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 ریزی شهریتبیین الگوی نااقلیدسی فضا در برنامه

 دانشگاه زنجان - ریزی شهریبرنامهاستادیار ، عيسي پيری

 دانشگاه زنجان - ریزی شهریکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوی، مينا شيرمحمدی

 چکيده

یر فضا بر تفس، کانتی و عقالنیت ابزاری در علوم اجتماعی و جغرافیای انسانیشناسی ی معرفتبا سیطره 

استقرار کاِن مو کالبدی و  حسّی یمترادف با تجربه عمدتاًهای مفهومی فیزیک جدید استوار شده است که بنیان

د. این مقاله به دارن تأکیداقلیدسی  یتحلیلی بر اصول هندسه ازلحاظبنابراین  ؛باشدسرمایه و بازتولید آن می

فضا و زمان  جملهازریزی مفاهیم بنیادین برنامهتوجّه به ریزی شهری با ل طرح الگوی نااقلیدسی در برنامهدنبا

مفهوم فضا را  هستی شناختی تحوّلبنابراین ابتدا  ؛بر نوع متفاوتی از مفهوم فضا است مترتّباست. این الگو 

شناختی ل هستیتحوّمنظور از  شهری را بر شمرده ایم. ریزیبرنامهالگوی نااقلیدسی  هایویژگیبازنمایی کرده و 

هیت فضا شناختی ناشی از دگرگونی عملکردی و آشکار شدن زوایای دیگری از وجود و ماآشفتگی معرفت، فضا

های سدر میان تاروپودی از فضاهای چندسطحی در مقیا زمانهمطور بر خالف گذشته هر شهروندی به ت.اس

 یازد. هندسهپردی شهری میی به تجربهو محلّ یالمللی و ملّبین، ایمنطقه، کردی متفاوت همانند جهانیعمل

-یدسی در برنامهالگوی نااقل کهدرحالی، پردازدیابی اشیا در فضای فیزیکی میی سازماناقلیدسی به بحث درباره

ما از جهان  کند که بر درکی پایدار و فروض متعارف اشاره میهاهستی، فروپاشی نظم جهان اقلیدسیریزی بر 

تنی بر هنجاری و مب شدتبهریزی شهری الگوی نااقلیدسی در برنامهاند. ی گذشته سلطه داشتهطی دو سده

شهری  هایطرحسازی و ریزی شهری است که تصمیمبنابراین معطوف الگویی غیرمهندسی از برنامه ؛هاستارزش

و از باال  راتبیم الگوی سلسله، برد. در این فرایندی و شهروندان پیش میرا با دخالت و مشارکت اجتماعات محلّ

و از پایین به باال  ایجای خود را به الگوی شبکه، ریزی استو موازی با الگوی اقلیدسی برنامهبه پایین که همراه 

 دهد.می

 .مدنی یجامعه، زمان، فضا، ریزی نااقلیدسیبرنامه، ریزی اقلیدسیبرنامه: واژگان کليدی
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-394-fa.html
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 مقدمه -1

 های روشنگریکه فیلوزوفچنان ؛است 1تعبیری مولود عصر روشنگریبر آن به مترّتبشهر صنعتی و سازمان فضایی 

اجتماعی کیهانی به دنبال آرمان رهایی بشر و برپایی نظم اجتماعی  هاینظامی و سنّتو هنجارهای  هاارزشبا نقد بنیادین 

 خداو  شناختینگاه تحلیلی یزدان قرن هیجدهم ازتجاری  یمثال آدام اسمیت در تحلیل جامعه عنوانبه ؛عقالنی بودند

. کندمیعقالنی حرکت  –فردی به سمت ابزاری تحلیلی  هایکنش یروابط انسانی و اصل پیامدهای ناخواسته یخواسته

ی و شهر مرکز مدرنیسم بود. عقالنیت سنّتو نظام  سّنتروستا مأمن  چراکه ؛بستر این عقالنیت رشد کرد یمثابهبهشهر 

اکم سیاسی و هم هم نظام ح .یافتندنمیدینی و اجتماعی در روستا امکان ظهور و بلوغ  هایاسطوره ضدّ هایاندیشهو 

مشروعیت خود را ، است هاسّنتشناختی و انسجام جماعت روستایی که ناشی از تکرار هنجارها و احساس امنیت هستی

است که  تریبزرگنیازمند سازمان فضایی بازتر و  هاشالودهریختن این هم. بهگیردمی سّنتمداوم از گذشته و از  طوربه

معلول و  زمانهمامکان بحث و گفتگو و نقد را فراهم آورد که همانا فضای متالطم و نامفهوم شهری است. تولید این فضا 

