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 مقدمه - 1

-ترین دستاورد بشر در طی قرون متمادی است، در دههاین آموزه که علم و معرفت علمی عقالنی

واقع، اینکه تا پیش از این زمان چنین  در های آخرین قرن گذشته مورد تردید و پرسش قرار گرفت.
ای ای مورد توجه نبوده و در آثار فیلسوفانی چون راسل، کارنپ، وایزمن و دیگران حتی کلمهمقوله

معرفت  دانندمیاین باور بودند که  ست که همگان برا شود، حاکی از آندر این باره یافت نمی
اینکه دانند که عقالنیت علمی چیست. در برهه زمانی مذکور باور به علمی معقول است و نیز می

آید، متزلزل شد و به دنبال آن عرصه معرفت علمی عقالنی است و اسوه عقالنیت به شمار می
ای که اغلب اندیشمندان پیشرو را به وجود آمد. عرصهه مطالعاتی جدیدی تحت عنوان عقالنیت ب

. های پیرامون عقالنیت استنتیجه فلسفه معاصر مملو از بحث خویش مشغول داشته و دارد. در
ی علم، صدق و کذب، روش علمی و آفاقیت درهمین راستا در دستور یموضوعاتی چون واقع نما

شده  کتب و مقاالت منتشرهای این گروه از فیلسوفان برجسته قرار گرفت. کار تامالت و پژوهش
بخشی از این  .(1، ص1983)هکینگ، حاکی از میزان توجه و عمق مباحث انجام گرفته میباشد

یک به نوبه خود از شهرت و  باشد که هردربرگیرنده طیف متنوعی از متفکران معاصر غرب می 1ثارآ
برخی از این آثار مقوله عقالنیت علمی را مورد  . 1شایستگی در میان اندیشمندان برخوردارند
-اند. برخی درباره عقالنیت در سنترا زیر سئوال برده بررسی قرار داده و به شدت آفاقی انگاری آن

اند پرداختهاند. برخی به مقایسه عقالنیت مقوالتی چون دین و علم های فکری مختلف سخن گفته
اند. ریچارد فولی در تصویر این میان آوردهه و گروهی از ابهام موجود در موضوع عقالنیت سخن ب

 (:123ص ،1988 )فولی، نماید کهشرایط اذعان می
کنده شده است.فلسفه معاصر از بحث»  «های پیرامون عقالنیت آ

اند که برای اینکه فرد این مسئله مواجه بودهشناسان و فیلسوفان همواره با صورت، معرفت هر در
. به نحوی از انحاء همه معقول باشد باید به چه چیزی باور داشته باشد یا چه عملی را انجام دهد

ای است، اما به تعبیر فایرابند به قبول دارند که عقالنی بودن ویژگی بسیارمطلوب و فوق العاده

                                                           
 جان لور،ی  چارل  بلور،  یوید بارن ، یبر ر،ی ا  یمک ریآالس ا نچ،ی  تریپ: از عبار ن  شمن انیان   یا از یبرخ - 1

 یفول چاردیر نگ،یهک انی رابن ،یفا پا   ،یر ر  چاردیر الستر،
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« نقد عقالنیت» .را توضیح دهد ی مطلوبیت آنایوید و چررا بگ تواند معنای آنزحمت کسی می
عنوان یک باشد. با توجه به سیطره عقالنیت علمی بهفایرابند می یآرا یترین اجزاجزء محوری

روایت غالب از عقالنیت، فایرابند نقدهای جدی خود را متوجه این روایت خاص کرده است. 
روانشناختی برای  شناختی وجامعه ،تاریخی وجهی عمیقا   فایرابند در بحث خویش درباره عقالنیت

ی برای صدق، یواقع همه ما به دنبال این هستیم که معیارها شود و براین باور است که درآن قائل می
دست آوریم. برای برخی این فرض وجود دارد ه تناسب و مقبولیت آراء و اعمال خویش و دیگران ب

