و خالصه کرد. یکم، آن دسته از 
های رغم دگرگونینیست. و دوم، آن دسته از ساختارها که عال نیاز به کمک گرفتن از روابط فرعی آن ساختار

گذارند. پیاژه مفهوم ساختار و ویژگی کلی آن را کلی را به نمایش میشان، یک ویژگیبسیار فراوان نظام درونی
 آید تعریف کرده است:مطابق با آنچه در پی می
ها تشبیه کرد. چونکه همچون یک توان به نظامی از دگردیسیی اول مییک ساختار را در وحله

بر این، دارای قواعدی برای از اجزاء و روابط میان این اجزا تشکیل نشده و عالوهسیستم تنها 
شود و همه چیز در دگردیسی هم هست. هیچ عنصر خارجی هم به آن وارد و یا از آن منتج نمی



ی اصلی تشکیل یافته است: مختصر یک ساختار از سه ایده طوربهدهد. میخود آن رخ درون
 افتگی است، دومین ایده، دگردیسی است، و سومین ایده، خودتنظیمی است.یی اول کمالایده

 (.۵:1971)پیاژه 

 
 : مرکز آرنوف از آیزنمان، شبکه مفهومی طرح48 شکل



 
 : مرکز وکسنر، شبکه مفهومی طرح، از آیزنمان49 شکل

 
ی مثال، ایده طوربهها مرتبط هستند، مفاهیم و نظام گونه شناسیبه  حا  یتلوها، بسیاری از این ایده

شوند. جدا از برای درجات مختلفی از کار استفاده می معموال  یافتگی، دگردیسی و خودتنظیمی پیاژه، کمال
همچون یک پروژه و یا یک فراپروژه نگاه کرد. که این آخری  گونه شناسیتوان به می ها،تشریح این ویژگی

کند که وجه تمایز و، مراحل گوناگونی از مسئله را مطرح میتفاوت میان این د محل دعوا بوده است. معموال  
ها در اصل، تفاوت میان ساختار پیرامونی هر پروژه است که دارای یک دقت منظم سیستمی است، آن

ها کاربرد وسیعی در فهم چگونگی هاست. فراپروژهو یا تعاریف این روهاینفراپروژه در خود معرف  کهدرحالی
چراکه محرک زبان، نماد و تشبیهات انجام گرفته هستند. درست در همان زمانی که کریستوفر یادگیری دارند، 

مراتبی را مطرح کردند که بخشی جدا نشدنی از بسیاری ی تفکر سلسلهالکساندر و دیگران مسئله
. هرچند که کندمراتبی کار میای سلسلهکرد که، تفکر به شیوه تأکیدهاست، سیمون بر این نکته شناسیگونه

های آن را بشناسیم و برای رفع دارد تا محدودیتناپذیر است، اما مارا بر آن میپذیرش این نکته اجتناب
با  ( "شهر درخت نیست"،1973الکساندر )ی مشهور کریستوفر آن وارد عمل شویم. مقاله یکمبودها



هایی که با برداری از شبکهپردازد. معمارانی مثل پیتر آیزنمان، با بهرهصراحت کامل به همین موضوع می
یکدیگر دارای همپوشی هستند، کوشیدند تا یک بداهگی و امر اتفاقی را در کار معماری و طراحی شهری وارد 

گذاری با آن ایجاد بی را در عین فاصلهمراتکنند تا از این طریق، درجاتی از گرایش ذاتی ما به حالت سلسله
کند که چنانچه، در جهان ی مقابل این معماران بیان می(. هربرت سیمون در نقطه49و  48های شکلسازند )

های انسان و مشاهدات زیادی از یافتهمراتبی هم نباشد، بخشاثر وجود داشته باشد، که سلسله منشأیک نظام 
ها ممکن است خارج از توان درک ار خواهد شد. که خیلی ساده یعنی، برخی از نظاماعتبو فهم او از جهان بی

ها غلبه کرد. این های بشر است، که باید برآنی سرشت محدود تواناییما قرار داشته باشند. این امر درنتیجه
آن شد تا بنابر  ها شد، منجر بهی کلی برای نظامپدید آمدن یک نظریه منشأمالحظات، به همان اندازه که 

ایده نیز دچار شک و تردید شود،  نیاها، سیمون در خصوص انتزاعات کلی پدید آمده از انواع مختلف نظام
توانند به شدت خارج از عرف رایجشان قرار بگیرند، ها، در انواع گوناگونشان مینویسد:" نظامآنجا که می

به ظواهر  صرفا  ها ه فریبنده نیز هست. چرا که تمامی مقایسهگشاست، گاکه راه قدرهمانتشبیه مقایسه در اینجا 
 (.84:1969سیمون دارند )ها داللت های سطحی نظامکار و بر صورت

های ی کد گذاریکردند و به وسیلهای، در جهت الگوهای فکر بشری حرکت میهای پایهفراپروژه
در جریان  کدهافکری بشر ارائه کنند. ما از این  یعملکردهامراتبی از کردند تا لیستی سلسلهنمادی، سعی می

نیازهایی هستند برای ها پیشدهیم و تمام اینکنیم ساختارها را شکل میاستفاده می زبان، عنوانبهتفکر 
. عالوه بر این، ما برای آنکه روابطی منطقی را پدید آوریم و یک پدیده را ترشرفتهیپی های روشنفکرانهفعالیت

کنیم که به ترتیب عبارتند از: اقد و دارای اندرکنش به یک امر بکنیم به ترتیب از سه ساختار استفاده میشامل، ف
ی این موارد ارائه هایی را برای هر سه( مصداق1973) رادیرگایپبندی و معناشناسی. تفکیک بندی، تقسیم

چراکه در گفتار انسانی، تن صدا و  گردد،کرده. تفکیک بندی، سرشتی دارد که از طریق آواشناسی لحاظ می
فاقد معنا هستند، و اهمیت خود را به تمامی از  خودخودیبهها هم حالت آن به یکدیگر وابسته هستند. نشانه
 لزوما  گردد، که بندی ایجاد میاند که این ارتباط از طریق نظام دستهارتباطی که با یکدیگر دارند به نسیب برده

گایراد برد )بندی با یک ستون فقرات بهره میاز پیکره لزوما  است:"پستاندار"  یک سویه و انحصاری
بندی است، چرا که معناشناسی و یا (. معناشناسی هم کارش تهیه اطالعات برای تفکیک12:1973

ها با این لزوما  ها هم تاحدی شوند و هم اطالعات را، که نشانه، هم معانی را شامل میهابیوترککلمهنظام
به  حا  یتلوی رنگ "سبز" سبز هستند پس معمولش آن است که ایده معموال  ها کنند. برگهمپوشی پیدا می

نیست  درستهای مختلفی دارند و ها و رنگموضوعی به نام برگ هم اشارتی بکند. اما به هرحال، برگ طرح
شده باشد  ترافتهیساختارزمانی که یک کد،  کند کهمی تأکیدها را سبز بدانیم. گایراد بر این نکته ی برگکه همه

و به لحاظ اجتماعی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و با مسما تر خواهد بود. این اصول در طیف وسیعی از 
 طوربهو  طورکلیبهو  گونه شناسیکنند که فهم درستی از های علمی کاربرد دارند و به ما کمک میرشته

دادن چگونگی کار بر هایی که من برای نشاندر طراحی شهری داشته باشیم. در مثال گونه شناسیمشخص 
 ام تا عملکرد معناشناختی در بیشترین میزان خود لحاظ شده باشد.کنم، کوشیدهها تمرکز میآن



ها در مسیر گفتمان برسر چیستی طراحی بندیواضح است که در مورد طراحی شهری، تمامی گونه
، چرا که تمامی مولفان، در مورد همین اندگرفتهسیر شناخت نظریات و تجارب عملی انجام شهری، از م

. بهترین نمونه در همین زمینه، کریستوفر اندداشتهتالیفاتی را  شناسانهگونهموضوع به یک سبک و سیاق 
راتب کار الگوی جالب توجه را در تمامی م 2۵3( است، که در کتاب یک زبان الگو، 1977الکساندر )

و  پنجرهدر و  الگومداربندی شود و گونهای شروع میکند که از مقیاس منطقهطراحی فضای شهری ارائه می
 گونه شناسیرسد. کریر دو کتاب نوشته که تمام و کمال به گاه و گاه عناصر و جزئیات معماری مینشیمن

کریر ) یشهرفضای  گونه شناسیری به پردازد و دیگیکی به عناصر در ترکیبات معماری می مربوط است.
اشاراتی  گونه شناسی(. عالوه بر این، من در فصول گذشته به چندین و چند شکل از 1988، ب 1979
ی دانش بپردازم که در پنجاه سال گذشته در دامنه ام. اما در این فصل سعی دارم، تا به گونه شناسی هاییداشته

 191۵ی کار او در این مورد به تاریخ نای پاتریک گدس که سابقهطراحی شهری پدید آمده است، به استث
بندی بر اساس ساختار، عملکرد بندی وجود دارد، از گونههای بسیار زیادی برای گونهگردد. همچنین راهبازمی

یب بر دهم که به ترتی این فصل ارائه میبندی را در ادامهی روایت، اما من سه شکل از گونهتا بر اساس شیوه
های سنتی طراحی شهری، و تفاسیر برآمده از اقتصاد سیاسی تدوین ای، نظرگاهرشتهمیان یوندهایپاساس 

 .اندشده

 ایرشتهمیان یوندهایپبندی طراحی شهری بر اساس گونه
 پاتریک گدس

شناسان، به دست فیلسوف، ریزان و طراحان و محیط، برای بسیاری از برنامهگونه شناسیی وارهطرح
دلفریس است )گدس ابداع شده ریز اسکاتلندی، پاتریکشناس و برنامهشناس، طبیعتشناس، گیاهجامع

در باالتر اسکاتلند بود، و  18۵4(. گدس متولد سال 1994، ملر 1978، بوردمن 197۵، کیچن 1924
او قرار گرفتند، و بسیاری  یکارهاهای مختلف علمی تحت تاثیر پژوهان در بسیاری از رشتهانشبسیاری از د

 یشهرهای نوی طراحی هارگ( و حتی جنبشها )مکنویسان شهری )لوییس مامفورد( اکولوژیستاز تاریخ
ست که منجر به تاسیس شهرهاگزار باغگرایشات خاصی از نوشهرگرایی(. به همان اندازه که ابنزر هاوارد پایه)

ریزی شهری در بریتانیا فلسفی و روشنفکری برنامه یهاانیبننهاد شهرسازی هم شد، پاتریک گدس پایه گذار 
ای است که برای اولین بار مبانی اقتصادی بازآفرینی و ریزی شهری و منطقهاست. در واقع او پدر برنامه

تحت  قدرهمانحفاظت محیطی و توسعه پایدار را. گدس  نوسازی را تدوین نمود، همچنین مبانی مدیریت و
نظریه پرداز توسعه بر اساس نظریه آنارشیسم و کمونیسم(، که در بعد بود )دان روسی، کروپتکین تاثیر جغرافی

 ی فرانسوی نظیر فردریک له پلی و و فلسفی از فالسفه



 
 : ماتریس زندگی از پاتریک گدس50 شکل
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طبیعی، او از مرشد خود تی. اچ. هاکسلی پیروی های محیطآگوست کامپت تاثیر پذیرفته بود. در بحث

مکان، رنج کار، ) یاجتماعکرد. گدس در پاریس تحصیل کرده بود و روی مباحث اندرکنش سه ضلعی می
کرد، که به ترتیب مربوط است با سه بستر دانش، جغرافی، جمع و بوم( در نظریه اجتماعی له پلی مطالعه می

های مختلف دچار ی سپنجی هم دارد، در زمانی که به دلیل بیماریاقتصاد و علوم اجتماعی. گدس کارنامه
ارائه داد که  یرسازیتصوآن را در قالب یک  بود، که خروجی آن دستگاهی تحلیل شد که شدهبینایی کم

بندی، به تحقیق (. این دستگاه گونه۵0، شکل 191۵گدس دهد )شناختی زندگی را نشان میهای گونهچرخه
ای به شکلی انضمامی با اقتصاد، ریزی شهری و منطقهبرنامه کنشاولین کوشش جدی است برای آن که 

سازد از روابط کلی ای را میفضا مرتبط گردد. این دیاگرام، نظام پیچیده، جغرافی، روانشناسی و شناسیجامعه
دهد که در های سه بعدی انضمامی را نشان میمیان"مکان، رنج کار و جمع و بوم". این دستگاه، پیچیدگی

ا هترین فعالیتمراتب مختلفی وجود دارند. در این دستگاه که به شکل مربع ترسیم شده، روی هر قطر عمده
نوردند. در هر گذارند که شش چارخانه موضوعی را در میرنگ موضوع اثر میکه روی پی اندشدهمشخص 

ها و مراتب عملکردی آن، از فعال بودن بخش، سه عنصر اصلی، به انضمام شش مشتق خود، به انواع کیفیت



نگیز کار گدس در تدوین ای مخاطرهکنند. سویهتا منفعل بودن، تا ابژه بودن و سوژه بودن اشاره می
گرفته است: این که همیاری مردم و ها میبندی، بازخوردی است که او در زمان آموزش اینگونهاین

چیز است، و تشریک مساعی در اینجا، انرژی و سوخت الزم برای پیشرفت ی همهزیست پدیدآورندهمحیط
خود انتقادی وجود داشته که گدس آن را ندیده، با آنکه آورد. اینجا ظرفیت بسیار زیادی برای فرآیند را فراهم می

سیستماتیک او بیش از  یسنتزهابه دیکته کردن آن پرداخته و  صرفا  یک نظام چند بعدی ابداع کرده بوده اما 
ریزی مناسب نیست، اما دارای نکاتی بندی امروز برای برنامهگونهاینکرده.  تأکیداندازه بر احترام به طبیعت 

 تواند از آن کمک گرفت.که میاست 
ریزانی که پس از وی روی کار آمدند، هیچ وقت کوششی برای ابداع یک او مانند بسیاری دیگر از برنامه

بر اثرات متقابل سه بعد اقتصادی،  صرفا  ریزی حفاظت محیطی ننمود و همیشه تخصص جدا برای برنامه
یک  مثابهبهلزوم ایجاد همپیوندی میان این سه بعد  کرد و همچنین تأکیدزیستی و اجتماعی بر هم محیط

 ریزی.ساختار مناسب برای ساز و کار برنامه

 کنستانتین دوکسیادیس
ی دوم ریزان در نیمهریز یونانی، کنستانتین دوکسیادیس، یکی از مشهورترین معماران و برنامهمعمار و برنامه

ی این شهرت میالدی است. او عمده 80تا  60ی های دههدهه از سالتر در طی سهدقیق طوربهقرن بیست، 
های انسانی انجام داد، که به اکیستیکس هایی به دست آورد که برای ابداع علم سکونتگاهرا به دلیل کوشش

گاه" مشتق شده. اکیستیکس به معنای "ساختن سکونت oikizoای که از فعل یونانی موسوم گشت، واژه
در یونان  1913که انتشار آن تا همین حاال هم ادامه یافته. دوکسیادیس در سال  صاحب یک نشریه هم شد

متولد شد، و مدرک دکتری خود را از دانشگاه شارلوتبرگ در برلین دریافت کرد. اما برخالف مدارج علمی و 
شود. او در  ی اول تاجری بود که بلد بود چگونه وارد بازی تجارت و کسب اعتباردانشگاهی خود، او در درجه

ها را در مسیر رشد و ترقی اقتصادی در ابتدای مسیر کاری خود به استرالیا مهاجرت کرد، و توانست اولین قدم
این کشور بردارد. سپس به آتن بازگشت و پس از شروع مجدد کار، موفقیت بود که پشت موفقیت کسب 

المللی از جمله یک شرکت بین شد،و موسسات بسیاری می نهادهاکرد. شرکت دوکسیادیس شامل می
ریزی، موسسه گردشگری، انستیتو فناوری آتن، و مرکز تحقیقاتی اکیستیکس آتن که طراحی معماری و برنامه

مند بود. شرکت دوکسیادیس راهبر کرد و از پشتیبانی بسیار بزرگ بنیاد فورد بهرهروی مفهوم اکیستیکس کار می
توان به ی مشهورترین آنها می، آفریقا و ایاالت متحده بود، که از جملهها در خاور میانهبسیاری از پروژه

به دانشگاه پنجاب در الهور. او همچنین در کار  طورهمینآباد، پایتخت پاکستان اشاره کرد، و ی اسالمپروژه
وژانیرو، ریود جملهاز  ییشهرهاهای جامع در کشورهای غنا، ایران، نیجریه، عربستان سعودی، و طراحی طرح

مند و ی وی هستند. هرچند که او، به شکلی نظامتنها بخشی از کارنامه هانیاو دیترویت همکاری کرده که 
ریزی شده در کشور خودش بایکوت شد روی شهر محل سکونت خود یعنی آتن بسیار حساس بود و برنامه

تحقیقات زیادی را هم انجام داد اما هیچگاه از او در زمان حیاتش تقدیری به عمل نیامد. دوکسیادیس چهار 



ها بود. های بسیاری از عمر خود را مشغول کار روی آنی تحقیقاتی عمده را به انجام رساند، که سالپروژه
باستانی یونان انجام داد. سه تای دیگر، تاحد زیادی به یکدیگر  یشهرهاها مطالعاتی بود که روی یکی از آن

های تحقیقاتی، پروژهاولین این باشند.مشابهی می یسنتزهاها و مربوط هستند و شامل پیمایشات و تحلیل
داده بود. دومی کار بر روی پایتختی  آنرا به  شهرکیهاناست که دوکسیادیس عنوان  فردا یشهرهای پروژه

انسانی" نام  جمعی دوکسیادیس، "را داده بود. سومین پروژه ایشهرپو برای یونان بود که دوکسیادیس به آن لقب 
های خود را از منابع پرداخت. دوکسیادیس ایدهراتبی از جوامع انسانی میمداشت که به مقیاسهایی سلسله
مشخص بود و شابلونی بود که هرگز در  کامال  کشید. چارچوب مفهومی او، مختلف و چند بعدی بیرون می

د به شهرت رسید، بر این عقیده بو پروژهزمان حیات وی تغییری نکرد. او به همراه جین گاتمن که به کمک این 
ی آن ادامه پیدا کند تبدیل به یک کیهان شهر که یک کالنشهر، اگر دچار فرسودگی شهری نشود و توسعه

شهر دوکسیادیس، شهر بر استدالت او از روند حرکت به سوی آینده استوار بود. ساختار کیهانگردد. کیهانمی
شده بود. چرا که از این طریق فرسودگی ای استوار بر مبنای سازماندهی رشد یک مرکز در پیوند با رشد منطقه

ی شهر خطی هرگز روی شد. و از آنجا که ایدهدلیلش هم ساختار مرکزگرای آن بود مهار میشهری که عمده
شد یک مرکز ی حمل و نقلی ایجاد میی عمدهای که یک گرهشد چرا که همیشه در نقطهزمین اجرایی نمی

را مطرح کرد، که در آن مرکز شهر تمایل داشت تا در  ایشهرپوی دهآمد، دوکسیادیس ایشهری هم پدید می
ای مجاور خود پیشروی کند و از این طریق یک گذرگاه آمد و شد ی رشد منطقهمسیر گردش به سمت جاذبه

ی "مرتبه شهرهاای پیشنهادی او در ی پایهیافت. او همچنین عقیده داشت که بناکدهدر جهت رشد بسط می
ریزان به آن ع" است، که درواقع همان چیزی بود که در ادبیات بسیاری دیگر از معماران و برنامهچهارم جم

مراتبی قائل ها، ساختاری سلسلهبر این اما، دوکسیادیس برای این بناکدهشود. عالوه"واحد همسایگی" گفته می
ای قرار داد تا آن که در نهایت کزی در مرتبهها را بر اساس عملکرد مرهرکدام از این کرد و یفازبندها را شد و آن
 ۵2و  ۵1های به شکلبست )خود به کار می یهاطرحها را در ی دهم جمع ختم شوند. او این ایدهبه مرتبه

نگاه کنید(. بسیاری از تالیفات شخصی دوکسیادیس حول مفهوم اکیستیکس انجام گرفته و به طبع 
197، دوکسیادیس و پاپائونیو 1968،1974،197۵، 1963اند)دوکسیادیس رسیده



 
 : طرح جامع اسالم آباد51 شکل

Ekistics, 62: 373. Reprinted by permission of The Athens Center of Ekistics. 
های او و ای از تشریح روابط میان ایدهدر پهنه بسیاری از کارهای دوکسیادیس، در سرتاسر دوران کاری او،

و جمع انسانی محدود شدند و با یک چارچوب  ایشهرپوشهر، اش یعنی کیهانی اصلیسه مفهوم برساخته
(. در این نقطه، سه ۵3شکل شده )ی اکیستیکس شناسانده شوند که به نام شبکهشناختی پشتیبانی میگونه

ها و طبیعت، انسان، جامعه، شبکه) افتندیمع و بوم( به پنج ضلع بسط مکان، رنج کار و جگدس )ضلعی 
و حمل و نقل و معماری(. این پنج اندرکنش اصلی  شناسیجامعهشناسی، منطبق بر اکولوژی، انسان -کالبد

 به وجودی مفصل اکیستیکس را های کاملتری بسط یافتند و شالودهشناختی وی، به مجموعهمیان عناصر گونه
ابزار مشروعیت بخشی و  عنوانبهرنگی برای طراحان شهری بسیار مفید فایده است تا از آن ردند. چنین پیآو

گیری مبنایی از این پیرنگ، بسیار ساده و مفید بوده و روش خوبی ها استفاده کنند. بهرهاجرایی کردن پروژه
 هری را تحلیل کرد.گر اصلی در مسائل شی عوامل مداخلهاست برای آنکه روابط پیچیده
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 ای. تی. هال
ی علمی دیگری است که بر طراحی شهری منشاء اثراتی بوده، اثراتی که بیشتر به شناسی اجتماعی، رشتهانسان

پردازد. خود به سرمنشاء اشتراکات میان مردم می رشتههای مشترک کار ایجاد شده. این شکل کلی و در حوزه
شناسی است به نام احی شهری گذارده، انسانپردازانی هم که تاثیر بسیار زیادی بر طرترین نظریهیکی از مهم

(. این تاثیر از این جهت از اهمیت مضاعفی برخوردار است که هال، 1976، 1969، 19۵9هال )ای. تی. 
فضایی ارائه کرده. بحثی که -مرکب اجتماعی یساختارها زمانهم لیتحلشناسی برای بندی و روشیک گونه