ی در علوم کانتی و عقالنیت ابزار شناسیمعرفت یبا سیطره روشنگری و عقالنیت ابزاری است. یت رشد اندیشهعلّ

 یتجربه بامترادف  عمدتاًاست که  استوارشدهمفهومی فیزیک جدید  هایبنیانتفسیر فضا بر ، اجتماعی و جغرافیای انسانی

 تأکیداقلیدسی  یتحلیلی بر اصول هندسه ازلحاظبنابراین  ست؛او کالبدی و مکانِ استقرار سرمایه و بازتولید آن  حسّی

(. گستره و 22: 1390، پیری) پردازدمیاشیا در فضای فیزیکی  یابیسازمان یاقلیدسی به بحث درباره یدارند. هندسه

 و عرضه و تقاضای کاالست. داریسرمایهو بازنمایی انتظام مبتنی بر  تحوّلپهنای فضای فیزیکی و عینی شهر بستر 

که  کندمیپایدار و فروض متعارف اشاره  هایهستی، بر فروپاشی نظم جهان اقلیدسی "ریزیبرنامهاقلیدسی در الگوی نا"

، هاروی، همانند لیوتارندیشمندانی (. ا229: 1388، )فریدمان اندداشتهگذشته سلطه ی بر درک ما از جهان طی دو سده

مفاهیم علوم اجتماعی  یشدهی واسازیی هابرماس بر ساختارشکنی و انگارهبودریار و میشل فوکو و تا حدّ، ژاک دریدا

. از این منظر و برندمیهای کالن نام . ایشان از این فرایند تحت عنوان بحران فراروایتاندداشته تأکیدمفهوم فضا  ازجمله

فضا دچار ، خود را برقرار نماید یشناسانههستی هایانگارهکه بنپیش از آن مدرنیسمپستکه هنوز ، لیهدر مراحل اوّ

 یشناسانهو زیبایی یندهای گسسته و متقاطع اجتماعیآدلیل فرعبارتی به؛ بهشده است شناسینشانهایی بحران بازنم

مفهوم اقلیدسی برای بررسی فضای  روازاین، مسبوق نیست هایمدلولبا  مترّتبفضایی معاصر  هایدال، شهری شدن

 (.41: 1390، )پیری نمایدمی بینانهغیرواقعشهری  اینظریه یترکیب عناصری از آن برای ارائه بنابراینشهری معاصر و 

رفتن بستر  باعث از میان، های باالی شهریدرو یا تراکممدرن همانند خو فنّاوریافزایش جمعیت و ورود عناصر  نهایتاً

. فقدان نمودمی اردمعنیمکان یا شهر را  یتجربهفرهنگی شده است که  –مکان و عوامل اجتماعی  یپیوستههمبهفضایی 

 .دهدمیرو قرار بر مبنای الگوی نااقلیدسی را پیشضرورت تبیین فضای شهری ، این زمینه

 اقليدسي و نااقليدسي ريزیبرنامهو الگوی  2هستي شناختي فضا تحوّل -2

ناشی از دگرگونی عملکردی و آشکار شدن زوایای  شناختیمعرفتآشفتگی ، شناختی فضاهستی تحوّلمنظور از 

از فضاهای  تاروپودیدر میان  زمانهم طوربهگذشته هر شهروندی  برخالف دیگری از وجود و ماهیت فضا است.

شهری  یی به تجربهی و محلّو ملّ المللیبین، ایمنطقه، عملکردی متفاوت همانند جهانی هایمقیاسسطحی در چند

بر مفهوم چند سطحی از  خوبیبه ( ,1985Harvey) 3شهری یو تجربه خودآگاهی. هاروی در کتاب ارزشمند پردازدمی

. آنتونی شودمیفضا و زمان در جوامع معاصر باعث دگرگونی معنی عمل اجتماعی  تحوّلفضای شهری متمرکز شده است. 

و هنجارهایی  سّنتشناسانه مسبوق به امنیت هستیدر جوامع ماقبل صنعتی که  گویدمیاخیر  یگیدنز در تکمیل گزاره

                                                           
1- enlightenment Time 

2- Ontological transformation of Space 

3-  Consciousness and Urban Experience (Harvey, 1985) 
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 گیدنز باید اشاره کنیم که ی. در تأیید گفتهگرفتمیبود که در اثر تکرار جریان مکان و زمان در زندگی روزانه شکل 

دوران و تغییر در نظم سلسله مراتبی و کیهانی خود در این  تحوّلترین میزان تولید فئودالیسم که مبتنی بر کم یشیوه

زندگی ، بود نیز موازی با این یکپارچگی و ناگسستگی در فضا و زمان است. کاستلز معتقد است که در جریان شهری شدن

. او معتقد است جوامع در فضا خوانیممی "مادر شهری یمنطقه" را آنمادی شکل فضایی خاصی پیدا کرده است که ما 

