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 30/10/95تأييد نهايي:  18/05/95 دريافت مقاله:
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  فضای عمومی شهریبر  تأکید، با عاملیت فضاییآگاهی و  :فضادر  حضوری مسئله

 دانشگاه تربیت مدرس تهران -کارشناس ارشد شهرسازی، *يزدانياناحمد 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران  -ایمنطقهشهری و  ریزیبرنامه دانشیار، پورهاشم داداش

 چکيده

  تواندمیفضا  . حضور افراد درگیردمیشکل  هاآن روابط اجتماعیحضور افراد و از خالل  یواسطهبهمفهوم فضا 

تالش شده ، مسئلهیک  عنوانبهبا در نظر گرفتنِ فضا حاضر  نوشتارِباعث به جریان افتادن حیات شهری گردد. در 

شکل  فضا یواسطهبهو  و قدرت که به دنباِل حضور افراد در فضا مقاومتآگاهی، طرد و شمول،  مفاهیمی چون

راکِ مفاهیِم وجه اشتگردند.  بندیصورت تِ با فضاهر کدام در نسب درنهایتو  قرارگرفته، مورد تحلیل گیرندمی

گر نوشتارِ پیش به بیانی دی. شوندمیفهمیده  که فضاستفضا بوده و هر کدام در رابطه با مفهومِ  مفهومِ مذکور،

ریک از هفتِن عینیتِ یا فردی و هایبالقوگیتحققِ  باعثِ تواندمیرو، به دنبال این است نشان دهد چگونه فضا 

اومت و و عاملیت فردی و گروهی، مق کنشگری یزمینه تواندمی هاییشیوهیمِ مذکور گردد؟ فضا به چه مفاه

استای ردر  محدود کند؟ متقابالا راهم آورد یا آگاهی فضایی را ف گیریشکلول و قدرت، طرد و شم گیریشکل

قعیتِ فضایی روش، نظریه و وا کهاینبر  تأکیدبا  شناسیروشحاضر در قسمت  ، نوشتارشدهمطرح تسؤاالپاسخ به 

و پرسشِ ذهنی و  کندمیبحث  فضا و یعموم یفضا مورد در مسئلهدر مقاِم مقدمه و طرح ابتدا  ،اندتنیدهدرهم

 هایمقوله، فضا در افراد حضوری مسئله به نگاهِ نظریزیرِ عنوانِ  ،سپس در ادامه .کندمیرا مطرح  نوشتار یدغدغه

، تجربه، ؛ زمانیشهر یفضا در قدرت مناسبات چگونگی ارتباط متقابل آن با و یشهر یفضا دیبازتول و دیتول

متناسب  و در همین راستا. شوندمی و بحث به تفصیل بیان ضایی و حضور و مقاومتِ سوژه در فضاخودآگاهی ف

 هایگروهنطقِ حضوریِ منوشتارِ پیش رو سعی دارد با حفظِ استقاللِ فکری و اتکا به  یادامهدر  ،با نگاهِ نظریِ متن

ضا بنگرد و فبه  کند و در این دستگاِه نظری بندیصورت بردهنامدر چارچوبِ فکریِ  را عاملیت مختلف، مفهومِ

 .مفهومِ حضور را مورد تحلیل قرار دهد

 عاملیت. امکان،زتولید قدرت، ، باآگاهی فضاییتولید فضا،  واژگان کليدی:

 

 

 

  

                                                           

* Email: Yazdanian.ahmad@modares.ac.ir                               ی مسئولنویسنده  :                          
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 74                                                 یشهر يعموم یبر فضا ديبا تأک ،ييفضا تيو عامل يحضور در فضا: آگاه یمسئله

 

 مقدمه  -1

 در انسان به آن را توسط ناآگاهانهآگاهانه یا  دهیشکلو سپس  طیمح یآگاهانه کادرا مفهوم نخست، انیب در فضا

حالت موجودیتی  از را فضای عمومی -ستد در فضاافراکه پیش از هر چیز منوط به حضورِ -یانسان هایفعالیتدارد.  خود

از انفعاِل  ارتباطی هایزمینهدرگیر کردن با  یواسطهبهنیز  د راافرا ،پیش موجود و بیرون از فرد خارج کرده و در مقابلاز 

، هر آن با یابدمیو نیرویی که از آن حال که در فضا حضور  1عاملیت .کندمی لیخارج و به عامِل فضایی تبد عملکردی

قرار داده و در راستای  موردتردیدبه فضا را  دهندهشکلم و نظامِ ناعادالنه نیروهای نظ تواندمیفراهم شدنِ شرایطِ فضایی 

انسان از طریق م زند، تولید کند. عادالنه که تفاوت را رق ایگونهبهگری افراد، فضا را حضور متفاوت و کنش هایزمینهایجادِ 

-همدر طول روز در این معنا (. 74: 1984ستلز، )کادهدمیروابط اجتماعی به فضا شکل، عملکرد و اهمیت اجتماعی 

، فضا و مکان حضور یافته را شویممیو از یک موقعیت به موقعیتی دیگر جابجا  کنیممیما در فضا حضور پیدا  کهچنان

وامسلی، )شودمینامیده  4فضای مکان درواقعکه این  کنیممیتجربه  3مرزبندی شده هایموقعیتو  2یک ساخت عنوانبه

: 1999، به نقل از تئاتر 187-166: 1980و سیمسون،  بوتیمار)یابندمیچنین فضاهایی با حضور ما معنا  (.81: 1988

 و عناصر استقرار نظام و نحوه اما ،شدهتشکیل نامتجانس و متنوع عناصر از خود به یبخشتیهو جهت اگرچه فضا (.2

 هک ل دادهکیتش را متجانس و همگن ایپیکره مجموعه، تیلک به مترتب اهداف یراستا در هاآن نیب ارتباطات متقابل

 هایریشه مختلف هایدورهافراد به فضا و حضور در آن در  بستگیدل. گیردمی نشأت آن از فضا مفهوم ، معنا وتیهو

 -است شناختیروان هایویژگیاجتماعی و  یزیست، طبقه یکه برگرفته از متغیرهایی چون شیوه -ق و متفاوتیعم

 بر سلطه و فضا درک منطقِ جهت انسان یاجتماع روابط کدر به ازین از ،عالوه بر آنچه بیان شد بستگیدلن یا. دارد

فضایی باید عالوه بر توجه به حضور یا عدمِ حضورِ فرد  هایتحلیلما در . گیردمی دادهای فضایی سرچشمهیرو و حوادث

 هاسوژهافراد به  شدنتبدیل یزمینهمختلف  هایشیوهکه به  حاصل از حضور نیزو مناسباتِ در فضا، به روابط اجتماعیِ 

 نیب بشر اصوالا (.24: 1995و اوری،  به نقل از گرگوری 1981)گیدنز، توجه کنیم  ،آوردمیو عامالنِ فضایی را فراهم 

 احجام و اءیاش با یولوژیکیزیف قیطر به را خود یو هک ین معنیبد ؛کندمی جادیا رابطه رامونیپ طیمح و اءیاش و خود

 توانمی ،کندمیاجتماعی تلقی  یبرساخته اساساامعنایی که فضا را در  .کندمیو معنا تولید  دهدمی ارتباط و وفق یالبدک

 در نش متقابلِ فرد و فضاک درواقع (.25: 1393بودریار، ، فضایی وجود ندارد)تِ اجتماعیو مناسبا گفت بدون ارتباط

 مقام، فضایی که حضور در آن نامیممی فضا انسان، تأثیرپذیریو  یرگذاریتأث لحاظ به را آن ما هک دهدمی رخ یبستر

امکانِ فهمِ نظری مفاهیمی چون عاملیت، آگاهی، قدرت  اساساا که  فضاستدر این معنا از  متقابلِ مذکور است. هایکنش

که به دنبال این است در همین راستا، نوشتار حاضر  .شودمیممکن  هاآنبر وجه فضایی  تأکیدقبیل با  نو مفاهیمی از ای

افراد و عینیتِ یافتِن  هایگیهبالقویابی تواند باعثِ تحققعمومی شهری می فضای بگوییم تردقیقنشان دهد چگونه فضا و 

شگری و عاملیت فردی و نک ینهزمیتواند هایی میفضا به چه شیوه یا به بیانی دیگر هریک از مفاهیمِ مذکور گردد؟

 محدود کند؟ متقابالا آگاهی فضایی را فراهم آورد یا  گیریشکلقدرت، طرد و شمول و  گیریشکلگروهی، مقاومت و 

 پژوهش شناسيروش -2

فراهم  و چگونگی فضا یمسئله ، به تحلیلبر درهم تنیدگیِ روش، نظریه و واقعیت تأکیدتکیه و  با نوشتاردر این 

تولید و بازتولیدِ  فرآینددر  هر کدامیابی به دست فضایی و هایگیهبالقوفضاییِ عاملیت، کنشگری، امکان و  یزمینهآوردن 

، شانفضاییشرح تفصیلی هر یک از مفاهیم مذکور و بیانِ ربط و نسبتِ  یارائهبا  درنهایت است. فضا در شهر پرداخته شده

                                                           
1- Agency 

2- material 

3- Bounded localities 

4- Space of place 
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  75                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 

یافته فضا عینیت  یواسطهبهدر و  هر کدام وسیلهبدینتا  کرده بندیصورترا در نسبت با فضا  هبردنامتالش شده مفاهیم 

 متفاوت اجتماعی فراهم شود. هایگروه عاملیتِ ؛تردقیقو  عادالنه برای حضور هایزمینه درنهایتو 

 فضا درو عامليت  افراد حضور یمسئله به نگاهِ نظری -3

 فضا و بازتوليد توليد -1-3

مشخص  طوربه ،آنچه مقصودِ این متن استدر رابطه با مفهومِ فضا و حضور افراد در آن نظریات فراوانی وجود دارد. 