یک شکل از ارتباطات است، و در ماتریس معروفی که از فرهنگ  مثابهبهی فرهنگ کند، مسئلههال مطرح می
(. او بر 10جدول فرهنگ )نظر قرار داده تا یک تعریف فعلی و زبانی از  ای را مدارائه کرده، بیشتر تعاریف زمینه

ی ستهی زیکند که تجربههای بیولوژیکی است و در جهتی حرکت میاین عقیده بود که فرهنگ دارای ریشه



ها ایجاد کرده. سه نوع گوناگون از خودآگاهی و یا آگاهی را در های آنمردم در جهان و چگونگی تبادل ایده
دهد که را می هینظرتوان بازشناسی کرد، اعم از قراردادی، آزاد و تکنیکی. این مثلث تشکیل یک این نقطه می

ی خودآگاهی آزاد برد و رها کرد به مرحله شانیباورها یقراردادای مردم را از قید اصول تواند به شکل پایهمی
به همان اندازه که به دست  دهیاها را با شرایط تازه تطبیق داد. این ی تکنیکی آندست آخر به کمک شیوه

های اخیر بسیار مورد آزمون و پرسش قرار گرفته، خیلی ساده در توافق با این گزاره درآمده پژوهشگران در سال
کند، کند، و در مورد اینکه چه چیز را پنهان میکاری میگویی کند، پنهانهنگ بیشتر از آنکه فاشکه "فر

 (.39:19۵9هال کند )ترین اشتراکات میان افراد را پنهان میرود و مهممی
های فرهنگی تابعی است از شکل ارتباطات، و به همین همچنین هال بر این باور است که اولین دگرسانی

ی سازد. نقشهی مرکزی درک ما از چگونگی کارکرد فرهنگ را میهای آن هستهفرآیند ارتباطات و گونه سبب،
مجزای انسان ترسیم شده، که منجر به ساخت  تیفعالاز ده نوع  گونه شناسیی یک او از فرهنگ، برپایه

است رسانی مقدماتی پیامشود نظام انسانی شده. که می یهااندرکنشهای ترین ویژگیای از مهممجموعه
(PMSکه زبان را به کار می ،) بندی همگی فاقد کارکرد زبانی درنحوه ارتباطات گونهاینگیرد. دیگر انواع در

دهد که چگونگی اندرکنش فضا را با سایر ظواهر ملزوم هستند. وجود چنین مدلی بیانی به طراحان شهری می
تواند طراحی را بر یک ابزاری است که می طورهمینیا بازی،  فرهنگ تحلیل کنند، برای مثال یادگیری و

یک روش برای  مثابهبههای مخلتف ممکن کند، و از سویی دیگر ی فرهنگی خاص و یا فرهنگزمینه
های زیر پیروی بندی بر اساس ایدهاز دسته PMSهای تطبیقی چندفرهنگی و چندمودی باشد. تحلیل

 کند:می
 تعامل

 آشنایی
 تیهمزیس
 وصلت

 قلمروسازی
 سازیعرف

 معرفت
 بازی
 دفاع
 برداریبهره

شود روش استفاده می مثابهبههای او کند که مادامی که از یافتهمی تأکیدهال در ادامه بر اصولی فرعی 
ی بیولوژیک پذیرفته یک مرحله عنوانبهی اول باید در وحله PMSبایست مد نظر قرار گیرند: یکم، اینکه می

مند آن انجام های نظامنهایی آن از طریق آزمونحالت خود نظارتی دارد، اما سنجش PMSشود؛ دوم، 
ی فرهنگ و ماتریس آن، در معنای یک گیرد. و سوم، اینکه ابزاری است برای تشریح کلیت شبکهمی



 چارچوب برساخته از سازمان اجتماعی و فضایی.

یه نظام اول
پدافند فراغتی آموزشی زمانی مکانی جنسی اقتصادی سازماندهی تعاملی رسانپیام

 ی

است
فاده 

 کاربردی

 تعاملی

ارتباط 
کالمی و 
زبان ایما و 

 اشاره

زمان  جای دیدار وصلت مبادله نقش
 دیدار

تعلیم و 
 تعلم

مشارکت 
در هنرو و 

فعال ورزش )
 و یا منفعل(

محاف
ظت کردن 

و 
محافظت 

 شدن

تلفن، 
نامه و و 

 غیره

تشکیل  جمعی
 گروه

طبقات 
اجتماعی و 

 سیاسی

های نقش
 اقتصادی

نقشهای 
 جنسی

نقش 
 گروههای محلی

هانقش
 هاگروه ی

 نسلی

معلم و 
 دانش آموز

هنرمندا
ن و 

 ورزشکاران

پلیس
، پزشکان 

 و..

بهره 
گیری از 

امتیازات 
 صنفی

 معاشی
تیجمع

 یها
 اکولوژیگ

تشکیل 
 نهادهای صنفی

 قراردادها
برای امنیت 

 شغلی

بعد جنسی 
زمان کار  کارخانگی کار

 شخصی
آموزش 

 حین کار
رضایت 

 شغلی

مراق
بت از 
سالمتی و 

 معاش

مواه
ب، لوازم 

 و ابزارها

خانواده و  جنسیتی
 طایفه

ازدواج در 
زنانه و مردانه  وصلت خانواده جامعه

 کردن مکان

زنانه و 
مردانه کردن 

 زمان

تعلیمات 
 مردانه و زنانه

مشارکت
مردانه و  یها

 زنانه

محاف
ظت از 

توان 
 باروری

بهره
گیری از 

 یهاانگاره
مختلف 

جنسی در 
تزئیین و 
 زیباسازی

جمع  مکانی
 مکانی

قلمروی 
 گروهی

اقتصاد 
فضای رسمی  قلمرو جنسی محلی

 و غیر رسمی
زمانبند

 ی فضا
آموزش 
 درمورد فضا

بازی، و 
سرگرمی در 

 مورد فضا

فضا
ی 

 شخصی

بهره 
از گیری 

حفاظ و 
 حائل

 زمانی
هاچرخه

ی زمانی 
 جمع

های چرخه
 مکانی جمع

های چرخه
 اقتصادی جمع

 یهاچرخه
فعالیتی زنان و 

 مردان

های چرخه
 یک مکان

هاچرخه
 ی تقویمی

زمانبندی 
 آموزشی

زمانبند
 ی بازی

زمان
بندی 

 فراغتی

است
فاده از 
ساعت و 



 تقویم

 آموزشی
قواعد 
ناخودآگاه 

 جمعی

آموزش 
 گروهی

پاداش برای 
 تعلیم

 یهاآموزه
زمان  مکان یادگیری مردانه و زنانه

 آموزش
حالت 

 مفرح آموزش
ورزش 
 برای شادی

ورز
ش برای 

 سالمتی

لوازم 
 ورزشی

کار  بازی
 گروهی

بازی 
 گورهی

 احرفههنر 
 ایو ورزش حرفه

 یهایسرگرم
 مردانه و زنانه

 یهامحدوده
 فراغتی

هایباز
 فصلی ی

 یهایباز
 آموزشی

اوقات 
 فراغت

دفاع 
 شخصی

است
فاده از 

لواازم 
کمک 

 آموزشی

 پدافندی
ساختار 

پدافندی 
 جمع

پدافند 
 جمعی پلیس

الگوهای 
 اقتصاد مقاومتی

حرائم مردانه و 
 زنانه

 یهامکان
 حفاظت شده

زمان 
 حفاظت

آموزش 
نظامی و 

 آمادگی دفاعی

مانور 
 پدافند نظامی

است
فاده از 

ادوات 
 دفاعی

با بهره 
 گیری

ی شبکه
 ارتباط

 یهاشبکه
 یهاتیمشغول غذا و منابع سازمان یافته

 مردانه و زنانه
ابزار سنجش و 

 اندازه گیری
ابزار 

 زمانسنجی
مدارس و 

 هاآموزشگاه
ملزوما
 ت تفریخی

جنگ 
 افزارها

نظام 
مواد و 

 ابزارها
 جدول ماتریس فرهنگ،

 .E. T. Hall, The Silent Language. New York: Doubleday, 1959 منبع:

 کانستنس پرین
ی طراحی شخص دیگری که جزو اولین کسانی بود که پرداختن به ابعاد اجتماعی را در چارچوب رشته 

و هم بر روانشناسی محیطی متمرکز شده بود  زمانهم طوربه( بود. او 1970) نیپرشهری باب کرد، کانستنس 
گیری در طراحی محیطی. این حرکت بخشی ی فرآیند ادراک محیط برای بهرهشناسانههم بر مطالعات انسان

های تاخت که مدعی آن بودند که طراحیجنابان معماری میبینی عالیاز واکنشی بود که به خودبزرگ
. یک توصیف کلی از کم و انسان کارآمد است یازهاینگویی به جمیع مشعشعی افاضه کرده بودند برای پاسخ

شود:" اگر کسی مایل باشد تا از کیف این تشعشعات در این شرایط در این نقل قول از میس ون دروه دیده می
دهیم و با ها چگونه ساختن را نشان میمردم پاسخ دهند، ما معماران به آن یازهاینمعماران بخواهد تا به 

دهیم". این گفته کنیم. ما انعکاسی از تمدن و فرهنگ را در کارهایمان نشان میرا مرتفع می ازهاینساختن 
دهد که هرچه دانند چه چیز نیازشان است و همین هم این اجازه را به ما میدارد که مردم نمیبیان می حا  یتلو

در خود ضمیمه دارد: پالن  طیمح(. این امتیاز نشانگر قدرتی است که 113:1970پرین ) میبسازخواستیم 
وندروه که هم روی ساختمانی از میس-های منتج شده از این امر است ترین پدیدهتیپ، تنها یکی از کامل



ی قدرتی است افراز نشده. برای که همواره ابرازکننده -سوار شده و هم روی شهری مثل واشنگتن یا پترزبورگ
و رفتارهای  ازهاینی رویارویی با د طراحی نزد معماران در هنگامهجبران فقدان گرانیگاه مناسب در این رویکر

های کسانی ای پویا را از نظریهی اتکاء به علوم انسانی سرک کشید و بدنهانسانی، پرین به جتسجوی این نقطه
یان مانند آبراهام مازلو، کارن هارنی، اریک فروم، هانس سیلی و دیگرانی پدید آورد، که پلی مفهومی شد م

های روانپزشکی به نام الکساندر لیتان متمرکز طراحی محیطی و علوم انسانی. این بانوی پژوهشگر، بر یافته
بندی از "ده یک گونه، که در آنشناسی در پیوند با فرهنگ، چیز: مبانی نظری انسانمن همه نامشد، در کتاب 

های رفتاری ی انجام گرفته و مطابق با دادهاصلی" ارائه شده. این پژوهش بر اساس مطالعه گروه کنش حسی
ای طراحی را دارد به ی آن قابلیت استفاده در فرآیند پایهشناسانهها آماری مردمگردآوری شده، که تحلیل

 ای که ده نیاز اساسی انسان را مرتفع سازد:گونه
 امنیت کالبدی

 رضایت جنسی
 ابراز خصومت

 ابراز عشق
 رضایت عاشقانه

 ناخت و شناساییامنیت در ش
 غیرمنتظره صورتبهابراز احساسات 

 گرایشات همسو و متحدانه به حالت خاصی از جمع
 امنیت در عضو گیری و عضو شدن در گروه

 داشتن حس تعلق به یک الگوی مشخص اخالقی
های اصلی، اثرات و تاثرات، این ده کنش حسی در واقع، بازنمای یک مجموعه از امیال انسانی، انگیزه

داشتن حس رضایت و  طورهمینتحریکات و غرایز هستند. که پاسخی است که کلیت حواس پنجگانه، 
 (.123:1970پرین نفس )عزت 

تحلیل  منظوربهشناسی را بسط دهد بر اساس کارهای راجر بکر، کوشش کرد تا یک روش بعدترپرین 
 منظوربهکرد. او این کار را یاد می دادهارخها و چیزی که او از آن با عنوان توقعات رفتاری، دوره گردش

ین طریق بتواند کرد تا از ادنبال می طیمحشمول و مدافع پذیر، همههمراهی کردن با یک طراحی انعطاف
او به همراه با بشر در تفکر ی او در کتاب محیط را از قید و انحصار یک گروه خاص بیرون آورد. در ضمیمه

توانند نمودی از سازگاری را به لیتان، نمی گونه شناسیهمسایگی مطابق با  یواحدهادهد که زیبایی نشان می
آن است که در اینجا آورده شود، اما طراحان شهری و محیطی  تر ازبندی بسیطگونهاینوجود آورند. هرچند که 

یک مخرج مشترک اولیه برای مطالعات طراحی خود، به این فرآیند مراجعه کنند، جای  عنوانبهبایست می
به مرور تجارب گذشته بپردازند، یا از راهنماهای فرمایشی طراحی پیروی کنند و یا آنکه یک  صرفا  آنکه 
 بخواهی ارائه کنند.چینی دلگلبته



 های سنتی طراحی شهریبندی براساس نظرگاهگونه
 آنتونی ویدلر

 احتماال  ها جلودار است. و بندیهای سنتی، در میان سایر گونهبندی طراحی شهری براساس نظرگاهگونه
عنوان "سه های مخلتف آن پرداخته، جستار آنتونی ویدلر با جستاری که در همین رابطه به چرخه نیمشهورتر

(. ویدلر بحث را با پرداختن به موضوع تولید 1978، همچنین نگاه کنید به ویدلر 24ط ش است )گونه بندی" 
ای بندی برای آن قائل است. اولین گونه برآمده از خاستگاه ریشهکند و دو گونهمحصوالت معماری آغاز می

(. دومی هم برآمده از انقالب صنعتی است، که 17۵۵بتقلید از الژه سرپناه )ی نیاز به معماری است، و ایده
معماری را هم به سمتی برد که همچون دستگاه تولید صنعتی، خروجی انبوه داشته باشد، و به تعبیر جرمی 

ی ، ویدلر یک گونهگونهی بازار از تولید به مصرف شد. از دنبال این دو ی معماری تبدیل به صحنهبنتام عرصه
 تواند نیازهای معطل مانده را پاسخ دهد:کند که میسومی پیشنهاد می

یک سرشت انتزاعی، و نه  عنوانبهپیدا کنیم، نه ی سومی دستما باید از وصلت این دو گونه، به یک گونه
گذاری به شهرتاریخی ی فناورانه، اما در هرصورت مقصود چیزی بیشتر از ارجی فاضلهیک مدینه عنوانبه

کند و لوازم کار را برای احیاء و نوزایی مجدد که مواد و مصالح را دسته بندی می است. شهر چنین است
ی اول و دوم، بر منطقی استوار شده، اما برخالف ی سوم در اینجا درست مثل دو گونهآورد. گونهگردهم می

به هر حال،  ی جامعه هم برخوردار است، کهبندی مطابق با خواست و روحیهی اول و دوم، از تقسیمگونه
های معماری هم سوم، یک نوشدارو و یا یک مقصد غایی در معماری برای بشر نیست و خاتم گونه گونهاین

 نخواهد بود.
 (.317:24)ط ش 

پنداشت که بر پایه تفکر غالب مسیحی آن ای میچون بیشه شهرراکند، که ویدلر به تشبیه الژه اشاره می
شود. مدل خردگرای شهر هم آید استوار میکردن و تفکیک کردن زمین پدید میرامکه معتقد بود شهر از  زمان

کند که مراد از این وضعیت به شکل یک بیشه استوار است. آنتونی ویدلر بیان می سازیبر اساس مضمون
ه بندی است، که از این طریق معماری بزدایی از معنای تقسیمبستگی به جهان طبیعت، درآمیزی و افسون

خارجی ساختمان، به شکلی روشن و  تأثیراتشکلی منطقی قابلیت ترفیع یافتن پیدا کرد. به همین سبب" 
های منطقی در در اوایل قرن نوزدهم، چنین قیاس بعدا  های اصلی و فرعی تقسیم بندی شدند. واضح به دسته

 یروهایندی سوم، محصول بنهای گونه(. بداعت318:24)ط ش  ابعاد سبکی و عملکردی نیز انجام گرفت
های اجتماعی نظیر فوردیسم، تایلوریسم ماشین کلی تولید هستند، در توافق با فناوری یندهایفرآپدید آمده در 

های درجا آنطور که امروز مرسوم است. علم روباتیک امکان تکثیر مکانیکی را در توافق با فعالیت دیتولو 
های ار آالت ساده تا یک ماشین بزرگ و پیچیده، همگی همچون پلکارگران مطرح کرد:" اهرم تولید از ابز

بینی در کلیت خود (. این جهان24:319ط ش )کنند های اصلی شهر و کاشانه عمل میارتباطی میان پایه
های پنداشت، و منعکس کننده ایدهای است از تفکر لکوربوزیه، آنجا که خانه را ماشینی برای زندگی مینتیجه
ی اول ویدلر، که برخالف دوگونه (.۱۹۶۰) نیماشکتاب نظریه و طراحی در عصر اول هام است در رینربن



ی سوم کند که گونهی سوم از خودنظارتی برخوردار است. ویدلر اذعان میحالتی خودبخودی داشتند، گونه
بیند. که در با طبیعت میشناختی دارد و آن را در پیوستگی تولید نزد نوخردگرایان است و به شهر نگاهی جامع

کادمیک خود با مسئله پردازاننظریهپی آن بسیاری از  ی ریخت شهر درگیر شدند. تمامی اینها در تجارب آ
هم رفته اما، قبل از تمام (. روی1992گود کنند )بیشتر از هرچیز یک نظرگاه خنثی را نسبت به شهر نمایان می

اعتباری آن را در این طراحی شهری است، که من سعی کردم تا بی ها، این مالحظات یک پارادایم برایاین
هایی شهری تولید ای، محصوالت معمارانه و ریختکتاب نشان دهم. اینکه این پارادایم، به شکلی پایه

گیرند. خیلی می دهینادها را هم های تاریخ اجتماعی خود جدا هستند و این ریشهکند که به تمامی از ریشهمی
 شهر را "مالل انگیز" توصیف کرد:توان این رویکرد به ریختمی واضح

یک شهر در کلیت خود، نشانگر روابطی است که میان گذشته و زمان حال در ساختار کالبدی آن وجود 
بندی است... پیش از آنکه معماری دارای یک قلمرو شود و دارد. این امر در خود و برای خود قائل به یک گونه

ها، های خود را درمورد آن ارائه کند و آن را دربربگیرد، پیش از اینخود را از جامعه پیدا کند، و ایدهی انگاره
ی تاریخ بود، و بر اساس آن در یک مکان و زمان مشخص نشانگر یک وضعیت خاص معماری خود نویسنده

های و آیین عملکردها تسرششود و این امکان که از یک جامعه بود. امروز اما این احتیاج برطرف نمی
 اجتماعی از خالل بررسی معماری روشن شوند از میان رفته.

 (.320:24)ط ش 
کند، نظرگاه ترانس گود در نظر جالب توجهی که با نگاه به نقد و نظر ویدلر در این مقاله بسط پیدا مینقطه

( است. گود در این مقاله رد 1992شناسانه در ایاالت متحده: زوال اعتبار معمارانه" )ی گونهی" نظریهمقاله
با الژه و  17۵۵ی تاریخی که از در یک دورهدهد، آن هم را در معماری نشان می گونه شناسیی پای نظریه

یابد. گود به سرشت کریر و آلدو روسی ادامه میشود و تا دوران لکوربوزیه، رابنیکوالس دوراند آغاز می
ی اساسی پردازد، که من در فصل پنجم خودم مفصل به آن پرداختم. او به مسئلهشناسی میگونهاعتباری نظریه

کند، به معضل بنیادین گونه و اعتبار که مالکیت خاستگاهش هم آمریکاست اشاره می این شکل از نظریه که
ی اروپایی این روش، از سهولت چندانی در شود. نسخهایماژ و تجاری سازی فضای شهری را نتیجه می

که ) دلریو ی آمریکایی برخوردار نیست. به شکلی گیرا، گود این نکته را با آوردن نقل قولی ازمقایسه با نسخه
در مدرنیسم بود، درحالی که ما  گونه شناسیی ی مستقیم رد برنامهکند، که نتیجهدر باال آمد( باز می

، همچون یک استراتژی برای آنکه زعم قبول شخص خود را گونه شناسیی دیدیم"سرباززدن از یک برنامه
ماری معاصر است، و اقتصادی که مع اقتصاد سیاسیی جذب برسرکار نگه داریم، نشانگر شکست در صحنه

ی نوخردگرایان (. برنامه12:1992گود کند )در بازار گفتمان معماری را به موازات سپهر کلی فرهنگ اداره می
هیلیر نمود )را تدوین  آنسه بخشی جدیدی که هیلیر  گونه شناسیهمچنین متشکل است از اولین 

 شهر:ای فهم قواعد الزم و پایه عنوانبه(. 6:1996
قواعد الزم برای تولید مصنوعات شهری، به این معنی که حکومت به کمک این قواعد بر  :۱ی گونه

توان از بخشد: میها شکل میکند و به نواحی شهری و شهرستانساخت و ساز و توده و تراکم نظارت می



 ها با عنوان قواعد الزامی و موضوعی نام برد.آن
کند قواعد الزامی و موضوعی را به شکلی که از بر اساس آن سعی میقواعدی که جامعه  :2ی گونه

توان قواعد شناختی روابط اجتماعی هم پشتیبانی کند تغییر دهد. این دسته از قواعد را میهای گونهتفاوت
 اجتماعی ریخت شهر نامید.