نامند که میجغرافیایی  اندازچشمو زمان قرار دارند. در جغرافیای انسانی شکل خاص این قرارگیری در فضا و زمان را 

اجتماعی  هایبحرانرایج در  هایجریانچنین کاستلز یکی از متقابل است. هم درکنشیهای طبیعی و انسانی حاوی پدیده

 تحوّلدر نظام ارتباطات و  تحوّل. به دنبال داندمیجدید و تاریخی میان فضا و جامعه  ایرابطهگرفتن معاصر را شکل 

ی خود را از سنّتمکان نقش ، در گردش اطّالعاتو مسیرهای الکترونیک و افزایش حجم  هاجریانروابط اجتماعی به 

. گیردمیی قرار اطّالعات هایشبکهدرت در اختیار . منبع اصلی قشودمیو جریان تولید در شهر انتزاعی  دهدمیدست 

، جدایی کامل مردم از حاصل کار خود، . فضای جدیدشوندمیشهرها مبدل به سایه  و شودمیفضا در جریان زمان حل 

(. مارکس 257-235: 1380، کاستلز) استشهر فضای بیگانگی جمعی نگ را در بردارد. فضای جدید مادرتاریخ و فره

مفهومی  بر مترتّباقلیدسی  ریزیبرنامه(. الگوی 29: 1390، پیری) داندمیزمان  یوسیلهبهاین فرایند را تخریب مکان 

 بینیپیش، تمرکزگرایی، نگرش خطی، های محدودی را از منظر عقالنیت اقتصادیمتغیّرفضایی است که  ریزیبرنامهاز 

تر با تعریف عینی و ملموس بنابراین بیش ؛شناسدمیبه رسمیت  بلندمدتبر اساس طرح جامع و  هیدسازمانرویدادها و 

، شدهشناختهو مهندسی  اقلیدسی ریزیبرنامهنااقلیدسی و  ریزیبرنامهروست. تقابل الگوی هو قطعی از فضا روب

 کهدرحالی، هنجاری است، نااقلیدسی() یدجددر الگوی  ریزیبرنامه است. هاآنوضعیت مفهومی هر یک از  کنندهمشخص

آن کارآمدی در نیل به آماج و اهدافی است که از منظر  ایپایهاست و معیار ی هنجاری خنث ازلحاظدر الگوی رقیب 

 هاینقشه، پارادایم اقلیدسی بر تخصیص منابع و بودجه، در الگوی جدید نوآورانه است ریزیبرنامه. شودمیخارجی تعریف 

 بایدمیریزان الگوی جدید بر آن است که برنامه کهدرحالی، شودمیکاربری زمین و موقعیت تسهیالت عمومی متمرکز 

خدمات  یقاعدهبهبه معنای مداخله در تدوین راهبرد و تاکتیک سیاسی عمل نمایند. الگوی قدیمی از پیروی اکید نسبت 

 یالگوی جدید از شیوه که حالیدرعین مضافاً. گویدمیسخن  سیغیرسیاو کنش  مؤثر طرفیبیکشوری در رابطه با 

نافی توانمندی است.  اساساًالگوی مرکزگرای قدیمی از منظر تبعاتش ، کندمیتوانمندساز حمایت  ریزیبرنامهتعاملی و 

گرا متمایل است که سند به فعّالّیتی عمدتاًالگوی قدیمی  کهدرحالیکا دارد الگوی جدید بر یادگیری اجتماعی اتّ  درنهایت

(. در جدول 233-232: 1388، فریدمان) استعمومی بسته بوده و فاقد ظرفیت یادگیری  یهگسترده در قبال مداقّ طوربه

 .(1جدول ) آمده است هاشاخصاقلیدسی و نااقلیدسی از منظر برخی  ریزیبرنامهمتمایز  هایویژگیزیر برخی از 
 اقلیدسی و نااقلیدسی ریزیبرنامهمتمایز  هایویژگی :1جدول 

 نااقلیدسی ریزیبرنامه اقلیدسی ریزیبرنامه شاخص

 زمان واقعی حال زمان تجریدی آینده زمان

 ایمنطقه –فضای محلی  یفراملّ -ی ملّ فضا

 هنجاری خنثی هاارزشهنجارها و 

 تدوین راهبرد سیاسی غیرسیاسیو کنش  طرفیبی سیاست

 نوآورانه کاریمحافظه -تداوم وضع موجود -تخصیص منابع کارآفرینینوآوری و 

 تعاملی و حضور جامعه مدنی دستوری - غیرتعاملی بخش عمومی

 هرمنوتیک و انتقادی پوزیتیویستی و خطی شناسیروش

، انتقادی خوراندپس، یادگیری اجتماعی فاقد ظرفیت یادگیری -گراسند یادگیری

 قوی نهادی یحافظه

 غیرخطی خطی نگرش تاریخی

 مدرنیسمپست مدرنیسم مکتب فلسفی
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 فضای جغرافيايي و زمانِ شهری شده -3