 ازاست. فضا  -مند افراد در فضادر قالبِ حضورِ کنش -سباِت فضاییدر باب فضا و منا و میشل فوکو لفورنظریات هنری 

فرد خودش را به فضا  طرفازیکبدین معنا که  دارد؛ 5دوگانه و در هر جامعه یک هستی دوگانه طبیعتیاجتماعی  نظر

، خودش را که شودمیو هم با عینیت خودش مواجه  واسطگیبی با، هم دهدمیو خودش را در فضا قرار  سازدمیمرتبط 

و از خودش  کندمی گیریاندازهودش را ، خکندمی، خودش را منصوب دهدمیدر مرکزِ فضا قرار  ،در مقام سوژه است

گری دارد: ورای . از طرف دیگر فضا نقش میانجی یا میانجیکندمیمعیار برای معنا و شکل دادن به فضا استفاده  عنوانبه

فضایی را که در آن  حضور  6در مقامِ سوژه کوشدمیو نیز ورای هر شکل پیچیده و مبهم، آدم  هر سطح و محیط صاف

 تأثیرهاو  7توسط نور، توسط حضورها تنهاییبه، درک کند. این امر فضای اجتماعی را به یک میانجی شفاف که یابدمی

عصبی و  هایکنش، اجسام و اشیاء، مراکز هاپیچیدگی، فضا دارای طرفازیکبنابراین  ؛کندمیاست، تبدیل  شده اشغال

 پیوستگیهم، به هاابژهاز  هاییمجموعهفضا ترتیب  از طرف دیگراست.  نفوذناپذیرپنهان و  هایمکانپرشور،  هایانرژی

-182: 1991تازه کشف کند)لوفور،  هایجسم هرزمانیدر  تواندمی هرکسی، تا حدی که درواقع -کندمیرا ارائه  هاجسم

 -یابدمیضور معنا که در قالب ح -( و برای همیشه از قلمرو نامرئی بودن به قلمرو مرئی بودن و از تیرگی به شفافیت3

 .برود

، تبدیل به رسانندمیرهگذران هدفمندی که کنش اجتماعی خود را در آن به انجام  یوسیلهبهمکانی  ییک عرصه 

بخشی از  فیزیولوژیکی افراد هستند، هایمشخصهاز آن حال که در ارتباط با  روزمره هایفعالیت. تمام شودمییک فضا 

(. به دنبال حضور فرد در فضا 169: 1393)شارع پور، گردندمیمحدود کردن و به خود اختصاص دادن فضا تلقی  فرآیند

که رفتارگرایان آن  آیدمی وجود بهفعالیت مولد توصیف کرد، میدانی  عنوانبه درستیبه توانمیو از طریق فعالیتش که 

که وقتی موجود زنده در  ایشبکه ؛افتدمیاز روابط به کار  ایکهشب عنوانبه. این میدان نامندمی 8را میدان رفتاری

)لوفور، بخشدمیبه آن عینیت  زمانهمو  دهدمیآن را نشان  9اشفضاییو بر اساس محیط  کندمیچارچوب آن عمل 

ل و عوام شودمیتبدیل  10زیسته یاجتماعی در آن به تجربه یحضورِ یک سوژه یواسطهبه(. فضا 173: 1991

حیاتی) فضایی -کاری و بازاری( یا اجتماعی یعملی) جنبه یکه ممکن است مشخصه شودمیبر آن حاکم  کنندهتعیین

برای جوانان، کودکان، زنان و مردم فعال( داشته باشد. این بازنمود از فضا در تقابل با خوانشی است که مطابق آن ذینفعان، 

در فضا سکونت و موجودیت بیرونی دارند)همان(. فراتر از دریافتِ تقابلی مذکور، در مورد  ظاهرااحاضر  هایگروهافراد یا 

و مسبوق به تاریخ، پیش  تولیدشدهاین است که بگوییم این فضای  تردقیق، که مبتنی بر تاریخ است تولیدشدههر فضای 

 .11اعی کننده استاجتم حضوریِ مختلف، هایشبکه یواسطهبهاجتماعی شونده باشد،  کهآناز 

                                                           
5- Dual existence 

6- As a subject 

7- Presences 

8- Behavioral Field 

9- Spatial environment 

10- Lived experience 

کید . لوفور تأردیگیمبر ز درو پویش اجتماعی را نی هایکنشگرروابط،  لزوماای متفاوت در تولید فضا، هامؤلفهمتقابل  ریتأثکید لوفور بر تأ -11

هایی در نظر آیندفر وردهکه فضا را فرآچیزی خنثی و عینی و آن دسته از تصوراتی  یمثابه دهای بین تصورات موجود از فضا بهتضا کندیم

 (.98 -60: 2007، تسیژِلِناند، برای فهم تولید فضا الزامی است)نگاه کنید به یافته ای تاریخی موجودیتبه گونهکه  ردیگیم
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 76                                                 یشهر يعموم یبر فضا ديبا تأک ،ييفضا تيو عامل يحضور در فضا: آگاه یمسئله

 

(. حرکات 204: 1991)لوفور، شودمیمنعکس  13و آگاهی دیگری 12جنسیتچگونگی رابطه با فضا در رابطه با  

خودشان فضا را ایجاد  ی متفاوتهاجنسیت. شوندنمیاجرا  در فضای فیزیکی صرفاا ، شدهرمزی، یعنی حرکات یافتهسازمان

. به هم پیوستن حرکات افرادِ حاضر در فضا مانند شوندمیتولید  هاآنو برای حرکات  هاآنحرکت  یوسیلهبهکه  کنندمی

، ولی تکرارشان کنندمیکه تکرار  هاییقسمت؛ کندمیفضایی مختلف واضح است و معنا تولید  هایقسمتاتصال و پیوند 

فضا در نظر بگیرید. بسیاری از این  . برای مثال صومعه و آهنگ سنگین قدم زدن راهبان را در آنشودمیموجب تازگی 

، ریتم تولید کنندمیرا تولید  هاآنکه  هاییحرکتو  شوندمیکه در داخل آن تولید  هاییحرکتفضاهای اجتماعی با 

به انواع  توانمی. در این باب کندمیخرد روزمره فضاهای خودش را ایجاد  14توقفی-)همان(. قلمروهای حرکتیکنندمی

 هاآنضاهای عمومی برای توقف و تفریح اشاره کرد. در مقابل قلمروهای مذکور که منطق و ایجابِ فضایی و ف هاپارک

 هاآنهستند که در  است، قلمروهای حرکتی کالن و رسمی قرار دارند. قلمروهای نوع دوم فضاهایی دارندهنگهتر بیش

کار و اشتغال، و فضاهای اداری  فضاهایبه  توانمی ارهبدراینحاکم است.  16و فیگورهای رفتاریِ خاصی 15منطقِ اقتصادی

 اشاره کرد که اینجا چندان موضوع بحث نیست.

فضای  (.68: 1991لوفور، )کنندمیاجتماعی، زندگی و خودآگاهی و جهان را تولید  هایموجودیت عنوانبه هاانسان 

 یمثابه بهپیش از هر چیز از فهمِ مرسوم فضا الزم است  بینانیاست. برای درک این تز تولیدی اجتماعی  اجتماعی،

در مقابل چنین دیدگاهی و با استفاده از مفهوم تولید فضا، است، دست کشید لوفور  17موجود نفسهفیواقعیتی مادی که 

ن معنا که فضا بدی؛ دهدمیو مناسبات اجتماعی قرار  که فضا را از اساس در ارتباط با واقعیت گذاردمی بنیان اینظریه

گفت فضا  توانمیمورد تحلیل قرار گیرد. به بیانی دیگر  شناختیمعرفتهویت  عنوانبه تواندنمیوجود ندارد و  نفسهفی

حاصلِ مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و تاریخی  درواقعو  شودمیمفهومی است که  تولید 

د و یک جامعه است. در تولید یتول یشیوه عینیت یافته ینتیجه یشهر یضا(. ف28: 2008است)گونواردنا و همکاران، 

. سازندمیگر را مشروط یکدین( یساکن ی)فضای( و عمل اجتماعیذهن ی)فضایی، انتظام فضایشهر یفضا بازتولید

 : 1968 )تانکیس،سازندمیفضا  -از آن خود یبا طرح کامالانه  اگرچه -خود یبا حضور در فضا برا یکنشگران اجتماع

مشکل  ییو در مقابل درک و تصور جامعه بدون اجزاء و مناسباتِ فضا یتصور فضا بدون محتوا و روابط اجتماع (.236

 یوسیلهبهمختلف  هایروشمتقابل است که مردم و جوامع در آن فضاها را از همان زمان که به  فرآیند یکایناست. 

 یوقت یعنین بر رفتار انسان دارد؛ یک اثر معی یط کالبدی. محکنندمیلق و اصالح ، خگیرندمیقرار  تأثیرتحت  هاآن

که به  گیردمیت مکانی شکل یموقع یبر مبنا ی. رفتار انسانپذیردمیر ییز به دنبال آن تغی، رفتار نکندمیر ییط تغیمح

حاضر در  هایسوژهدر مقامِ -. اما مردمگیردمی یجا یو کالبد ی، اجتماعی، فرهنگیط ادراکیدنبال حضور در بستر و مح

، در کنندمی، در آن حرکت گذارندمی تأثیرط یبر مح هاآن، کنندنمیمنفعل عمل   ایگونهبهدر مواجه با فضا  -فضا

 تغییردهندهو  مؤثرط بر مردم یکه مح طورهمان ،دهندمیر ییو آن را تغ کنندمیدر آن عمل  شانروزمرهزندگی 

ط موجب یمردم بر مح تأثیراست.  دوطرفه فرآیندک یبین فرد و فضا  ین رابطهیبنابرا(؛ 68 -78: 2001)اسمیت، است

در فضا پیوسته  18فرد ییافتهکه به دنبالِ حضورِ جسمیت  است یکیالکتید ین تبادل و روندیو ا شودمیفضا  بازتولید

 .شودمی بازتولیدد و یتول

این است که حال این فضایی را که پیش از هر چیز مفهومی اجتماعی  آیدمیپژوهش پیش  فرآیندکه در  سؤالی 

چگونه باید شناخت و تحلیل کرد؟ لوفور در راستای پاسخ  به این پرسش از مفهومی ربطی در خصوص مفهوم فضا  ،است

                                                           
12- sexuality 

13- other's consciousness 

14- Territories of the movement-pause 

15- Economic logic 

16- Behavioral figures 

17- in itself 

18- The dematerialized presence 
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؛ زمان نظام گر نظم 20واقعیت اجتماعی زمانهماست، نظم  19زمانیهمبدین معنا که فضا نشانه ؛ کندمیو زمان استفاده 

مصرف در  یدئولوژیو ا یاقتصاد هایارزش یکنون یاست. در شهرها 21تاریخی تولید اجتماعی فرآیند روازاینو  درزمانی

از فورماسیونِ اجتماعی و اقتصادی در جامعه  تأثیرپذیریفضاهای شهری با  .اندگرفته ترینقش بیش یشهر ید فضایتول

در تمامِ جوامع با هر نظامِ ایدئولوژیک  وبیشکمامروزی  یفضای شهر نیستند. گذشته ذکرِ آن ما نیز جدای از وضعیتیِ ک

 شودمیش داده ینما یدر امور یفضای تولید اقتصاد عنوانبه، داریسرمایهدر چرخه منطقِ اقتصاد  درافتادنو سیاسی با 

در فضای شهری  روازاین، است. تولیدشدهمصرفِ آنچه در فضا  درنهایت رِ اساسی تولید و نیز بازتولید وکه فضا در آن عنص

 کهاینوجود دارد. بر سر  -تا خردترین سطوح یاز عموم -مختلف یهمواره  نوعی رقابت بر سر اشغال و سلطه بر فضاها

 -268: 1995)زوکین، آیدمی وجود بهخود و الگوهای رفتاری خود را که به دنبال حضور در فضا  آن ازفضا را  یچه کس

 .22کند که چارچوبِ فضا پشتیبان آن باشد ییبازنما ایگونهبه(، 269

ده ید یشهر یدر فضا -ییفضا هایاجتماعا یو  یاجتماع هایگروه، چه هویت یت فردیچه هو -انِ فضاییِ هویت یب 

 کنندگاناستفادهکه  یکنش نیست. بمعنا بازتولیددر جوانب مختلف همواره در حال تولید  یشهر یفضا روازاین؛ شودمی

آن  یدوطرفه است که مجموعه معنایی یک رابطهیکه نسبت به آن دارند،  یو واکنش کنندمیافت یط دریفضا از مح