حاصل از  عمدتا   قواعدی که در خود نشانگر اثرات برگشتی ریخت شهر برجامعه هستند، که :۳ی گونه
 موثر بر جامعه نام دارند. یشناسانهجبریت معمارانه و کالبدی قدیم هستند. این دسته از قواعد، قواعد ریخت 

 اورن یفتاکل و کریس ابل
گونه ی تاریخگرای خود را ارائه کرد، اورن یفتاکل و کریس ابل از دنبال هم پس از آنکه ویدلر نظرگاه عمده

"به است، با عنوان  خود انتقادی( که یک 1989) فتاکلیی ظریه و ریخت ارائه کردند. رسالهخود را از ن شناسی
کادمیک "، سعی دارد تا گفتمانریزی شهریی برنامهنوین برای نظریه گونه شناسیسوی یک  های آ

مند سازد و به شکلی هم نظریات و هم تجربیات کار را شامل گردد. هرچند امروز ریزی شهری را نظامبرنامه
روزرسانی سال اخیر، یعنی از زمانی که نوشته شده است، بهنیاز دارد تا مطابق با تغییرات شانزده رسالهاین 

ی تحریر درآمدند که با وضوحی کاملتر این رساله، مقاالت دیگری هم به رشتهپس از  ناخواه،شود. خواه
شناسی، انشعاباتی است که یفتاکل از نظریه گونهاینمبنای  بندی کردند.ریزی را گونهنظریات برنامه

شاره دارند، ریزی اکند، که هریک بر بعدی از فرآیند برنامهی فکری استنتاج میریزی در سه جریان عمدهبرنامه
ریزی شهری. او اجرایی برنامه یروندهاو  یقرارداد یندهایفرآخودنظارتی به طرق تحلیلی،  یندهایفرآشامل 

، ابرازی است با گونه شناسیکند:" یک می تأکیدریزی برای برنامه گونه شناسی همچنین بر اهمیت عملکردی
مند مفاهیم را تصحیح بندی نظامی دستهیجهسه عملکرد عمده: تصورات غلط و آشفتگی پدید آمده در نت

 یپارامترهای تعاریف روشن برای ی ارائهکند، از طریق برقرار کردن یک نظم برای دانش به وسیلهمی
پردازی را به کمک ترسیمات روشنی که از دهد، نظریهگیری، سوژه را در وضعیتی روشن نشان میاندازه

ها را مورد بازشناسی قرار کند و مشخصهکند، تسهیل میایجاد میی موضوع های پراکنده و عمدهبخش
 (.24:1989یفتاشل است )دهد، که برای پژوهشگران امری با اهمیت فراوان می

ریزی، بر نظریه و نظریه قائل به خودی برنامه رونداجراگربندی دوبخشی فالودی، شامل  گونه ،1982از 
ریزی فیلیپ کوک رجوع پرداز بزرگ برنامهر این مقطع به کار دیگر نظریهریزی مسلط شده بود. یفتاکل دبرنامه

ریزی ظواهری جدای از  برنامهی و نظریه رونداجراگری فالودی نرفته بود، و معتقد بود یه کرد، که زیربار برنامه
 هینظر (. کوک به خوبی سه نوع1983کوک هستند )تر یکدیگر نیستند و هر دو وجوهی از یک نظریه کامل

ریزی و روابط فضا را از یکدیگر تفکیک نموده: نظریات مربوط به فرآیند توسعه، نظریات فرآیند برای برنامه
ریزی اضافه شود که بعد فضا را هم شامل گردد، ای به برنامهریزی و نظریات دولت. برای آنکه شاخه برنامه

کند که به انفصال فضای بازارکار، یشنهاد میریزی را هم پدیگری از نظریه برنامه گونه شناسیکوک یک 
کوک کنند )ریزی عمل میساز برنامهزیردستی تصمیم مثابهبهپردازند و ساختار طبقاتی، و روابط طبقاتی می



(. خیلی خالصه، یفتاکل دراصل، به اهمیت و جبریت نظریه دولت بر چگونگی عملکرد 26۵و  223:1983
ریزی قائم به خود یا اجراگر است، تبیینی است یا تجویزی، در را که نظریه برنامهکند، چمی تأکیدریزی برنامه

، به سمت و سو بخشی به بعدازاینلفاف گذاشته شده و به زور در اقتصاد سیاسی دولت چپانده شده. یفتاکل 
ریزی برنامه) یلیتحلپردازد: مبحث اش مطابق با آنچه در باال ذکرش رفت میبندی نظریه برنامه ریزیگونه

فرآیند خوب ) ییاجرای شهری خوب چیست؟( و مبحث برنامه) یشهرشهری چیست؟( مبحث ریخت 
 نگاه کنید(. ۵4برنامه ریزی چیست؟()به شکل 

ی شهری خوب ی اصلی کریس ابل، درسمت دیگر بحث، گفتمان دوم یفتاکل است، اینکه برنامهدغدغه
گیرد، جای می 1969ی نظریه معماری و انتقادی از ریان عمدهی جی ابل درمیانهچیست؟ مباحث مطروحه

همچنین کرد )منتشر  architectural Design " را درناسوریداساز" کندن مخفیگاه ی تاریخزمانی که او مقاله
( او 1988سازی معماری و طراحی شهری" )(. در نوشتار " تطبیق مدل2004، 200، 1988نگاه کنید به ابل 

شده. ابل مطرح کند که در سنت پارادایمی طراحی کردن شهر استفاده میگیری مینتیجه شناسیگونه یک 
سازی کند که معماری که خط و ربط خود را پیدا کرده، درواقع کسی است که برپایه و منطبق بر یک مدلمی

از یک نظام مقدماتی ای، مرکب است زند:" این مدل نظریهانجام گرفته برای معماری دست به کار طراحی می
ی روابط میان های تاویل شده، و یا یک چارچوب چندسویه که از پیش تعیین شده است و دربردارندهاز ایده

دهی ها را لحاظ کند، و به هرکدامشان هم وزنمختلفی است که معمار بایست آن یفاکتورهای مجموعه
 تأثیراتکند که ی پانزده مدل قیاسی میدرباره (. ابل از اینجا به بعد شروع به بحث163:1988کند")ابل 

اول که شامل یازده  دستهگیرند، جای میها در دو دستهاند. این مدلکردن شهر گذاشتهای را بر طراحیعمده
گیری از صنعت شان بهرهی اصلیقراردادی، که دغدغه یهایرسازیتصوشود، و منابعی هستند از مدل می

های قیاسی هم، دارای استعاراتی قدرتمند هستند، اما جای است. دومین دسته از مدل تشبیه در ساخت و ساز
اجراگر نیز داللت  یندهایفرآقراردادی دور بزنند، بر انواعی از  یهایرسازیتصوی در محدوده صرفا  آنکه 

 کنند.می
 های قراردادیقیاس

 معنوی مدل
 کالسیک مدل
 نظامی مدل
 اتوپیایی مدل
 ارگانیکی مدل
 مکانیکی مدل

 مدل زبانشناسانه
 مدل تجاری
 مدل هویتی



 مدل فردی و ابداعی
 های فرآیندیقیاس

 مدل علمی
 مدل سیستمی

 مدل معناشناسی
 مدل قانونی

ها را قائل ها کم کند سعی دارد تا آنشناسی به همان اندازه که سعی دارد تا از پیچیدگی قیاسی مدلگونهاین
دارد که طراحی از فرآیند جدا نیست. " جایی که یک مدل  تأکیدریتی بکند. ابل بر این نکته به یک دستگاه مدی

های آورند که تا کم و بیش، شکلقیاسی این امکان را به وجود می یندهایفرآ از پیش تعیین شده اتخاذ شد،
 (.179:1988ابل ) دیآمختلفی از تفسیر برای استعارات پدید 

 راب کریر
و ابل  های شهری مطرح کردریزی و تهیه طرحی مرکزی فرآیند برنامهبافه عنوانبهشهری را اگر یفتاکل طراحی

گونه ابزاری برای طراحی گفت، کریر  عنوانبههای برساخته شده از واقعیت ی مدلاش دربارهاز دغدغه
واقعی  زدادنیتمید. این مرحله از کار بر ای بخشهای تازهای کرد و به آن ایدهی تازهرا وارد مرحله شناسی
(. کتاب کریر، فضای 2۵ط ش ) ردیگی طراحان قرار فضا متمرکز است به شکلی که مورد استفاده یواحدها

شناختی و ریخشناسانه مفهوم فضای شهری، در کلیت خود به موضوع شهری با عنوان فرعی عناصر گونه
کریر که چارچوبی ی رابهای گردآوری شدهاین کتاب، و طراحی پردازد. به اعتباری ریخت شهر میهندسه

فضا و  گونه شناسیتوان طراحی شهری را قائل به یک فضاهای شهری، می گونه شناسیشده برای  جهینترا 
مثال، از  عنوانبهاند. میادین ای آن را در نظریه و اقدامات عملی شکل دادهدانست که عناصر هسته ساختمان

 طورهمین(. و 1990، وب 1981، ونس 1980، وایت 19۵9زوکر برخوردارند )پژوهشی طوالنی  یسابقه
، 1993، جیکوبز 1992، ماتین 1981، اپلیارد 1978، اندرسون 1974، بریینز 1969رودوفسکی ها )خیابان

، و کتاب هستند چفدهاو  طاقی دیگری که با معنای خیابان در پیوند است، (. ایده1994زلیک و دیگران 
گونه ی جالب توجه دیگر، یک مثال در این رابطه است. نمونه (۱۹۸۵بنا )ها: تاریخ انواع طاقژست با عنوان 

مسکن یک تاریخ اجتماعی برای مسکن است که در کتاب بارنت به آن پرداخته شده، با عنوان  شناسی
اجتماعی و  یبسترهاکن را در های گوناگون مسهایی است که گونه، که یکی از معدود پژوهش(۱۹۸۶)

الفبای و  (۱۹۹۲شده ) شهرساختهها، اسپیرو کاستوف در کتاب بر اینکند. عالوهشان جانمایی میاقتصادی
 دهد.شان مورد بررسی قرار میتاریخی یروندهاهای شهری را در کلیت المان (۱۹۹۲شهر )



 
 ریزی.. گونه شناسی سه قسمتی نظریه برنامه 54تصویر شماره 



Source: O. Yiftachel, ‘Towards a New Typology of Urban Planning Theories’, 
Environment and Planning B: Planning and Design 16, 1989, 23–39, p. 24. 

Reprinted 
by permission of Pion Ltd, London. 
های بندیپردازان، او گونهر نظریهگیرد که در مقابل اکثکار کریر اما، اهمیت خود را از آنجا می

کند. همچنین کار او افتراقی شان خارج میهای ایدئولوژیک و سیاسیی شهری را از وضعیتشناسانهریخت
جدی دارد با کار برادرش، یعنی لئون کریر، هرچند که در گرایش مبنایی با او توافقاتی هم دارد با نقد لئون کریر 

های توان در مورد خرابیها و منشور آتن است:" میکه متوجه مدرنیست (۱۹۷۵) شهرسازی دوبارهدر کتاب 
اروپایی در این هم به لحاظ کالبدی و هم به لحاظ  یشهرهاگفت که  گونهاینهای پس از جنگ، سال

شدند، که این محصول دو جنگ جهانی بود. نسل ما عالوه بر جنگ قربانی یک اجتماعی در هم کوبیده
توان یافت". او از تجاری سازی ی مشابهی در تاریخ نمیرهنگی هم بود، منتها برای این یکی نمونهتراژدی ف
هایی نظیر منشور ی آن بودند، مانیفستکننده لیتسههای مدرن کند، که مانیفستگالیه می شهرهاافراطی 

کریر ) نیزمباز ی معمار به سطح دالل بورس:" تنزل دهندهکندیمتوصیف  گونهاینها را آتن که او آن
 توان در یک گزاره از همین منبع خالصه کرد:ی برادران کریر را می(. فلسفه38:197۵

تواند در "تحرکات فکری" آن را جست، در مشکل خردگرایی در اینجا فقط یک فریبایی صرف نیست. نمی
توان آن را در شهر و در تاریخ پیدا کرد، در های تکنیکی. اما میرفتها و یا پیشسازیها یا پیکرهداستان

این معماری نوین، در شکل خود دروغی را پنهان نکرده  خواهجمعی و مراودات. عنصر تحول یهاییجوبهره
سازی قلمروی جویی جمعی از آن نهفته است، در وابستگی داشتن به آن، در دوبارهاست، بلکه دروغ در بهره

 مومی است.ع
 (.39:197۵)کریر 

ی ی ایدهگیرد، که دراصل، اشتراک گذارندهی مارکسی قرار میهای بنیادگرایانهکریر جدا از تحلیل
ها و عناصر و جزئیات ساختمانی ها، فضاها، بناها، ریختگاهها، سکونتتاریخ گونه یمثابهبهمعماری 

شود، ازآنجا که این رویکرد ضد زیباشناختی دیده می های این رویکرد، حالتیاست. دربسیاری از سویه
ی فضای شهری و پاک شده از تمامی ظواهر زیباشناسانه و سایر متعلقات را شده ساده کامال  های ریخت

زداید. این حالت را به سازی بورژوازی را هم از آن میکند. همچنین تمامی الصاقات یادمانبندی میگونه
ها و های معمول شهر" ارائه کرده که بافتر ال. ان. دوراند دید که یک گونهبندی از "بافتتوان در کاخوبی می

ی تولید مدرن، انحرافی است دهد. انتقاد ضمنی این موضع نسبت به شیوهبناهای تاریخی را مد نظر قرار می
های خود. از احیکه درمورد موضوع نیروی کار انجام گرفت، و رها شدن معمار از زیر بار مسئولیت طر

بخشی از فرآیند  عنوانبهتوان در اینجا این است که آن را می های فضای شهریبندیهای اصلی گونهاستفاده
سازی نسبت سازی زندگی جمعی در شهر برشمرد، همچنین وارونهی نوزایی قلمروی عمومی و دوبارهپیچیده
های تاریخی خود، و درنهایت د شهر به خاستگاهکردن مجدشهری تولید شده و متصلکار با ریختنیروی



نگاه کنید به طرح لئون کریر برای لوکزامبورگ، ) یمعماری اجتماعی برای مسلح کردن معماران به یک نظریه
دهند، هستند، اما همچنان قلمروی عمومی را تقلیل می شیستا(. هرچند که این مفاهیم بسیار قابل ۵۵شکل 
گرایی جدید های مورد نظر اصنافکنند، چرا که حاکم شدن ارزشار را بیشتر میکشی از نیروی کو بهره

 توانسته از تمامی این تعاریف را به نفع خودش معطل نگه دارد.

 
 : پالن جامع لوکزامبورگ از لئون کریر55 شکل

L. Krier, ‘The Cities Within the City II’, Architectural Design 49, 1979, 18–32. 



 



 بندی فضای شهری از راب کریر گونه :56 شکل
R. Krier, Urban Space. London, 1979. _c Rob Krier 

 
بندی برای مند یک گونهموضعی نزدیک به برادرش اتخاذ نمود که همانا تدوین نظام 1979راب کریر در 

دازد. او معتقد بود در پری فضای شهری میهای زیباشناسانهفضای شهری است، و در فرع کار هم به الیه
اند، این کار ضرورتی با اهمیتی مضاعف دارد. راب را نابود کرده شهرهاها حس تاریخی ای که مدرنیستزمانه

کادمیک دلیر و به لحاظ بینش هنری منحرف توصیف می کند، آنجا که کریر لکوربوزیه را به لحاظ آ
 نویسد:می

ها پشتیبان هنر بودند و مشروعیت آن را ز او رایج بود. سنتها شد، چیزی که تا پیش اخیال سنتاو بی
ای ببخشد. در یکی از برسد، و به کالبد دوران شکل تازه ترشرفتهیپای کردند، تا رشد کند و به مرحلهمی تأمین

کادمیک هم به آن پیوست. دیدگاهی که در نتیجهاین حرکت بی، ی آن شرایط انقالها انقالبی رخ داد، و دیدگاه آ
 ی تاریخی بدل گشت.به یک دوره
 (.2:الف 1979)کریر 

در مسیر بازتعریف فضای شهری، کریر دو عنصر اصلی را احیا کرد: میدان و خیابان، که معادل آن در یک 
توان راهرو و اتاق درنظر گرفت. این کار موجب تقویت و تحیکم بخشی به رویکرد ضد زیباشناختی بنا را می

کند همراه بوده. او درمورد امکاناتی که زیباشناسی برای تحریف ایجاد می شیهشدارهاوی شد، که با 
تواند در ادوار داند که میهای فضایی میهای نمادین را عامل از کار انداختن عملکرد ریختبندیتقسیم

های شهری، بر ریخت یگذارارزشبندی بنا بر این اعتقاد فاقد هرگونه گوناگون تاریخ هم ادامه پیدا کند. دسته
ترین جزئیات ثابت (. کریر پس از این، با ذکر دقیق9۵،8:198۵کاتبرت هاست )های آنروابط و دگردیسی

ی راستگوشه و های اصلی فضا مانند میدان، مرکباتی است از هندسهکند که چگونه است که خاستگاه گونهمی
ای ها و میدانها را در قالب مجموعهش خیابانمنحنی. سپس تنوع و دگرشکل شدن فضا حاصل از اندرکن

ی آن را در کند و مدلسازی فضا و تاثرات پیچیدهشناسی فضای شهری طبقه بندی میدار از ریختدنباله
ای بسیار بسیط کریر نمونه گونه شناسی(. هرچند که کار ۵6شکل کند )بندی میهایی ترسیم شده، گونهبرش

بهره است، که این امر ز هرنوع معانی، خواه اجتماعی یا نمادین و اقسام دیگر معنا بیبندی اگونهایناست، اما 
 گونه شناسیی استفاده، مشکالتی جدی را پدید آورده است. برای مسال شایسته نسبتا  ی در سرتاسر این گستره

است و توانایی  اندهمباقیگر برای تملیک معماری در این رویکرد همچنان یک ابزار ایدئولوژیک و مداخله
تواند این واقعیت را عوض می خودخودیبهحل معضالت اجتماعی را ندارد. نه رجعت به معماری خردگرا 

ها. هیچ بعید نیست که هرکدام از این ها و محلهسازی شهر در شمایلی از میدانکند، و نه دوباره
م نباشند. زیرا گرایش خردگرایی بر نظم های معماری برخاسته از یک سلیقه و آرزوی شخصی هایدئولوژی

های کالسیک دارد، و این امر نشانگر دیدگاه سیاسی ساختار و پیوستگی با ریختای که همکرد، ایدهمی تأکید
نئوکالسیک( در طی دو ) شیگرامعماران خردگرا و یا نئوکالسیک است که گرایش به فاشیسم داشتند، که این 



شود در آلمان و ایتالیا مسلط بود احیا شد. تناقض اما از اینجا ناشی می 1940تا  1930دورنی که فاشیسم از 
که پس از دوران فاشیسم مجبور شدند از این ایدئولوژی سیاسی برائت بجویند،  ییخردگراکه معماران 

ی معمارانهبود که آن ایدئولوژی در وجه  گونهاینهای خود به کار بستند و همچنان وجه ایماژی آن را در طرح
 خود همچنان پذیرفته شده ماند.

 کریستوفر الکساندر
رشد و بروز تغییرات شهری از  در خصوصی اول وجود دارد تا نظریات الکساندر را این امکان در وحله

ی او پر رنگ است، تفکیک کنیم. درهنگام که بسیار هم در کارنامه گونه شناسیهای وی در باب ایده
ی وسیعی از ما با دامنههایی درباب استنتاج ریخت، یادداشتمثال،  طوربهی او ی اولیهرویارویی با کارها

، درواقع اولین و پیشروترین کسی است که به فرآیند طراحی هایادداشتشویم. او در رو میمضامین روبه
د چنین است:" کنپردازد. تعریفی که او از طراحی ارائه میگاه انسانی میدربستر رشد و گسترش سکونت

ی نمایش یک نظم، سازمان و ریخت قابل لمس، در فرآیندی خالق برای ابداع محصوالت ملموس، به وسیله
گاه سرخپوستی یک های او از یک سکونت(. تحلیل1:1964جهت دادن پاسخی به عملکرد")الکساندر 

زی دارد که شاهدی است بر ی مرکی مشخص از چنین مصداقی است، که عملکردی برپایه سیزده گونهنمونه
بخشی از نیازهای  141بندی های موجود در ساختار اجتماعی این دهکده که برآیندی است از دستهپیچیدگی

، آخرین باری هایادداشتدهند. استفاده از ریاضیات پیشرفته در ای که به سازمان اجتماعی شکل میپایه
ساز و  مثابهبه" شهر  کند. دراستفاده می یدگیچیپی برای تحلیل ازمینه عنوانبهاست که الکساندر از ریاضیات 

در  تفرقهبندی خود را برای جلوگیری از الکساندر گونه (،۱۹۶۶کاری برای آسودگی تشکیل اجتماع انسانی")
تغییرات نیازی است برای پژوهش بزرگتری به نام "کند. این مقاله پیشنظام جمعی زندگی شهری بازنویسی می

دار هردوی این مقاالت به شدت وام(. ۱۹۶۹بزرگ در ریخت محیط بر اساس نیازهای جمعی و کالبدی")
گئورگ زیمل، لوییز ویرث، آبراهام مازلو، اریک اریکسون، الکساندر لیتان، و دیگرانی هستند که در 

اند. لیل و بررسی کردهاجتماعی و روانشاختی تکاپوی زندگی شهری را تح یکردهایروهای مختلف، چرخه
ریزی او ای است تطبیقی برای معماری و برنامهی متاخری که موضعی ایدئولوژیک دارد و مطالعهاز در مقاله

بندد، نویسد: " رویای معماران همواره درنبود هرگونه ایماژی که آینده را هم تصور کند شکل میمی گونهاین
ریزی را انجام پیش رو برنامه ایدادهرخپیشگویانه با در نظر گرفتن  ریزان همیشه به شکلیدرحالی که برنامه

ریزها، به برنامه یهاطرحدهند. نگاه معماران جسور و ملموس است، اما به تمامی ابلهانه. )درمقابل( می
ای انداز جامع از آیندهوقت یک چشمهیچ هاآنها استوار شده، تمامی حالتی خشکی دارد، اما بر واقعیت

(. این رویکرد هستی شناختی در کار الکساندر، موضع ثابتی است. 1:1969کنند")الکساندر روشن ارائه نمی
وقت یک نقش خاص برای خودم به لحاظ فکری من هیچ» گوید:ای که انجام داده، میاو در آخرین مصاحبه

که امروز معماری چیست و من  قائل نیستم، که به من در یک حالت پر فراز و نشیب روانی مدام القا کند
کند در واقع ام و اینجا کجاست... و چیزی هم که معماری امروز مدام ادعای آن را طرح میکجای کار ایستاده



الگو در یک زبان  بیشتر، که های الکساندر در الگوها(. ایده2004سالینگاروس «)یک یاوه سرایی بیش نیست
از بیست الگو را ارائه  گونه شناسیگیرد که او در آن، یک م دربرمیی دیگری را هجمع شده مقاله(، ۱۹۷۷)

نوین  ینهادها" مثابهبهرا هم  الگوهاهسته کار مد نظر قرار گرفته و  عنوانبهها بهداشت روان کند که در آنمی
الکساندر )کند سازند" تعریف میی با تغییرات کالبدی فضا، نیازهایشان را مرتفع میفرهنگی، که در رابطه