ها صادق و برخی کاذبند. فایرابند معتقد است که برای قائلین به این آموزهها و که برخی از گزاره
فرض عقالنیت مبتنی بر صدق است و برای برخی دیگر عقالنیت مبتنی بر مقوالت دیگری چون 

 .باشد.... میفایده، سادگی ، زیبائی، کارآمدی و
این  است. مطابق« بودنسازگاری و منطقی»یکی از معیارهای مطرح برای عقالنیت، معیار 

د ز عقایهای آن با یکدیگر ناسازگار نباشند. یک مجموعه امعیار معرفتی معقول است که گزاره
گر بارت دیعهای آن با هم غیرممکن باشد. به زمان همه گزارهناسازگار عقایدی هستند که صدق هم

ند فایراب باره ناقض یافت. در اینها توقتی یک مجموعه از عقاید سازگار هستند که نتوان در میان آن
نطقی ناقض مدهد که  ناسازگاربودن یک نظریه به این دلیل نیست که نظریه مزبور دارای تنشان می

واهد و شد به بلکه بدان سبب است که نظریه مزبور با نظریه دیگری توافق ندارد. او با استنا ،است
 الطون وی سنتی است که غربیان از زمان افدهد که تفکر منطقشناسان نشان مینتایج کار مردم

. نت نیستسکه اقوامی وجود دارند که شیوه تفکرشان مطابق این حال آن اندارسطو بدان اندیشیده
 ،1975 )فایرابند، شمول دانستجهانویژگی  باتوان این شیوه تفکر را منطقی از این رو نمی

 .(85-76ص
های تخصصی و میزان کلی و غیرتاریخی برای عقالنیت نظریهاز نظر فایرابند هیچ معیار و 

های تخصصی را نسبت به سایر علمی وجود ندارد، معیاری که بدان واسطه بتوان اعتبار نظریه
های رقیب برتر دانست. به این ها و نیز اعتبار یک نظریه تخصصی را نسبت به سایر نظریهنظریه

ضابطه( و در نتیجه )بی بودن یک نظریه بسیار اعتباطیغیرمعقولترتیب تمییز و تمایز میان معقول و 
 شود.کم اهمیت می
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ه ککند یمپردازد. او این پرسش را مطرح دونالد دیویدسون نیز به موضوع عقالنیت و صدق می
حرفی  ین بارها توانیم دردارد که ما نمینهایت اعالم می ی دارد و دریصادق بودن یک باور چه معنا

هم  اماست  شود. پس بهترشمول حاصل نمیشود سخنی جهانبزنیم و از نظراتی هم که مطرح می
ن اگر ویم. چواین فراتر نر کار بگیریم و ازه خویش ب مانند مردم عادی این مفاهیم را در محاورات

واهیم ی مواجه خهای کور و بازنشدنآنگاه با گره .باشیمدنبال تعیین معیارها و موازین ه بخواهیم ب
 .شد

 دکنن میهای عقالنیت بیاشناس دو ویژگی مهم برای نظریهریچارد فولی به عنوان یک معرفت
 :(126ص ،1988 )فولی،

-ولبودن )یا غیر معقسا هدفمند است و بر طبق آن ادعاهایی درباره معقولعقالنیت اسا» -

 هداف راااین  در نهایت ادعاهایی درباره این است که فرد چگونه به طور موثری ،بودن( باورهای فرد
 «.کندپیگیری می

 «.انجام شودظر منفردی، منظر مرجحی نیست که ارزیابی عقالنیت از آن من 2هیچ منظر» -
اقع و د. درباشهای عقالنیت از منظرهای گوناگونی قابل طرح میبه عبارت دیگر معیار و میزان

ی دیگر را معطوف به هدف و از سو سو آنپاسخ به پرسش از معقولیت یک نظریه از یک فولی در
 ند.کئه مینسبی انگارانه از عقالنیت ارا داند و به این ترتیب وجهی کامال  معطوف به منظر می