 و فیزیکی و مبتنی بر فضا است که از طرفی هم است اثری شهری (. بافتار289: 1995فضاست)زوکین،  یتولیدکننده

 است روابط یساخته که دیدن، اجتماعی محصولی را فضا .روابطِ درون فضایی استو  مناسباتو مبتنی بر  اجتماعی هم

 بازتولیدو  هاآنو روند ساختار  هاایدئولوژی. ساختار شودمی اجتماعی روابط گسترش و تداوم موجب( ساختی-فضا روابط)

منطقِ فضایی . شودمیو حومه و داخل شهر  اینجاوآنجان، درون و بیرون، یین باال و پایفضاها که منجر به تفاوت ب

افراد را در جامعه که با منطقِ حضوریِ  یو اجتماع یذهن یغالب شده و فضا یعموم یبر فضاها 23حضور یدارانههیسرما

زمانی  -نه تمامیت فضایی اینجا(. جامعه در 294: 1995کرده است)زوکین،  متأثر، یافتندمیخاص خود در فضا عینیت 

با مادیت و احساسشان، حس و تخیلشان، تفکر  26هاانساناست و نه جمع کل کنش و کردارها. هستیِ  25یا ماده24 هابدن

و کردارشان وارد  هافعالیتکه از  طریق  هاییانسانماتریالیستی لوفور قرار دارند؛  یدر مرکز توجه نظریه شانایدئولوژیو 

 .شوندمیحاضر در فضا  هایدیگریروابط با 

 فضايي-تريالکتيک فضا؛ ساختار و عامالن اجتماعي -2-3

 تواندنمی خودخودیبه فضا که معناست بدان این ؛شودمی تولید افراد حضورپذیریقلمرو  یمثابه به اجتماعی فضای 

 تا کندمی تعریف هم به مربوط و هم کنار را در مکان و زمان مفهوم-بیان شد ترپیشکه چنان– لوفور. باشد داشته وجود

 او. است  اجتماعی واقعیت تاریخی یا زمان در و زمانهم نظم یدهندهنشان فضا. بشناساند ما به را تولیدشده فضای این

 هر بلکه داندمی کردارها یا افکار مجموع تنهانه و فضایی-زمانی مادی هایموجودیت مجموع عنوانبه تنهانه نیز را جامعه

 سه یپایه بر فضا تاریخی هایپنداره. دهدمی قرار هم کنار در را مادیت و فضایی جسمانیت و اندیشه کردار، عنصر دو

. فضا 29و فضاهای بازنمایی 28فضا هایبازنمایی، 27پرکتیس فضایی: از اندعبارت ترساده بیانی به که ،شودمی تحلیل محور

 متعاقباا و  افرادکه حضور  گیردمیامر درک شده، تصور شده و زیست شده مورد تحلیل قرار  یبه سه شیوه ترتیباینبه
                                                           
19- simultaneity 

20- synchronic order of social reality 

21- the historic process of social production 

 .1995، و سوجا 1995گیری رقابت نیزوهای مختلف در فضا نگاه کنید به زوکین، تر در باب چگونگیِ شکلبیش یبرای مطالعه -22

23- The capitalist spatial logic of presence 

24- spatial-temporal totality of bodies 

25- matter 

26- human beings 

27- Spatial Practices 

28- Representation of space 

29- space of Representation  
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                                                 یشهر يعموم یبر فضا ديبا تأک ،ييفضا تيو عامل يحضور در فضا: آگاه یمسئله

78  

 این طریق از اجتماعی زیست . فضاهایخوردمیمتفاوت رقم  ایگونهبهدر هر یک از فضاهای مذکور  هاآنمیزانِ عاملیتِ 

مذکور  فضاهای میان دیالکتیکی روابط از آگاهی و شناخت بدون. اندشده ایجاد، دارند  دیالکتیکی روابط باهم که بعد سه

ترجیحات  یجانبههمهبه تحلیل  تواننمیباید  کهچنانآن مختلفِ حضوری، هایشیوهدر قالبِ  هاآن بازتولید و چگونگی

 توجه با فضاها این از یک هر در فضا پرداخت. درو میزان و چگونگیِ کنشگری و عاملیتِ فردی و گروهی حضوری افراد 

 .گرددمی افراد در فضا متفاوت حضور چگونگی کنش، گیریشکل فرصت و کنشگری بسترِ به

برای حضور و  هاییزمینه فراهم آوریِ با بازنمود، فضاهای فضایی،  بازنمودهای فضایی، هایکنش یگانهسه ابعاد 

 :کنندمی ایفا نقش فضا تولید در شهر، در زیستی مختلفِ امور از دریافت و درک متعاقباا 

 و هاجایگاه و بازتولید و تولید که شوندمی تعریف 30فضاگونگی نوعی عنوانبه فضایی هایکنش: فضایی هایکنش-1

 هایگروهمادی و فیزیکیِ افراد،  هایجریانبه  درواقعو  گیردبرمی در را 31فضایی ریختار هر ویژگی فضایی، هایچیدمان

 هاآنو ساختار  دهندمیاشاره دارد که در سراسر فضا رخ  هاییکنشبرهمو  هاانتقال، هاگردشمختلفِ اجتماعی و کاالها، 

 (.2007 :73)ژلِنیتس، گردندمیباعث تولید و بازتولید زندگی اجتماعی  -حضور افراد یواسطهبه-است که ایگونهبه

تحت  مدرنِ فضای در. شوندمی هویدا  فضا همان  رمزگشایی طریق از تحلیلی، دیدگاه یک از جامعه فضایی هایکنش

 هایلذت خصوصی، زندگی کار، هایمحل ،هاشبکه ،مسیرها روزمره مثل زندگی تکراری امور ،داریسرمایهفضاییِ   منطقِ

 تجربی و  اجتماعی ازلحاظ که شده، مادی فضای این. گردند رمزگشایی باید که هستند مواردی جزو شهری، امر تفریحی

 یوسیلهبه مستقیم و شودمی توصیف ،یابندمیو فضایی که افراد در آن حضور  محسوس فضای عنوانبه است، شده تولید

 تعامل و فعالیت مادی بعد یکنندهمشخص فضایی کنش (.1- 18: 1392 و همکاران، دلیل)است درکقابل حواس

 بعد با مقایسه در مذکور،فضای . است 32هافعالیت زمانیهم هایجنبه بر تمرکز معنای به فضایی صفت. است اجتماعی

 به (1392، روحی)شودمی ساخته هافعالیت و عناصر اتصال و بندیمفصل از که است نظامی نمایانگر زبان، نشینیهم

 هایکنش از اینمونه ،کنندمی به دنبالِ حضور افراد در فضا بروز که روزمره ارتباط و تعامل هایشبکه ،ترساده زبان

اجتماعی را  بندیصورتفضایِی هر  هایمجموعهخاص و ویژگی  هایموقعیتهستند که تولید و بازتولید و  فضایی

خود کنند. در نگرش  آنِ ازآن را مهار و  کهنحویبه کنندمیتدریجی تولید  ایگونهبهو فضای جامعه را  گیرندبرمیدر

تجسم پیوندی نزدیک درون  درواقعکه  شودمییِ فضای آن جامعه آشکار فضاییِ جامعه در رمزگشای هایکنشتحلیلی، 

 هایمکانکه  هاییشبکهو  هاراه)یو واقعیت شهر هرروزه هاییکنواختیفضای درک شده بین واقعیت روزمره و 

  (.73: 2007، )ژلنیتس( استکنندمیبرای کار، زندگی خصوصی و فراغت را به هم متصل  یافتهاختصاص

 دانشمندان، فضای. کنندمی تعریف را معقول یا شده مفهومی فضای یک فضا هایبازنمایی: فضایی هاینماییباز-2

 از خاصی نوع فضا این. گیردمی جای فضا این در کرات تکنو کنندگانتقسیم ،کنندگانتقسیم شهرگراها، ریزان،برنامه

 به خصوصبه و تولید روابط به چنینهم معقول فضایی این. شوندمی دیده آن در نیز علمی گرایش که است هنری فضای

 ابزار بر کدها و نمادها دانش، کنترل طریق از نظمی چنین. است خوردهگره ،کنندمی تحمیل روابط آن که طراحی یا نظم

فضا،  هایبازنمایی .(78 :1996سوجا، )شودمی اعمال  فضایی دانش تولید درنتیجه و فضایی هایپرکتیس رمزگشایی

: 1991)لوفور، کنندمیروابط تولید و نظمی است که این روابط تحمیل  یبستهاست و هم جامعه هر در مسلط فضای

و تصویرِ  هانظریهدانش و محتوای ایدئولوژیک رمزها،  هایشکلفضا منطق و  هایبازنمایی .(2007، به نقل از ژلنیتس، 33

 با البته معقول، فضای این (.164: 2000است)شیلدز،  ایجامعهد در هر مفهومیِ فضای پیوند خورده به روابط تولی

 و متن زبان،گفتمان، که کنندمی کالم گفتاری و نوشتاری میل ازجمله 33واژگانی نمادهای نظام یک سمت به استثنائاتی

                                                           
30- spatiality 

31- Spatial formation 

32- Synchronicity of activities 

33- Lexical symbol 
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 حال در -ریزیبرنامهایدئولوژی  یواسطهبه -که سازقاعده گفتمان و دهندهنظم  فضاهای . ایندهدمی ارجاع کلی عقل

بر فضا  نظارت و ایدئولوژی و کنترل و قدرت بازنمودهای از حرفه، متأثرذهنیِ  فضاهای به فضا است، روزافزونتسلط 

ی اندیشه یاولیه فضای درواقع که ؛(1 -18: 1392, و همکاران دلیل)نامدمی دوم فضای سوجا را فضا این. هستند

، اندیشدمی -34فضا یبه ایده-بیرون از بافتار فضا کهآنو  ریزبرنامه ،اتوپیایی رؤیای و فضایی یتجربه دورازبهانضمامی و غیر

 .است

 روابط آن نظم و تولید روابط به ذاتی و درونی نحوی به که است ایجامعه نوع هر در مسلط فضای فضا، بازنمود 

 ویژه تأثیری و اساسی نقشی فضا بازنمودهای ؛دهندمی تشکیل بورژوازی و دولت را سرمایه فضای این چون. است متصل

 اداری و فضاهای عمومی، ایهدهمحدو و هاکارخانه ،هابرج و تاریخی بناهای یهمه در تأثیرگذاری این. دارند فضا تولید در

: 2006، مریفیلد)اندیافته عینی بروز و ظهور گر سرکوب فضای در دیگرعبارتبه و سیاسی و بوروکراتیک اقتدارطلبی

 زبان، جانشینی بعد با مقایسه در. کندمی تعریف را فضایی بنابراین و کرده ارائه فضا از تصویری فضایی بازنمایی (.109

 جانشین ،است متفاوت دیگر جوانب از ولی ،دارد شباهت آن با جهاتی به که دیگری بازنمایی با تواندمی فضا، بازنمایی یک

شهری، طراحی  ریزیبرنامه)35زبانی موقعیت و گفتمان سطح در ،شاندرونی ماهیت به توجه با فضا هایبازنمایی. شود

