
 رویکردی مقدماتی به مساله

 ذهن در آن بازنمایی یمطالعه طریق از شهری فضای دگرگونی و توليد یمطالعه سازم روشن كه است آن برگ چند این كردن سياه از من هدف

 و امکانات كه تاریخی هایزمينه به حساسيت با البته و ـ مشخصی تاریخی یدوره طی در ذهنی هایوارهطرح پویایی بررسی و آدمی

 اجتماعی هایگروه آن از متاثر فرد هر اندیشيدن یشيوه و ذهنی هایوارهطرح طوریکهبه است؛ ميّسر ـ آوردمی فراهم را كنش هایمحدودیت

 .هستند هاییپژوهش چنين برای الزم ابزار متنی منابع راستا، این در. است هاآن از عضوی فرد كه است

 :جمله از. سازم روشن نيز را دیگری برانگيزچالش موضوعات كه كنممی تالش مدعا، این اثبات مسير در

می چنان را فضا جایگاه كه ها،نگرش دست این با. نيست توليد هایپایه از یکی فضا لوفور، مانند هایینوماركسيست باور خالف بر( 1

 در شودنمی است، علم با چيرگی كه زمانه این در. دارم چند هاییمخالفت است، افراد كنش در كنندهتعيين و كليدی عاملی گویی كه انگارند

 .نمود قالب واقعيت جایبه را خيال آن ها،خواننده از برخی ساختن مرعوب و بسيار فرساییقلم با سپس و كرد، پردازیخيال چيزی مورد

 یا وجود از متاثر خود كه كرد، تعریف هاآن شدن نهادی و ذهنی هایوارهطرح تغيير منظر از توانمی را شهری فضای توليد و فرهنگ یرابطه( 2

 .است اجتماعی هستی

 كنشِ و گيردنمی شکل بالواسطه اندیشه. است ناقص كاهند،می شهر فرم یمطالعه به را شهری فضای یك شناخت كه شهرسازانی روشِ( 3

می ناباروَر و ناقص دارند، فضا شناخت در سعی پدیدارشناسانه صرفاً روش و رویکرد با كه را كسانی تالش رو، این از. است كالمی اندیشه،

 .دانم

 هایگروه هایروایت قالب در بندیمقوله قابل ـ است متنی منابع ترینمهم از یکی كه ـ مشخص شهری فضای یك از افراد ِِروایت( 4

 تفسيرها كه دارد وجود شهری فضای یك از مشابهی نسبتاً دریافت اجتماعی گروه هر درون در كلی، طور به. است فضا آن در كنشگر اجتماعی

 مشخص، شهری فضای یك از افراد هایروایت خصوص در بحث با كه مخالفم كسانی با بنابراین. سازدمی متاثر را گروه آن اعضای كنش و

 شمار به باید فضا یك شناخت برای كه كنندمی تصور یا نيست، ممکن شهری فضاهای شناخت گویی كه آورندمی ميان به سخن چنان

 . شد نزدیك فضا آن حقيقت به بتوان شاید رهگذر این از تا شنيد را هاروایت كنشگران،

 مورد هایگروه معنوی و مادی شرایط در تغييرات تاریخی بسترِ دقيقِ یمطالعه بدون اجتماعی، هایگروه هایروایت تفسير و تحليل( 5

 پژوهش روش این فرضپيش چراكه. بياندازد  گراییذهن دام در را پژوهشگر و كشانده بيراهه به را پژوهش مسير سادگیبه تواندمی پژوهش،

 فضا راویان كه كسانی زندگی مادی شرایط و شناختی خطاهای آنکه حال. است حقيقی و دارد واقعيت شودمی بازنمایی آنچه كه است آن

 .است موثر ایشان ذهنی هایوارهطرح گيریشکل و ذهن در واقعيت بازنمایی چگونگی بر هستند،

 

 



 مساله طرح

 :دهم شرح اندكی ام،برگزیده آن به نسبت كه را رویکردی و كرده باز را مساله است الزم كردم، بيان را خود موضع صراحت به كه حال