، فاقیتریچارد رورتی نیز بخش اعظمی از آثار متأخر خویش را به مقوالتی چون عقالنیت، آ
انسجام و سازگاری اختصاص داده است. رورتی درآثار خویش وجود هرگونه عقالنیت واحد 

در گام بعد  داند.فرض میرا پیش های متکثرشدن به عقالنیتشمول را مردود دانسته و قائلجهان
 ثر خودهای متککند که بر چه اساس و چه فرآیندی برخی از این عقالنیتاین پرسش را مطرح می

ح و عنای مصطلمدانند. برای تبیین این پرسش رورتی ابتدا به سه ترین میتر و یا معقولرا معقول
 (:188-186 ص ،1998 )رورتی، کندآمیز از عقالنیت اشاره میکنایه

  عقالنیت، نام یک قابلیت و توانایی است که ماهی مرکب آن را بیشتر از یک آمیب تک
ها واجد آن نیستند. قابلیتی که سلولی دارد. قابلیت استفاده از زبان که ابناء بشر دارند و شامپانزه

محیط را به انسان از طریق بشر را به فناوری مدرن مسلح کرده است. قابلیتی که امکان مواجهه با 
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نیت را برخی به آورد. این عقالهای پیچیده و ظریف فراهم میهای محیطی از راهواکنش به محرک
 ؛«مهارت برای بقاء»کنند و بعضی به عنوانمعرفی می 3عقل ابزاری کاربستنعنوان به

 که سایر در حالی ،ای است که به بشر داده شده استعقالنیت، نام ویژگی و خصیصه 
شر در ناء بموجودات وحشی فاقد آن هستند. مشخصه این ویژگی و توانایی از نظر رورتی توانایی اب

 هایتوصیف و تشریح خویش به صورتی متفاوت از شرح و وصفی است که برای سایر ارگانیسم
ه کچون ت برند. این تلقی و معنای از عقالنیت از نظر رورتی متمایز اسغیر از بشر به کار می

قع به . در وادهد که حتی از بقاء محض نیز برتر هستندای از اهداف را در اولویت قرار میمجموعه
 تریدهشود که نسبت به اهداف ساده پیچاین ترتیب یک معیار ارزیابی سلسله مراتبی حاصل می

 ؛هستند

   راد در اف ظرفیت راباشد. قابلیتی که این با تحمل هم معنا می عقالنیت در اینجا تقریبا
ز حد سیمگی بیش اآ های دیگران دچار دستپاچگی و سرسازد تا در مواجهه با تفاوتفراهم می

 معنای ردالعمل شدید نشان ندهند. به این ترتیب عقالنیت ها عکسنشوند و نسبت به این تفاوت
 ا آرامشقاید ببا تلفیق عسازد تا در کنار یکدیگر و سوم فضیلتی است که افراد و جوامع را قادر می

 زندگی کنند.
 او ز نظرازد. اپردای بسیار عمیق و تأمل برانگیز میرورتی پس از طرح این سه معنا به طرح نکته

 برد.سنت روشنفکری غربی در حال حاضر این سه معنا را در کنار هم و با یکدیگر به کار می
یج تیجه راو این ناشود. به نتایج پراشتباهی منجر میغلط بوده و  ای که از نظر رورتی بنیانا  استفاده

 (:187ص ،1998 )رورتی، کندگونه بیان می کننده را اینغلط و گمراه
که در تجهیز  نتیجه ترکیب این سه معنا و استفاده از آن این است که: گروهی از ابناء بشر،»

تر هستند، به نحو خودکاری آرزوهایشان پیشتر و قویخویش به ابزار فناورانه برای ارضاء امیال و 
باشد. این گروه هستند کنند. امیالی که در انطباق و همخوانی با عقل میامیال صحیح را اختیار می

توانند نسبت به سایر افرادی که امیال دیگری دارند تحمل و بردباری نشان دهند. و این بدان که می
آیند. با این وجود میه انند چگونه و چرا امیال نامطلوب )امیال دیگر( بددلیل است که آنها می
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-تواند ایدهمکانی است که فرد می –غرب  –کند استدالل مکانی که بیشترین تکنولوژی را عرضه می