از آن است که به یک بلوک ساختمانی ساده تقلیل یابد،  ترگسترده(. به عبارت دیگر، مفهوم "الگو" 82:1969
های و دارای اعتباری در خصوص بستر اجتماعی کار هم هست. اتوپیای بنیادین الکساندر بر اساس واقعیت

ی از مرکز توسعه تجاری نیست چرا که شهر اجتماعی و مرتبط با الگوهای ترسیم شده. در این اتوپیا خبر
فرهنگ خاص برای داد و ستد، که هر کدام خرده رهیجزالکساندر چنین شهری است:" متشکل است از صدها 

کند و افزایش این تراکم در مراکز این جزایر های این جزایر را مشخص میخود را داراست. تراکم محدوده
اینجاست که مرکز توسعه تجاری را  نکته(. اما 84:1969ند")الکساندر کها را با هم درست میارتباط این

کنند که حاال بخواهند آن را درنظر نگیرند، مرکز توسعه تجاری برآیند نیروهای بازار ایجاد نمی زهایربرنامه
بازار  کال  است. این کار، یعنی پاک کردن مرکز توسعه تجاری از شهر ممکن نیست مگر آن که یک نفر بیاید و 

شود یک شهر بدون ساختار مرکزی درست شود، مثل همان چیزی که را از شهر بیرون ببرد که موجب می
ی فزونی گرفتن ارتباطات الکترونیکی کرد. هرچند امروز قدرت این مراکز در نتیجهدوکسیادیس طرح می

بتواند امکان تحقق استراتژی خود را  بسیار کم شده اما غیر از این، الکساندر به یک نظم ارزشی هم نیاز دارد تا
بیشتر کند. چنین امکاناتی در طی چهل سال از فعالیت فکری او پدید نیامده اند، هرچند که بعید نیست در 

ی اصلی الکساندر که چهل سال بعدی این اتفاق بیافتد. من در فصل اول این کتاب متذکر شدم که خصیصه
ست بودن اوست. در سرتاسر کتاب سرشت نظم که تا کنون دو مجلد از تا امروز هم همچنان پابرجاست اتوپی
های او نقش محوری دارند، هرچند که این انتقادات به معنی آن  ایدئالآن در استرالیا منتشر شده، همچنان 

های الکساندر همواره سترگ و سرشار از حس نیست که کار او دم دستی و خالی از معنا است، که اندیشه
ها یارای ایجاد ب(. اما با توجه به جهان پیرامونی ما، این کتاب-الف 2003الکساندر است )عطوفت انسانی 

 کوپرنیکی را ندارند، آن هم زمانی که خودشان یک پا کسب و کار هستند. یک انقالب

 فضا اقتصاد سیاسیتفاسیر برآمده از 
ترین از مهم برچندتادر آخرین بخش از این فصل، من قصد دارم تا مروری جامع و اجمالی داشته باشم 

ها با طراحی شهری آنجا که این های نظری بر آمده از دیدگاه نظریه انتقادی و اقتصاد سیاسی فضا،گونه
 تنهاییبهکه البته فوکو خود هستند ) بارهدراینحائز مالحظاتی جدی  اتفاقا  کنند و هایی پیدا میهمپوشی

های مرتبط با بینیم که کوشششود( در اینجا ما میای جداست و در اخر این بخش به آن پرداخته میگونه
ها هم با این قیدقبینیم که بررسی شوند، و میبندی میبه آن چطور گونهمربوط  یندهایفرآهای فضا در ریخت

 هایی تازه برای رسیدن به یک گفتمان پویا.ترکیبنیازی ضروری گره خورده به یک دسته از کلمه



 پیتر ساندرز
نگاه کنید(. در این  11، به جدول 1986:24٥است )شهرنشینی نزد ساندرز ورزیده شده  هینظر ازیک گونه 

های فکر کردن در مورد های شکلی شهر نیست، که بحث بر سر شکلبندی خبری از گونهشکل از گونه
های تحلیلی خود را دارد. برخی از مفاهیم برآمده از دل است، که هرکدام هم تاریخ و کشمکش ینیشهرنش

 ذاتبهقائمی ها بتوانند یک نظریههستند تا طراحان شهری به کمک آنهای فراوانی این مباحث دارای استفاده
های تحلیلی انتخاب در روش تیمحدودضمنی دارد به  یااشاره گزارهبرای طراحی شهری تدوین نمایند. این 

کند که مفهوم شهری درواقع حاوی معنای می تأکیدبر این نکته  حا  یتلوکه همگی هم ایدئولوژیک هستند و 
ای یگری جز آن چیزی است که تا به امروز حقنه شده است. به هر رو، همین مفاهیم برساخته هم از سابقهد

باشند. اما مدرنیسم میی نظریه پستطوالنی برخوردار نیستند و جملگی محصول اواخر دوران توسعه
هایی نو بیانجامند، ولو شبه ایجاد ارز توانندیمگون ایجاد شده در این دوران گونه یاندازهاچشمجملگی 

به بخش سجا و آپادورای باشند )مختلف  اندازهاچشمبا تمامی این  کلبهی نهایی انداز برساختهاینکه چشم
در ارتباط با هم نگاه کنید(. ساندرس همواره بر اهمیت یافتن یک موضوع "شهری" برای تحلیل در نظام فکری 

ها، در علوم اجتماعی و ند پشتیبانی الزم را برای انواع مختلف رشتهتوادارد، که این موضوع شهری می تأکید
ها اشاراتی شد، پدید آورد، و نقدی جدی را متوجه هریک از مطالعات شهری، که در این متن به عدم توفیق آن

و اینکه چه  های هرکدام را شناسایی کند:" نیاز ما چه بودها و ضعفها کند، تا بتواند از این مسیر قوتاین رشته
های اجتماعی که در جمعی ویا پدیده یروندهاچیز مارا گمراه کرد، سنگ محک ما برای ارزیابی برخی از 

(. رسیدن به وضعیت 243:1986ساندرز بود )های کالبدی بودند همه برآمده از گرایشات دولت پیوند با نظم
 رکت کرده است.نظری مورد نظر ساندرس، مسیری است که مانوئل کاستلس در آن ح

 مانوئل کاستلس
اندیشمندان علوم اجتماعی در دوران ماست، او کسی است که جلو دار  ترینبزرگمانوئل کاستلس یکی از 

خیزش ای نوشت مشتمل بر سه مجلد یعنی گانهی توسعه شهری است، کسی که سهتفکر انتقادی درباره
ی که با این کار در واقع، امکان یک ارزیابی مفصل را دربارهای، قدرت هویت، پایان هزاره، ی شبکهجامعه

گانه، سنگ بنای مهمی را برای شهرسازی و شهرنشینی را در انتهای قرن بیستم مهیا کرد. او با تالیف این سه
تاویالت قرن بیست و یکم وضع کرد. از آنجا که من پیشتر در برخی از مقاالتم به رئوس فکری و نظری وی 

الف و ب( و در این کتاب نیز مالحظاتی را با نگاه به کارهای کاستلس  199٥، 198٥کاتبرت ام )هپرداخت
ای عملکرد شهری با پردازم که به رابطههای او میای از اندیشهبه بررسی آن پاره صرفا  ام، در این بخش نگاشته

 بعد سیاسی فضای شهری مربوط است.
تعاریف مربوط به 

 معنای شهری
 ثمرات های تحلیلیکشمکش

شناسی،، های جمعپژوهش نظری برای شهر  یسازمناسب  نظام اکولوژی





ی"کاربرد" است، و او معتقد است که "کاربری اراضی" که ی محوری گوتنبرگ در معنای همین واژههکه مسئل
ای محدود است، که به پایه یکاربردهاشود نه تنها در برخی از ریزها استفاده میدر زبان تخصصی برنامه

دهد که عالیتی ارائه میبندی خودرا از مشخصات فگوتنبرگ گونه لیل هم فاقد یک معنای روشن است.همین د
تر است. او کنارگذاشتن این ی اصلی او درواقع بسیار سادهرسد، اما ایدهبندی عملکردها میدر بسط آن به گونه

کند که کند و در عوض پنج بعد منفک شده از آن را مطرح میاراضی" را پیشنهاد میکلمه ترکیب یعنی "کاربری
 دهند:ر پوشش میمفهوم "کاربرد" را در کنار یکدیگ

 ی کلی سایت؛توسعه
 نوع ساختمان/تسهیالت سایت(؛) تیسامطلوب سازی 

 گیرد(؛فعالیتی که در این جا پا می) یاصلکاربرد 
 توجیه اقتصادی کاربری؛

 مشخصات فعالیتی.
ها کند که به تشکیل یک نظام از کنشرویکرد کاستلس به عملکرد کاربری اراضی، مسیری را طی می

ی های سه مولفهی اندرکنشی مستقیم محصوریت وضعیت است در محدودهبیانجامد، که این نظام نتیجه
هایی از برساختها خود داری یعنی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک. هرکدام از این مولفهاصلی سرمایه

را ایجاد نموده است. تشریحی  مولفهی ارتباط این عناصر با یکدیگر این سه عناصر کوچکتری هستند و نتیجه
 ( ببینید.12. جدول 1977کاستلس ) یشهرتوانید در قضیه کامل از این امر را می

شته باشیم که کاستلس در خواهم از آن یک زیرشاخه دربیاورم. عالوه بر این ما باید به خاطر دامن می 
پردازد و نه مفاد شهری و روستایی، و یا مرکزی و اقماری اما از مسیر شهری می یعملکردهااینجا به تعریف 

درک منطقی امر )شهری را از غیر شهری سوا کنیم. برای این  یعملکردهاتوانیم ما می عملکردهانگاه به این 
تمایزات و تقابالت میان شهری و روستایی در درون نظام شهرنشینی( ما بایست از پیش به درکی از 

(. از این رو، در معنای کاستلسی کلمه، شهری به "فرآیندی 446:1977کاستلس ) میباشداری واقف سرمایه
اما نه کار )های دوامبخشی به روند تولید مرتبط باشد، مرتبط است با نیروی است که بیشتر از آنکه با چرخه

دهد آن را هم بازتولید منفک باشد، چرا که در کلیت با کاری که انجام می کلبههای تولید چرخهبدون آنکه با 
(. شهری دراینجا، میانجی گری فضا را برای بازتولید اجتماعی بر عهده دارد، 236:1997کند!()کاستلس می

ورش کودکان و سپهر که به لحاظ کالبدی در پیوستگی است با یک جغرافیای مشخص از زندگی روزمره: پر
 ی شهری هستند.پایه و اساس تعریف وی از معنای واژه هانیاخیلی خیلی واضح،  طوربهخانگی. 

 
 
 

 گری تولیدتجلیات فضا برای میانجی تولید: ت
 مصرف: تجلیات نیروی کار در فضا م
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ـ  عامل نظام شهری  4نهـ  3نه

 ( نمادین: مشخص نیست.5)
 اثر هستند. منشأ. روابط مانوئل کاستلس که بر بازتولید و کاربری اراضی 12جدول 

Source: M. Castel Is, The Urban Question. London: Arnold, 1977, pp. 238-40. 
 

دهد که ثبات و دوام نظام اقتصادی بسته به دو عامل اصلی است، و شرط الزم میان این دو او توضیح می
ی اصلی در توان بیان کرد که از میان پنج مولفهبر این، میهاست. عالوههای میان ایند واگذاریعاملیت تولی

ی ایدئولوژیک و نمادین هم جداگانه، عاملیت کارهای حکومت هستند و مولفه طوربهنظام شهری، پنج تا 
بندی از نظام ک گونه، درشکل ی12اثراتی بر ریخت فضا. این پنج مولفه به شکلی خالصه در جدول  منشأ

 اند.شهری آورده شده
آورد. این دهد به همین اندازه ابهاماتی را به وجود میکاستلس در بحث معنایی که به امر نمادین نسبت می

های معمول معناشناختی برای ساختار شهری فضا، در بندیشوند که تقسیمابهامات زمانی محل سوال می
های ایدئولوژیک مشخصی قرار گیرد. چنین فقدانی به وضوح در پژوهش یندهایفرآجایگاه مواجهه با 
 یفاکتورهاها نه در مورد خود حال و هوایی مختص دارند، از این جهت، در این پژوهشکاستلس به خودی

شود و نه در ظواهرمعناشناختی به حد کافی یک ای مطرح میاقتصاد سیاسی ادعای مشخص و قاطعانه
 ها در بحث روابط شهری است.ی مقابل ایننقطه کامال  یرد، که گتمکین صورت می

 
 
 

 اد سجا
ی تخصصی شهری برای تعیین یک واحد فضا برای در همان گیر و داری که کاستلس در کار تعریف واژه

هایی مفهومی تمرکز کرده بودند مصارف مختلف جمعی بود، دیگرانی از جمله سجا و آپادورای بر چارچوب
صادی کاستلس، در کتاب اقت تماما  مدرن و جغرافیای آن. در تضاد با ساختار که به شهرنشینی در دوران پست

در هزاره نو است، به  دآمدهیپدشان جغرافیای ی متاخر که دغدغهگرفتههای صورتقضیه شهری، کوشش
های نوین فضا و فرهنگ شناسیکنند که، دراین مورد، تا کنون، هیچ همرویدادی میان گونهروشنی اثبات می

های موضوع ارائه دهد. همرویدادی که میان جنبه نداده که بتواند توصیف روشنی ازلغات رایج تحلیل رخ
که برروی زیرساختارهای معمول قدیمی ایجاد شده است نیاز به  ییشهرمجازهامادی عصر صنعت و 

های مفهومی نوینی را ایجاد کرده است که مرتبط باشند با الگوهای عملکرد انسانی و تکاپوی اطالعاتی نظام
های دیجیتالی درامروز جهان، فضای شهری را تبدیل به (. بزرگراه2004گراهام مکان )مفاهیم نستالژیک 

و ترکیب مناسب  کلمه، که شهر صنعتی اندکردهها های راههایی ارتباطی برای راه آهن شهری و شبکهکانال



ی و معین شده دهیچیپی گرایی جدید نهاد اجرایی شهری نتیجههای اصنافبرای توصیف آن است. جایگشت
کند " گراهام به اشکال نوی توسعه نامتوازن اشاره میشهرمجازازی هستند. در" کاوش جغرافیاهای مادی نوس

 که چنین نتایجی را در برداشته است:
ای، شرکتی و های تجاری و مالی، رسانهبرداریداده از برای بهرهانکساری پیچیده در فضای شهری رخ

اثری باشند برای مراقبت خیابان و  منشأدهند که بتوانند نجا ادامه میهای ارتباطات. و اتصال خود را تا آگره
پالودن فضا برای مناسب سازی به کمک  منظوربهبا این کار فضا را  هاآناند، فضای شهری که درآن جاگرفته

های تلوزیونی از فضا انجام کنند که یعنی تصویربرداریدهند که فضا را قابل دفاع میطراحی شهری انجام می
کنند، حراستی شدید از فضا صورت فضا را خصوصی سازی می طورهمینگیرد برای نظارت مستقیم، می
 شوند.مسدود می رهایمسکه برخی  کندگیرد که تا حدی ادامه پیدا میمی

 (.139:2004)گراهام 
ها و فرهنگ لغاتی است که در ها، مدلاش پیچیدگی گفتمان، دغدغهپساکالنشهرسجا در کتاب 

مدرن وجود دارد. او در بخش دوم کتاب یعنی فصل"شش گفتمان بندی/تجارب شهر پستگونه
 :گفتگوهاهای صورت گرفته در کتاب ابق با ترسیمکند. مطباز می کامال  پساکالنشهری" این بحث را 

ی پساکالنشهر خود را ی چمبرز، سجا جایگاه معنایی واژه( نوشته1990) سمیپسامدرنهای در احتیس
شود، که چنین نقل قولی قابل درک است:" مصداقی را هم شامل می زهایچکند، که پس از خیلی مشخص می

 اقال  در کالنشهر معاصر مشاهده کرد. خیلی که محدود نگاه کنیم،  تواناز هر پشت سر گذاشتنی را می
، واحددرآنهایی مشاهده کنیم، اما توانیم در مصداقداری .... را میپساشهری، پساصنعتی، پساسرمایه

سجا متفاوت )هایی شگفت و صورتبههم هست، آن هم  یپساکنز، یپسافوردمدرن، کالنشهر پست
تواند شش کند که مییک چارچوب پارادایمی معرفی می عنوانبهآنجلس را (. سجا لس147،8:2000

ای را ایجاد کند. های سازندهها رفت و برگشتگفتمان او را یکپارچه گرداند و در مراتب گوناگون در میان آن
ا ملزم به دنبال کردن ردپای آن هستیم. تواند محل بحث باشد به همان اندازه ماین ادعا به همان اندازه که می

نوین شهری است، که از این منظر  یندهایفرآی دستگاه اجتماع" در آنجلس بدون هیچ شکی "سازندهلس
سازند از ریخت، پراکنش و انقطاع را می گونه شناسیی نظم فضا است. این شش گفتمان یک آشکار کننده

 های موضوعات شهری و تحلیل.ریخت
 : نوسازی اقتصاد ژئوپولتیکی شهرنشینی.*ر پسافوردی و صنعتیکالنشه

 شهر.سازی فضای دولت یجهان :†وطنیجهان
 : نوسازی ریخت شهری‡شهربیان

 های اجتماعی.تکهچندنگری و دوباره سازی تکه: کالن*شهر فراکتالی

Flexcity * 
Cosmo polis: † 

Exopolis ‡ 



 : تحت امرگرفتن فضا در وضعیت پساکالنشهری.†الجزایر انزوامجمع
 کردن ایماژهای شهری.از نو درست: ‡یشهرباز

رود تا یک شاهکار و یک کار روشنفکری تمام عیار است و از طراحان شهری انتظار می پساکالنشهر
 پردازد دقت نظر بیشتری مبذول دارند.این کتاب که به نوسازی ریخت شهری می 8دست کم بر فصل 

 آراجون آپادورای
ناظر نظری بیافکنیم، و با توجه به بحث مناظر دگرکجایی، که سازی می مضموندرنهایت، وقتی به ایده

هایی از مناظر که به شویم که ارتباطی هست میان این مباحث با گونهدرفصل قبل اشارتی رفت، متوجه می
زده این است که آن را به مناظری منسوب قصد من از به کار بردن لفظ خواب موسوم هستند. §زدهخوابمناظر 

گونه هیچ حالدرعینی بنیادین برآمده از تغییرات بطنی رشد اجتماعی هستند. این مناظر صورتبهکنم که 
، و واحددرآناند. اما ارتباط مستقیمی با توسعه و ریخت شهری ندارند و به شکلی اتفاقی بالیده و پدیدار شده

گذارند. این معرض نمایش می وجوهی از زیباشناسی را به لحاظ شکل، بافت و کالبدشان به زمانهم طوربه
( بازنمایی شده است. مطابق با نظر آپادورای" جهانی که ما امروز در 2000) یآپادورافرآیند به خوبی در کار 

کنیم ریزومیک است، حتی شاید بتوان آن را شیزوفرنیک توصیف کرد. از نگاه نظری فاقد عمق آن زندگی می
، ها وجود دارد تک سویهشناختی که میان فرد و گروهی رواناست، فاقد شور و شوق و همدلی است، و فاصله

آپادورای ) بانندیگرهایی الکترونیکی و مشابهی است که همه با آن دست به پر از اوهام یا حتی کابوس
در وضعیتی که مربوط به "دیگری" هستند، حاصل آشفتگی  دگرکجاها(. نظر فوکو چنین است، که 2000:9٥

ها دارای مناظری د نموده، و اینداری به اشتباه با خط کشی میان مکان، اقتصاد و فرهنگ ایجاهستند که سرمایه
فاقد ارتباطی روشن با کلیت فضای  کلبهی توصیفی سنتی خود ندارند و ربطی به زمینه کلبههستند که 

شان نمونه مثال  شوند، که های ریزومی پدیدار میاند هستند. در چنین وضعی شکلاجتماعی که از آن برآمده
ی بذر، و به همین کند آن هم از یک دانهفقط بر سطح زمین رشد میدر طبیعت جایی است که گیاه نه تنها 

وابسته است، رشد حالت ریزومی غیرقابل  شهیرکند، بلکه بر خالف حالت رشدی که به شکل رشد و نمو می
بندی آپادورای از جریان کند. گونهبینی است، مثل کاری که بامبو در جریان رشد میکنترل، هدایت و پیش

 نگار.نگار، و ایدهنگار، تجارتنگار، فن، رسانهنگارگیرد: قومسازی شده، پنج بعد را در برمیهانیفرهنگ ج
دارای مراتبی از نزدیکی است با  طورهمین" و یمنظرنگاری "ی "نگار"، ارتباطی معنایی دارد با واژهواژه

نیازشان  صرفا  آورند و و منفرد سردرمیهای تک ارزشی از دل برنامه معموال  هایی ریخت و مکان. چنین محیط
لغات مد باشند. آپادورای تعاریفی که از فرهنگهای باسابقه تاریخی بنا شدهکند که در مکانبه این کفایت می

Fractal city * 
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 کند چنین است.نظر خودش ارائه می
ثل شدن هستند، م جاجابهمنظرنگاری پدید آمده به دست افرادی که در جهان ما در حال نگار: قوم

 جایی.های درحا جابهمهاجران، گردشگران، کارکنان مهمان، و سایر افراد گروه
، در هر لوتکتک و بندی جهانی و سیال، در بحث فناوری، که در هر دو بخش فناوری های: پیکرهنگارفن

و دو بعد تکنیکی و اطالعاتی، درحال حاضر با سرعت بسیار باالیی در حال حرکت است و در این سرعت 
 ریزد.را در هم می مرزهاحرکت 

بسیار بسیار رازآلود و مبهم است. منظرنگاری برآمده  یسازیسپهرجهاندر  هیسرما: تمایالت نگارتجارت
های پولی" با سپردهافتد. امروز "کالناز چنین تمایالتی بیشتر از هرزمان دیگری سریع و متفاوت اتفاق می

رایج  کامال  یی هستند و فضاهایی برای خرید اوراق بهادار جهان جاسرعتی غیرقابل وصف در حال جابه
 اند.شده

ای و ظرفیت باالیی که فضای زیاد تولیدات رسانهاصلی اشاره دارد، یکی حجم دهیپد: که به دو نگاررسانه
 یوهایاستودهای تلوزیونی، ها، مجالت، شبکهروزنامهاست )کار پدید آورده مجازی و الکترونیکی برای این