می سربه آگاهی از متفاوتی هایوضعيت و سطوح در شهر ساكنانِ چون و اوست، 1آگاهی سازیبيرونی حاصلِ  و انسان یاراده از برآمده كنش،

 چگونه ساكنانش ذهنيتِ  و آگاهی با رابطه در 2شهری فضای كه پرسش این رو، این از. سازندمی را متمایزی و متفاوت شهری فضاهای برند،

 .است شهری مطالعاتِ در كليدی پرسشی پذیرد،می دگرگونی چگونه و شودمی توليد

 آن مانند و شناسینشانه شناسی،روان اجتماعی، علوم فلسفی، هاینظریه بر عمدتاً شهری یحوزه متفکرانِ یتکيه پرسش این به پاسخ برای

 توليد ادبياتِ در و ساخته متاثر را شهری مطالعاتِ كه خوریمبرمی مفاهيمی به اجتماعی، فضای با مرتبط فکری جریاناتِ یمطالعه با. است

 منزلت» ،(1345 لوفور،)«اجتماعی یروحيه» ،(1393 لوفور،)«روزمره زندگی» چون مفاهيمی. اند گرفته قرار استفاده مورد شهری فضای

 یحافظه» ،(1390 بودریار،)«مصرف هایشيوه» ،(ب الف، ،1395 بوردیو،)«وارهعادت» ،(Weber, 1944)«اجتماعی

 پدیدارشناسی، یفلسفه در ریشه كه اند مفاهيمی دیگر، بسياری و( 1369 لوبون،)«خودی به خود» ،(Halbwachs: 1950)«جمعی

 طراحی و ریزیبرنامه نظریات در خود ینوبه به كه اند داشته غيره و گرایینوكانت انتقادی، ماركسيسم شناسی،نشانه شناسی،زبان دانشِ

 . اند ردگيری قابل شهری

 بزرگ شهرهای زندگی و مرگ» ،(Lynch, 1960)«شهر تصوّر» ،(Geddes, 1915)«تطوّر در شهرها» مانند تاليفاتی به توانمی نمونه برای

 فضای» ،(Alexander ,1977)«الگو زبان» ،(Rapoport, 1977)«شهر شکل انسانی هایجنبه» ،(Jacobs, 1961)«آمریکا

 مانند و( Boyer, 1994)«جمعی یحافظه شهر» ،(Hillier and Hanson, 1984)«فضا اجتماعی منطق» ،(1979 یر،كری)«شهری

 نيز ایران در 3.اند پذیرفته تاثير گوناگون فلسفی مکاتب از نحویبه و بوده شهرها در خود یزمانه یمسأله انعکاس به پاسخی كه كرد اشاره آن

 كاظمی،)«روزمره زندگی» ،(1395 دیگران، و حبيبی)«جمعی خاطره» چون اصطالحاتی به ارجاع. نبودند غافل جریان این از متفکران

 سوژگی به توجه از دیگر، بسياری و( 1383 ميرمقتدایی، ؛1394 همکاران، و ارباب)«هویت» ،(1394 كاظمی،)«زندگی سبك» ،(1394

 .  دهندمی خبر ایران در جریان این

                                                           
1    Consciousness 

 

 (.1380 حبيبي،) به بنگريد فضا، مفهوم با آشنايي براي  2

 

3 
 شيكاگو، انساني اكولوژي مكتب فرانكفورت، مكتب چون مختلفي آراي گسترش و مكاتب پيدايش با شد، شروع وين مكتب درون كه هاييبحث

. گشت نيز جديدتر مباحث   وارد شهرشناسي و نشد متوقف حدود همين در گاههيچ هابحث اين. يافت ادامه آنجلسلس و پاريس مكتب باهاوس، مكتب

 براي شودمي پيشنهاد. طلبدمي جدا پژوهش يك خود كه است كاري انديشمندان، از دسته اين آراي از متاثر شهر موضوع تطور تاريخ از سخن

(. 1395 كاتبرت،)«شهري طراحي و سياسي اقتصاد: شهرها شكل» كتاب از سوم فصل به كنيد مراجعه تطور سير خصوص در بيشتر يمطالعه

 . كنيد رجوع توانيدمي نيز( 1391 كاتبرت،) به تكميلي مطالعات براي همچنين

 