 یدیِ مبادلهکه پارادایم غالب انتگراسیون اقتصابه این توجّهدر حال شهری شدن است و با  شدتبهجهان معاصر  

 ازجملهونتی دیگر بنابراین تمام الگوهای سک ؛معاصر نیافته است شهرهایاز  ترمناسببستری ، بازاری و عقالنیت ابزاری

فضاهای  . اثبات این مطلب چندان سخت نیست.اندشدهتر مغلوب پویش عمومی شهرنشینی معاصر الگوی روستایی بیش

انند: گی مآداب اجتماعی و فرهن، زیست یشیوه، مسکونی و فضاهای عمومی آن هایساختمانکالبدی روستاها همانند 

تفکر ، شدن شهریکالنی شهری شدن و حتّ رؤیاهای، توجّهمورد  هایرسانه، آداب غذا خوردن، های لباس پوشیدنلمد

جرم باعث النشان از پیوستن به این پویش عمومی است که  ...اقتصادی و کاالیی کردن هنجارهای اجتماعی روستا و 

ست که ناگزیر ایک جریان دائمی  درواقع. زمان یک پدیده طولی و شودمیی و ثابت به زمان شهری سنّتزمان  یاستحاله

اعث پیدایش هستیم. تغییر نسبی و متناقض زمان آینده ب ایچرخهخطی یا  صورتبهدر آن تداوم از پذیرش از فرایند 

که از  سازدمیبلور آن متتاریخ و قانون  یمثابهبهخود را ، ناگزیری فرایند کهدرحالیاتوپیایی شده است.  هایایدئولوژی

. درک انسان دهدمیزندگی انسان را تشکیل  شناختیکیهاناست و فرایند  درحرکتیک کیهان پیدایش به یک فرجام 

نی بر آفرینش/ انطباق داشته است: نخست درکی خطی مبت ایاسطوره -دینی هایاندیشهبه دو گونه با  طورکلیبهاز زمان 

چون بیستم هم وگرا و انقالبی قرن نوزدهم تاریخ هایایدئولوژیچنین فرجام که در مسیحیت و ادیان دیگر الهی و هم

لب است. باور مالً غاروشنگرانه کا هایایدئولوژیدر  تأکیدمورد  گراییتطوّرمارکسیسم و انواع مختلف آن و لیبرالیسم و 

باور داشته  که به نبود زمان پیش از آغاز و به پایان زمان پس از به آخر رسیدن خط کندمیایجاب  خطیتکبه زمان 

درک ، زمان ا در مقابل درک خطی ازامّ ؛ت یک هستی استعالیی استکه از قابلیّ  زمانیبی هایموقعیّتیعنی  ؛باشیم

یونان ، کآزتزمان است که در ادیان  یتکرارشوندهو  پایانبی هایچرخهر به . این درک باوشودمیمشاهده  ایچرخه

 ایچرخهر . تفکّ اصل منفعل زنانه و یانگ اصل فعال مردانه( غالب بوده است بین کنندهتکمیل یرابطه) چینباستان و 

فهوم متفاوتی از ا در دوران معاصر مامّ ؛(258 -254: 1383، فکوهی) یابدمیطبیعی  هایچرخهخود را در  منشأاحتماالً 

شهری  شهری شده است. زمان شدتبه، آمده است که این مفهوم موازی با فضایی شدن الگوی سکونت وجودبهزمان 

. هانری کندمیصنعتی تبعیت  یآهنگ و تقسیم عمومی زمان در جامعهاز شده همانا روزمرگی است که بیش از هر چیز 

ستعالیی بلکه یک طبیعی یا ا یفضا را نه یک پدیده، وازی با زمان تعریف کرده و در تولید فضالوفبور مفهوم فضا را م

 یر تجربهتاریخی ماست و از سوی دیگ یحافظه یتجربه سویککه از  داندمیتمامیت تاریخی و یک تولید اجتماعی 

 (.1 شکل) ما یزندگی روزمره

 

 

 

 

 

 

 

 (239: 1383، )منبع: فکوهی ی فضایی/ مکانی در دیدگاه لوفور: رابطه1شکل 

 مکان حاضر

روابط درونی 

، میان اشیاء

، موجودات
شب و  ها، ساعت روزمرگی، 

هامناسبت فصول،  روز،   

 محیط

 گذشته

 حافظه

 آینده

گیری پتانسیل شکل

 ها در فضا
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و عملکردها و ... فضای  هاارزشو با تغییر کنشگران و  گیردمیبنابراین تولید فضا در بستر جریان متداوم زمان صورت 