سازی(، که درحال حاضر با سرعت در حال رشد هستند و تمایالت فردی و گروهی را جهت دهی فیلم
 هاست برای جهان.این رسانه یماژسازیاکنند، دیگری می

های سیاسی چرخهکنند که در جریانساخته شده، به سمتی حرکت می یماژهایا تسلسل: نگارایده
نگار، خشی از قدرت دولت را به شکلی ایدئولوژیک تسخیر کنند. فرهنگ ایدهمتصل و دنباله دار تمام و یا ب

هایی مثل آزادی، رفاه اجتماعی، کند تا از طریق ایدهبینی روشنفکری را درونی میهمیشه بخشی از جهان
ی مرشد و راهبر اصلی یعنی دموکراسی، ثبات حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، نمایندگی، و ایده

 هایش را تضمین کند.ینگارایده
 (.9٥،7:2000)آپادورای 

 فوکو
هستند.  دگرکجاهامباحث علوم اجتماعی ورود پیدا کرده،  که بههای ارائه شده بندیترین گونهیکی از جذاب

که در سال  زهایچنظم های میشل فوکو خارج شده است، در کتابی با عنوان دگرکجا مفهومی است که از گفته
" است که دگرفضاهای سخنرانی فوکو با عنوان " ها بسط یافتهبه انگلیسی منتشر شد. در اصل این ایده 1966

ی سارا ( مورد بازبینی قرار گرفت. مقاله1993فرهنگ )گردآوری معماری  در کتاب جین اوکمان با عنوان
دی است که این مفهوم را در دل پیوندهایش با مورچاپلین "برهوت دگرکجا" که درکنار این دو کتاب، پژوهشی

او همچنین بر این نکته  (.2003، نگاه کنید به راتمن 26ط ش است )وگاس مورد مداقه قرار داده شهر الس
ی موردی است که بیش از چهل سال روی آن کار شده. آنجلس دراین خصوص نمونهکند که لسمی تأکید

هایی مثل راینر است و با کارهای چهره 196٥آمریکایی تام ولف در نویس این حرکت کارهای رمان مبدأ



" همچنین در عنوانبندی کتابی *کجای "کالنیابد. واژهبنهام، ادوارد سجا، ادوارد رلف، مایک دویس ادامه می
خورد. اهمیت فوکو درمورد است به چشم می( نوشته1993آنجلس )جنکس که چارلز جنکس در مورد لس

ی "دگرکجا" و "دگرکجاشناسی" استفاده گرکجا برکسی پوشیده نیست و که اولین کسی که از دو واژهمفهوم د
حال جنکس درانتها تنها یک ارجاع به فوکو داده است. مفهوم دگرکجا همچون بسیاری کرده اوست. با این

هوم روشن و سرراست اند فاقد یک معنا و مفدیگر از مفاهیمی که فیلسوفان متاخر فرانسوی به دست داده
این  عمدا  کند که فوکو باره مطرح میاست، و درک آن درگور تقال و عرق ریزی فکری است. چاپلین دراین

داشته است:"تولید مفهومی که در یک بستر فازی صورت گرفته است... قطعیت نگهمفهوم را در وضعیت عدم
(. راس کینگ هم 342:26ف و روشن باشد")طـ ش این امکان را به او داده تا تفسیرش فاقد یک تعریف شفا

 کنند:هایی را بسط داده که با کار فوکو ارتباط پیدا میایده
المقدس فردوس دانست. بیتهای مکانی میمراتبی مجموعهی سلسلهوسطی را عرصهمیشل فوکو، قرون

مراتبی، گالیله این فضای سلسلهو راه و خیابان میدان داشت. درمقابل  خانهبر کلیسا، برینی بود که عالوه
ای بر آن ها در آن نقش گرفته باشند، حالتی شبکهمراتبی از مکانفضای نو را مطرح کرد، که جای آن که سلسله

حاکم بود:"فضای پایگاهی". این فضا در مدرنیته جایگاه خود را پیدا کرد و همراه با تولید صنعتی مواد و 
ی طبیعت را درنوردید. اما مشخصات فضایی در تجربه یمرزهایافت و کران گسترش مصالح به شکلی بی

 صورتبهای که در تضاد با چنین حالتی قرار دارد که وضعیتی"دگرکجا"یی است. فضای زیسته امروزین آن،
 شود.جمعی برای زندگی و استفاده به شکلی "واقعی" تولید می

 (.123:1996)کینگ 
، یمراکزتوانبخش ها،، گورستانتئاترهاها، ها، زندانها، باغهای مختلف این فضاها عبارتند از موزهگونه

شان و شکل ی خاصی که در روابط اجتماعیها و... . هریک از چنین مواردی در نحوهها، کتابخانهبیمارستان
وجود دارد قابل تعریف هستند. و گنجایش رفت و آمدی که در فضایشان  فردشانمنحصربهزیباشناسی 

داند که نگاه اتوپیایی را تبدیل به ی عطف رادیکالی میرا نقطه 1960های نظری در طول دهه چاپلین چرخش
مدرنیته بود. چاپلین، معنای دگرکجا ی پستسازی شدهنگاه دگرکجایی کرد. دگرکجا در اصل پارادایم مناسب

داند. او وگاس، ضامن تجلی جذابیت امر مبتذل میهر السهای آن در شرا از مسیر بررسی مصداق
زیباشناسی کردن "دیگری" را در بحث معماری مکان جزوی از ساختار اجتماعی و فضایی دگرکجا قلمداد 

ی خاص خود را پدید آورده، از این رو های روزمرهکه کیفیت دگرکجاستکند:"الس وگاس از این رو یک می
 (.347:26ش ط )ی زیست روزمره قرار گرفته"از زندگی شیوه یک دگرکجاست که بیرون

ی فوکو اما بیشتر به خاطر داشتن ارجاعات تاریخی است. فوکو کشف گالیله را اهمیت مقاله
وسطی جای  قرونداند. از قرن شانزدهم به بعد، فضای )درونگرای( ی فضا در قرون وسطی مینامهانحالل

گرایی ی گذشتهکران نوین داد. درچنین کشاکشی در قرن نوزدهم، عقدهگرا و بیخودش را به فضای برون
شناختی بودند که انرژی دادند را گرفت و منابع اسطورهگریبان دیالکتیک نیروهایی که به فضا شکل می

Heteropolis * 



های فضا سخن به میان ن چفد و بسطکردند". در این وضعیت فوکو از تنظیم کردمی تأمینبرنده را پیش
ها توصیف هایی از مکانای و درختی، همچون مجموعهآورد و محالت را مسلح به ساختاری شبکهمی
ی جایی که ما به وسیله-(. فوکو توصیف مورد نظر خود را از دگرکجا نه یک گذار421:1993فوکو کند )می

، پالژهاها، فضاهایی مثل رستوران) یعرفو نه یک مکان  -بندی کردن از یک مکان به یکی دیگر برسیمگونه
ها و غیره( و نه حتی فضاهای بومی. دگرکجا نزد فوکو، فضایی است که جامعه ها، کافهها، ایستگاهفرودگاه

کند. از این منظر دگرکجا، مفهومی است در مقابل اتوپیا چرا که بر خالف اتوپیا، دیگری را در آن محدود می
هایی که در باال ذکر ی کیفیاتی گزینشی است از آن مصداقیک فضای زیسته شده است و دربردارنده دگرکجا

توان به سادگی متوجه شد تا از این طریق به یک تنظیم منحصر دست پیدا کند. با توجه به تمامی این موارد، می
یک ویژگی مشخص  دگرکجاها شود، اما تمامشد که دگرکجا از فرهنگی به فرهنگ دیگر دچار دگرسانی می

ی نو است. فوکو این هایی خصوصی هستند. این ویژگی بارز زندگی جمعی در هزارهدارند، اینکه اجتماع
کشند که خالف عرف افراد نام نهاده" که در آن افرادی نفس می دگرکجاهای انحرافهای خصوصی را جمع
دهد تا ازآنجا که در این ها این امکان را میین فضاها به آنکنند و بودن در اسال به باالی جامعه رفتار میمیان

ها، فضاهای مستعمراتی و (. او از گورستان423:1993فوکو کنند )محدوده یک زندانی هستند، متفاوت رفتار 
 کند:توصیف می گونهاینهایی را برد. فوکو سازوکار حاکم بر چنین پدیدهدگرفضاها نام می عنوانبهغیره 

شود، دو قطبی کردن عرصه است. برای ، که دوام کلی فضا را موجب میدگرکجاهاملکرد در یک ع
رسیدن به چنین وضعیتی، دگرکجا ابزاری است برای سالخی کردن فضا و منزوی کردن قطعات آن. این کار 

گیرد. در کردن برای فضا و افزودن مقدار بیشتری واقعیت به فضا صورت می یرسازیتصوی همچنین به وسیله
ی برساختن یک دگرفضا را بر عهده دارند. چنین فضایی بسیار با دقت چیده ی دوم، دگرکجاها وظیفهوحله

ی مقابل حالت اتفاقی فضای اجتماعی است. فضای اجتماعی در شده و حالتی بدیع دارد، که درست نقطه
 .آیددستی به نظر میمقابل دگرکجا از قدرت کمتری برخوردار است و دم

 (.42۵:1993فوکو )
های بسیار بوده کردن شهر برای مدتهای اصلی طراحییکی از بخش گونه شناسیکه دیدیم،  طورهمان

ی های مابعدالطبیعه مانند چرخهها به کار گرفته شده. از ساحتدر بسیاری از ساحت گونه شناسیاست. 
بندی دگرکجاها نزد فوکو. کالبدی مثل کار کریر برای اجزا معمارانه و تا گونه زندگی گدس تا در بسترهای

برای ما یک ابزار تفکر، روش  گونه شناسیچیزی که در این نقطه برای ما روشن شده است، این نکته است که 
نگ لغات ها ایجاد کنیم و فرهتحلیلی و راهی برای دسته بندی است، تا از این طریق یک نظم برای پدیده

ها دارای موارد ی نو تدوین کنیم. بدون شک تمامی اینمناسبی برای وارد شدن به بحث در مورد فضاهای هزاره
ها زانو بزنند تا به سطح قابل قبولی از استفاده برای تاویالتی نو هستند، و طراحان نه تنها باید برای فهم آن

ریابند که افق نگاه شهرنشینی را ساخته است. در این نقطه بایست که سرشت امیالی را دعقالنیت برسند که می
ی خود طراحی شهری را رفته تا چگونگی اندیشیدن درباره فراترروم تا از این اصول کلی من به سمتی می

طراحی شهری همراه  عرصه گرایانعملمعنی خواهد بود اگر با شناخت بسیاری از بررسی کنم. این مسیر بی



ها از مسیر طراحی شهری و دانش طراحی شهری نپردازد که قصدشان ایجاد فضایی یدات آننباشد و به تول
کادمیک بوده است. غیردگرکجایی از خالل تخصص گرایی و آموزش آ



 فصل دهم
 گرایانعمل

 

های جمعی است، و تخصصی کردن یکی دیگر از آن ایدئولوژی
. تخصصی کردن با چراغ خاموش نوظهوری متعلق به یک طبقه
مثابه پارادایمی مشروع ی خاص را بهی یک طبقهحرکت کرده و اتوریته

ی نوظهور یک شاخه از فرهنگ بورژوازی است جا انداخته... این طبقه
تاریخی و  صورتبههایی که که کارش این است که از تمامی داشته

ازی شده سی فرهنگ خصوصیاند یک سرمایهجمعی تولید شده
 تدارک ببیند.

 (19:1979گولدنر )

 ی فرهنگمقدمه: سرمایه
دانش( در فرهنگ )ی ی عمده در تولید سرمایهقصد من در این فصل، این است که بحثم را روی دو مقوله

پردازم که میان تخصصی ی طراحی شهری محدود نگه دارم. در این نقطه من به مثلثی از روابط میحوزه رشته
یک فعالیت چریکی و اجتماعی بپردازم. اقدام عملی در حوزه طراحی  مثابهبهنشگاه و طراحی شهری کردن، دا

ها( استاد تمامموجود )ی علمی های دانشگاهی آن هم با آخرین درجهشهری، امروز به تمامی در تیول چهره
موجود درآمده، که های ی بررسی پروژهدر آمده است. امروز آموزش طراحی شهری به تمامی در چنبره

خواهد نیروی کار متخصص از دانشگاه بیرون بفرستد. من در این نقطه سعی خواهم کرد که مضمون می
 یترعیوسخودم را بسط دهم و به جایی برسم که طراحی شهری را از این جایگاه ترفیع داده و آن را به بر بستر 

ی علمی بتواند روی پای خود بایستد. بنابراین ین رشتهاز امور اجتماعی و فضایی سوار کنم تا از این طریق، ا
ای برای تحصیالت طراحی شهری پیچیده شود، سعی من این است تا با در این فصل، جای آنکه نسخه

را  یترطیبستری از مالحظات بپردازم و مبانی ی وسیعهای عملی، به پهنهکنارگذاشتن جزئیات مربوط به پروژه
 (.2001و  الف 1994د به کاتبرت نگاه کنیکنم )لحاظ 

برای رسیدن به این هدف، الزم است تا به تشریح عمقی چهار دسته از روابط بپردازیم. یکم، ما باید به 
ی آن برای هدایت جامعه برسیم. دوم، ما باید مداخالت تخصصی و رابطه اقتصاد سیاسیدرک صحیحی از 

دانش باشیم. سوم، ما نیاز داریم تا به یک موضع  متوجه جایگاه انحصاری متخصصین در تولید نظام



 ییآوردهادستتخصصی برای تولید فضای اجتماعی در محیط ساخته شده دست پیدا کنیم. درنهایت، امروز 
هایی برای طراحان ها که دارای آموزهی محیطدردسترس است حاصل از اقدامات علمی بر روی مجموعه

 شهری هستند.

 مداخالت تخصصی
ترین ی پرباری در علوم اجتماعی است، و بسیاری از مهممتخصصین امروز خودش شاخه شناسیهجامع
، جانسون 1972، الیوت 1969، اتزونی 19۵8یانگ است )مند کرده پردازان این رشته را به خود عالقهنظریه

 (.1994سون ، فرد1988، آبوت 1983، دینگوال و لوییز 1982، دربر 1977، الرسون 1977، الیش 1972
های مرتبط با زندگی شهری، نه تنها باید یک ابزار غیرسیاسی برای ایجاد ثبات در جامعه باشند، تخصص

های خیرخواهانه منجر دوستی که به حرکتکه باید یک نیاز طبیعی قلمداد گردند بر مبنای اصول نوع
خارج از کنترل زمین شهری  یوندهایپهسلسلشوند، تا از این طریق بتوانند ثبات و قرار اجتماعی را بر می

ها امروز بخشی جدانشدنی از واقعیت همین جامعه )ناپایدار( هستند. اعمال کنند. در عوض تخصص
خواهی را آموزش خواهی هستند. این تمامیتها در کلیت این تمامیتگریها مسئول برخی از سلطهتخصص

های کنند، این چرخهی ایدئولوژیک پشتیبانی میصورتهبسکوالر، انحصارگرایی بازار و فساد پشت پرده 
ها وابسته به دستکاری در ها در بسیاری از عرصهگیرند و دوام آنایدئولوژیک مشروعیتشان را از خودشان می

 هایگذاراستیسشود و های فردی به سادگی گرفته مینفس کنش جهینتدموکراتیک است. در  یروندها
معطوف شوند تا از این طریق مشارکت افراد مستقل در  اثرتریبها در مراتب کنند که اثرات این کنشکاری می

برای  صرفا  های شهری نویسد:" بسیاری از تخصصمی نهیزموی در این یهای شهری کم شود. دانلسیاست
از بین  هایسازمیتصمدر های جمعی و مشارکت مردمی را اند که اثر تاریخی سیاستاین پدیدار شده

 (.112:1980وی یببرند")دانل
داری در اتفاقی که مسیری مشابه را با آنچه در باال آمد طی کرده است، ظهور علم مدرن و نقش سرمایه

ی هم ایجاد شده که نتیجههای مدرناصالت بخشیدن به آن است. در همین رابطه بازاری از تخصص
گر وارد کار شدند. این نقش تنظیم عنوانبههای تولید/مصرف جریان چرخه ی اثراتی هستند که درمجموعه
ی کتاب از آن با عنوان "مواد ( در مقدمه19۵2) یپالونداری بود، و مثال در نظام سرمایهداد یگانه و بییک رخ

و پول است، یعنی آورد. مواد واقعی از نظر او، زمین نیروی کار جعلی" در مقابل مواد واقعی سخن به میان می
شوند. این روابط به شوند درحالی که دراصل برای فروش تدارک دیده نمیعناصری که در بازار مبادله می

ها را با تولید ی معنادار تخصص. این جدول همچنین رابطهاندشده، نمایش داده 13شکلی واضح در جدول 
داری، روابط اجتماعی و سرمایهدر درون جوامع کند.اضافی و بازتولید نظام طبقاتی جامعه ثابت میارزش

ها هستند، یعنی یک موضع از باال به پایین ایدئولوژیک. ی تخصصشهروندی هردو تحت سلطه
ی با ارائه ازهاینآورد که این ساختن و کم کردن از استقالل افراد، نیازهایی را پدید میگرایی از راه مطیعتخصص

های گری و اعمال چارچوباین موضع مدام از مسیر تفتیششوند )فع میخدمات تکنیکی و تخصصی مرت
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ساده و قابل فهم  فورا  های اصلی آن نگاه کنیم، این روابط که بسیار هم به نظر پیچیده هستند، وقتی که ویژگی
سازی"،"ساختار گری"، "هژمونی"،"استثمار کردن نیروی کار"،"خصوصی"سلطهمثال  شوند می

 ای ساالری".بوروکراتیک"،"خردگرا"، و یا"حرفه
ی سال گذشته بخشی جدانشدنی از تاریخ هستند. جامعه 200مداخالت تخصصی از طرف دیگر، طی 

، و بخش بسیاری از اندبودههای تغییرات در گیر ی، با چرخههای اجتماعمتخصص همچون سایر ارگان
ی گوییم و سرتاسر جهان را هم فراگرفته است، نتیجهظواهر اقتصادی که امروز به آن توسعه نامتوازن می

ساله امروز شاهد آن هستیم که در بسیاری از این دوران دویست در پایانگرایی است. مستقیم تخصص
ای را هم به خود ویژه گاهیجااند های نوظهور پدیدآمده اند که توانستهقسام تخصصجوامع، انواع و ا

فاقد بخش خصوصی  کلبهسوسیالیستی مانند روسیه و ویتنام که  یکشورهااختصاص دهند. امروز حتی در 
 های ایدئولوژیک در این زمینه هستیم، و بازارهای از تخصص در این کشورها نظیرهستند، شاهد چرخش

کادمی معماران بریتانیا( پدید آمده که بیشتر اهداف  است )مثال  غربی موجود  یکشورهاآنچه در  رویال آ
کند. در بیست و پنج سال گذشته شاهد آن بودیم که همسو با تغییرات وضع اقتصادی و سیاسی را دنبال می

ی خدمات هماهنگ نوین عرضه سابقه خودش را با این بازارگرایی جدید با سرعتی بیسیاسی جهان، اصناف
به نفع سرمایه تنظیم  زمانهم طوربهکرده است. این یک ایدئولوژی تازه است که بخش خصوصی و عمومی را 

شود. برای این منظور شرکتی کردن همه چیز مدنظر قرار کند و این کار با ترویج مصرف بیشتر انجام میمی
 رایی مالزمان اصلی کار هستند.گگرایی جدید در کنار تخصصگرفته و اصناف

ارتباط میان  در خصوص( در کانادا 2000مارشال )که  در یک مورد پژوهش قابل استنادی
ی مورد انجام داده، ما شاهدیم نمونه عنوانبهریزی کانادا کردن و بر روی نهاد برنامهو تخصصی ییگرانواصناف

 شود:مراتبی انجام مینظم و سلسلهکه شرکتی کردن امور جامعه در درون یک استراتژی م
شرکتی ببینیم. توانیم در مقیاس فوقی نظام سیاسی و اقتصادی، امروز میدر جامعه را در الیه مداخله

گیرد زایی و اتحادیه سازی برای کارگران صورت میهای خاص و بازار، تحت لوای اشتغالمداخله در بخش
ها را شرکتی کردن در مقیاس کوچک . و مداخله در تک شرکتشودکه به شرکتی کردن متوسط شناخته می

 شود.نامیده می
 (.3:2000)مارشال 

 دهد:توضیح می گونهاینگرایی را مارشال تفاوت اصلی میان شرکتی کردن و اصناف
ی تمایلی است که پیش از این وجود اصنافگرایی یک انشعاب از شرکتی کردن است، که آن هم نتیجه

سازی و سیاست گزاری انجام یافته از مسیر تصمیمیافته. این مداخالت سازمانمداخالت سازمان داشته برای
گرایی برد، اصنافبازی کار را پیش می(. اما هرقدر که شرکتی کردن با بورس2۵9:1982 تریشوند )شممی

یر این یکی در همین دهد. قدرت و تاثگزاری انجام میسازی و سیاستمداخالتش را از راه سنجش، تصمیم
 است.