 و ساختار بين یرابطه در نيز و كنش، و آگاهی ذهن، و عين یرابطه پرتو در شوند،می توليد چگونه شهری فضای و شهر 4شکل كه موضوع این

 پویایی دیالکتيك، روش به باید آن، دگرگونی و شهری فضای توليد چگونگی فهم برای كه است آن مسأله اما. است بررسی قابل عامليت

 شهری فضای بازتوليد و توليد شناخت است، كرده بيان( Tonkiss ,2005 :150)تانکيس كه همانطور. كرد مشخص را الذكرفوق روابط

 .سازندمی مشروط را یکدیگر 6اجتماعی كنش و 5فضایی آرایشات كه است طرقی به توجه نيازمند

 و شهرشناسی شهری، مطالعات بر او آرای و داد، نشان توجه كنش، و آگاهی عين، و ذهن ميان یرابطه به كه بيستم قرن فيلسوفان از یکی

 توليد» اش،شدهشناخته كتابِ در ویژهبه لوفور،. بود 7لوفور هانری گذارد، تاثير شهری فضاهای گيریشکل و توليد چگونگی موضوع

 و عين دوگانگی از تا داشت تالش و گمارد همت بدن، محوریت با و انسان عامليت بر تکيه با فضا، خصوص در فلسفيدن به ،(1395)«فضا

  8.كند عبور هگلی و پدیدارشناختی هایگرایش از تركيبی با ذهن،

 در شدن وارد با عالوهبه و كار، نيروی بازتوليد فرایند بر تاكيد با و غيرساختارگرایانه روشیبه داشت سعی لوفور سياسی، یپروژه یك قالب در

 پدیدارشناسی بود؛ توليد یشيوه به غيروابسته اجتماعی روان سطح بر عمدتاً كه اجتماعی شناسیروان داری؛سرمایه نقد در سياسی: مباحثِ

 جهانی داریسرمایه از خروجی راه ،11نيچه یفلسفه از برگرفته شناسیزیبایی و ،10باشالر گاستون و 9مرلوپونتی موریس آرای از متاثر حسی

 صرفاً نه كرد؛ ایجاد تغيير افراد زندگی سطوح ترینپایين در بتوان كه شودمی محقق هنگامی سوسياليستی یجامعه لوفور، دید از. بيابد

 ایدئولوژی لوفور، برای واقع در. سازند دگرگون را افراد یروزمره زندگی كه باشند آنگونه باید تغييرات یعنی. اقتصادی ساختار در تغييراتی

                                                           
4  Form  

 

5  Spatial arrangments  

 

6  Social action  

 

7  Henri Lefebvre  

 

8 
 هاتوجه همه، اين با. دارد تحقيق جاي البته كه است مجزايي پرسش   شهري ريزيبرنامه ادبيات در او يانديشه يافتن  اهميت چرايي و چگونگي 

 .كرد عبور سادگي به او ينظريه كنار از نتوان كه شودمي سبب فضا توليد ينظريه و لوفور آراي به

 

9   Maurice Merleau-Ponty 

 

10   Gaston Bachelard 

 

11   Friedrich Nietzsche 

 



 برای كليدی مفهومی به بود، گذاشته لوفور بر هگل یفلسفه كه تاثيری با خاصه ،«آگاهی» رو، این از. شودمی تعریف روزمره زندگی سطح در

رهایی یپروژه لوفور برای كه دهدمی توضيح درستیبه( Goonewardena, 2008: 125) گونواردنا. شودمی بدل اجتماعی فضای فهمِ

 در تغييرات موجب تا شود شروع افراد خصوصی زندگی یروزمره سطح از ،12ایشاعرانه و خالقانه شکل به باید، بيگانگی، با مبارزه و بخشی

 .كندمی نقش ایفای جهانی و خصوصی سطحِ دو ميان واسطی سطحِ همچون شهر ميان، این در و شود جهانی سطح

 همان به را لوفوری روش توانمی آیا. شد او مرعوب نباید و است تدقيق و بررسی نقد، قابل دیگری، ینظریه هر مانند نيز، لوفور ینظریه اما