 به مربوط علمی هاینظریه باألخص و تعاریف توصیفات، نظیر ایزبانی اشکال بنابراین؛ یابندمی ظهور منظر، معماری(

برگرفته از بافتِ فضا  لزومااکه  را عالمات و تصاویر ،هاریزیبرنامهاطالعات،  ،هاطرح و هانقشه لوفور. گیرندبرمی در را فضا

 صورتبه که هستند هاییرشته و طراحی شهری ریزیبرنامه و معماری. داندمی فضا هایبازنمایی یزمره در ،نیست

که چگونگی بازنمایی  هاییآن (.116 -141: 1393 ،پورو شارع رهبری)دارند سروکار هاییبازنمایی چنین تولید با تخصصی

را نیز کنترل  ضافگروهی در  -و میزان عاملیتِ فردی و مصرف فضا دهیسازمان، چگونگی تولید، کنندمیفضا را کنترل 

، ایحرفهنظمی  عنوانبه -فضا است یمسئله که موضوع اصلیِ آن ایرشتهدر معنای  -شهری را ریزیبرنامه. لوفور کنندمی

فضا و همراه با آن)ژلنیتس،  هایبازنماییفضا، حرکتی مهم در راستای کنترل  یدرباره جدانشدنیبا ایدئولوژی همراه 

 .گذاردمیمنفی بر زندگی روزمره  تأثیرکه  داندمیهای فضایی رفتاری و پرکتیس هایامکان(،کنترل 73: 2007

. گیردبرمی در را هاآن اما است، دیگر فضای دو از متمایز کهاین عین در بازنمایی فضاهای: بازنمایی فضاهای-3

 یا سری بخش به هاآن. سازندمی متبلور را رمز، بدون و رمز یندهآور وجود به یپیچیده هاینشانه بازنمایی، فضاهای

 ناپذیر درک امر و ناهشیار ناکالمی رازگرایی، نوعی بازنمایی واجد فضای .اندخورده پیوند اجتماعی زندگی پنهان هایالیه

و  دلیل)باشند هوشیار تواندمی فضا این در موجود و اعماق هابصیرت درک هاتحلیل از بسیاری در ترتیباینبه و است

یعنی فضای زندگِی روزمره که در تقابل با  ای بازنمایی همان فضای زیسته است؛فض درواقع (.1 -18: 1392, همکاران

 تأثیرقرار دارد. فضاهای بازنمایی تحت  36توسط نیروهای هژمونیک شدهتنظیمیافته و ی فضای تصور شده، نظمسلطه

چنین دارای پتانسیل و هم ،فضاهای بازنمایی حالبااینهستند.  37، مداخله و غصبگیریاندازهسازی، رمزگذاری، عقالنی

استفاده خالقانه از  متعاقبااافراد و  ، از طریق حضور38های فضاییِ مسلطیسبه چالش کشیدنِ ادراک و پرکت هایبالقوه

خودزیسته و حاضر  ،عیارتمام هایخودسری تمام همراه به فضا اینجا در دقیق طور (. به75: 2007فضا هستند)ژلنیتس، 

 یاندیشه از فارغ که است فضایی درواقع زیسته فضای. است کاربران و کنندگانزیست فضای فضا این. است در فضا

 معقول فضای برابر در -حضورهای نمادین یواسطهبه-مقاومت جایگاه گاهی و شودمی تجربه ریزیبرنامه و شهرسازی

 به دهندهنظم و گرسرکوب نیروهای زدنپس و گفتن نه برای جایگاهی زیسته، فضای گفت توانمی دیگر بیانی به. است

. استمدیریتی -خود برای بستری ؛آیدمی حاصل فضایی چنین در زیستن از که شناختی و زیسته تجربه اساس بر و فضا

                                                           
34- The idea of space 

35- Linguistic  Position  
36- hegemonic force 

37-- usurpation 

38- dominant spatial practices 
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 کنندگاناستفاده تصاویر، نقشه و ، نمادها،39ویژه زبان هاآن زبان. هستند زیسته فضاهای مستقیم طور به بازنمایی فضاهای

(. فضاهای 145: 2006هستند)مریفیلد،  کنندگاناستفادهو خود از  است خودمانی و ساده زبان هاآن زبان بلکه نیست؛

ذهنی و اجتماعی مثل  یدوگانه هایمشخصهاز  ایتنیدهدرهمکه ترکیب پیچیده و  اندروزمرهبازنمایی، فضاهای زندگیِ 

 درنتیجهدارند.  کنشبرهم هاآن، دسترسی/ رد، بیم/ امید، آشنایی/ ناآشنایی، باز/ بسته و عمومی/خصوصی در 40جذب/ دفع

 دستازاینو مواردی  رؤیاهانیروهای فرهنگی و اجتماعی، نمادها، سنت، اسطوره، میل، از سوی  تولیدشدهفضاهای  هاآن

 .یابندمیکه در فضا عینیت  (75: 2007هستند)ژلِنیتس، 

علق و تبه خود اختصاص دادن است. به نظر لوفور احساس  فرآیندبخشی از  مختلف هایجنسیت هایفعالیتتمام  

ی به خود روزانه. اعمال شودمیبا استفاده کردن ساخته  ویژهبهروزانه،  جنسیتی یپیوستگی در یک دانش، حافظه، تجربه

فرد را  که -دادن و باز به خود اختصاص دادن، باعث برخورد و رقابت افراد با مفهوم هژمونیک از شهروندی اختصاص

 قلمروییدر هر و  زندمیفردی و گروهی را در قالِب انسانِ نوعی پس  هایتفاوتمفهومِ کلِی شهروند که  یواسطهبه

ی که استفاده تولید یبنا بر شیوه ایجامعه(. لوفور بر این باور است که هر 146: 1984است)دوسرتو، -سازدمیمنفعل 

به آن  کردار فضایی خاصی دارد که فضای مخصوص ایجامعه؛ بنابراین هر دآفرینمی، فضایی مخصوص خود را کندمی

(؛ بدین معنا که 172: 1393از تولید اجتماعی فضاها سخن به میان آورد)شارع پور,  توانمیبنابراین  ؛سازدمیجامعه را 

  فضامندی عینیت یافتگی وجوه اجتماعی است.

بسته  -هستند ضروری تولید فضا یمؤلفهکه از -در هر یک از سه فضا و امکان حضور گری افرادعاملیت و کنش میزان

 هایشیوهق دهی فضا به خود از طری، متفاوت است. ابعاد اختصاصآوردندمیکه فضاهای مذکور فراهم  هاییزمینهبه 

 حضوری مختلف در آن عبارت است از:

فضاهای  کارگیریبهزمانی در -فضایی بندیدستهفضایی، امکان ایجاد  صرفاا هایبندیتقسیمافزون بر  سهم فيزيکي:

فضاهای  سازیخصوصیشهری قابل انجام است. ایجاد محدودیت زمانی و فضایی در استفاده از فضا و خدمات شهری)

و  ی)رهبرشهروندان و مانع اختصاص دهی شهر به خود است مندیبهرهعمومی توسط نیروهای مسلط به فضا( مانع 

خاص،  خاص شهری به یک جنسیت و گروه اجتماعی هایمکانو  هازماناختصاص یافتن  (.116 -141: 1391،پورشارع

 .گرددمیحضور عادالنه افراد در فضا  یگیرغیررسمی مانع شکل طوربهرسمی و چه  طوربهچه 

 هایریشهبه  سیاسی است. با توجه -کنترل و مالکیت فضا در دیدگاه لوفور مفهومی اقتصادی کنترل و مالکيت فضا:

فضایی به اشکال  هایگیریبهرهشهری و  هایسیاست یکنندهتعیینمارکسیستی نگرش لوفور، اقتصاد و جریانِ تولیدی 

 تأکیدف و با مختل یهر یک به شیوه( 1991(، و هاروی)1980(، کاستلز)1989گوناگون است. لوفور و پس از او ساندرز)

 یوسیلهبه وهواآب، مصرف مناطق خوش اندکردهکنترل و مالکیت فضا توجه  یبه مسئلهفضا،  یمسئلهبر وجه خاصی از 

 اصطالحهبطبقات باالی جامعه، به دلیل روندهای جاری در قیمت زمین و مسکن و تجمع تسهیالت فراغتی در مناطق 

کیت شهری کنترل و مال هایمصداق، یکی از کندمی تأمینه را که امکان سوددهی و تضمین بازتولید سرمای باالشهری

ضاها برحسب فالگوی مشابهی برای کنترل و مالکیت  توانمیطبقات باالدست و نیروهای مسلط بر فضا است.  یوسیلهبه

 در فضاهای عمومی شهری به دست آورد.ی متفاوت حضور هایشیوهعاملیت و کنشگری در قالِب میزان 

ر امنیت، در قالب سه متغی -که حضور در فضا نمود و پدیدارِ آن است-لوفور سرزندگی شهری را شهری:سرزندگي 

 توانندمیمذکور  هایمؤلفه(. هر یک از 6 -175: 1393 پوربه نقل از شارع 1991)لوفور،کندمیارتباطات و تفریح تشریح 

ارتباطات  گیریشکل نیازپیشو حضور دیگرانِ حاضر در فضا که  کنند. امنیتِ فضایی متأثرحضور افراد در فضا را  ایگونهبه

 است. فضایی ندروروابط  گیریشکلو  حضور افراد در فضا هایشرطپیش ازجملهاجتماعی است، 

                                                           
39- Special language 

40- attraction/repulsion 
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  81                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 

 (401: 1994برگرفته از گرگوری، )فضایی مأخذ:  یجریان زندگی روزمره در سه لحظه: 1شکل

 

. برای فهم بهتر فضا کندمیلوفوری نوعی یگانگی مفهومی بین فضای فیزیکی، ذهنی و اجتماعی خلق  وارهطرحاین 

 یسازنده بر و نیروهای روابط . اگربفهمیم و از خالل مناسبات و روابطشان با هم نیاز داریم تا امر انتزاعی و انضمامی را

نظر بگیریم در و فضایی در خود فضایی مستقل یمثابه بهرا  هااینفقط یکی از  نگیریم و نظر درهر یک از وجوه مذکور را 

 خواهدمیکه بدین شیوه   فضاییناتمامِ  دیالکتیکی و همواره حقیقتِاین  آنگاهامری مطلق بفهمیم،  یمثابه بهو هر یک را 

. به دنبال دریافت اشتباه شودمیتبدیل : به امر وارونه تردقیقو  اشتباه بهخود کند،  بندیصورتتغییر را در نظامِ فضایی 

امر  هایمؤلفهوجوه و  یجداگانهدریافت با کنار گذاشتنِ بخشی از محتوا فقط امکان  چنیناین فضایی، یگانهسهاز وجوه 

، کندیمیافته توصیف انتزاعی واقعیت یمثابه بهکه لوفور مفهوم دولت را چنان .کنیممیرا فراهم و تشدید  و فضایی واقع

 دهدمییافته است. به بیانی دیگر فضا ساختی ذهنی و مادی است. این تعریف به ما امکان مفهوم فضا نیز انتزاعی واقعیت

 -وجوه انتزاعی و انضمامی -تصور و درک هایقطبرا بین  -همان امر زیسته -فضایی هایروالتا حالت سومی یعنی 

: 1393و ترکمه،  1940 )نگاه کنید به لوفور،بهتر بفهمیم ر مقامِ یک کلدرا  بگنجانیم و ربط و نسبت هریک از سه لحظه

-نیروهای مدیریتی ،گیردمیهر یک از وجوه فیزیکی، ذهنی و اجتماعی شکل که از خالل روابط  در کلیتِ فضایی .(63-86

کاالیی کردن، بوروکراتیزه کردن و تقلیلِ ارزش مصرفی فضا به  ازجملهمختلف  هایشیوهبه  -اقتصادی مناسباتدولت و 

 هاگیهبالقوتر ، هرچه بیشعلوم فضایی به میانجیو در سطحی فراتر از طریق نظارت بر فضا و تولید دانش  ایمبادلهارزش 

به میانجی  ست که مفهومِ حضور. در این لحظه اآورنددرمی، به انقیاد شوندمیروزمره بلند  زندگی دلرا که از  هاامکانو 

، شودمی و پدیدار در قالبِ روزمرگی مستقررا که آنچه  تواندمیتلقی شده و  و امکان عاملیت یمثابه به، فضایی هایروال

با  تررادیکالدر شکل و شمایلی  ،درنهایتو  ، تقویت کندگیردمیامر روزمره نام را که آنچه ی فاعالنه هایسویه نقد کند.