 «های اجتماعی را کسب و اخذ نماید.های اخالقی و فضیلتآل
معتقد  او (.)هماننمایدبه مثابه فرهنگ اقدام می رورتی با این مقدمات به طرح مقوله عقالنیت

 دارد و ی یک فرهنگیجویا سنت معقول نشان از برتریو است هرگونه داعیه برتری توسط یک باور 
تی رساند که روراین وضعیت کار را به آنجا می است.حاکی از نوعی اغتشاش ذهنی و فکری 

 ،)رورتی که متفاوت و درعین حال راهگشاست یموضعی صریح درباره عقالنیت اخذ کند. موضع
 (:82-81ص ،1996
 دوران گونه فکر کنیم که مطالب متنوعی که ما درما اساتید فلسفه هنوز عالقمندیم این»

مگی یعی که هسازد. راه سرال از بشر را میگیریم به نحو خاصی از ما یک نوع ایدهتحصیل فرا می
ما به  شغولی همهمکند که دلو نقطه پیوند ما در این مطلب ظهور پیدا میدهد ما را به هم پیوند می

 ...چ استیک بزک و تزئین زبانی پو عنوان فالسفه موضوع عقالنیت است. اما این برای من صرفا  
-تریعالوه برب ،ام از نظر من این ادعا و شعار که عقالنیت دغدغه فالسفه استکه گفتهگونههمان

-یرا م ییفرهنگ فلسفی باعث شده تا این واقعیت که عقالنیت بسیار مبهم بوده و هر معنای یجو
 «تواند اخذ کند پنهان بماند.

 ه داد. نکت هسایر فالسفه برجسته معاصر نیز ادام  یتوان این جستجو را در آثار و آرااینجا می در
س ایر  رفاصله زمانی اندک ای ن مناقش ات دزمان و در مواردی با طور همه قابل توجه این است که ب

وزه حبرگرفت.  ها را درها و مباحث نظری این حوزههای معرفت بشری سرریز نمود و پژوهشحوزه
ای ه پردازی شهرسازی، که پیش از این نیز به دلیل ماهیت مباحث ای ن رش ته وام دار ح وزهنظریه

، ب ه  سی، اقتصاد، روانشناسی، مهندس ی و...  ب ودشنامعرفتی متکثر و متنوعی چون فلسفه، جامعه
ناقش ات مقالب تفسیر و ترجم ه  مباحث قرار گرفت. این تاثیر نه تنها در این تاثیرنحو موثری تحت 

نج ر های متعدد از شهرس ازی عقالن ی مبلکه حتی به ارائه روایت ،پیرامون عقالنیت در شهرسازی
ای ن را  پردازان داعیهحاکی از آن است که تمامی نظریه های شهرسازی معاصرشد. مروری بر نظریه

ا ری ک ک الم ش هری عقالن ی  روی از نظریه آنان زیستگاهی مناسب، مطل وب و دردارند که دنباله
 محقق خواهد ساخت.

ای شهرس ازی و وس عت مباح ث و مناقش ات پیرام ون رس د ماهی ت می ان رش تهبه نظر م ی 
اختی ار  های عقالنی ت دریرامون نظریهپتامل  ینه مناسبی را دربارهزم، شهرسازی عقالنی و مطلوب
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کاربردی بپ ردازد ک ه ب ا -ست تا به معرفی رویکردی مفهومیا پی آن گذارد. این نوشتار درقرار می
یا به آنها دست یافت و ش رایط  وهای شهرسازی نزدیک شد گیری از آن بتوان به عقالنیت نظریهبهره

 آنها را فراهم ساخت. قضاوت درباره
 

 موضوع طرح - 2

ه عنوان یک رشته علمی به شمار آوریم را ب ه آنکریزی شهری( معاصر، اعم از اینشهرسازی )برنامه
ص ه ش ود ک ه عریمهای تخصصی را ش امل 4ای از رویهعنوان یکی از مظاهر فناوری، حوزهبه یا و 