. فضای مطلق اندتهیاف تغییرمشابه  هایزمانانتزاعی و دیفرانسیل موازی با ، . فضای مطلقشودمی رمتأثّجغرافیایی نیز 

وهی فضای مطلق را (. گر8: 1379، پوراست )مدنی ذاتبهقائمو  ایتجربهواقعی یا  و بسیار، فیزیکی، همان کلیتی متمایز

-مدنی) ایزمینه( یا فضای 240: 1383، فکوهی) دانندمیانسان  یوسیلهبههمان فضای طبیعی پیش از دگرگون شدنش 

 :Murdoch, 2000) استانسانی  هایفعّالّیتحجم  یمثابهبهمترادف با مفهوم کانتی از فضا  درواقع که( 28: 1379، پور

 ای مارکسی(هشناسیدر گونه)الیستی و آسیایی فئود، تولید باستانی هایشیوهمفهوم موازی با زمان مطلق  این( 358

برای  هاییمکان"یعنی  ؛دانستمیزمان( را اشیایی واقعی فضای مطلق شکل داد و او فضا ) ینیوتن به نظریه ایزاک است.

ود. چنین ب. ارسطو قبل از نیوتن فضا را به ظرف تمام اشیا توصیف کرده "که برای چیزهای دیگر گونهآن، خودشان

ت ول زمان به علّ طتحلیلی اقلیدسی بازنمایی شده است. در  یگرایانه از فضا الجرم با هندسهبرداشت مکانیکی و تجربه

ایدار و بر آن تغییر یافت و هم هستی پ مترتّب شناسیمعرفتهم  خودخودبه، اجتماعی هاینظامتغییر کنشگران و 

ود که بآن سست و متزلزل شد. نخستین مخالفتی که با فضای مطلق صورت گرفت از جانب الیب نیتس  شناختیکیهان

: دیدمی هگوناینمتشکل از روابطی است میان چیزهای بدون حجم و ذهنی. الیب نیتس فضا را  صرفاًاعتقاد داشت فضا 

که  اندبوطمرنسبی به فضایی  هایبرداشت. "اندزمانهمزیست یا نظام وجود برای تمامی اشیایی که نظام اشیای هم"

ادراکی و ، شدهخلقفضا  و بنابراین وابسته به زمان و فرایند. این است میان رویدادها یا جنبه از رویدادها ایرابطه صرفاً

لوفبور فضا  که گفتیم از منظر طورهمان )جمله از نظر مفهومی بررسی شود( (8: 1379، پورمدنی ) استمحصول جامعه 

ضای اجتماعی فت دارد نه فضای فیزیکی و نه فضای ذهنی است بلکه یّچه اهمّیک تولید اجتماعی است و به نظر او آن

 (.2 شکل)(240: 1383، فکوهی) شودمیساخته  دیالکتیک از خالل کنش متقابل ایگونهبهاست که 

 

 

 

 

 
 

 

 (240: 1383، )منبع: فکوهی فضایی لوفور هایتقابلمثلث  :2شکل 
 

تولید و انتگراسیون  یدیالکتیکی امر اجتماعی و فضا در جریان زمان و از رهگذر تغییر و دگرگونی در شیوه تحوّل

و  هاارزشمسبوق به  آن بازنماییدوام داشته باشد و  تواندنمیبنابراین مفهوم مطلقی از فضا ؛ گیردمیغالب صورت 

اجتماعی جدید در عصر پسامدرن مفهوم  هایجنبشها و ظهور به بحران فراروایت توجّههنجارهای اجتماعی است. با 

فضایی  درواقعاین فضا ، شودمیی وابسته به بازتولید اجتماعات محلّ ازپیشبیشفضای جغرافیایی  ایرابطهو  نسبی

در  کنندگاناستفاده. فضای دیفرانسیل فضایی است که در آن افتدمیدیفرانسیل است که در زمان دیفرانسیل اتفاق 

ی و کار است؛ هست، اق برای عشقسلطه قرار دارند. زمان به یک منبع تبدیل شده است. این فضا فضایی خلّ موقعیّت

ی و موقعیّت، خالی، کمتحرّ ، مبهم، شدهشهوانی() اروتیزه؛ فضایی تکثرگراستفضایی  فضایی برای جشن و غیر کار است؛

 (.3 شکل) ها و مردمان حاشیهفضایی است برای اقلیت، است ایرابطه

 

فضای اجتماعی -3  

فضای طبیعی -1 فضای ذهنی -2   
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 (240: 1383، )منبع: فکوهی انتزاعی و دیفرانسیل، فضای مطلق :3شکل 

 