 را مخدوش کند. و نظم و نظامِ سلبِ مدیریتی را تقویت و سازوکارهای انقیادِ فضایی هاامکان، رقم زدن انقالبات شهری

هرچه  ،افتدمییکی از قلمروهایی که زندگی روزمره در آن به جریان  عنوانبه حضور در فضای عمومی شهریدر این معنا 

فضایی، و دیگر مفاهیمی  هایاستراتژیتر با مفاهیمی چون تولید فضا، قدرت و مقاومت، عاملیت و آگاهی فضایی، بیش
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با  تواندمی . در این معناست که حضورشودمی، فهمیده دهندمیحضور را تشکیل  یفاعالنه هایسویهاز این قبیل که 

ق و نظام مدیریتی را که ، منطجدید نظامِ رفتاری و عملکردییجادِ از خالل ا و گانهسهخلقِ روابط دیالکتیکی بین وجوه 

  ببرد. سؤال، زیر یابدمیبه فضا و زندگی روزمره سلطه  -اقتصاد و دولت -بر سازندهاز جانب نیروهای 

 فضا بهنجارسازی و انضباطي گفتمان -3-3

 تأثیر -قلمرو امکان یمثابه به -افراد در فضا و عاملیتِ  مختلف فضا بر چگونگیِ و فرم کنش هایکیفیت

 تأثیر تحت حاضر در فضا هایسوژه ،دهندمی شکل را جوامع و ، فضاهاهاگفتمان(. 54: 2000)کرنگ و ثریفت، گذاردمی

 ردگیمیفضایی شکل  هایپیکربندی و 41فضامند ذهنیت لذا ؛گیرندمی قرار مادی و گفتمانی فضاهای این هایکنشتأثر  و

(. حضور افراد مختلف در 47: 2006)مردوک، دهندمیقدرت را شکل -روابط دانش زمانهمفضایی  دهیسازمانو 

نوعی منازعه  توانمی، از نگرش انتقادی شودمیفضایی  هایدیالوگ گیریشکلرا که منجر به  42فضایی هایموقعیت

اجتماعیِ افرادِ حاضر در  هایتفاوتاجتماعی و فضایی در شهر،  هایتقسیم (.94: 2000تلقی کرد)بوردیو،  43شدهکنترل

است که با فراهم آوردن یا فراهم  ایگونهبه 44(. گاهی منطقِ فضایی47: 1388)تانکیس، کندمیفضا را بازتاب و بازتولید 

حضور افراد در فضا  سازیانضباط فضایی و بهنجار گیریشکلخاص اجتماعی، باعث  هایگروهنیاوردنِ امکان حضور برای 

سازوکار فضا گاهی حضور افراد را . شودمیدر فضا  هاآنو کنشگری بخشی به الگوهای رفتاری از پیش تعین متعاقبااو 

است که  ایگونهبه -حضور یاز پیش فرم بخشی به نحوه -فرآیند، این کندمیاز پیش شکل دادن، محدود  یواسطهبه

عالوه  -و خود را (14:1992)بوردیو،45بازی را بپذیرند دادمیکه بوردیو بیان چنان شوندمیمجبور  هاسوژهاغلب  درنهایت

خود را با ساختار  هایکنشمذکور وفق داده و  46با الزامِ فضاییِ -خود یزیسته یو تجربه هوارعادتاز  ایبر تأثیرپذیری

و محرومیت  47گزینی فضایی، باعث جداییندمدتبلحضوری افراد در فضا در  هایمحدودیتآن هماهنگ کنند. 

 .گرددمی 48اجتماعی

 نفِي انقيادِ فضايي یمثابه به، مقاومت و حضور ييفضا هایتاکتيک -4-3

 تجربه نمودن فضا اما است، یکدیگر به نسبت هاابژه یابیموقعیت مکان است. 49مکاِن عملی شده ،درواقعفضا  

 گیرندمیزندگی روزمره در فضای شهری فاصله  یگرایانهفوکو و دوسرتو از تحلیل نخبه(. 94: 1984)دوسرتو، هاستآن

مختلف شکل  هایعرصهو مقاومت را در نفس زندگی روزمره و کردارهای عادی افراد که به دنبال حضور در فضاها و 

 امکان .(139 -186: 1393 ،)شفیعیدارد نسبت قدرت با چیز هر از پیش و بیش . مقاومتکنندمی، جستجو گیرندمی

وجود نخواهد  قدرت روابط صورت دیگر غیر این در چون است. مفروض قدرتی در فضا روابط هر نوع در همیشه مقاومت

 روازایندارد.  وجود قدرت روابط درون در جاهمهندارد، بلکه   قرار قدرت از بیرون موقعیتی در هرگز مقاومت داشت. این

ندارد، بلکه همواره در هر فضایی، توامانِ حضورِ سازوکارهای  وجود سرپیچی و امتناع یبرا فردیمنحصربه فضایی هیچ

 از مختلف اجتماعی، کثرتی هایگروهو غیر کالبدی چون  -طراحی فضا-های مختلفِ کالبدیونیر یواسطهبهقدرت که 

گرایانه به نظر دوسرتو نوعی عمل نخبه یر نظریهت د(. مفهوم مقاوم168: 1378نیز حضور دارند) فوکو،  هامقاومت

داشته  یابدمیو چنین نیست که فرد کرداری به طور مشخص معترضانه و اعتراضی در فضایی که در آن حضور  رسدنمی

                                                           
41- spatial Mentality 

42- Spatiala location 

43- Regulated conflict 

44- Spatial logic 

45- believe in the game 

46- Spatial constraint 

47- Spatial segregation 

48- Social exclusion 

49- Practical Place 
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معنای مستقیمِ مقاومت از آن مستفاد  لزوماامقاومت مفهومی است که در نفس زندگی روزمره که  اینجاباشد، بلکه 

است. زندگی  مشاهدهقابل -نمادین و غیر مشخص ایگونهبهولو -، وجود دارد و در متن کردارهای عادی زندگیدشونمی

 گرددمی هاییرقابت گیریشکلاست که در آن منافع متعارض نیروهای حاضر در فضا همواره منجر به  روییقلمروزمره 

 ،دوسویه با فضا و منطقی که بر فضا مسلط است یدر رابطه منافعشانبخشی به مذکور برای تحقق هایرقابتکه  اغلب 

 هایزمینهاست که از کیفیت این مبارزه که در  پردازانینظریهدوسرتو یکی از این  (.51: 1998فیسک، )گیرندمیقرار 

در زندگی روزمره  وگریزجنگ یدهندهنشان ،گیردمی. مفاهیمی که وی به کار داردبرمیمتعددِ حضوری وجود دارند، پرده 

او مقاومت در زندگی روزمره، کرداری ظریف و اغلب نمادین است. البته مقاومتی که دوسرتو از آن  یاست. به عقیده

چندان در دسترس و آشکار نیست، بلکه فهم این مقاومت تنها از طریق تفسیری از کردارهای فرهنگی و  ،گویدمیسخن 

قلمرو  ،یابدمی. دوسرتو فضایی را که امر زندگی روزمره در آن جریان شودمیحضوری آدمیان در فضا ممکن  هایشکل

. مقصود دوسرتو شودنمیدر اینجا، مقاومت مترادف با مخالفت در نظر گرفته  اما ؛کندمیتلقی  50مقاومت مجازی و عملی

و  کندمیدر فضا محدود ، مطلوبِ نظرشان است کهچنانآنرفتاری کنشگران را  هایزمینهاز مقاومت، مفهومی است که 

در نزد وی  چراکه مشهود است؛ کامالامیشل دوسرتو از درک مارکسیستی مقاومت  ی. در اینجا فاصلهراندمیبه عقب 

است.  فضادر  هاقدرتکه واژگونی سازوکار قدرت در فضا باشد، عرضه و تبیین متکثر و متفاوتی از مقاومت بیش از آن

 ،دهندمی رخ غیررسمی و خودانگیخته صورتبه شهری افراد که به دنبال حضور در فضای هایکنشو  رفتارها مختلف انواع

 قرار بخشتعینفضاییِ  هایچارچوباز  بخشرهایی یفرآیند در مرتبط و معنادار فعالیت رشتهیک عنوانبه توانندمی

 .بخشند اعتال را آن روزمره، زندگی درون از و بگیرند

 
 اجتماعی هاینظریهد در فضا در افرامختلفِ حضورِ  هایشیوه: 1 جدول

 )نگارندگان(: منبع

 

ان مفهوم یز میفضای شهری توسط مردم، تما غیررسمی خودسازیفضا و ازآنِ  ین نظم رسمیتقابل ببا بیانِ 

و فضا  یابدمیاست که بسط  یمستلزم طرح یکه در جنگ، استراتژ طورهمان. شودمی روشن 52کیو تاکت 51یاستراتژ

 بینیپیشغیرقابل ایگونهبهچون فضای عمومی،  53فردی نیز در قلمروی مبتنی بر ارتباطی هایتاکتیک، دهدمیرا انتظام 

به فضا به طور مشخص از خالل  دهندهشکلعلومِ  طورکلیبهو  یشهر یطراح هایاستراتژی. زنندمیدست به عمل 

و  غیرقطعیکه آن نیز مبتنی بر فضاست،  یعامالن شهر هایتاکتیک، در مقابل کنندمیفضا و منظر عمل  دهیسازمان

 سادگیبه یشهر یفضا یهرروزه. کاربران شوندمیر یروزمره با هم درگ یدر عرصه زندگ هاآن درواقعستند. ه یدنیناد

منطبق بر  لزومااکه  کنندمید یرا تول یشهر یجاد و فضایخودشان را ا ییفضا یمعان هاآنستند، یتابع نظم مستقر شهر ن

. استفاده ندنیست -طراحان و برنامه ریزان شهری و معماران-به فضا دهندهشکلنیروهای  شدهطراحیاز پیش  هایطرح