 یلحظهسه آیا برد؟ كاربه فضا دگرگونی و توليد فرایندهای شناخت راستای در كند،می استفاده آن از «فضا تاریخ» تبيين برای او كه شيوه

 متفکران از بسياری توجه كه ـ را فرهنگ مفهومِ نباید آیا است؟ بسنده فضا یك كلی وضعيتِ فهم برای لوفور، توسط شده مطرح فضایی

 ورزید؟ همت آن مركزی یهسته در تدقيق به و شکافت ـ است داشته معطوف خود به را انتقادی

 عمل با انسان اول یلحظه در او، یعقيده به. است حركت در كلِ یك از فضایی یلحظه سه لوفور، توسط شدهمطرح موضوعات ترینكليدی از

 روان او، دید از. نامدمی 15فضا هایبازنمایی را دوم یلحظه این لوفور كه كندمی بازنمایی ذهنش در را مفاهيمی 14بدنی دریافت و 13فضایی

لحظه در. یابدمی سازمان ـ است داریسرمایه هژمونی بر وی تاكيد البته كه ـ ذهنی هایساخت و مفاهيم و شودمی فضامند طریق این از انسان

 16بازنمودی فضاهای را آن او كه سازد،می نمادین را هاآن و پرداخته، ذهنی هایساخت همان بازتوليد به و زده، كنش به دست انسان سوم، ی

 افراد، عنوانبه ها،انسان و كندمی بازتوليد را خود هاذهن تسخير با چگونه داریسرمایه كه دهد توضيح كه است آن لوفور هدف. نامدمی

 .كنندمی اقدام بخشیرهایی جهت در و دهندمی نشان مقاومت خود از روند این برابر در چگونه

 یدربرگيرنده نمادین، صورتبه شهری فضاهای كه است آن یابندمیدر لوفور بحث این از شهری دانانجغرافی و شهرشناسان برخی آنچه

 معنا از آكنده و نمادین فضایی شده، توليد فضای. دارند همراه به خود با را اقتصادی-سياسی هایقدرت و گذشته نشانگانِ كه اند معناهایی

. سازندمی نمادین اذهان در داده، انتقال آیندگان به را آن و كنندمی حمل را تاریخی هاییارزش خود با شهری، هایخيابان و هاميدان. است

                                                           
. كند پيدا ماركسيستي دترمينيسم با مقابله براي راهي تا كشاند نيچه يانديشه سوي به را لوفور زندگي، در «خالقيت» مفهوم به گرايش اين  12

 عنوان تحت ايمقاله در ترپيش كه است برانگيزچالش بسيار است، گرفته قرار شهري متفكران توجه مورد بسيار امروزه كه «خالقيت» مفهوم

 .ايمپرداخته آن به خاص منظري از( 1395 فراهاني، فرمهيني و پارسي)«خالقيت شهري، فضاي ذهني، يطرحواره»

 

13
   Spatial practice 

 

14
   Embodied  

 

15   Representation of spaces 

 

16   Representational spaces 

 



 موضوع این البته،. شودمی بازنمایی افراد ذهن در كه شده نمادین مسيحی هایارزش گوتيك كليساهای در نيز، معماری سطح در مثال، برای

 .دارد مستقلی بررسی و نقد جای

 پژوهش، این است، گرفته قرار توجه مورد كمتر شهری فضای توليد و شهری مختلف هایگروه اجتماعی شناسیروان ميان یرابطه كه آنجا از

 هایوارهطرح» مدلِ طریق از را، شهری فضای توليد و شهر ساكنان ذهنی حيات ميان یرابطه دارد تالش كه آیدمی شمار به تازه و نو كوششی

 .كند تبيين ـ است شناختی شناسیروان علم در پركاربرد و شدهشناخته مدلی كه ـ «ذهنی

 سطح در را مسأله آن، مانند و محيطی شناسیروان شهری، فضای دریافت و درك مانند موضوعاتی طریق از شهری طراحان از برخی تر،پيش

 در افراد ذهنی حيات بر اثرگذار نظام یدربرگيرنده هاآن رویکردِ اما. اند كرده مطالعه( مفيد خود نوع در چند هر) كاهنده شکلی به و كالبدی