 (.71:2000)مارشال 



برداری ژرفناکی ی بهرهگرایی منجر شده، نتیجهچنین چرخش و گزینشی که به روی کار آمدن اصناف
ها ی باریکی از استراتژیاست از ایدئولوژی که در این نقطه تولید شده است. شرکتی کردن از آنجا که بر پهنه

سیاسی است. این  یروندهااکنون به دنبال وارد شدن در گرایی همورد. اما اصنافاستوار بود چندان دوام نیا
تواند به کاهش ( می1997سول )ای برای انحصاری کردن است، به زعم رالستون امر از آنجا که خود ابزار تازه

 های شهریسازیبه قلمروی شهری و تصمیم اصنافهای گزاریدموکراسی بیانجامد. رسیدن سیاست
 تواند تاثیری بر کلیت جامعه بگذارد.می

اش غربی، دولت فدرال کانادا با حسن نیت همیشگی یکشورهابرای مثال در زمان بحران مالی مانند اکثر 
ها بکاهد. مارشال ها واگذار کرد تا از این طریق از هزینهبخش خصوصی را وارد کرد و شهرداری را به آن

گرایی و تخصصی کردن توانسته گیری از ایدئولوژی اصنافدهد که دولت فدرال کانادا با بهرهتوضیح می
حاکمیت فدرالی را ایجاد کند که از این رهگذر دستی هم بر آتش تجارت داشته پذیری از حالت انعطاف

گرایی راهی است تا به کمک آن بتوان ساختار رسد که اصنافباشد. مارشال در ادامه به این بحث می
ت گیرد که از آنجا که تخصص راهی است برای مشروعیمی جهینت گونهاینمراتبی را دور زد و در پایان سلسله

 گرایی قلمداد شود.تواند ابزار مناسبی برای اصنافبخشیدن به تغییرات، می
های مداخله همگی سعی دارند تا از مسیر توان به این نکته پی برد که استراتژیها میاز تمامی این بحث

نند، ریزی شهری تغییرات مورد نظر خود را اعمال کی بدون سمت و سو مثل برنامههای خردگرایانهتخصص
گری کنند مگر دست بردن و مداخلهگر این موضوع باشد که متخصصین کاری نمیتواند بیانکه در واقع می

از مسیر تخصصی جامعه را  کندتیمگرایی جدید سعی اصناف یدئولوژیادر زندگی جمعی. اما از آنجا که 
ها را در پی و دفاع کردن از آن کنند که حراست، ابقا،ای پیدا میها اهمیت ویژهمدیریت کند، پس تخصص

 صورتبهدارد. برای انجام چنین کارهایی تسخیر نظام دانش امری است ضروری و من در ادامه سعی دارم تا 
 ی انجام آن را شرح دهم.مختصر شیوه

 تخصصی کردن نظام دانش
ت، از ارتباطی که با کنند. از راه دولهای تخصص، اعتبار و نفوذ خود را از سه منبع اصلی کسب میشبکه

گذارند. که از طریق سومین منبع اعتبار که همان احتکار سرمایه دارند و از مسیر تاثیری که بر آموزش عالی می
توانند امتیازاتی را برای دانش رمزنگاری کردن آن و انحصاری کردن حق آموزش دادن است، متخصصین می

ها وابسته کند. در تمام طول تاریخ، نقش قشر نخبه در بسیاری آن خود ایجاد کنند که نظام انباشت سرمایه را به
ها( بوده در جهت نظارت بر جامعه. انحصاری کردن دانش )از طریق رمزنگاری کردن و یا دیگر راه از جوامع

ما ی کلی ااست. نکته بودهمرسوم  کامال  های آمریکای التین این امر ها، و تمدناز سومریان تا مصریان، چینی
با تحوالت برآمده از دموکراسی لیبرال و مدرن، و به موازات توسعه سرمایه،  زمانهمدر این جا، این است که 

، دانش نیز همواره درحال بازتولید و بسیط شدن است. ینهادهای نوین بازتولید نیروی کار و پاگرفتن شکل
ن اجتماعی، ارتقای سطح بهداشت، آموزش و های مسکشدند مگر با برنامهی انباشت فتح نمیهایی تازهافق



شدن ظرفیت اجتماعی برای انباشت هرچه بیشتر شدند. در  نهیشیبپیشرفت فناوری، که همه و همه منجر به 
های ملغی کردند و محدوده کلبهاجتماعی حالت طبقاتی سنتی جامعه را  یندهایفرآجایگشتی دیگر، این 

شد بر جامعه اعمال کرد. ی صرف، پایگاه اجتماعی، و خرافه پروری نمیکنترل را دیگر از مسیر قدرت اقتصاد
ارتدکسی از جامعه را مورد  لیتحلدارد تا داد دو روند بسیار موثر بوده که ما را برآن میقرن بیستم شاهد رخ

رخص بازبینی جدی قرار دهیم. اولی، وقوع دو انقالب کمونیستی بزرگ در روسیه و چین است، که منجر به م
ی بورژوازی در جوامع غربی از دل دانشگاه است که شدن کامل مفهوم سنتی طبقه شد. و دیگری ظهور طبقه

ی نویی، به آرا و ی چنین طبقهبا سرعت موانع سنتی میان طبقات را درنوردید. اما باید درنظر داشت، که ایده
ی کارگر ی جدید از دل طبقهایجاد یک طبقهاز لزوم  1870گردد، که در های میخائیل بوخائین بازمیاندیشه

گفت. در همین دوران، ضرورتی دیگر مطرح شد که ریشه در تفکر در درون دولت سوسیالیستی سخن می
ی ی کارگر نخبه ایدهگیری از مهارت بود، که منجر به آن شد تا طبقهسرمایه داری داشت و آن هم لزوم بهره

یجاد کند. تکنوکراسی، بوروکراسی و روشنفکری از دل همین جریان تخصص مختص به خود را ا یسامانه
بریجز -بروساست )ارتدکسی آن بسیار شایان توجه  در معنای طبقهها با مفهوم اند که ارتباط اینبیرون آمده

روشنفکری و ی (. گولدنر در متن کالسیک خود، آینده198۵، کارتر 1979، رانگ 1979، گولدنر 1979
دانش( و به بحث فرهنگ )ی پولی و سرمایه هیسرمادهد میان قیاسی را انجام می ،نوین طبقهظهور یک 

برداری تعریف گردد. که این قابل بهره یدشدهیتولی یک پدیده عنوانبهپردازد که سرمایه باید می بارهدراین
کند، که بحث را مطرح می ، اینسرمایه فرهنگی شود. او دربارهبرداری هم منجر به کسب عایدی میبهره

اقتصادی بیانجامد، که در اصل تولید و انباشت  ارزشتواند به ایجاد نمی لزوما  ی دانشی تحصیل سرمایه
 فرهنگ اهرمی است برای نظارت و هدایت جامعه. هیسرما

داری است، انحصارگرایی که در تجارت و ی سرمایهی تن توسعهانحصارگرایی بخشی اساسی و پاره
آید( و و در اینجا حالتی از قدرت پدید میشود )گیری میگزاری همسو با انحصارگرایی در دانش پیمایهسر

ی اجتماعی نوین است. در هر حال اما، درک شکل اجتماعی که در درون چنین جزو ضروریات این طبقه
قتصادی است، مسئله ساز ی مورد نظر گولدنر حائز مراتبی از قدرت سیاسی و اگیرد که طبقهوضعی قرار می

کند که اعمال قدرت از طریق سرمایه پولی به هرحال راهی است. گولدنر در این زمینه به این نکته اشاره می
است جدای از هرشکل قدرت دیگر:" استخوان بندی کلی حالتی انحصارگرایانه دارد، که در جهت ساخت 

 (. فارغ از این7:1979است )گولدنر موکراتیک کند، این وضعیت پیشادقدرت در شکل یک نظام حرکت می
موضوع، شکل خاصی از قدرت/دانش وجود دارد که با یک ساز و کار وکالتی به ابزاری در دست دولت بدل 

های توانیم چرخهشود تا از این طریق سازماندهی مورد نظر خود را اعمال کند. با نگاه به کار مارشال میمی
ی خود دارای سرشتی سیاسی نیستند، و در هسته لزوما  درک کنیم. مداخالت تخصصی  ای را از این پدیدهتازه

هایی ها ماتریسپایان هستند که در درون آنبی ییوندهایپسلسلهبا  ییروندهابه شکلی قوی معنایی هستند:" 
شکل از استعمار و رسد. در مرکز فرآیند هرهایی از یک نظام معنایی به انطباقی با جامعه میشاخصه عنوانبه

کند. ی را درست میفردمنحصربهای از دانش یک حالت زبانی خاص وجود دارد که نظم انحصارگرایی حوزه



این زبان خاص و برساخته، جزو الزامات و تخصصی یک شرکت است. ترکیبی که گولدنر برای پرداختن به 
 نویسد:است و او در این مورد چنین میبرد "فرهنگ انتقادی گفتمان" این زبان برساخت شده به کار می

دستگاهی از قواعد که در روندی تاریخی شکل گرفته، گرامری برای یک شکل از گفتمان... که ساختار  
ی ی خاص تعلق دارد. ایدئولوژی متعلق به طبقهدهد، و به یک طبقهیک ایدئولوژی را بدیهی جلوه می

های تکنیکی بخشی دئولوژی گفتمانی است. که زبانروشنفکری و متخصصین به این اعتبار، یک ای
کنند، شوند و جای زبان گفتار معمول را پرمیجدانشدنی از آن هستند که در جوامع متخصص جمعی می

ی زیرین زبان شوند، که ناپیداست و در الیهی فرهنگ انتقادی گفتمان گرفتار میبا این کار در ورطه هاآن
 .کندتکنیکی مدرن حرکت می

 (.1977، همچنین نگاه کنید به الدمان 28:1979)گولدنر 
ای و تخصصی است، به همان اندازه که یک زبان تخصصی، جزو ضروریات داشتن یک زندگی حرفه

 موجب تحصیل امتیازات مادی هم هست. چراکه از این طریق افراد از داشتن دسترسی به دانش سلب
کردن دانش، به شدت  یرمزنگارکند. چنین روندی برای شوند و دانش حالتی غیرقابل دسترس پیدا میمی

خالصه کرد: اول، اینکه این حوزه ارتباط  گونهاینتوان رئوس کلی موضوع را فرآیندی است سیاسی که می
کردن قواعدی  یرمزنگارن نزدیکی دارد با چند و چون مطالبات سیاسی و اقتصادی. دوم این که در درون ای

نهفته است برای هدایت و کنترل جامعه. سومین نکته اینکه، این گفتمان توان ایجاد امکاناتی را برای 
تواند بسیار به ایجاد ابهام های حقوقی میگذاری دارد. چهارم ترویج بیانات دوپهلو است، که در گفتمانقانون

نظام زبانی از آنجا دارای حالتی پیچیده و تودرتو است از (. پنجم، این 1984کالرک و دیر کند )کمک 
های مفهومی، های مختلف بازنمایی، چارچوبتکنیکی، گرافیکی، و بیان یکدهاشناختی، های زباننشانه

ای از شهروندان غیرقابل فهم است. اسکات چنین ی ارتباطی و غیره، برای بخش عمدهبرداری شدهمعانی گرته
ریزی شهری، توانسته با در دهد که چطور برنامهریزی شهری توصیف کرده و نشان میبرنامهوضعیتی را در 

ریزی، کدها و اقدامات رمزی ی نظریه و آموزش برنامهکه بار سیاسی دارند به وسیله ییرهایمتغقرار دادن لفافه
 (.187:1980اسکات کند )و غیره، معانی شهری را آنطور که قدرت سیاسی الزم داشته مبهم 

 تخصصی کردن فضا
سازند قالبا می طیمحای را در خصوص فضا و حرفه یکردهایروهای مختلف هایی که چرخهتخصص

هایی که هرکدام ریزی شهری، اما سایر تخصصهایی هستند از قبیل معماری، طراحی شهری و برنامهمهارت
وسعه امالک و مستقالت، مهندسی دهند ازجمله فن ساختمان، تهای جهت میبه شکلی به این چرخه

ها دارند. گیری این چرخهعمران و سازه، مهندسی ایمنی، معماری منظر...، سهم و مشارکتی جدی در جهت
ی اقدامات و تجربیات تخصصی، درانحصار بخش خصوصی است و یا از حمایت دولت چراکه مجموعه

دادی است ایدئولوژیک و یا رویکرد به شدت رخبرخوردار است که چنین شکلی از اصالت دادن به یک پدیده 
ای بر درست شدن شکلی از یک ایدئولوژی ها از سویی دیگر همواره دارای اثرات چرخهو سیاسی. تخصص



سازند و بوروکراتیک جایگاه اجتماعی خود را می یساختارهاو  روندهاسازی طیفی از هستند و با کلیشه
ها و اقدامات در ماند. این فعالیتدار بودن میهمواره مشروع به ادامه شدن یقانونفعالیتهایشان از مسیر 

ی تخصصی محیط و فضا، همواره ترجیحات دولت و یا هموار کردن مسیر انباشت اشکالی از سرمایه را حوزه
ی ارزش اضافی تا بیشترین حد ممکن است و دادن امتیازاتی است کنند. هدف اصلی گرفتن شیرههموار می

یافتن ریخت فضا را به دنبال رسد و شکلشود، به احداث بنا میی گسترش فضا، که از زمین شروع میبرا
ی خیلی طبیعی روند مصرف سرمایه آغاز صورتبههای حمل و نقلی، آورد و در نهایت با احداث شبکهمی
 شود.می

در جوامع غربی هستند،  ینیشهرنشهایی جدانشدنی از فرآیند معمول گذاری بخشزبان، گفتمان و قانون
های مرکزی ساخت ها مولفهشود. درواقع اینجایی که ساختار روابط اجتماعی و ساختار فضا ساخته می

کنند و ریسک آن را کمینه. هرانقالب در شکل تولید و ایدئولوژی هستند که بازتولید روابط تولید را هموار می
را تحت لوای  هاگفتماناکم متناظر بوده است که توانسته باورها و انباشت سرمایه، با انقالبی در ایدئولوژی ح

های ایدئولوژیک و ی فعالیتدهی دوجانبهیک افق تازه از توسعه و روابط اجتماعی بازسازی کند. سازمان
ی تولید و مبادله کاالیی را گیرند تا در نهایت چرخهاقتصادی مطابق با درجاتی در دستگاه دولت انجام می

موار سازند. سازماندهی و ساخت یک ماتریس فضا برای آنکه از چنین ساز و کاری پشتیبانی کند و ه
های به هم مرتبط را پدید آورده که با ای از تخصص، جمعیت شهرنشین را سازمادهی کند، بدنهطورهمین

 های محیطی" نامید.توان آن را "تخصصکمی احمال می
های تخصصی است که در واقع ضامن برجا ماندن آن است. در تی اصلی فعالیمجوز دولتی هسته

ی شود که هیچ شکل نمونههای علمی برای مثال برنامه ریزی شهری، کار به شکلی دنبال میبسیاری از رشته
یک تخصص، مانند  عنوانبهریزی شهری دیگری جز حالت رسمی آن وجود نداشته باشد. درواقع برنامه

به کمک  ییگرانواصنافی دولتی بیرون آمده است و بدون آن هیچ است. ز دل اتوریتهبه تمامی ا معماری،
هایش با دولت هرروز بیشتر بر میزان دخالتش در عملکرد جامعه در قلمروی نامهو پیمان هایاستانداردساز

ای از یطهتاریخی در ح صورتبهریزی شهری تخصصی است که افزاید. در این بین، برنامهسازی میسیاست
کند با هدف تحصیل ارزش اضافی از نیروی کار ر سازی ها برای دولت و یا بخش خصوصی کار میسیاست

ریزی شهری در بسیاری از کشورها نظیر بریتانیا، در دل بخش ی خدمات تخصصی رایگان. برنامهمبنای ارائه
 کند.دهنگان زمین خدمات رسانی میگیرد و به توسعهخصوصی جای می

های محیطی همگی به دنبال ایجاد ماتریسی از نتیجه گیری کرد که تخصص گونهاینتوان رفته میهمروی
فضا به همراه روابطی خاص اجتماعی هستند تا ریختی پدید آید که در جهت ه توفیقات روزافزون سرمایه 

 (.27نگاه کنید به ناکس ط ش باشد )
هایشان، ایدئولوژی فرم را در پیوندیدر درون روابط و همریزی شهری معماری، طراحی شهری و برنامه

 ازهایناند که به نفع ایدئولوژی قدرت عمل کند و جوابگوی اش جوری درست کردهدوبعد اجتماعی و کالبدی
برای رسیدن به یک بدنه از دانش و  هاکوششی برای بازتولید ادوات تولید باشد. شکست مداوم مجموعه



های گر )برخالف تخصصبرای طراحی شهری برای پدید آوردن تخصصی غیر مداخله اتذبهقائمنظریه 
این عرصه پدید آمده است که سه فاکتور  گرایانعملی چنین موقعیتی برای ی اصلی محیطی( درنتیجهگانهسه

و  ی دانش برای نیل به اهدافچنین موقعیتی بدین شرح است: یکم، انحصارگرایی قدرت در زمینه اصلی
مقاصد سیاسی، که تمرکزش بر ایدئولوژی است تا روشنفکری. دوم، رویکردی که از مدیریت مالی دخول 

ی ارزش اضافی پدید آورد. سوم، خواهد از شهر، ماتریسی با خروجی بیشینهکرده به طراحی شهری، که می
ای رسیدن به ی فکری در نظام آموزشی است که تمامی اشکال آموزش و پرورش همگی براین حقنه

ای های سنتیها، نظریات و فناوریهای اقتصادی است. چهارم، همچنان برمسند ماندن تاریخمندیبهره
ی کنش عرصه قدیمی اما در اصل منسوخ در یمجوزهای اجرایی ماندن قوانین و است که همگی در نتیجه

سنتی بر انباشت سرمایه دارد.  تخصص. و آخری هم اثری است که این آموزش و اندماندهیباقاجتماعی 
محیطی دارای کیفیات و و سنتی و تخصص گانهسه آموزشی این متن خواهیم دید، که در ادامه طورهمان

ها بیشتر از آنکه به نیاز اثراتی در جهت فزونی بخشی به برآیند نیروهای بازار هستند. در اصل این تخصص
 گردانند.یجامعه پاسخ دهند، نیاز بازار را مرتفع م

 آموزش طراحی شهری
ی طراحی شهری با دو تخصص بسیار نزدیک به آن گردد. یکم، رابطهاین بخش سه راس کلی را شامل می

ها و سوم، ارتبط این مثلث ی این رشتهگانهریزی شهری است، دوم روابط کلی و سهیعنی معماری و برنامه
 1739سال ها تخصصی به و کرسی نهادهای تاسیس تخصصی با آموزش طراحی شهری است. سابقه

کادمی معماری بریتانیا بود بازمی گردد. به دنبال این جریان، از سه تخصص اصلی مطرح در این متن، ابتدا آ
تاسیس شد، و کمی بعد موفق به دریافت مجوز رسمی سلطنتی شد. تاریخ اولین مجوز  1834که در سال 

که در نهایت منجر به ایجاد  گرددبازمی 1909ریزی شهری هم به سال رسمی صادر شده برای برنامه
شود. دلیل تاخیر تاریخی رسمی شدن می 1914تخصص شهرسازی در پنج سال بعد، یعنی در سال 

ریزی ها بر مسند طراحی ساختمان و برنامهتوان در این گزاره مشاهده کرد: معماری برای قرنریزی را میبرنامه
 حالتمدلولی از نتایج برآمده از  صرفا  اخته شده، بود. سازمان کالبدی محیط س ماندهباقیکردن شهر 

جغرافیایی، مالکیت زمین، و تجلیات ایدئولوژی حاکم نیست، که سطح دانش فنی ساختمان و تفکر 
اند. دلیل ند. معماری و طراحی شهری، پراکسیس مشترک هزاره گذشته بودهاثرگذارمهندسی غالب نیز برآن 
این ایده که نتایج -که اقتصاد سیاسی پیش روی جامعه گذاشته بود مسیری است شگفت آورتر به هرحال،

فاجعه بار برآمده از انقالب صنعتی این ضرورت را ایجاد کرده است که به سراغ اقدامات تخصصی برویم و 
ی مردم را از معضالتی که برایشان به وجود آمده نجات دهیم. دولت هم در مقام متولی این منظر و توده

آژانس رفع این معضالت سعی کرد تا  عنوانبهریزی وارد عمل شد، و با تاسیس شرکتی برنامهمسئولیت 
های اجتماعی به بار آمده را مدیریت کند. برای نزدیک به هفتاد و پنج سال، در طول قرن بیستم، آسیب
ال بود. ریزی شهری با معضالتی از قبیل سطح بهداشت عمومی، مسکن، و اصالحات نهادی درجدبرنامه



ریزی در جریان اقدامات اجتماعی حضوری پررنگ پیدا کردند، تنها یکی هرچند که هم معماری و هم برنامه
ی بزرگ، یگانه یهنرهای علمی است. معماری همچون سایر تواند مدعی شود که یک رشتهها میاز آن
ی سمیت شناخته شود، در طول هزارهقانونی به ر صورتبهای بود که بدون آن که نیازی داشته باشد تا رشته

کادمیک دارای اصالت بود. نقطهیک حرفه عنوانبهپیشین  ریزی شهری است، که ی مقابل معماری برنامهی آ
را از دست معماری و مهندسی عمران  شهرهاریزی کالبدی نتوانست تازمانی که به لحاظ قانونی مسند برنامه

کادمیک خ عنوانبهدرآورد   ود را مطرح کند.یک تخصص آ
ها باستانی، از یونان تا آسیای مرکزی و تا ها در تمامی تمدنو شهرستان شهرهاطراحی محیط کالبدی 

ی استوار بودند. درواقع، امکان این های معمارانهاروپای و بریتانیای قرن بیستم، همگی بر اساس ریخت
جمعی کنش  یندهایفرآریزی شهری در ی طراحی شهری را پیش از برنامهبحث وجود دارد که سابقه

، به ده سال هنر ساخت شهرها(، 1889) تهیسی کامیلو اجتماعی پیدا کنیم. از آنجا که تاریخ نگارش رساله
ی گل آن را هم باید به گردن میرزا گردد که حلقهریزی شهری بازمیهای برنامهی موضوع نوشتهپیشتر از سابقه

به طبع  1898شهرهای فردا به سال ی مشهورش با عنوان باغنداخت که نوشتها ابنزرهاواردبنویس دولتی، 
بود. اما حتی متن  واقعی فردا: راهی مسالمت آمیز به سوی اصالحاترسید، هرچند که عنوان اصلی آن 

های مختلف استوار هم بسیار وابسته به تجارب طراحی شهری بود و بر جانمایی و طرح فضا و مکان هاواردها
 شده بود.