 یکیه دانست. یزبانِی زندگی روزمره شب هایموقعیتاز زبان در  هاآنبه استفاده  توانمیرا  ییفضا هایتاکتیکمردم از 
                                                           
50- figurative and practical resistance 

51- Strategy 

52- Tactics 

53- communication -based Context 

 مفاهیم نظریه

به فضا دهندهشکلتوسط نیروهای  شدهریزیبرنامهتناقض بین فضای اجتماعی و فضای  تولید فضا  

و  فردی هایلقوهباحداکثری از  گیریبهره یواسطهبهد از نظم و نظامِ بیرونی و تحمیلی فضا افرارهایی  کنش خالقانه

 گروهی

شهری هایشورش نبستری متضاد بین تولید فضا  مصرفِ منفعالنه آ یمثابه بهبه زندگی روزمره  دهیشکل   

 حضورِ نمادین در فضا با الگوهای رفتاری متمایز و متضاد با منطقِ رفتاری آن فضا مقاومت نمادین
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. گرددمیفضا محقق فضا است که در قالب حضور در  یافضای کنشگران در شهر شکار دزدانه و لحظه هایتاکتیکاز 

 یمرحله-، مانند گزینشِ ذهنِی یک واژهیابدمیحضور عینیت  یواسطهبهکه  -فضا ایلحظهشکارِ -عملِ مذکور

توسط گوینده برای ادا کردن مفهوم در نظمِ گفتاریِ معینی است. بدین معنا که فردِ حاضر در جریاِن  -54پیشابیانی

مشخص از کل  یابیان الزم است در لحظه یآنچه را که برا دقیقاال؛ گوینده است، در قالبِ تمثی اینجافضا که  شمولهمه

 لزوماا نه -و ارتباطِ زبانی آوردمیباید به زبان  آنچهو بیان و  گزیندمیبر -یک مجموعه نظم زبانی-ک نظام دستور زبانی

مختلفِ حضوری  هایگونهفضایی عامالن را که به  هایتاکتیک ،. با توجه به آنچه گذشتگیردمیشکل  -55گفتگویی

 56ییو فضا ایمحاورهزبان  نوعیی بهمثا به توانمی (،216-1388 :217 س،ی)تانککنندمی متأثرو فضا را  گیرندمیشکل 

 کرد. یان و تلفظ تلقیب یمحل یوهیک شیو 

 تواندمی ،شودیمدا یانِ فضایی پیجر یهیکه در رو یرات کوچکییو تغ آیدمید ین پدیق عملی معیفضا از طر یمعنا برا

است که از  یزیل، اغلب چیتما برخالفمعنا، خواندن  هایپایهر ییرا فراهم آورد. تغ ییفضا هایطرحد یجد یرهایتفس

. ودشمی، انجام دهدمین رخ ینماد شدهساخته یکه در چارچوب فضا ایروزمره هایفعالیتق یق عملِ فضایی، از طریطر

ریختنِ همط، بهایز رفتار کردن در یک محیمتم ایگونهبهرفتارهای خرد و در سطح فردی در فضا را مانند  تواندمین یا

 نمادیِن گروهی شامل شود. هایتجمعنظمِ عناصرِ موجود در فضا،  یعامدانه

 ییفضا عنوانبهتلقی کرد. حضور فرد در فضا، سطح شهر را  ییک فضایتاکت نوعیبه توانمیحضور سوژه در فضا را  

دسرتو،  ی. به گفتهآورددرمیطرح گردند، به تصرف  هاچالشثبت شوند و  هاشناسهابند، یبسط  توانندمی هاخواستهکه 

گر تصاحب یهاقدرتاست که موانعِ فضایی متعددی در نظارت  هاییشکاففضا استفاده از  یکیکی از کاربردهای تاکتی

ار عملکرد یکپارچه در اختیدر شهر وجود ندارد که به طور کامل و  ییچ فضایگفت که ه توانمی. آوردمید یدر فضا پد

 مطلقاا ست که ین یچ امکانید و هیگز یست که نتوان در آن سکنیکننده نازخودبیگانهچنان  ییچ فضایخالص باشد، ه

منطق  زمانهمنمادین،  ایگونهبهک نام یک حضور لجوجانه و یح یغیرقابل تحقق شود. حضور در فضا عالوه بر آن، با تصر

ک ی(، شکل 19: 2010ن شکل از حضور)بیات، یدر فضا در ا 57افراد عمل هایسیاست. کندمیرا متزلزل  یشهر یگمنام

که در فضا حضور د به حضور فرد در مقامِ آنیدارد که با تأکید 58نامییبگرانِ یکه بر آن د گیردمیتی به خود یاست هویس

، فضا را به شوندمیکه در قالب حضور بازنمایی  هاتاکتیکن ی، توجه کنند. ازندمیو دست به کنش  بیندمیو  یابدمی

که نظِم رسمیِ فضا به دنباِل تثبیتِ آن است، بر هم را  ییفضا یمعان نیز و دهندمیر ییتر نمادین تغو بیش یطور بصر

 ،بیات)گذارندمینحل یدر قالبِ طراحی و معماری را ال -به فضا دهندهنظمت ساختارهای یحق مالک یو ادعاها زنندمی

، یابدمیو جسمیت یافته سوژه در فضا معنا  59که در قالِب حضورِ  بافتارمند یکیتاکت هایدخالت ،درواقع (.222: 2010

منطبق با معنا و منطقِ رفتاری از پیش  لزوماا به دنبالِ حضور فرد در فضا منطقِ فضاییِ جدیدی را رقم بزند که  تواندمی

 فضایی نیست. یسلطهکننده به فضا و نیروهای بازتولید دهندهشکلاز جانبِ ساختارِ  شدهتعیین

 ي آن)حضور(تجل   و فضايي آگاهي -5-3

نابرابر اجتماعی، جنسیتی و نژادی فراهم  هایساختفضاهای شهری قلمروهای مهمی را برای به چالش کشیدن 

مختلفِ حضور افراد در فضا به درک و دریافت ذهنی فرد از فضا شکل عینی  هایشیوه(. 235: 1968)تانکیس، آورندمی

 شهری . فضایگرددمیدیگر افراد حاضر در فضا  معنا در قالبِ روابطِ فضایی با گیریشکلو سپس باعث  بخشدمی

 هایکنش و رفتارها همین و فضاست در جمعی رفتارهای و هاکنش ظهور و بروز محمل عمومی، قلمرو یک عنوانبه

                                                           
54- Pre expression 

55- Dialogical 

56- Conversational and Spatial language 

57- politics of practice 

58- Nameless others 

59- Contextualized presence 
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 ،)سجادزاده و پیرباباییاست شهری فضای به بخشیمعنا و کردن درونی افراد، روابط تنظیم در مهمی عامل فضا در جمعی

های اجتماعی، فرآیندخاص و مناسبات متقابل اجتماعی،  هایهمکنشی یواسطهبهفضا و مکان  .(177 -186: 1391

(. 70-60: 1993به نقل از بیرد، و همکاران،  66:  1993)مسی،شودمیساخته  تجارب و تفاهم در وضعیت حضور متقابل

گو شده، فکر کند و وبا دیگران وارد گفت 60زندگیاز طریق توافق بر سر اشکال  آموزدمیفرد به دنبال حضور در فضا 

و بودن  62وی میان بودن در خود 61جسمیت یافتهفضایی بودن، بیانگر هستیِ  یواسطهبهدنیایی ایجاد کند که  درنهایت

(. نگرش سوژه اندیشنده از طریق درونی سازی الگوهای تعاملی و مناسبات اجتماعی 103: 1989است)النگر،  63برای خود

نقش  ،یابندمیکه افراد از طبقات اجتماعی مختلف در آن حضور  ایگستره یمثابه به. فضای عمومی گیردمیشکل 

که پیش از هر چیز منوط به فضا است دارد. به بیانی دیگر از روابط فضایی  هاآنمهمی در استمرارِ تعامالت افراد و آگاهی 

یک سوژه سیاسِی  عنوانبهرفتاری، بر جایگاه فرد حاضر  هایبالقوگیآوریِ امکانِ فعلیت یافتنِ گفت فضا با فراهم توانمی

الگوهای  (.446 :1984بوردیو، )گذاردمیصحه  66گفتمانی یسوژه کمدست، 65تاریخ ی، اگر نه یک سوژه64قادر به بودن

عملی زیبایی شناسانه، بلکه از طریق پراکسیس اجتماعی  یواسطهبهطبقه مشخص و نه  یواسطهبهرفتاری در فضا نه 

از پیش اندیشیده شده نیست، بلکه  لزوماا . منظور از پراکسیس اجتماعی، در اینجا نوعی عمل روشنفکرانه و شودمیانجام 

. گیردمید در فضای شهری در متن زندگی روزمره شکل افراعی است که به دنبالِ حضورِ منظور رفتارهای معمولی و متنو

. شودمی، دیالوگ و حضور افراد تبدیل رویپیادهبه مکانی برای  67فضای عمومی، فضای بازنمایی به طور خودانگیخته

از پیش اندیشیده شده رقم  الزاماانه  ایگونهبهاتر عمل کرده و حضور افراد را تئ یمثابه بهعمومی فضای  ترتیباینبه

تبدیل کرده که در بافتار اجتماعی سوژه را به فرد حضور،  هایزمینهآوریِ (. فضای شهری با فراهم96: 2004، )لوفورزندمی

اومت که که قدرت در فضا پخش است، نیروی تغییر و مق طورهماندست به تولیدِ معنا و نشانه بزند.  تواندمیخاصی 

 آیددرمیآگاهیِ فضایی است نیز  در فضا پخش است. به همان شکل که قدرت از رنگی به رنگ دیگر  گیریشکل نیازپیش

دیگر و از فضایی به  یبه جبهه ایجبههاز  دائماا، نیروی مقاومت نیز دهدمیو از میدانی به میدان دیگر تغییر موضع 

را آغاز  ایپیچیدهبازی  68. در اینجا قدرت و مقاومتنمایدمیگوناگون رخ  هایچهرهکرده و در  مکاننقلفضای دیگر 

. تاکتیک را گویدمی. دوسرتو برای توضیح سازوکار قدرت و مقاومت از دو اصطالح تاکتیک و استراتژی سخن کنندمی

بِ الگوهای رفتاریِ متمایز و مختص به در قال -یابندمیبرخوردار از مناسباتِ تولیدی که در فضا حضور ضعفا و افرادِ غیر

تولید  ازجملهو از مناسبات تولیدی) کنندمیحضوری خود را در فضا حک  هاینشانهکه  -در برابر استراتژی اقویا -خود

که  گیردمیتنی بر مناسبات قدرت است و فضایی را فرض مب -فضایی هایتاکتیک. برندمیبه کار  -ندرفضا( برخوردا

مشخص  ایگونهبهکه کنشگر و یک عاملِ فضایی در آن دست به عمل بزند. تاکتیکِ فضایی بدون آن یمثابه بهبتواند 

بتواند استقالل خودش را با توجه به شرایط حفظ کند، فضای مختص به  کهاینکلیت فضا و مکان را غصب کند و بدون 

حضوری افراد در فضا  هایتاکتیک، دیگربیانبه. کندیمخود و نظمِ زمانی و منطقِ حضوری خاصِ خود را در فضا ایجاد 

د. بگذار جابهحضوری خود را بر آن  هاینشانهفراچنگ آورد و  -فضا را -همیشه مترصد فرصتی است که بتواند آن را

تبدیل  منظوربهرویدادهای فضایی را  مستمرااباید  ،یابندمیحضورِ فرد در فضا عینیت  یواسطهبهفضایی که  هایتاکتیک

برای  هاآنو استفاده از  هافرصتعملکردی تا حد توانِ فردی و ایجاِب فضایی تغییر دهند. درک  هایفرصتبه  هاآن

                                                           
60- Agreement in forms of life’. 