 شهری فضای بستر در فرهنگی و سياسی اقتصادی، یپيچيده و بغرنج روابط از متاثر ها،انسان ذهنی حيات. نيست آن تماميت یا و كليت

سياست و ریزانبرنامه تواندنمی و دهدنمی نشان را واقعيت كل امری، چنين. كاست شهری فضای كالبدی بُعدِ به را آن تواننمی و است

 . كند هدایت آینده در گيریتصميم برای را گذاران

 شناخت فرایندِ و آگاهی دگرگونی و گيریشکل فهم در آن، دگرگونی سازوكار و شهری فضای توليد فرایندِ شناخت كليد كه رسدمی نظربه

 ایفا ميان این در ذهن كه است پویایی نقش و واقعيت، با برخورد در ذهن سازوكار و ذهن، در انضمامی امرِ  كردنِدرونی فرایند در یعنی آدمی،

وارهطرح» را خود تحليل واحد باید بندیم، كاربه شهر دگرگونی و گيریشکل فرایندهای شناخت در را فضا توليد بخواهيم اگر لذا. كندمی

 را ما 17اجتماعی وجود یا هستی كه هستند عواملی یدربرگيرنده هم و شوندمی شامل را بشری فرهنگِ هم كه كنيم انتخاب انسان «ذهنی های

 .هستند ذهنی تغييرات و فردی، عامليت و فرهنگی و اجتماعی ساختار ميان یرابطه روشنگر ذهنی هایوارهطرح. اند ساخته

. كندمی تغيير و گيردمی شکل چگونه آگاهی كه شود مطرح پرسش این و شده تدقيق اجتماعی وجودِ و فرهنگ ميانِ یرابطه باید اعتبار، یك به

 و فرهنگی سطوح یمقوله و شهری، فضای یعنی آن، ناگسستنی جزء و اجتماعی وجودِ یمقوله) مقوله دو این ميان كه است مطرح مهم این

مسأله به توجه. كنندمی ایفا برجسته نقشی آن در ذهنی هایوارهطرح ویژهبه ذهنی، حيات كه است برقرار دیالکتيکی ایرابطه( ایدئولوژیکی

 . هست نيز موضوع دو این مورد در هگل آرای به بازگشت نيازمند شده، مطرح دیالکتيکی روابط تببين و آگاهی، ی

 جسته، دوری 18بالواسطه و شهودی برخوردِ از هگل، یفلسفه به متکی شناختی مباحث گشودن با كه است آن نظری كوشش این در من قصد

 از را نظری یسازه هيچ وی كه دارد را مزیت این هگل روش بر تکيه. كنم معرفی و شناسایی را شهری فضای توليد فرایند در تحليل واحد و

 . كندنمی صلب و سخت را هاآن و نيانداخته حركت
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18   Immediate  

 



 شناخت با مرتبط مباحث طرح با سپس. شود داده شرح «فضا توليد» خصوص در لوفور یاندیشه كه است آن امر این یالزمه نظری، لحاظ به

 شناسینشانه موضوع) معانی گفتار، زبان، فرهنگ، اجتماعی، طبقاتی و گروهی هایپایگاه اقتصاد، با انسان آگاهی یرابطه انسان، در آگاهی و

. شود نمایان انتزاعی امر كردنِ بيرونی و انضمامی امر كردندرونی در ذهنی هایوارهطرح پویای نقش شده،روشن مفاهيم و( معناشناسی و

 مباحث قلب در همچنان قرن یك گذشت از پس او آرای كه ویگوتسکی، سمينوویچ لو روس، شهير شناسروان آرای بر تکيه با را مهم این

 از را لوفور رایآ بتوانم رهگذر این از نهایت در تا رسانيده ذهنی یوارهطرح مفهوم به را او ینظریه امتداد و داد خواهم انجام دارد، قرار شناختی

 در نو طرحی شاید و زدوده را آن هایرازآلودگی و ابهامات پرداخته، فضا توليد ینظریه در مداقه به كرده، تدقيق شدهمطرح شناختی پرسپکتيو