اعظم ی از م ردم  بخ ششدید خویش قرار داده اس ت.  را تحت تأثیرمعاصر بشر وسیعی از حیات 
ساکن هستند. مقوالت کالبدی و غیرکالب دی مرب و   شهرهای بزرگ خصوصبه جهان در شهرها و 

 اراض ی، ت دویناز شکل شهرها، نح وه اس تفاده  شامل موضوعاتی ماننددر شهرها زندگی سبک به 
ل ف م دیران ش هری، مس ائیوظ ا تعی ین ح دود ،مختلف برای س اخت و س ازو مقررات ضوابط 

ر ت مربو  به سیاست، فرهنگ و حقوق شهری و... در حیطه کااجتماعی و اقتصادی شهرها، مقوال
 های ایشان قرار دارد.متخصصان شهرساز و رویه

های شهرسازی در کلیه این یهترین روییترین و مبناپردازی به عنوان یکی از مهمنظریه ظاهردر 
-یشپردازان با تعلق ات و پ طور معمول و مرسوم نظریهه کند. بجدی ایفا می سزا ونقشی بت مقوال

ه شهر، شهرنش ینی و متنوعی دربار تماعی و فرهنگی به موضوعاتهای مختلف تخصصی، اجزمینه
 و هندیش ی ا ب ه ط رح ا وو درباره مشکالت و مسائل موجود به ارائ ه راه ح ل کرده شهرسازی توجه 

ت ا رد ز م وارد در مقی اس خ اه در بس یاری ی کیهاها و آموزهحلند. راهزاپردمیی جدیدی هاهانگار
م دیران مندان شهرساز، ی محدود یا در سطح گستره جهانی توسط حرفهیکالن و در مناطق جغرافیا

کل عبارت دیگر ش ه یافته است. ب کالبدیها و حتی شهرنشینان الگوبرداری شده و تحقق شهرداری
 سبک زن دگی ش هری،نحوه ساخت شهر و مناطق شهری، شهرهای معاصر، نحوه مدیریت شهرها، 

ت سیاس ی ل و پیامدهای اقتص ادی ش هری، مق والتعامالت فرهنگی و اجتماعی در شهرها، مسائ
 از ثرأمت و  5یا ب ه ط ور ض منی برآم دهو  مستقیمبه طور  ،نوعاین از مربو  به شهرها و سایر موارد 

 (5 ص،2004)پارکر،شوددازان حوزه شهرسازی ارائه شده و میپرکه از جانب نظریهنظریاتی است 
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ها در مقطعی ن نظریهییابیم که هر یک از اهای شهرسازی این واقعیت را در میبا مطالعه نظریه
و  ت رین، مطل وببهت رین ارائ هو مواجه ه ب ا مس ائل و مش کالت زن دگی ش هری از زمان مدعی 

مدهای منف ی توجه به پیا با ی که پس از مرور زمان ویاند. ادعاآنها بودهحل برای  کارآمدترین گزینه
ج ایگزین با دعاوی جدی د های دیگر رد و یا طرد و نظریه ،آنها و نقدهای وارد براجرای این نظریه

دع وی  ،ی ناس خ و منس و هانظری هآن شده است. اما نکت ه جال ب ای ن اس ت ک ه همگ ی ای ن 
 دارند.  6عقالنیت

آنه ا ب ه انح اء  بهتر است گفت ه ش ود اف رادی ک ه زن دگییا و های شهرسازی )مخاطبان نظریه
عی از طبق ات یرد( طی ف وس یپذ تأثیر میهای شهرسازی نظریه تحققمختلف از نتایج و عوارض 

م دیران  مجری ان و مندان شهرساز و معمار،حرفهان رقیب، سازنظریهگیرد: از می را در بر اجتماعی
 تحت تأثیر نتایج حاص له حوزگستره وسیع و این با توجه به های مختلف شهرنشین. شهری تا گروه