مبتنی بر ، گسسته و متناقض، کوتاه شدتبهموازی با زمان معاصر است که  رمتأخّفضای  گیریشکل

کل زمان معاصر  چراکه شهری شده است؛ شدتبهواجد هستی ناپایدار و ، نسبی روازاینمختلف و  هایشناسیمعرفت

تعبیر اخیر به زبان ساده  .ی و ملموس آن شهری شدگی استا تنها حقیقت کلّامّ ؛فوق است هایویژگیکه واجد  هرچند

 (.5 و 4 شکل) استمعلول کارکردهای شهری ، این است که تنظیم زمان

 

 

 

 

 (1390)منبع: پیری،  زمان :4 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 (1390)منبع: پیری،  زمان –اقتصاد سیاسی فضا  :5 شکل

فضای دیفرانسیل -3  

ی سوم تاریخی() مرحله  

فضای انتزاعی -2  

مرحله دوم تاریخی()   

فضای مطلق -1  

 ) مرحله اول تاریخی(

 زمان

 زمان ديفرانسيل
 زمان انتزاعي

 ............ زمان مطلق

دوران  دوران مدرن

 پسامدرن

1400 

 دوران پيشامدرن

1965 

 دوران پسامدرن

 ) زمان دیفرانسیل(

 دوران مدرن

 ) زمان انتزاعی(

 دوران پیشامدرن

زمان مطلق()  

 الگوی سکونت روستایی

کالن شهری –الگوی سکونت شهری   

شهری -الگوی سکونت روستایی   

 شیوه تولید فئودالیسم

یاطّالعاتاقتصاد   

 اقتصاد صنعتی
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دیالکتیکی و  صورتبهفرایندهای شهری به سمت زمان دیفرانسیل را  تحوّل 4فضا و امر سياسيلوفور در کتاب 

خود را دارد. واقعیت شهری بدون مرکز ی دیالکتیک ویژه، تحوّل. مرکزیت حرکت و داندمییابی از طریق نفی ساخت

و معانی را  هانشانهکه ) نمادینچه یک مرکز ، (آوردمیو اشیا را گرد هم  کاالهاکه ) تجاریچه یک مرکز ، معنایی ندارد

اشباع  زیرا به حدّ ؛کندمیا خود را نابود امّ ؛و غیره گیریتصمیمو  اطّالعاتچه مراکز ، (دسازمی زمانهمو  کندمیجمع 

 شودمیزیرا سبب عمل کسانی  ؛کندمیو خود را نابود  راندمیمرکزیت دیگر  سویبهزیرا ؛ کندمیخود را نابود ، رسدمی

زمان دیفرانسیل  –فضای شهری معاصر یک فضا  نویسدمی. او در ادامه رانندمیپیرامون  سویبهو  کنندمیرا طرد  هاآنکه 

مثاًل  ؛بود هاموقعیّتمعنی کنار هم قرار گرفتن گروهی از ی زراعی به . زمان و فضا در دورهسازدمیاست که خود را 

که وحدت و تجانس  اندداشتهزمان و فضا در عصر صنعتی تمایل ، گیاهان و جانوران و اقوام انسانی و غیره، هااقلیم، هاپهنه

 هایجریانو  هاشبکهاکنون( دیفرانسیل هستند. ) شهریتداوم و الزام بروند. زمان و فضای دوره  سویبهایجاد کنند و 

، اطّالعات هایجریانتا گرفته  ونقلحمل هایراه. از گیرندمیپوشانی و تودرتویی با یکدیگر قرار متفاوت در هم نهایتبی

بسیار باال  باقدرتو نمادها. دیالکتیک مرکزیت یک جنبش دیفرانسیل  هانشانهاز کاالها و محصوالت گرفته تا مبادالت 

 .(42: 1390، پیری) کندمیایجاد 

 نااقليدسي شهر ريزیبرنامهداليل گذار به  -4

، بحران تولید" درواقعدیوید هاروی اندیشمند جغرافیا در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا معتقد است که بحران شهری 

بستر بازتولید و  درواقعکه  (Harvey, 1976: 162)  باشدمی "از محیط مصنوع شهری برداریبهرهمصرف و ، مدیریت

 ,waldstorm)کندمیکنش را تسهیل  هرگونه ذخیره ارزشی است کهعبارت از ، . سرمایهآوردمیچرخش سرمایه را فراهم 

، هاراهاست وجوه کالبدی شهر همانند  موردنظر یچه از مفهوم فضا برای چرخش سرمایهبنابراین آن(؛ 1498 :2008

تر بیش، که اشاره شد طورهمانکه  باشدمی( 273: 1388، ) فوگولسونگ  و مسکن خصوصی هامانَک، شبکه فاضالب