 .دراندازم فضایی مطالعات شناسیروش

 و روابط كه شودمی سبب شناخت، علمِ منظر از شهرها ساكنان ذهنی حيات و( فرم و محتوا) شهری فضای ميان یرابطه بهترِ شناختِ

 .كرد ریزیبرنامه شهرها آن برای بتوان روابط و فرایندها آن از آگاهی با تا تاثيرگذارند، افراد گيریتصميم بر كه كنيم كشف را فرایندهایی

 حوادث و وقایع دادن رخ علت كه نيست شهری فضای و شهر این كه داد نشان بتوان آن درون در كه آورم فراهم نظری بستری كه كنممی تالش

 و مشخص محتوایی مناسب آورد،می فراهم كه امکانی به بسته كه ظرفی ظرف؛ یك جز نيست چيزی مکان هر و شهری فضای هر. است

 پویا همواره و ایستندنمی حركت از هرگز است، شوند حال در جهانی در زیستن واقعی و عينی نيازهای كه محتوا این. است معين اموری

 .است آن ذات در تغيير. هستند

. كنندمی خلق جدیدی شهری فضای و شوندمی مکان یدارنده یا مندمکان معنا، این به و یابند،می را خودشان مکان كه هستند 19امور این

 امور این زند،می كنش به دست و كندمی تغيير همواره انسان كه آنجا از اما. كنندمی خلق را شهری فضای محتوای و شوند،می مندمکان امور

 . یابدمی دگرگونی و كندمی تغيير نيز شهری فضای شکل، این به. شودمی دگرگون نيز فضا محتوای و بوده تغيير و شوند در همواره نيز

 نوع كارهای و هافعاليت دليلی به آن از بخشی كه تغييرات، این. است انسان زندگی معنوی و مادی شرایط در تغيير دليل به امور در تغيير

 انسان آگاهی تغييرات یمطالعه طریق از شهری فضای تغييرات یمطالعه. سازندمی منعکس انسان آگاهی در را خود دهند،می رخ انسان

وارهطرح از صحبت اما. باشد ایمطالعه چنين تحليل واحد تواندمی انسان، آگاهی عنصر پویاترین عنوانبه ذهنی، هایوارهطرح و است ممکن

 رسدمی نظربه. كرد شناسایی را ذهنی هایوارهطرح سهولت به تواننمی لذا و هستند تغيير در همواره كه چيزهایی از صحبت یعنی ذهنی های

 ذهن در معانی شناخت برای ابزاری هاروایت و دارد وجود افراد هایروایت یمطالعه كمكبه حدودی تا معانی تغييرات یمطالعه امکانِ كه

طرح تغييرات بتوان حدودی تا شاید كرد، مطالعه تاریخی و مندزمان صورتبه و تاریخی هایزمينه و شرایط اساس بر را هاروایت اگر. هستند

 .كنيم درك نيز را ذهنی هایواره
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 یزمينه و بستر ترگسترده و تردقيق هرچه تاریخی یمطالعه لزوم هاآن از یکی كه دارد هاییدشواری شهری فضای هر تغيير و توليد یمطالعه

 آن مرتبط هایچالش و پژوهیروایت خود مطالعاتی، چنين دشواری دیگر. است شرایط و هاموقعيت تغييرات و رخدادها و حوادث وقوع

 دوربه و صادق شانروایات بيان در افراد حدود چه تا كه است همراه پرسش این با افراد كنش درك برای عمل، مثابهبه هاروایت پذیرش. است

روایت و خاطرات گيریشکل در هژمونی و قدرت نقش نه؟ یا است شده تغيير دچار زمان طول در خاطراتشان آیا و اند شناختی گيریسو از

 و شهری فضای تغييرات مورد در ارزشمند هایییافته مطالعاتی، چنين معتقدم مسائل، این تمام با. غيره و است؟ اندازه چه تا ایوارهطرح های

 نيز شهرسازی نظریات در است ضروری كه دهدمی دستبه هاآن به وابسته معانی و خاطرات و هامکان تغيير و گيریشکل فرایند در امور نقش

 .شود منعکس

 