61- embodied human being 

62- Bing in itself 

63- Bing for itself 

64- political subject capable of being 

65- subject of history 

66- subject of a discourse 

67- Spontaneous 

68- Power and resistance 
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که افراد قادر باشند  آیدمی دست به ایلحظهفضایی است، در  یکه نفیِ هر گونه سلطه موردنظر غایتبهیابی دست

 .و حفظ کنند یافته را ترکیب کننداهمگن در فضای حضورفضایی عناصر نآگاهِی  یواسطهبه

 اجتماعي هایفعاليت و فضا جغرافيای -6-3

متفاوت در فضاهای مشترک  هاینگرشو  هاارزشاندازه و تراکم جمعیتی موجب حضور افراد مختلف با 

قرار داد که امروزه در فضای شهری با در نظر گرفتِن  موردتوجهرا نیز  نکته(. البته باید این 80: 1994)مسی، گرددمی

سوبژکتیویته فضای  و رخت بر برستن شدنگم نوعیبهشدن و  گسیختهازهمانقالبِ تکنولوژیکی و به دنبالِ آن با 

اگر  اجتماعی پیشین را هایسیاستو  هانظریه، سپهرِ جدیدی از تجربه از فضا و حضور سر برآورده که تمام مشاهدهقابل

که چنان -مصرفی و رسانه ای ی(. امروزه در جامعه61: 2004کمی نامربوط کرده است)موری،  منسوخ، که تماماانه 

با یک واقعیتِ مبتنیِ بر  شانرابطهو  اندشدهو وانمودها گرفتار  هانمایشمردم در بازی تصاویر و  -داردمیبودریار بیان 

، طوری که خود مفاهیمِ امرِ اجتماعی، شودمی ترکمو  ترکم -یابدمیی تحقق که در قالبِ حضور در فضای عموم-69فضا

فضا و رفتار،  یدر مورد رابطه (.32: 2009، و ویالم سیاسی یا حتی واقعیت دیگر فاقدِ هر گونه معنایی خواهند بود)بودریار

لنگ، )گرا، رویکرد جبریرویکرد احتمالگرا، ت: رویکرد اختیاری، رویکرد امکاناس تشخیصقابلنظری  گیریموضعچهار 

برای رفتار  کهاینرویکرد اختیاری معتقد است که محیط و فضا هیچ اثری بر رفتار انسان ندارد. با توجه به  (.114: 1388

. 70است دفاعغیرقابلوجود دارد، رویکرد اختیاری  شناختیزیست هایویژگیجدی مثل بعضی  هایمحدودیتانسان 

شامل  -حضور یواسطهبه -. این رویکرد فضا رادانندمیتر از آن رفتار انسان و کمی بیش کنندهتأمینن فضا را گرایاامکان

رخ داده یا  -که اینجا مقصود، حضور است-که بر طبق آن ممکن است عملی داندمی 71رفتاری هایفرصتاز  ایمجموعه

در رفتار خود  کنندمیگرایان فرض ای که امکاناندازهبهمردم که  دهدمیرخ نداده باشد. تحلیل رفتارهای انسان نشان 

را در خود دارد که حداقل بخشی از آن توسط  هاشایستگیو  هاانگیزهاز  ایمجموعهآزادی عمل ندارند. هر فردی 

منطبق بر منطقِ رفتاریِ  لزوماا نه  -جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی و سایر فضاهای که منطقِ رفتاریِ خاصی هایمحیط

رفتاری را نداشته باشد، در آن فضا رفتار امکان  تأمین(. اگر فضایی قابلیت 114: 1388)لنگ, یابندمیدارند، تعین  -فرد

و در الگوی شاخص  شودمیدر فضا  : عاملیتتردقیقو  ؛ رفتارمتعاقبااچه چیز موجب حضور فرد و  کهاین. یابدنمیوقوع 

امکانِ عاملیت و  است که پاسخ به آن دشوار است. سؤالی، کندمیبر حضور یا عدم حضور تغییر ایجاد  رفتارِ مبتنی

محیط کالبدی و  هایقابلیتو  هاعادترفتار ذهنی و فضایی انسان وابسته به مقاصد و  کنشگری فردی و گروهی و

شده از رفتارهای خوشایند و نتایج دریافت ذهنی، هایوارهطرحاز  ایپیچیدهاجتماعی است. اهداف و مقاصد ترکیب 

رفتار باشد و  یکنندهتبیین تنهاییبه شدهساختهمحیط  کهاینبنابراین انتظار  ارهای اجتماعی وارد بر فرد هستند؛فش

 (.120: 1388است)لنگ,  کنندهمنحرفو هم  انگارانهسادهالگوی رفتار اجتماعی را تعیین کند، هم 

 از ایزنجیرهپایه  بر فضا هایتجربه تداوم. گیردمیشکل  آن ادراک و آن در حضور یواسطهبه شهری فضای معنای

(. شولتس با نگاهی پدیدارشناسانه به 43: 1966)گوسلینگ، سازدمی محقق را فضایی ادراک و شناخت حرکتی، نظام

 در پایگاهی و نموده معنادار را خود وجود که است آن دنبال به فضا در حضور یواسطهبه که انسان کندمیمحیط، بیان 

و آن  داندمی(. وی حضور در فضا را امری فراتر از نیازهای عملی و اقتصادی 86: 1391فضا و زمان به دست آورد)شولتز،

و  کندمیمعناها را آشکار و ادراک تقد است که آدمی با حضور در فضا . شولتز معدهدمیرا به معنای وجودی، ارتباط 

 است 72تجلی فضای تمثالی نحوی به معنا و ادراک بین ی. رابطهیابدمیدست  دارهدفآن حیات اجتماعی و  موجببه

                                                           
69- Space-based reality 

برولین،  ،1973ایدلر، ، و1977فرد و فضا از نگرشِ رویکردهای ذکر شده نگاه کنید به پورتوس،  یرابطه یتر دربارهبیش یبرای مطالعه -70

 . 1987لنگ،  ،1974لیپمن،  ،1974

71- Behavioral opportunities 

72- simulacrum 
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  87                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 

 ینمادها و تصورات قیطر از که شودمی باز ییفضا به یلی. فضای تمثکنندمی گذاریسرمایه آن در معنا با اذهان که

لوفور، )کندمیاستفاده نمادین  اشخارجیاست که از عینیت  کنندگاناستفاده یفضا روازاین و است زنده ،اشگردآمده

، سیال و پویا بین فضا و زمان مؤثر یو دارای یک هسته خوردمیفضایی با خاطره گره  چنین لوفور، ازنظر (.39: 1991

ادراک، خاطره و خیال است و معنای فضاهای شهری در  یپیچیده یعرصه یک شهری فضای ،بنیامین ازنظراست. 

که خود به معنای  یابدمی. حس فضای مادی از طریق تجربه پاالیش کندمیفردی، جمعی و فرهنگی نمود پیدا  یخاطره

خاطره  ی. رابطهاندمعانیدرگیر شدن با ذخایر معانی انباشت شده در فضا است. بدین ترتیب، بناها، فضاها و اشیا دارای 

غیررسمیِ ذهن فرد  هایگام( و صدای 188: 1390تانکیس،)شهر رسمی  هاینشانهبا حضور فرد در فضا در جایی میان 

 .گیردمیحاضر در فضا شکل 

 د در فضاافرارویکردهای اداراکی در ارتباط با جغرافیای فضایی و حضور : 2جدول

 رویکرد مفاهیم پردازاننظریه

  شناختی هاینقشه لینچ

 ادراکی
 

 تناسبات بصری کالن

 حضور در فضا  شولتز 

 تصورات ذهنی ادوارد رلف

 لوفور

 زیمل 

 بنیامین 

 خاطره

 خیال

 پرسه زدن 

 فضا شناسیجامعه

 زندگی روزمره مقاومت نمادین دوسرتو

 )نگارندگان(: منبع

 

 فضا یواسطهبهدر و  هاآنفضایی و چگونگی انضمامی شدن هر یک از  هایمسئله: 3 جدول

و عینیتِ یافتنِ هریک از گی نیروها هبالقو تواند باعثِ تحقق یابی: فضای عمومی شهری میتردقیقچگونه فضا و  مسئله

 گردد؟ هامسئله

 

تولید و بازتولید 

 فضا

در این معنا فضا  ، حضور افراد در فضاست.ازآنِ خودسازی فضا را به دنبال دارد نوعیبهکه  هرگونه تولید فضا نیازپیش

سوبم یزمینه سپس که به دنبال شودمی شترک پیوندهای فردی و گروهی مح ضور و  شگری ابتدا ح  هایشاانکن

 کند.  ایجادحضوری ویژه  منطق وهای رفتاری وفضاهای خاص خودشان را با الگ تواندمی

 

 

عاملیت ی و آگاه

 فضایی -اجتماعی

ضایی  فضاو  سوژه، عامليت ضلع مفهومیِ آگاهی ف شکل سه  صلِ ارتباط  هایآگاهی ،درواقع .دهندمیرا  ضایی حا ف

به میانجِی  در و آگاهی .شااودمیمعنایی کامل  ازنظرکه  سااتا یازمینهاساات. آگاهی در این سااه  بردهنامسااه مفهوم 

ست که عینیت  ضا ضایی"که  شودمیو منتهی به چیزی  یابدمیف ضا همواره  .گیردمینام  "عاملیت ف  بهدر این معنا ف

 توانندمی ،که فضااا فراهم باشااد مختلف هایموقعیتکه در  گرددمیمحسااوب  هاگیهبالقوو  هاامکانعرصااه  یمثابه

تغییر در الگوهای هرگونه  شاارطپیشهمانا  هاگیهبالقوو  هاامکانفعلیت یافتنِ  .فعلیت یافته و واقعیتِ فضااایی بیابند

 ناعادالنه نظامِ فضایی است.