است. کارایی  6و طراحی پیشینی 5سازیتصمیم، تیبات آن مسبوق به مهندسیو تر دهیسازمانفضای اقلیدسی است و 

و تمرکزگرایی فزاینده تمایز  هابنگاهسود  سازیبیشینه( که با 6اقلیدسی است)شکل ریزیبرنامهمطلوب  اقتصادی حدّ

( و 110: 1379، صرافی) اقتصادی در فضا اعتقاد داشت یهیرشمن بر ماهیت تمرکز طلب توسعه چه. چنانیابدمی

ایشان بر  تأکید. کندمی تأکید ایچرخه صورتبهشهری  تمرکزگراییعلیت تراکمی بر تشدید  سازوکاربا مفهوم  7موسلی

 است. قیاس فضایی متروپلیتنبزرگ شهری و م ی]اقتصادی[ شهری با توسل بر اندازهنهایی کارآیی  حدّ

 

 

 

 

 (1383)منبع: زبردست،  شهر یکارایی اقتصادی تابعی از اندازه :6شکل 

 

 

                                                           
4- Space and The Politic 

5- Policy - Making 

6- Prior Design 

7- Mosley 
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 ,Sen, 1999; Sen, 2009; Marx, 1976; Harvey; 1973) اقتصادیعقالنیت  هایمحدودیتا با آشکار شدن امّ

Habermas, 1984) ،تهدید حیات اجتماعی (Jacobs, 1961; Andrews, 2008)  شناختیبومو (Land, 1976; 

Musters et al, 1998; Harding, 2006) ،هم است شهری فرا ریزیبرنامه مهندسیمینه برای الگوی نااقلیدسی و غیرز

 (:231: 1388، فریدمان) استزیر  که دالیل آن به شرح

بنابراین ؛ تدر تمام مناطق یکسان نیس ریزیبرنامهو شرایط  مسائل: يو محلّ ایمنطقه هایتنوعو  هاتفاوت -1-4

 اقلیدسی است.شهری غیر ریزیبرنامهمکانی الگوی  –متمایز فضایی  هایویژگی

مدنی حاکی از ایجاد فضایی  یی و جامعهاجتماعات محلّ: يافتهسازمانمدني  یجامعه یحضور فزاينده -2-4

 عنوانبه( و اغلب Mercer, 2003: 747) استروییدن و رشد کنشگران و نهادهای بخش خصوصی  منظوربهدموکراتیک 

( و ,Roy 2007: 678و نقشی اساسی در گسترش حقوق مدنی ) شودمیمجزا از بازار و دولت شناخته  8بخش سوم

 :Batterbury and Fernando, 2006) داردی برای چالش با ساختارهای قدرت محلّ هایسازمانظرفیت واقعی افراد و 

 :Perkins, 2009) حکومتبا  زنیچانهاالنه روابط نهادی از رهگذر بنابراین جامعه مدنی عبارت از تشکیل فعّ ؛(1855

 (.Ayers, 2008: 8) است( و دال بر مفهومی کثرت باورانه از جامعه 397

 تر فضای عمل شرکتی وکه بیشی ی و فراملّفضای ملّ: ي و مناطقفزاينده به فضای محلّ توجّه -3-4

ت انسانی و بلکه فضای زندگی روزمره و تعامالنااقلیدسی نیست؛  ریزیبرنامهمطلوب ، فرامتعارف است هایبوروکراسی

 .است توجّهبسیار مورد ، کنندمیآن تحصیل  یواسطهبهکنشگری اقتصادی که مردم عادی معیشت خود را 

 ,Silver and Arrighi) مازادناشی از بحران مرسوم انباشت  گذاریسرمایهریسک : ريسک یتوزيع گسترده -4-4

2010; Harvey, 2012; Schneider, 2010; Marx, 1976; Harvey; 1973)  است که در ادبیات اقتصاد سیاسی

 توجّهسیار مورد ب ...ادموند پریچلی و مانوئل کاستلز و ، چون دیوید هارویمارکسیستی شهر و از طرف اندیشمندانی هم

فضایی  یز توسعهاشوندگان نهایی چنین منتفعنااقلیدسی عناصر مختلف شهر و هم ریزیبرنامهاست. با الگوی  قرارگرفته

 ادواری سرمایه دارند. هایبحرانال در تسهیم فعال ریسک و مشارکتی فعّ

 ,Harris)است  اطّالعاتسرمایه و ، مردم، کاال هایجریانشهر محل تالقی اجتماعي:  یظرفيت تجربه -5-4

ی کارایی ابزاری برا منزلهبه صرفاًآن  ریزیبرنامهو  دهیسازمانبا خوانشی متمایز از فضای شهری (. 2540 :2003

و اجرا اجتماع  گذاریسیاست، تحلیل، ریزیبرنامهال کنشگران در فرایند بلکه با حضور فعّ، گیردمیاقتصادی صورت ن

ل دی برای تعامسیاسی و اقتصا، شناخت فرهنگی یمنزلهبهتعمیق تجربه  که گیردمیشهری قرار  ریزیرنامهبی محور محلّ

 مناسب با این اجتماعات است.