یک بحث نظری دیگر، که در این هنگامه پدید آمد، و افتراقات میان معماری، طراحی شهری و 
و یا نظری برای مکاشفات ای بود که به دنبال یافتن یک موضوع واقعی ریزی را روشن کرد، مباحث نظریهبرنامه

ها پا گرفت. در همین حیص و بیص روشن شد که برخالف معماری که های نظری در این رشتهو پژوهش
ریزی فاقد آن است. ی تجارب علمی و عملی خود دارد، برنامهساختمان( برای مجموعه) یواقعیک موضوع 
ی ی علمی است و هم یک حرفهتهتواند بر اساس همین امر، مدعی شود که هم یک رشمعماری می

تواند مدعی شود که یک تخصص برساخته از مجوز و می صرفا  ریزی تخصصی. در مقابل اما، برنامه
های دولتی است. با توجه به مباحث نظری که در طول این کتاب به آن پرداخته شده، بعید به نظر پشتیبانی

ریزی یک آیین ع نظری قابل دفاع بیابد. درواقع برنامهریزی بتواند برای خود یک موضورسد که برنامهمی
اقتصاد، معماری، جغرافیای  علوم اجتماعی، یهاافتهیای که از تشریفاتی است بر اساس تجربیات اولیه

 شهری، حقوق، مهندسی عمران و غیره مشتق شده است.
ریزی ی برنامهریخ و نظریهای که در این میان بسیار حائز اهمیت است، تناقضاتی است که در تانکته

ریزی سعی کرده تا رو به جلو حرکت کند و حالتی از همگنی را پدید ی برنامهوجود دارد. هرقدر که نظریه
ریزی، آورد، بیشتر مجبور بوده است تا تاریخ شنیع خود را سانسور کند. همچنین برای پشتیبانی از نظریه برنامه

گردد بازمی 1913شروعش به سال  مبدأبه اقدامات تخصصی آن که  ریزیشود تا تاریخ برنامهسعی می
ریزی را معماران تشکیل شهرسازی و برنامه ینهادهامحدود شود. به هرحال، از آنجا که همیشه اعضای اولیه 

دادند، و این تخصص برای بقا نیاز داشته تا خود را به مجوز رسمی و دولتی سنجاق کند، معماری در طول می



 اثر واقعی بر محیط ساخته شده. منشأی بیشتری بود و هم بیستم تخصصی بوده که هم دارای اتوریتهقرن 
گردد که هرچند که معماری وبرنامه ریزی نیازی حیاتی به ی اصلی از این نکته خارج میاما دغدغه
د کنند. بنابراین سوالی یکدیگر ندارند، اما هردو به شدت محتاجند تا طراحی شهری را مال خو داشتن ارتباط با

گردد؟ قانونی فارغ می یریمجوزگشود این است که کجاست آنجایی که طراحی شهری از فرآیند که مطرح می
قدرت و رجحانی است که طراحی شهری به مانند معماری  نیترنهیکمپاسخ من به این سوال ساده است: این 

ی شهری، براساس آنچه که در فصول قبل آمد، همواره پیش ریزی شهری دارد. این که طراحدر مقایسه با برنامه
از  نمونهریزی شهری به وجود آید، بخشی از کنش جمعی اجتماع بوده است: مثال سیته یک از آن که برنامه

کند که ما موضوع نظری شواهد کوچک بر درستی این مدعاست. این بحث وقتی ارزشی مضاعف پیدا می
و عنصر  هستهی مدنی ی جامعهی عمومی درنظر بگیریم، مفهومی که ایدههطراحی شهری را اموال خالص

جدانشدی از آن است. پس از آنجا که روشن است که طراحی شهری روندی است از یک کنش مبنایی 
 یواقعی مدنی( است و هم یک موضوع جامعه) ینظراجتماعی، واضح است که هم دارای یک موضوع 

ساختمان( است و فاقد موضوع ) یواقع صرفا  انند معماری که دارای یک موضوع ی عمومی(. ماموال خالصه)
 هاست.ریزی که فاقد هردوی ایننظری است، اما برنامه

ی مدنی در این فردی ناممکن است، و جامعه صورتبهی جامعه شفاف است که اداره کامال  هرچند که 
ی تجربی برای مکان و ظهور یک اثباتنامه یمثابهبهنقطه چقدر دارای اهمیت است و اصالت دادن به آن 

ی عمومی، فضاست. در متن اقدامات طراحی شهری، پرداختن به موضوع نظری واقعی، یعنی اموال خالصه
های مانند این که فضا چطور باید شکل یابد، مبادله یا طراحی شود، چه چیزی را امروز به خوبی در حوزه

شود اما موضوعی که مورد اغفال واقع آن تجلی پیدا کنند، دنبال میهایی در داللت کند و چه شکل نشانه
هایی بسیار پراهمیت برای طراحان شهری ی مدنی است. در درون این تفاسیر مذکور اما، آموزهشده، جامعه

ها از خالل آموزش طراحی شهری، که سنگ بنای تخصصی کردن این وجود دارد که من میل دارم تا به آن
 الل اعطای مجوز رسمی و قانونی به آن است بپردازم.رشته از خ

ام، آن را هم از نیاز به یک حرفه پرداخته عنوانبهی طراحی شهری به همان اندازه که من در این متن به رشته
ریزی شهری نان قرض بدهد آزاد داشتن هویت تخصصی که برای ابقا شدن نیاز دارد تا به معماری و برنامه

باشد. از  ذاتبهقائمنیاز دارد تا تخصصی  امپرداختهکه پیشتر هم به آن  طورهمانطراحی شهری  ام. اماکرده
یک پراکسیس در  عنوانبهریزی و معماری اگر بخواهند تا ی طراحی شهری، برنامهطرف دیگر، هر سه رشته

کدیگر در ساحت علمی و متن جامعه حضور داشته باشند، باید با حداکثر قوا به سمتی حرکت کنند که از ی
انجامد که به ترتیب عبارتند از: یکم، هرکسی داد میعملی جدا گردند. که این امر به چندین و چند رخ

ای نوظهور برای شارالتانیسم به معنای تواند ادعا کند که یک طراح شهری است، که از این جهت جادهمی
شود، می تریاسیسگیرد و ای خود فاصله میلت نظریهشود. دوم، طراحی شهری از اصاواقعی کلمه هموار می

آن را از مسیر خودارجاعی  نوعیبهکند تا ی دیگر فراهم میکه این امکان را به دنبال خود برای دو رشته
کند که از هر دری، هر سخنی در ی خود کنند. سوم، آموزش طراحی شهری در مسیری ادامه پیدا میمستعمره



های آموزگار، و نیاز مطابق خواهد شد با دانسته کامال  کند و این امر هم ی هر کسی دخول میآن بنا بر خواسته
های فردی و شود برساخته از ایدئولوژیتر، طراحی شهری، ساختاری میتخصصی بازار. به عبارت ساده

رالتانیسم، معامالت های شاای، تنها راه ممکن، روشن کردن کانالکارانه. در ورای چنین مباحث نظریهکاسب
 ی تحصیلی درخور و شایسته برای آموزش طراحی شهری است.ریزی برای یک دورهتخصصی و یک برنامه

شوند تا در یک جریان مشروعیت بخشی دو در جریان تحصیالت تخصصی، افراد به دانشگاه وابسته می
ئه خدمات به شکلی انحصاری طرفه، که حاصل یک وابستگی اقتصادی دو طرفه است، یک شایستگی در ارا

سقوط اخالقی دانشگاه آموختگان دانشگاهی اعطا گردد. اگر با تز درخشان ویلشایر با عنوان به دانش
هایی داشته که با تحریف هم عقیده باشیم، بازوی تخصصی سهمی عمده در چنین واپسگری (،۱۹۹۰)

طلبی، مصرفی ، آن را به سمت منفعتدانش از مسیر اصلی آن که همانا کشف اسرار و تحول خالق است
 کردن، و حالتی علیه طبیعت سوق داده:

توان به خطر مهلک اقدامات دانشگاهی برای اکنون با نگاه به مروری که در باال انجام شد، میهم
کادمیک پیتخصصی کردن حوزه  شامدهایپکند تا نسبت به برخی از برد. چنین خطری ما را ملزم میهای آ

ی تخصصی به روشن شدن این موضوع برای شتری مبذول داریم. یک نگاه اجمالی به تاریخ هر رشتهتوجه بی
ها در انحصار یک گروه ی خاص را برای قرنشود که چطور، یک قدرت عظیم توانسته یک حوزهما منجر می

از اعضا نهفته دارد. گروهی که خود را پشت یک هویت برساخته تقلیدی از آنچه در جوهر هر یک خاص نگه
ی مبدل علم، و جامه فورا  کند. پیش از آنکه جامعه متوجه این جعل هویت گردد، این گروه است، پنهان می

هم بورس تحصیلی برای اشخاصی گزینش شده درنظر  ییچندتا احتماال  کند و اش را به تن میایپژوهشکده
 گیرد.می

 (.101:1990)ویلشایر 
های رسمی و قانونی برای فعالیت یمجوزهاته نهفته است که دولت هرگز طنز روزگار اما در این نک

ی دهد، و در مقابل هم قشر متخصص تمام مشروعیت، قدرت و اتوریتهتخصصی را مستقیم به دانشگاه نمی
کند که آورد و در آخر هم سوگند یاد میخودش را از مسیر طی کردن آموزش عالی در دانشگاه به دست می

ت به جامعه وارد عمل شود و هرگز کاری را برای پول انجام ندهد. هرجا که دانشگاه برآن شده تا برای خدم
ی در کلبهها اش زیرساختی باشد برای اخذ جواز رسمی فعالیت تخصصی، این برنامههای آموزشیبرنامه

توان در آن را میهای بسیاری از های تخصصی سقوط کرده، نمونهی نظارت بر انحصاری کردن فعالیتدره
ریزی شهری، عمران، ساختمان، معماری منظر و غیره مشاهده کرد. هایی از قبیل معماری، برنامهمورد رشته

متخصص و سرمایه شکل گرفته، و اگر نیاز ی اصلی در این میان، ارتباطی است که میان دولت، جامعهمسئله
تواند موجب تغییراتی با ظرفیتی که در آن نهفته است میهای پیوندی در جایی گره بخورد، جامعه با این رشته

 های آموزشی دانشگاه شود.در برنامه
نامه بیرون آمده. دالیل زیادی ای است که از دل همین این فیلمی کامل از پدیدهطراحی شهری، یک نمونه

در روندهایی به تاریخی ای است که از جانب معماری ها سلطهبرای اثبات این ادعا وجود دارد، یکی از آن



طراحی شهری تحمیل شده و مطابق با اسناد به جا مانده قابل اثبات است. اما حجم دانشی که در قرن بیستم 
تولید شد، در همگرایی با تغییرات اجتماعی در بیست و پنج سال گذشته، دانش طراحی شهری را در میان 

ی آن هم از نصیب جغرافیای شهری شد. همچنین های علمی پراکند، که عمدهای از رشتهطیف گسترده
ی ( در ادارهPPP) یخصوصهای مالی ایجاد شده، دولت را ناگزیر کرد از مشارکت دادن مردم و بخش بحران

 گرایی جدید شد.اصناف دستور کارمراتبی از حکومت که درنهایت این اقدامات به بخشی از 
، گرایشی قوی داشت تا برای هابخشکی جامعه میان این ی اشترای شهری ادارهبخش خصوصی در مرتبه

توسعه زمین، رانت مبسوطی بیرون بکشد، که این اتفاق را به دنبال داشت که  یندهایفرآخودش از دل 
ها و جذب منابع و تخصیص مالی پروژه یندهایفرآریزی شهری وارد مسیر خارج کردن دولت از برنامه
بخش خصوصی( تبدیل برنامه )دولت( را به ) استیسای به نفع بخش خصوصی شد و نامههای آیینتنظیم

بندی را هم منسوخ کرد و توسعه را پروژه محور. که خیلی ساده منجر به قرار گرفتن طراحی شهری کرد و پهنه
ی های خستهریزی شهری شد، که همراه بود با کنار گذاشته شدن برنامههدر مرکز امور و به حاشیه رفتن برنام

طراحی شهری،  یکردهایروهای چند جانبه نگر و روی کار آمدن استراتژی ریزی کاربری اراضی"،"برنامه
ها برای انباشت سرمایه در امالک و مستقالت، ایجاد رانت، و ارزش اضافی حاصل از نیروی کار. تمامی این

 ریزانی زیاد کرد که از دانش طراحی شهری برخوردار باشند.اضا را برای برنامهتق
ی اول، آن گروه از طراحان دادها دو گروه از طراحان شهری پدید آمدند. دستهی تمامی این رخکه در نتیجه

ها و ریزی و معماری در کار تهیه برنامههای ایدئولوژیک برنامهبودند که به شکلی قوی در چارچوب
دانم. گرایی میها را حاصل جریان کلی و پیچیده و جهانی مدرکتوسعه شهری هستند و من آن یدستورکارها

لیسانس طراحی شهری های متعددی اقدام به پذیرش دانشجوی فوقهای معماری دانشگاهدر این مورد، گروه
های آموزشی، معمارانی برنامه التحصیالن طراحی شهری از چنینبا مدرک لیسانس معماری کردند. فارغ
کم ها در دفاتر معماری مشغول بودند کمپنداشتند و پس از آنکه سالبودند که شهر را یک ساختمان بزرگ می

التحصیل از ی دوم طراحان شهری، فارغشدند. دستههای توسعه شهری میوارد بحث طراحی برنامه
مثل دانشگاه کرد )ی لیسانسی دانشجو پذیرش میهر رشته لیسانس ازهایی بودند که در مقطع فوقدانشگاه

های گوناگونی مثل حقوق، معماری منظر، عمران و یا مدیریت امالک ولز جنوبی در بریتانیا( که از رشته
وقت مورد تایید گروه اول نبودند، یعنی همان گروه معمار که خود را برحق ورودی داشت. این گروه هیچ

ی شهری غیراستاندارد هم د بودند که اگر ساختمان غیر استاندارد شما را بکشد، برنامهدانستند و معتقمی
 کند.چالقتان می

ریزی به گرفتن است، رویکرد معماری و برنامه جهینتقابل  منجرهااما چیزی که از تمامی این جر و 
پندارند. معماری دانش میی دیگری از فرصتی برای قاپیدن بدنه یمثابهبهطراحی شهری است، که آن را 

اش را به آن زدهرا به خود اضافه کند و رویکرد دست راستی و همچنین نگاه زیباشناختی آنهای خواهد یافتهمی
خواهد از مسیر فراچنگ آوردن تاریخی که دارد می ضعفریزی هم به خاطر برآن برنامهحقنه کند. عالوه

 اتفاقا  ند. اما برای برخی، از جمله خود من، طراحی شهری های خالی خودرا بپوشاطراحی شهری، حفره



رسمی مشروعیت  یمجوزهاگرایی بایستد که از مسیر دریافت خواهد مقابل تخصصکنشی است که می
اند و طراحی شهری به هرحال، ها تا امروز در این مسیر توفیقاتی را کسب نمودهیابد. در هرحال این رشتهمی

هایی در حق این رشته ما را برآن ریزی شهری قرار دارد. چنین اجحافی برنامهمایندهامروزه در جایگاه ن
 دارد تا در این خصوص دقت نظر بیشتری به خرج دهیم.می

 تعلیم و تعلم طراحان شهری
کادمیک انجام میتا مدت گرفت و ها، بخش بسیار کوچکی از آموزش طراحی شهری از طریق مطبوعات آ

ترین این کارها، محدود ی تحریر درآمد. جامعمحدودی روی این موضوع به رشته یوشتارهانهم  طورکلیبه
ط ش  1992بدانند )رویکرد بلند نظر به آنچه که طراحان شهری باید شود به کار آنه مدون با عنوان یک می

ای که زمانهآموزش معماری: آموختن طراحی شهری در ی ( در مقاله1986بارنت )(، و کار جاناتان 228
شارچ که خواسته آموزش طراحی شهری و معماری را با هم یکی کند، و در نهایت کار توماس  تقاضا پیدا کرده

، به شکلی جامع موارد پیش از خود را مورد مداقه قرار بازنگری در طراحی شهری( که در کتاب 1999)
 دهد.می

ای است که نیاز به نوآوری طراحی شهری، حوزه کند که آموزش( اما به این نکته اشاره می1988کولمن )
ها را در ریزی آن( در همین سال از مسیر بررسی گرایشات برنامه1988هامنت )های فراوان دارد. و بدعت

نیز شایان توجهاتی است. بحث پژوهش و  2001ی گودر به سال کند. نوشتهطراحی شهری آماده سازی می
ی از اهمیت بسیار باالیی در نظام آموزش آن برخوردار است، که دو مقالهتحقیق در طراحی شهری نیز روش

-(. در این زمینه، کتاب دیاز1996) جنبلتیو( و کار هاید و 1993) کوبزیجمهم در این رابطه عبارتند از کار 
( با عنوان "طراحی شهری، یک فعالیت علمی، کنشگری اجتماعی، مشارکتی، و روحانی" به 2001مور )
 (.14نگاه کنید به جدول است )حاوی مطالب مفیدی در این زمینه  شدت

ی دانش طراحی شهری به تحقیق و بررسی پرداخته که در این راستا، های گوناگون بدنهمدون درباره پاره
کارهای پژوهشگرانی چون لوییز مامفور، کریستین نوربرگ شولتز، دانلد اپلیارد، آیموس راپاپورت، ادموند 

کوین لینچ را دارای اهمیت بیشتری  یکارهاداند، و در این میان، جاناتان بارنت را حائز اهمیت می بیکن، و
ی دانش طراحی شهری، دو حالت را برای آن در نظر داند. مدون در جریان ترسیم پهنهبرای طراحی شهری می

باشد، و یکی حالت  گیرد، یکی حالت هنجاری آن است به این معنی که طراحی شهری چه چیز بایدمی
طراحی شهری است، به این معنی که طراحی شهری چه چیز هست. که برای رسیدن به این که  ذاتبهقائم

ها را کند و آندر این رشته را مطرح می ذاتبهقائمهای طراحی شهری چه چیز هست، مدون بحث فهم حوزه
 کنددر نه حوزه، دسته بندی می

 (:1۵ه جدول نگاه کنید ب)(367:28ط ش )
 مطالعات تاریخی

 مطالعات منظر نگاری



 مطالعات ایماژ شناسی
 مطالعات رفتاری و روانشناسی محیطی

 مکان شناسی
 مطالعات فرهنگ شهری

 شناسیریخت-گونهمطالعات 
 شناسانه فضامطالعات ریخت

 مطالعات اکولوژیکی محیط طبیعی
کند که به عبارتند ها سه استراتژی و روش تحقیقاتی را در کار طراحی شهری لحاظ میمدون عالوه بر این

 یهاوهیشی ی بعد مدون کار را به حوزهاز: رویکرد ادبی، پدیدارشناسانه و رویکرد پوزیتیویستی. دروحله
 عنوانبهای و استنتاجی را و نظریهی تاریخی و توصیفی، تجربی و قیاسی، کشاند و سه شیوهاکتشافی هم می

ی دیگر این بانوی کند. یافتهها در طراحی شهری دسته بندی میی اکتشاف و استخراج یافتهی عمدهسه شیوه
های تحقیقاتی انجام شده است. او رویکرد غالب پژوهشگر مشخص کردن یک رویکرد غالب در بدنه

داند، که به مطالعات "رفتار و روابط در محیط" مرسوم اسی میتحقیقاتی در ایاالت متحده را مردم/سوژه شن
های اصلی آن هم آیموس راپاپورت، گری مور و دوید سنتر و غیره هستند. در نهایت، او به است و چهره

پردازد که در این زمینه او دوتایی "سرشتی/هنجاری" های آیینی در طراحی شهری میشیوه یجستجوتحقیق و 
های زبانی گفتاری و نوشتاری هستند. در این دوتایی، آیین د که واژگانی برای بیان حالتکنرا وضع می

دهد، و آیین هنجاری مربوط به میآیند رخمی گردهمکند که وقتی اطالعات سرشتی بر حالت کلی داللت می
بکشیم. در  زمانی است که بخواهیم از دل این گردآوری هنجاری که الجرم دارای سمت و سو است بیرون

کند، و آیین سرشتی واقع، آیین هنجاری، حالتی پژوهشی دارد و بر استفاده ابزاری از اطالعات داللت می
 (.367:28مدون ط ش کند )بر آگاهی داشتن داللت می صرفا  

ه کند، با توجه بها اشاره میی دانش طراحی شهری به آنها در زمینهای که مدون به آنهرکدام از نه حوزه
. این مقاله، بدون هیچ شک و اندافتهیها در باال رفت انشعاباتی بسیار ژرف و حائز اهمیت مطالبی که ذکر آن

ی دانش طراحی شهری هم در بعد موضوع و هم در است که به حوزه یینوشتارهاای یکی از بهترین شبهه
ی پژوهان سراغ بدنهاست، دانش کند که امیدواربحث روش پرداخته است. مدون در انتها، خاطر نشان می

ی دقیق این ی معماری و طراحی شهری بروند مطالعهعظیم سوابق گوناگون و وسیع موضوع در دو حوزه
سازند ها را بر آن دارد تا از درون متن به دنیای واقعی نقب بزنند و معضالت جهان واقعی را مرتفع ها آنمتن

توان از تمامی این مباحث گرفت این است که هیچ پیوندی میان می ای که(. تنها نتیجه378:28مدون ط ش )
آورد که ی عظیم از سوابق موضوع وجود ندارد، و برای ما این احساس را پدید میهای مختلف این بدنهحوزه

ی اطالعاتی را شامل فکر کنیم، دانش طراحی شهری، در وضعیتی کوانتمی، همان کمیتی از چنین پهنه
ای و گفتمان نظریه چیهاند. ی آن مبادرت ورزیدهعمومی، طراحان شهری به مطالعه طوربهشود که می
گردد که به شکلی روشن برای ما روشن کند که طراحی شهری، معماری و ی در این جا مطرح نمیذاتبهقائم



های م، در معرض حقنهمشابه ه طوربههایی تمرکز کنند. بر چه حوزه قا  یدقریزی هریک نیاز دارند تا برنامه
خورد باید بداند. هیچ کوششی به چشم نمی ییزهایچآمریکایی قرار داریم، دررابطه با اینکه طراح شهری چه 
فرآیندی که یک محصول واقعی از آن خارج  عنوانبهکه به سمتی حرکت کرده باشد که بر طراحی شهری، 

افتد ا آماده سازی کرده باشد. در نتیجه اتفاقی که میگردد، بستری از دانش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رمی
ای که در دانش طراحی شهری جایگاهی روشن دارند در شکل دهی به ساختار این است که فقط آن نه حوزه

 شوند.دخالت داده نمی ینیشهرنشقلمروی 
ری تخصصی خواهد از خالل میانجی گفعالیتی که می عنوانبه( بر طراحی شهری 1999شارچ )توماس 

شده شکل  محیط ساختهریزی به های دیگر نظیر معماری، معماری منظر و برنامهی مرکزی تخصصدر حلقه
مراتبی از ی سلسلهدهد مختصر است به ارائهکند. برای این منظور، کاری که او انجام میبدهد تمرکز می

ی رده و تحقق پذیرتر کنند. او با ارائهشده را فش محیط ساختههای کالبدی که قرار است مداخالت در مقیاس
این تعریف از طراحی شهری، که "طراحی شهری فرآیندی است که قرار نیست محصولی داشته باشد که 