پردازان شهرس از نظریه رسدبه نظر میآنها  و در نتیجه حساسیت بسیار زیاد هالی شدن نظریهاز عم
 های ارائه شده توسط آنهاس ت.نظریه بودنول آن لزوم معقو مهمی داشته باشند و دغدغه بسیار بجا 

دن و مناس ب ب و ت،تحق ق آن مش روعیت، مقبولی ت، مطلوبی به آن و  توجه با شایدای که دغدغه
سیاری از ص احبنظران که توسط ب یموضوع. دهای ایشان تضمین شودن نظریهی بویعقالنی و عقال

-ظریهن. جان فریدمن به عنوان مشهورترین برجسته این حوزه مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است

 (:97ص ،1987 )فریدمن، نویسدهای اخیر میشهرسازی در دهه ساز
ها و گفتگوه ای شهرس ازی جری ان دارد، اگر یک موضوع وجود داشته باشد که در تمام بحث»
ن دکی اشهرسازی استدالل و بحث کنید، خیلی زود یا با یه است. خواه شماله یا عل عقالنیتهمانا 

ی دارد؟ چگون ه یچ ه معن ا عقالنی ت... :ش خاتم ه خواهی د دادتأخیر سخن خویش را با این پرس
 «قولی داشت؟عتصمیمات و اعمال متوان می

 

 عقالنیتدر واژه  ابهام. 3

یابیم ک ه ام روزه ای ن می های اخیر به آسانی درهای شهرسازی در دههپیرامون نظریه ندر مرور متو
از ش مول و واح د جه ان ، 7آف اقی ایتوان از نظری هوجود دارد که نمیاجماع در میان صاحبنظران 
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های متن وع و ال حاضر با نظریهدهد که در حمینشان  گفت. این آثار در شهرسازی سخن عقالنیت
برای مثال تورس یجر ب ه عن وان  مواجه هستیم. ،دارندرا در شهرسازی  عقالنیتکه دعوی  ،ثریکمت

-ها و قرائ تله به بازسازی و شرح روایتئان برجسته در این حوزه با طرح این مسسازنظریهیکی از 

کن د ک ه پردازد و به صراحت اعالم م یاند میکه از نظر او معروف و مسلط بوده عقالنیتهایی از 
از منظری  (.87 ص ،1999 )سیجر، ی واحد در شهرسازی توهمی بیش نیستعقالنیتتلقی وجود 

 (:16ص ، 2007)هوک، معتقد استک جی هو ی چارلزیپرکار معاصر آمریکاپرداز نظریهدیگر 
ام ا ه یچ ی ک  یک ط رح تواف ق نداش ته باش ند، عقالنیتشهرسازان ممکن است درباره نوع »
 «باشد پشتیبانی کنندیل خواهند از طرحی که فاقد دلنمی

دد و ه ای متع عقالنیتطور ضمنی او به ه یابیم که ببا تامل دراین سخن هوک به راحتی در می
وج ه کند. با این اوصاف و پیش از ورود به اصل بحث الزم است ب ه نک اتی چن د تمتکثر اشاره می

خس ت نای هدر دهه عقالنیتتلقی رایج از واژه  نخست باید یادآور شویم که هر چندداشته باشیم. 
و  9دن، منطقی ب و 8ح و مشهوری چون مستدل بودنلطهای مصبیشتر در قالب برداشتقرن بیستم 
-ص هدر عر های انجام ش دههای اخیر و به برکت پژوهشلیکن در سال ؛شدمعنا می 10علمی بودن

 ای ن واژه طی ف وس یعی از ،شناس یجامعه شناسی وشناسی، روان، معرفتشناسیعلمهایی چون 
،  13اق، وف  12مقبولی تمانن د : مف اهیمی 11گی ردمی متعارض را در بر گاهکثر و تمتنوع، مهای تلقی