 

 

 انضباطی گفتمان

 نجارسازیهبه و

و از  هابرنامهو  هاطرحکه در قالب  وجود دارند نیروهایی مختلف همواره هایدورهدر  این مساائله بیانگر این اساات که

این جریان امروزه . بخشااندمینظم و نظام  : فضااای عمومی شااهریتردقیقو  به فضااا  مدیریتیخالل مفرهای مشااروعِ

سب با تغییرِ  ضا هایشیوهمتنا سی مدیریتِ ف ضا ضمنیِ از مدیریتِ نظامی به مهند : تولید تردقیقو  از طریق دانش ،ف

و نظام  نظمآموزشی و تولید دانش به فضا  هایودستگاهدمکه از خالل نیروها  دستازاین .یابدمیبر فضا سلطه  دانش

 ریزان و طراحان شهری، مدیران شهری و دیگر نیروهایی از این قبیل اشاره کرد.معماران، برنامهتوان به می، دهندمی
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88  

 

 هایتاکتیک

فضایی: مقاومت و 

 قدرت

ستفاده از سازو سازندهبرنیروهای  کهآن با به  کارهای مدیریتی، آموزشی، سیاسی و دیگر سازوکارهایی از این قبیلبا ا

است. در همین معنا  و تغییر دستخوشِ اتفاقهمواره فضا  حالبااین، دهندمی و شمایل مختلف به فضا شکل هایشیوه

پس ادین و سااابتدا نم هایتقابلانی و رقم زدن از خالل تولید مع تواندمیمتفاوت در فضااا  هایشاایوهحضااور افراد به 

شخص شده هایطرحبا  م شیده  ضایی را برا هایمقاومت یزمینه نوعیبه از پیش اندی ضرین یف با پیوند زدنِ آن با  حا

 فراهم آورد. زندگی و امرِ روزمره

 

 

طرد و شمول 

 فضایی

ضایی یزمینهدر برخی مواقع،  سبات و روابط  ف صر کالبدی و محیطی و معنانِی  هایگروهاعم از منا ضا، عنا ضر در ف حا

ضا شخص ف ضایی بهباعث راه یافتن افراد  طرف دیگر  ازو  باعث بازماندن طرفازیک ست کها ایگونهبه ضمنی و م  ف

ضا گاهبه بیانی دیگر . گرددمی واحد سهیل و ا ایگونهبهی شرایط و روابطِ موجود در ف ضور برخی را ت در ست که ح

همچون المان و مبلمان فضااایی، طراحی محیط  شاادهطراحیعناصاار  .کندمیبرخی دیگر را مساادود مقابل حضااور 

از طرف  از مناسبات درون فضایی نیروهای حاضر است متأثرتر که بیش فضا ضمنی و گاهی آشکارِ معنایو  طرفازیک

 این دوگانه است. دهندهشکل دو انتهای رفت و برگشتیِ دیگر،

 

 و فضا جغرافیای

 هایفعالیت

 اجتماعی

ضور افراد و  ضا،  هایگروهح . در این معنا آوردمیرا فراهم  شانفعالیتی یزمینه، هاآنبا گرده زدن روابطِ مختلف در ف

ضا  صه یمثابه بهف سوب  هایفعالیتاعم از  هافعالیت یعر ضای  .گرددمیضروری، انتخابی و اختیاری مح هرچقدر ف

سخ ازنظرعمومی شهری  شد، به همان میزان توانمند هافعالیتگویی به هریک از پا نیروها  حضور یزمینه تواندمیتر با

 ، بهبود بخشد.نامندمی و سرزندگی فضای عمومی شهریآنچه را که حیاتِ  درنهایترا تقویت و 

 

 

عنصر تجربه و 

 حضور در فضا 

ضا، حضور شکیل  آگاهيو  ف صر تجربه را ت ضلعِ مفهومیِ عن ضا دهندمیسه  ضوری و فعالیتِی  یزمینه درواقع. ف ح

 -تدریجی روابط و مناساابات درون گیریشااکلو  حضااورکه به دنبال اسااتمرار  گرددمیمحسااوب  هاگروه وافراد 

وضعیتی بدیل در  تواندمیفضایی  هایتاکتیک راستایهمفضایی  یتجربه .زندمیفضایی را رقم  ی، تجربهشانفضایی

ضا و دیگر مفاهیم از این قبیل که نافِی  شی به ف شمول، نظم و نظام بخ ضعیتی که در آن دوگانه طرد/ ضا رقم بزند. و ف

 .شودمی، منحل کنندمیبوده و حضورهای یکسان و همگون را تولید مختلف  هایگروهحضوری -هم

 گيرینتيجه -4

و پارادایم فکری غالب در علوم  شناختیمعرفت با توجه به گفتمان نظری، مختلف، هایدورهفضا مفهومی است که در 

 هایمشخصهتر بر فضایی بیش هایتحلیل -پیش از قرن نوزدهم میالدی -است. در ابتدا شدهمیمرتبط با فضا تعریف 

 یمثابه بهفردِ حاضر در فضا را که گذاشتن بر مفاهیمی چون جدایی سوژه از ابژه،  تأکیدبا و  کردندمی تأکیدجوهری فضا 

در علوم  شناختیمعرفت. با چرخش دادندمیدوم اهمیت و تحلیل قرار  ی، در درجهشدمیعنصر بیرون از ذاتِ فضا تلقی 

 -سیاسیعلوم ، شهرسازی، جغرافیا و شناسیجامعهمانند  -نددداموردتوجه قرار میو به طور مشخص در علومی که فضا را 

 هایتحلیلتعاریفِ مبنی بر افتراقِ سوژه و ابژه و ادی گردید، بدین شکل که دیگر از فضا نیز دچار تغییرات بنیاریف تع

موجودیتی دیگر که  مفهوم ومناسبات، رابطه با  فضا را در یابیهویتبوده و  موردتوجهتر جوهری و اثباتی از فضا کم

که به فضا  -هاسوژهها و ها در مقام نیروگروهافراد و در این چرخشِ تئوریک مفهومِ  ،درواقع. جستندمیمکملِ معنا بود، 

بط و . مطابق گفتمان جدید، فضا بدون ارتباط و بدون رواگیردمیو تحلیل قرار  موردتوجه -دنبخشمیموجودیت و معنا 

و  بخشندمیماعی است که به فضا موجودیت روابط اجت مناسبات و این درواقعمناسباتِ انسانی وجود ندارد. در این معنا 

 شناختیمعرفتدر چرخشِ  و نگرش انتقادی . نظریات اجتماعیِ فضایابدمیدر جریان دیالکتیکی در فضا موجودیت  متقابالا

ماعی، و مناسبات اجتو نیروها د افرافضا را در ارتباطِ متقابل با  اندکردهو همواره سعی  اندداشته توجهیقابلمذکور نقش 

عاملیت  متعاقبااو  اقتصادی، تاریخی و سیاسی درک و تحلیل کنند. در چرخشِ پارادایمیِ جدید است که مفهومِ حضور

. یابدمیمعنا  فضایی و تجربه هایاستراتژیمقاومت، آگاهی، تاکتیک و -و مفاهیمی چون قدرت در فضا فردی و گروهی

که هر آن دستخوشِ اتفاق  هابالقوگیو  هاامکانقلمرو  یمثابه بهفضا را  طرفازیک توانمیکه  در این معنا از فضا است
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را  عاملیت هایزمینهاز رفتار فضایی که ممکن است  شکلیک  عنوانبهرا  مختلف هایگروهحضور است و از طرف دیگر 

اند توفضای عمومی شهری می :تردقیقچگونه فضا و تحلیل کرد.  از کنشگری را رقم بزند،الگوی خاصی فراهم آورده و 

و  ، تجربهآگاهیشمول، طرد/قدرت/مقاومت، هریک از مفاهیمِ و عینیتِ یافتن تحقق یابی بالقوگی نیروهای حاضر  باعث

گردد؟ یا به بیانی دیگر فضا به  فضایی و دیگر مفاهیمی از این قبیل هایاستراتژیعاملیت فضایی، تولید و بازتولید فضا، 

 و مسدود محدود متقابالا یا  تقویت و فضاگونگی م مذکور را از خالل فضامندییهر یک از مفاهتواند هایی میچه شیوه

 فضا که معناست بدان این شود؛می تولید قلمرو حضورپذیری افراد همچون فضای اجتماعی یمثابه به شهری فضای کند؟

 متن جایجایدر  وقتی روازاین. باشد داشته وجود تواندنمی مناسبات تولیدی جامعهبیرون از  ایگونهبهو  خودخودیبه

فضا و  ،دانشی و سازوکارهای پراتیک هاینظاماز خالل چه  ونه ومنظور این است که چگ ،گوییممیسخن از تولید فضا 

 توانندمیمختلف  هایگروه ایجامعهدر هر  .گیردمیو نظم و نظام  شودمی: فضای عمومی شهری تولید اینجادر 

حضورشان در فضای عمومی شهری، فضای خاص خودشان را تولید و به دنبالِ استمرار  متفاوت هایشیوه یواسطهبه

، بدین معنا شودمیمختلف پدیدار  هایگروهعاملیت در فضا به میانجیِ  بخشیدن و الگوسازیِ حضورشان، بازتولید کنند.

آن خودسازیِ ضمنی از طریق  متعاقباا تواندمیفضایی را رقم بزند،  هایتفاوتکه  ایگونهبهمختلف  هایگروهکه حضور 

در لحظاتی  ویژهبهکنند. در این شکل از حضور،  بازتولیدعاملیتِ گروهی و فردی را نیز تشویق و و تولید معانی فضایی 

تواند می ،شود، تغییرات کوچکی که در جریانِ فضایی پیدا مییابدمیر اجتماعی و سیاسی که حضور معنایی نمادین و با

نظم جدیدی  و موانع، هامحدودیتتمامِ  گرفتنِدر نظر پیشاپیش با  قرار داده و سؤالرا مورد  شدهطراحینظامِ از پیش 

از منطقِ  گونهایندر  ری خاصی را رقم بزند.منطِق حضو آن خودسازی فضا، -از خالل از متعاقبااو  در فضا مستقر کند

با درانداختن در کلیتِ انتزاعیِ مفهومِ شهروندی  کهآنبیهریک از افراد را  تواندمی مختلف هایگروهفضایی است که حضور 

گری و رفتاری آگاهانه از سازوکاِر نوعی کنش یبهمثا بهکند، به عامالنِ فضایی تبدیل کرده و حضور را  شکلیکهمسان و 

با استفاده از سازوکارهای مدیریتی، آموزشی،  بر سازندهنیروهای  کهاین باوجود به فضا در نظر آورد. دهندهنظماز پیش 

فضا همواره  حالبااین، کنندمینجارسازی همختلف فضا را به هایشیوهسیاسی و دیگر سازوکارهایی از این قبیل به 

از خالل  تواندمی ی عمومی شهریمتفاوت در فضا هایشیوهاتفاق و تغییر است. در همین معنا حضور افراد به  دستخوشِ

 یزمینه نوعیبهاز پیش اندیشیده شده  هایطرحابتدا نمادین و سپس مشخص با  هایتقابلتولید معانی و رقم زدن 

 درواقع ی عمومی شهریفضا و امرِ روزمره فراهم آورد. گیبازندفضایی را برای حاضرین با پیوند زدنِ آن  هایمقاومت

تدریجی روابط و  گیریشکلکه به دنبال استمرار حضور و  گرددمیمحسوب  هاگروه وحضوری و فعالیتِی افراد  یزمینه

 تواندمیفضایی  هایتاکتیک راستایهمفضایی  ی. تجربهزندمیفضایی را رقم  ی، تجربهشانفضایی -مناسبات درون

دیگر مفاهیم از این  د/شمول، نظم و نظام بخشی به فضا ووضعیتی بدیل در فضا رقم بزند. وضعیتی که در آن دوگانه طر

 .شودمی، منحل کنندمیبوده و حضورهای یکسان و همگون را تولید  متفاوت هایگروهحضوری  -قبیل که نافِی هم
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