زندگی  تیفیکدهد و به هرحال او هم بر زده شود" معنای جدیدی هم از فرآیند ارائه میکس از آن شگفتهیچ
این  مثال  دارد. افاضات دیگری هم هست،  تأکیدترین ظواهر امر ترین و اصلیمهم عنوانبهو قلمروی عمومی 

کند که آیا منظور این نام باقی بماند"، که این سوال را برای ما مطرح میکه "طراح شهری کم و بیش باید گم
چارچوب یک  تواند دراست که برویم و برای خودمان تخلصی انتخاب کنیم؟ و یا اینکه "طراحی شهری نمی

موجب به راه افتادن جریانی در طراحی شد که ابهامات و کثرت  هانیهمپارادایم مشخص محدود بماند". که 
های بومی شده طراحان شهری را به ما مطالب را به حداکثر رساند. کار شارچ یک نمونه از بیشمار تاکتیک

ی مثل کریستوفر الکساندر، جین جیکوبز و کوین هایکند که انگار چهرهدهد. که این حس را القا مینشان می
ی اند و هر کدام از روی دست دیگری کتابش را نوشته است. اهم مفاهیمی که دربارهلینچ دورهم نشسته

شود در طول پنجاه سال، ها اشاره میبه آن انددرآوردهی تحریر طراحی شهری در متونی که ایشان به رشته
، پیاده مداری و مقیاس انسانی، فرهنگ عملکردهاراکم، اختالط و گوناگونی محدود شده است به مکان، ت

سرشتی انسان، قلمروی عمومی، محیط ساخته شده و محیط طبیعی. جالب اینجاست که قلمروی عمومی 
(. چنین نوشتارهایی از 23:1999شارچ هستند )شود خیابان و پارک و میدان که صاحبانش عموم مردم هم می

و مهارت  پارهپارهبرای ما حائز اهمیت هستند که پاسخ این سواالت که چرا آموزش طراحی شهری این جنبه 
قابل  هانیهممحور و ایدئولوژیک مانده، یا چرا طراحی شهری معضل هویت دارد از مسیر بررسی انتقادی 

 گویی است.پاسخ
سازی شده با طراحی مناسبچیزی بیشتر از یک چارچوب  واقعا  های راهنمای طراحی هم سایر کتاب

ی ضوابط راهنما، به بهسازی فضا در نیستند که قرار است با ارائه کشورهاهای ملی و جغرافیای داخلی ارزش
نفر عضو با پنج تخصص  216000سه بعد کمک کنند. درگزارشی هم که انجمن طراحان شهری که بالغ بر 

 گیرند:بندی زیر قرار میلی طراحی شهری در دستهمختلف از سراسر دنیا دارد، منتشر کرده، تجارب عم
 طراحی توسعه شهری



 بری و نظارتهای طراحی، راهسیاست
 طراحی برای قلمروی عمومی

 ها(ها یا همسایگیشهرکها )گاهطراحی شهری سکونت
های آموزشی و تخصصی هایی که طراحان شهری در قالب برنامهها و مهارتی تمامی دانشمجموعه

 گیرند:ی کلی زیر قرار میها مسلط باشند در سه دستهالمللی باید به آنحاضر در بستر بین حال
 های طراحی شهری.ی توسعه شهری، اصول و نظریهای دربارهدانش زمینه

های طراح شهری، از از شناخت و تحلیل تا اعمال کالبدی تصمیمات طراحی، از خالل فعالیت
های کالبدی مختلف، در جریان دو فرآیند اصلی طراحی احی در مقیاسسازی برای جزئیات طرسیاست

 توسعه و هدایت توسعه.
سخنوری، طراحی گرافیک، بازاریابی، بیان  های کلی درجهت طراحی شهری، مثل خالقیت،مهارت

 تصویری
هرکدام از این موارد اهمیت بسیار زیادی دارند که در ارتباط با یک طیف شش قسمی مختلف از 

 (.DETR 2001:11) یشهرداخالت کالبدی طراحی م
فعال کار است درمقابل حالت منفعلی که به ارائه خالصه توجیهات توسعه و طراحی: که حالت بیش

نفع و های ذیهای مختلفی از گروههایی که طیفسازی سایتکند، درجهت تجاریضوابط بسنده می
 نفوذ در جریان کار دخیل هستند.ذی

گیرد برای تغییر ایت توسعه: که فرآیندی است که به دست دولت و با بودجه دولتی انجام میطراحی و هد
 به همراه دارد. عموما  و ارتقای سطح کیفی محیط و تغییر کاربری را هم  چهرهدادن 

ی های مختلف برای بهتر کردن زمینهامکان سنجی توسعه: تخمین زیست پذیری و پیشنهاد دادن طرح
 گیرد.و اجراگری هردو بخش عمومی و خصوصی انجام می ازهاینیست در منطقه، که بر اساس فعالیت و ز

 های مالی، و درگیر شدن با امور سرمایه گذاریجذب منابع پروژه: پرداختن به برنامه
ریزی و توسعه: چارچوبی ویژه برای طراحی شهری و توسعه. لحاظ کردن قوانین الزم و قوانین برنامه

 ای.برای ایجاد تغییرات کالبدی و مداخالت حرفهضروری 
پروژه در مواجهه با  یفازهاریزی تولید: طراحی روند اعمال تغییرات و اجرای مدیریت پروژه و برنامه

 ی شهریهای اخذ شدهمالیات الزامات برآمده از
احان شهری چنین ها و دانشی الزم برای طراحان شهری، مطابق با نظر انجمن طرو دست آخر هم مهارت

 است:
 خالقیت و نوآوری

 دانش طراحی و سواد بصری
 بیان تصویری

 ایرشتهتوانایی انجام کار گروهی میان



 درک اقتصادی و بازاریابی
 فن سخنوری

 ها در اسناد دوبعدی و سه بعدیتوان تفسیر و خوانش طرح
هایی هستند که در این مسیر که طراحی شهری چه چیز باید ای از جریانها همگی نمونهدسته بندی نیا

شوند کاری با دیگری همراه میگونی و تکثر نظراتی که همه هم با مسامحهکنند. چنین گونهباشد حرکت می
کنید، فقط نه تعریف مییک پیام پنهان در خود دارد و آن هم این است که مهم نیست طراحی شهری را چگو

ای هم مراتبی و فرآیند آن را هم نردبانی دیده باشید و تمامی این کارهای مجموعهمهم این است که آن را سلسله
، ما همچنان اندشدهسازی حالتی مداخله جویانه داشته باشند. اما درنهایت وقتی تمامی این نظریات هم پیاده

ایم، چرا که دری که پشت آن تعریف واقعی و روش درست طراحی هدچار این اضطراب تمام نشدنی ماند
 شهری قرار دارد همچنان بسته مانده است.

در چنین وضعیتی دانش طراحی شهری، مدام از سوی معارضانش مورد حمله قرار خواهد گرفت، که 
از  مجموعهیک  برای مقدار کمی تمدد اعصاب صرفا  طراحی شهری همیشه،  منجر به آن خواهد شد تا نظریه

های مصداقی تدوین نماید، که شروع آن هم با پنج عنصر اصلی شهر ی ویژگیروشن کننده یهایبنددسته
(، شامل راه، گره، لبه، حوزه، نشانه که در کار متاخر تر او، به پنج 1960کرد )بود که کوین لینچ آن را تدوین 

انگیزی، دسترسی و نظارت، که معنی داشتن، نقشپذیری، بعد اجراگر ساختار شهری رسید، شامل، زیست
( شد، یعنی 1999شارچ )معنی الگوی کریستوفر الکساندر رسید، و زمینه ساز هشت کیفیت بی 2۵3بعد به 

، پیاده مداری و مقیاس انسانی، فرهنگ سرشتی انسان، قلمروی عملکردهامکان، تراکم، اختالط و گوناگونی 
 (.1999) یعیطبیط عمومی، محیط ساخته شده و مح

ریزی که در جای دیگری هم منتشر شده، این ی تعلیم و تعلم طراحی شهری و برنامهنظرات من درباره
است که نباید مسیر در جهت یک ایدئولوژی فردی، سیاسی و یا تخصصی طی شود، که باید طراحان شهری، 

که پرواضح است که در ادامه، به فراخور  ی عمومی متمرکز گردند. هرچنددر فرآیندی نظری، بر اموال خالصه
 آید.ی روز تغییراتی در آموزش طراحان پدید میشرایط فضای مجازی، شبکه محوری جامعه و فلسفه

بر این الزام است که طراحی  تأکیداما به هر رو، هدف من از نوشتن این کتاب یک چیز است، و آن 
که گرانیگاه آن هم اقتصاد سیاسی فضا است دست پیدا کند. که  ذاتبهقائمی شهری نیاز دارد تا به یک نظریه

در ادامه در جایگاه متولی معنای شهری نیز با سرمایه و دولت وارد گفتگو شود. در صورتی که من دلیل 
گیرد، و همچنان تفکر سنتی گذشته کنم که چنین اقدامات الزمی در بریتانیا صورت نمیموجهی مشاهده نمی

ریزی شهری هم در شود. آن هم زمانی که همه دیدیم، طراحی شهری از برنامهع درنظر گرفته میمشرو کامال  
است و هم به  ترمقدمتاریخی  یروندهااست، همچنین نسبت به آن در  کارآمدتربعد نظری و هم در عمل 

 .لحاظ تخصصی از مشروعیت علمی و به لحاظ حقوقی از مشروعیت قانونی بیشتری برخوردار است
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 موخره

ی چگونگی انجام دادن اقدام عملی طراحی ام که این کتاب دربارهی خود به روشنی نگاشتهمن در مقدمه
های ما در قالب آن هایی است که در کنشی شناختن آن و درک مفاهیم و ارزششهری نیست، که درباره
ناخواه، اما خواه، موضوعات کلیدی طراحی شهری را جست. ریخت شهرتوان در نهفته. پس درنتیجه نمی

بسیاری از موارد بسیار مهم در روند نوشتن این متن برای نگارنده روشن شده است که من مایلم تا به برخی از 
های پیشرو و رادیکال و در ادامه با ایجاد یک بحث بر این مکاشفات اشاره کنم. این متن با مطرح کردن ایده

توانم خوانندگانم را به هیچ متن دیگری پس درنتیجه من نمی ها شکل گرفته است.حول آن منصفانهیک بستر 
مگر مقاالت و نوشتارهای دیگری از ببرند )های تحتانی متن پی ها به ایدهارجاع دهم تا از مسیر خوانش آن

 شود(.ها کد داده مینگارنده که در طول متن به آن
ی درستی از حالت ایدئولوژیک ادارهبایست به درک برای فهم چگونگی پیشروی جهان مدرن، ما می

رسیدیم. جوامع در این دوران و درک کالژی و اتفاقی ایشان از فضا در تجسمی سه بعدی از مواد و مصالح می
پایان جای گیرد. مانند جهان تواند در یک داستان خطی رو به جلو و بیاما در واقع، بازنمایی یک تحول، نمی

کدام نظم ها هیچی دیگر است، و اینای به مرحلهمدام در حال پریدن از مرحلهطبیعی، عالم اجتماعی ما هم 
های عظیم دارد که در یک کنند. اصطالح شکست پارادایمی اشاره به همین دگرگونیمشخصی را دنبال نمی

، هایی پوچشوند. ما در روندی خطی در بستر یک تاریخ غیر خطی در چرخهمقطع زمانی ناگهان پدیدار می
 شویم فقط به این دلیل که آنچه را پیش از ما وجود داشته جلو ببریم.پیر می

داری را نادیده انداز سرمایهتوانم تیرگی چشمبین باشم، نمیکنم به آینده خوشاز آنجا که من سعی می
در  دموکراتیک یروندهاسیاسی که در  یهااخاللهای انباشت سرمایه از جمله بگیرم. بسیاری از جنبه

کند. که خاستگاه کند، من را درمورد آینده بسیار نگران میها ایجاد میها و یا در درون آنچارچوب میان ملت
اند به مدد ایدئولوژی و تخصص و سایر مواردی ی توسعه بخشی است که نخبگان توانستهاصلی آن هم ایده

تا همین اواخر دموکراسی با دو چالش عمده  ی مردم پسند بسازند.رفت، از آن یک مقوله آنکه در باال ذکر 
با کمرنگ  کهدرحالیرو بوده است. چالشی برآمده از ایدئولوژی نازیسم/فاشیسم و جوامع تمامیت خواه. روبه

گرایی پا به میدان های بنیادگرایان افراطی و نواصنافها، دو چالش دیگر برآمده از ایدئولوژیشدن این
 گذارند.می

توانیم انجام دهیم. یکی وارد شدن در کار نظارت و دستکاری روند توسعه است، ما دوکار می در این نقطه
که دراینصورت ما خود به خود تبدیل به یک کارشکن خواهیم شد. دیگری وارد نشدن به مسیر نظارت و 

قابله است و ما داری غیرقابل مسازی سرمایهایم که جهانیدست بردن در توسعه است و این یعنی ما پذیرفته



الجرم درمقابل آن منفعلیم، که درنهایت به معنی این است که ما کار را به همان "دست پنهان بازار" واگذار 
ها بر چهار های چندملیتی قرار دارند. ایدئولوژی این شرکتانباشت شرکت یروندهاایم. در مرکزیت این کرده

های کردن تمام هزینه نهیکمیمت ندارد. دوم، خارج کردن و اصل سنتی استوار شده است: یکم، بقا و زندگی ق
ی خود جنایات بسیاری را مرتکب های بزرگ و چند ملیتی در سابقهممکن، سوم، جنایت کردن. تمام شرکت

های اخالقی شرکتی، فرار از قانون یک امر پذیرفته شده، عرفی و خارج از حیطه یعملکردهااند. در سپهر شده
 است.

هایی که هر روز در حال بزرگ و ندات اخیری که تهیه شده است، به خوبی ما شاهدیم که شرکتدر مست
ها هم دهند و نقش اساسی آنآنکه افراد متوجه باشند، نظام سلطه را گسترش میبزرگتر شدن هستند چگونه بی

شوند و کار می ها وارد عرف کسبهایی که به شکلی پنهان به دست این شرکتهمین است. اصول و ارزش
ای که آمریکا خواهند بود. برای مثال جنگ ناعادالنه پذیرشغیرقابلدر صورتی که آشکار گردند از سوی افراد 
مردم  یدالرهاهای بزرگ و جمع کردن ای که برای سودآوری شرکتعلیه عراق به پا کرد، چیزی نبود جز حیله

 مالیات. عنوانبهآمریکا 
ی امپریالیسم است که هردوی د که بسیار متفاوت اما احیای مجدد ایدهگرایی جدید هرچناصناف

گیر های چشمبینیم که پیشرفتی خود دارد. از سوی دیگر، میهای امپراطوری و حق حاکمیت را ضمیمهایده
کنند و امروز حاصل پیشرفت اجتماعی حرکت می یروندهااز  ترعیسردر علم بیولوژی و ژنتیک بسیار 

دگردیسی و تحول طبیعی و انسانی دربست در اختیار بخش خصوصی است. در این دوران که ها سال
ی ای خواهد بود که ما درسیطرهپیشروی بیولوژیک خود را هم از دست خواهند، زمانه یروندهاها انسان

مروز زندگی ی شهرهای اهای پهناور فرسوده، سوداگران بازار، و اختالف شدید طبقاتی در حوزهانیادگرایبن
داد ها در ی این رخ. همهاندشده تجربهی نو ها همین حاال هم در ابتدای هزارهکنیم. بسیاری از همینمی

اندازد به سمت کشور جهان را هم به ورشکستگی می نیثروتمندتربستری از ریگ روانی که آمریکا، یعنی 
رسیم که کاستلس از پیش نوید آن را داده بود، یعنی قهقرا در حرکت است. دراین نقطه به همان جهانی می

خاصی از مصرف را هم ایجاد خواهند کرد. در این مرحله،  یروندهاای" که خانهای و زنبورکجوامع "نو قبیله
بینی کرده بود که سلطه از روح و ذهن به بدن و قدیمی از مسیری که فوکو آن را پیش کم کم جوامع سنتی

ای برخوردار خواهد خواهد رسید ناپدید خواهند شد. چرا که در جهان بدون مرز، بدن هر فرد از اهمیت ویژه
به تمامی  بود که به شدت تحت نظارت و هدایت درخواهد آمد. حتی افکار ما در زمانی که تولید جهانی

 خواهند ساخت. روروبهمحقق گردد، مورد حجوم قرار خواهد گرفت و استقالل شخصی ما را با مخاطراتی 
های نوین سیاسی، اقتصادی و اخالقی درخواهد آمد. در فضا هم در توافق با نظم دادهارخبه موازات این 

هم جایی که قلمروی عمومی هنوز  کند، آنچنین فرآیندی است که طراحی شهری نقشی اساسی را ایفا می
های فضا، سیر تواند از مسیر ایجاد ریختهای طبقاتی است. طراحی شهری میی اجرای سیاستصحنه

تغییرات و تحوالت را بازنگری کند و عموم را به تماشای آن بنشاند. در این نقطه دو دسته از معماران ظهور 
ای که در انفعال محض به سر خواهند کنند و دیگری دستهشه میای که افراط کاری پیخواهند کرد، یکی دسته



گذارد دور باشد. جدید می یوسطتواند از آن چیزی که اومبرتو اکو نامش را یک قرون ای نمیبرد. چنین تجربه
 واحددرآنها مراتب کار، شهرها با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، و هر دوی آندر اینجا در تمامی سلسله

ی نامتوازن دارد. ای برای توسعهاندازهبی تیظرفداری همیشه ی این مسابقه خواهند شد. سرمایهبرنده و بازنده
های بورژوا امروز به قطبی شدن جامعه منجر شده، و رفتار افراد هم به تمامی در کنترل بخش مصرفگرایی توده

ایی که انزوا و محرومیت ساختار اجتماعی را گری نهفته است، جخصوصی درآمده جایی که امتیاز در سلطه
 کنند.تعریف می

ی کالن قرار گرفته تا به مدد ی پایدار در نفوذ کامل سرمایهامروزه در چنین بستری است که مفهوم توسعه
روایت ایدئولوژیک باید آن بازتولید مجدد ادوات تولید را مهیا کند. طراحی شهری پایدار در جدال با این کالن

رو کند. اما درنهایت باید های روبههای نو بازتولید نیاز را با وقفهبرداری از انرژیارد عمل شود و به مدد بهرهو
پایداری وجود ندارد که بتوان به مدد فناوری آن را برای مرتفع کردن معضالت در نظر داشت، که هیچ ارزش

دارند تا روایت خاص خود را از رویکرد طراحی  شهری علم کرد. اما همواره، نیروهای برآمده از قدرت سعی
 شهری به ما تحمیل کنند.
شود،  ریزیپایهبرای طراحی شهری در مواجهه با این گفتمان ایدئولوژیک  ذاتبهقائمبرای آنکه یک نظریه 

ز یکدیگر ها قابل تفکیک اام و اگرچه من نشان دادم که اینمن بر نه عنصر اساسی این نظریه تاکیدی ویژه کرده
 خواهند این موضوع را بپذیرند.فهمم چرا سایرین نمینیستند نمی

ها شاره شد، تاریخ، فلسفه و نظریه برای وارد شدن به مسیر رویارویی درست با معضالتی که در باال به آن
د تا های بسیار زیادی هستند و بهتر بوهای بسیار کارآمدی هستند. این مباحث دارای همپوشیحاوی یافته

اندازهای ایدئولوژیک ، چشمفلسفهشدند. همپوشی تاریخ و دراین کتاب هم در قالب یک فصل مطرح می
ی شروع از مسیری است که از نظریه، سازی، بهترین نقطهکند. برای تصمیمطراحی شهری را برما روشن می

 کند.تاریخ و فلسفه عبور می
شان خود سازد، ره سعی داشته تا طراحی شهری را دونریزی شهری هموااز سویی دیگر، دیدیم برنامه

پیشروی کند بدون شک در راس مثلث  ذاتبهقائمی اگر طراحی شهری بتواند بر مبنای یک نظریه کهدرحالی
گیرد. گرچه اگر هم این اتفاق نیوفتد، ریزی شهری قرار میتخصصی محیطی یعنی در باالی معماری و برنامه

خواهد انجام دهد. تمامی آنچه در غالب ریزی شهری مینیمی از کاری است که برنامهطراحی شهری همیشه 
 شود کار طراحی شهری است.سازی و ضوابط ارائه میسیاست

توان بوم شهری، فرهنگ و طراحی، سه مفهوم جدانشدنی از یکدیگر هستند، که درنهایت میفضای
قلمروی عمومی نامید، اما این به آن معنا نیست که سه ساحت، از درآمیزی این نقاشی طراحی شهری را

هایی ها باید بر سویهطراحان شهری اجازه دارند تا قلمروی عمومی را از نو بسازند، که به این معنا است که آن
 کنند که دارای حقانیتی راستین و مشروع است. تأکیداز آن 

های فرهنگی را در مراتب جهانی، ملی و دگرسانیدر نتیجه طراحان شهری باید مدام به دنبال آن باشند تا 
ی فردی خود اکتفا نکنند. چراکه این برای یک طراح بسیار ساده است که محلی بررسی کنند و هرگز به تجربه



که مدام هم در تغییر و  فرهنگ را در یک وجه آن در نظر بگیرد، حال آنکه فرهنگ منشوری است هزار پارچه
ی پویا است که ممکن است در برخی موارد از بین برود و یک . فرهنگ یک پدیدهبرددگرگونی به سر می

تواند جایی میی مردم ناگهان متولد شود. اما نباید فراموش کنیم این جابهفرهنگ نامانوس با خودآگاه توده
 ست.به معنی تغییر در تمامی این وجوه نی لزوما  وجهی باشد، و تغییر در یک وجه منشور فرهنگ تک

در جایگاه یک بازیکن آزاد  صرفا  ی عملگرایی، باید خاطر نشان کرد، که طراحان شهری در جاده در پایان
های منسوخ، به سمتی حرکت کنند که با خودآگاهی ها باید با فاصله گرفتن از ایدئولوژیاجتماعی نیستند، آن

دهند که مردم از زندگی  سوقبه سمتی خواهند انجام دهند، همواره قلمروی عمومی را کامل از آنچه می
بایست به کدام جهت شان عقب نیوفتند. در این کتاب من سعی کردم، تا نشان دهم که دانش ما میهرروزه

و ایستادن بر پای اصالت  خود انتقادیسوق داده شود، تغییر کند و بسط یابد. این کار ممکن نیست مگر با 
 ایم.در جای درستی ایستاده هزارهدای ذاتی خود. اگر چنین شود، ما در ابت

   
 
 