 ،02، عام ه پس ند19گمراه کننده ،18، کامل بودن17برتری ،16، فریبکاری15بخش بودنثمر،  14ماجنسا
و در  یی خردگراباور رایج وج ود دارد ک ه ای ن واژه را ب ا معن ای  کی. از سوی دیگر .. و 21اخالقی

م ابه اح اکی از س و از ی ک. چن ین تن وع برداش تی ده دی قرار مییگرامقابل جریان فکری تجربه
هنگ ام  طب انآورد ک ه نویس ندگان و مخاالزام را پیش میاین و از سوی دیگر بوده مفهومی این واژه 

تلق ی  کند(می محوری در یک نوشتار یا گفتار ایفا وقتی این مفهوم نقش خصوصبه )استفاده از آن 
 ی تعقالنمناسب است تا تلقی از در این بخش از مقاله  خویش را مطرح نموده و یا جستجو کنند.

 د.شومشخص 
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 در این مقاله عقالنیتتلقی از . 4

کالم  نخست یادآوری این نکته مفید است که مجموعه آثار مکتوب در شهرسازی و در یک( 1-4
ها زارهگبرخی از  :دانست مل بر دو نوع گزارهتوان مشترا می 22مجموعه دعاوی معرفتی شهرسازی

 یشتر ازمن اصفهان را ب»برای مثال، گزاره  .و تنها بیانگر یک رجحان شخصی هستند صراحت  به 
اندکی  اما با ؛دهدیک ترجیح شخصی را نشان می ای است که صرفا  گزاره« پسندمآنجلس میلس

وم دنوع زاره در گ. «آنجلس استاصفهان بهتر از لس» د:کنماهیت این گزاره تغییر می ا  ظاهر  تغییر
در  ترجیحات شخصی اثری از ا  ظاهر  حاوی یک خبر است و یا اینکه  یک حکم کلی صادر شده و

-می نظریهتماد. نشبااست، بود و... همراه می ها با افعالی از قبیلاین گونه گزاره معمول  آن نیست. 

 یچیده آنپل ئآفاقی درباره ماهیت شهرها و مسا ا  ظاهر  یا اخباری واحکام  مملو از های شهرسازی
می د،چگونه باید انجام شو به صدور حکم یا خبری درباره اینکه شهرسازی مطلوب ند وباشمی

 پردازند.
بیین تکتاب خویش و در  اخیرترینها و دعاوی معرفتی را جین هیلیر در ماهیت این گزاره

 ،2009 لیر،)هی کندای( با تعبیری دیگر بیان میمنطقهریزی فضایی )اعم از شهری، ملی و برنامه
 (:1ص

 ... درها و تمایالت در نزاع و تقابل هستند. برخی از این تمایالتشهرها، مکان خواست»
روایات  ... اینشوندکند شکل داده میجو  میجست هایی که بالقوه آینده بهتر راقالب روایت

 .«.ر بهتر خواهد شد اگر و فقط اگر..شهمتضمن چنین عباراتی است: 
و  در شرح این موضوع مهم باید متذکر شویم که ابدا   توجه به مطالب فوق و تامل در آن و با
باشد، شخص حاکی از احکام و اخبار می ظاهرا  ها که نباید تصور شود که در این گزاره اصال  

ها نیز مملو از ترجیحات شخصی گوینده گزارهواقع این  گوینده و ترجیحات او حضور ندارند. در
-اصفهان یا لس ،رایجده است. برخالف تصور شو بیان در شکلی متفاوت ارائه  است که صرفا  

گویند، بلکه این ما هستیم کدام خود به ما چیزی نمیهیچ ها و نه خود شهرها،، نه خود واژهآنجلس
و در بسیاری از موارد برای آن  دهیمآفاقی را به آنها نسبت می ظاهرا   که چنین احکام و اخبار

 بهتر، سازگارتر، تر،منسجم شماریم. صفات تفضیلی و عالی چون زیباتر،را نیز برمی ‘دالیلی’
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است  23هایی انفسیل ارائه شده همگی حاوی و مملو از ارزشئکارآمدتر و همچنین دال مفیدتر،
 شوند.آفاقی عرضه می ظاهریکه در 