سازنده بین  هایتنشو  هاچالشدموکراسی از رهگذر  یمعتقدند که توسعه ایعده: دموکراتيک هایکنش -6-4

انتقاد از  ال به واکاوی ودموکراتیک و تعهد فعّ هایکنش(. Ayers, 2008: 9) افتدمیمدنی اتفاق  یدولت و جامعه

 شهری هستند. ریزیبرنامهالگوی نااقلیدسی  هایپایه ترینمهم

 گيریيجهنت -5

ری است ع و متکثّاجتماعی متنوّ –ت فرهنگی و اقتصادی تحوّالشهری مسبوق به  ریزیبرنامهالگوی نااقلیدسی در 

 هاییشاخصمعاصر مجال ظهور و بروز یافته است. این الگو مبتنی بر ی شهری شده شدتبهمکان و زمانِ ، فضاکه در بستر 

گسترده و کیفی  هایواقعیتصرف و محدود از  سازیمدلو  بینیپیشبر اساس  9سازی شهریکمّی همانند تصمیم

                                                           
8- Third sector 

9- City Decision Making 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-394-fa.html


 47                                          1395مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ششم، شماره بيستم و چهارم، تابستان 

 
 

و مدرن  11های کالنبر بحران فراروایت 10مدرنپستبلکه همانند اندیشه ، فضاهای شهری به گستردگی متروپلیتن نیست

شهری است که  ریزیبرنامهمهندسی از بنابراین معطوف الگویی غیر؛ متکی است، مکان و زمان بوده، که بستر تعریف فضا

. در این فرایند الگوی بردمیی و شهروندان پیش شهری را با دخالت و مشارکت اجتماعات محلّ هایطرحسازی و تصمیم

و  ایشبکهجای خود را به الگوی ، است ریزیبرنامهسلسله مراتبی و از باال به پایین که همراه و موازی با الگوی اقلیدسی 

نااقلیدسی در تقابل با الگوی  ریزیبرنامهالگوی ، آمده است 1 یدر جدول شماره کهچنانهم. دهدمیاز پایین به باال 

 ریزیبرنامهچنین فضای کنشگری و هم .هرمنوتیک و انتقادی است شناسیروشر نوآورانه و مبتنی ب شدتبهاقلیدسی 

 هاکاربری ساخت فضایی شهر و تنظیم ریزیبرنامهکه  رسدمیبنابراین چنین به نظر ؛ ی استو محلّ ایمنطقهالگوی اخیر 

 ریزیبرنامهاز همین روست که الگوی نااقلیدسی در  ات شهری و مسبوق به فرهنگ است؛موکول به درگیرشدگی محلّ

حفظ و صیانت از الگوهای  یکه درباره لیتأمّخاطر و به دغدغه توجّه. با هاستارزشهنجاری و مبتنی بر  شدتبهشهری 

سبی برای جایگزین منا تواندمیشهری  ریزیبرنامهبه الگوی نااقلیدسی در  توجّه، ایرانی وجود دارد –شهرسازی اسالمی 

و هنجاری  مدارارزشاقلیدسی فاقد نگرش  یبا رویکرد هندسه عمدتاًشهری جامع و تفصیلی شود که  یتوسعه هایطرح

دیرین و قدیمی تقابل فرد و جامعه یا اصالت کنش  یبرای مسئله حلیراهنااقلیدسی  ریزیبرنامهچنین الگوی . هماندبوده

 ینظریه، کارکردگرایی ساختاری، بسیاری از مکاتب علوم اجتماعی همانند نوکارکردگراییساختار است.  در برابر اصالت

 کندمیساختاربندی گیدنز تحلیل خود را از کنش آغاز  یمکتب کنش متقابل نمادین و تا حدودی نظریه، انتخاب عقالنی

 مدرنیسمپستیا پساساختارگرایی یا  ا برخی از مکاتب همانند مارکسیسم ساختارگرا وامّ، بخشدمیو به فرد اصالت 

 توجّهو  ریزیبرنامهبه هنجاری بودن الگوی نااقلیدسی  توجّه. با بخشدمیمعطوف به ساختار است و اصالت را به جامعه 

این الگو هم معطوف به فرد و هم  یگردعبارتبه. کندمیی نوعی حرکت بین ساختار و کنش را بازنمایی به اجتماعات محلّ

 ف به جامعه است.معطو
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