دار هستند. بریشان صدق و کذبظاهرهای نوع دوم به دلیل این ویژگی گزاره ،دوم اینکه( 2-4
صحت  تواندها پرسش کرد. یعنی مخاطب میتوان از درستی و صدق یا کذب آنبه عبارت دیگر می

ب ین ترتیاد. به آن تردید نمای ها را زیر سوال برده و درو صدق احکام و اخبار مندرج در این گزاره
  د.کنندالیل صدق آن سوال  ها وتوانند از صحت آنهای شهرسازی میکلیه مخاطبان نظریه

ی پردازی شهرسازعرصه نظریه اخیر ةده در چهارادبیات شهرسازی حاکی از آن است که 
کنده از نظریه ی هاطرح های درگیر درگروهی است که دعوی مشارکت حداکثری کلیه افراد و یهاآ

 .(139-133ص ، 2008 هیلیر،-)هیلی را دارند شهری
 با همگان و مشارکت ایشان، شهرسازی   ها موضوعاتی چون مشورتی که در آنیهانظریه

در  محوریلهئو ایجاد وفاق مطرح و مس 26همکارانهشهرسازی ، 25حمایتیشهرسازی ،  24ارتباطی
 گران ازباشد. به عبارت دیگر دامنه پرسشپاسخگویی شهرسازان به کلیه مخاطبان میها لزوم آن

 باشد. ها وسیع میها و دعاوی شهرسازی و صدق و کذب آننظریه
از صدق و کذب دعاوی خویش  پردازان در مواجهه با پرسشنظریهباید  رسدبه نظر می( 3-4

صورت  آنهاصدق  نشان دادنو  پرسشگران و تردیدکنندگانمتفاوتی را برای اقناع زیاد و های تالش
سایر موارد در دستور کار  ها و جداول وه دالیل، شواهد، مستندات، دادهئارابه همین منظور دهند. 

شواهد و مستندات را نیز مورد سوال قرار  توانند صدق این دالیل،گیرد. اما مخاطبان میقرار می
هایی که در پاسخ دهند. این روند پرسش و پاسخ تا آنجا قابل ادامه یافتن است که یا محتوای گزاره

دهنده از یا پاسخو ثر از ترجیحات شخصی پیدا کند أماهیتی انفسی و مت صراحتبه شود ه میئارا
ان معطوف به سازنظریهواقع تا وقتی پاسخ  در .آوردمیان  بودن ادعای خویش سخن بهبدیهی

امکان پرسش از صدق و کذب آنها باقی  ،و مواردی از این دست باشد ‘شواهد’، ‘استدالالت’
یا به ترجیحات  ،نظرخویش بدیهی به موضوعاتی از ،در پاسخ سازنظریهخواهد بود، اما وقتی 

 فارغ از اینکه نهایتا  شد.  این جریان پرسش و پاسخ دچار تغییر خواهد ،شخصی ارجاع دهد
دهد یا آن امر بدیهی انگاشته شده را بپذیرد یا نه، اتفاقی که ر  میو پرسشگر این ترجیح شخصی 
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فایده و بی ،یا آن امر  بدیهیو است که از این نقطه به بعد پرسش از صدق این ترجیح شخصی  آن
 خواهد بود.  حاصل بی

)ترجیحات ت یک ادعا با پاسخی از جنس مصادرات ای که پرسش از صدق و صحچنین نقطه
یا  و، نظر باور عقالنیتبخش تواند یکی از نقا   معناکننده و تجسممواجه شود، می یا بدیهیات(

 صبوری، ومل دقیق و ظریف، حوصله أمستلزم ت عقالنیتبه این ترتیب درک   عمل ادعاکننده باشد.
 پرسشگری و تردید خواهد بود. 

ا ارد زیر رتوان مومقاله می بندی از مطالب این بخش از( به عبارت رساتر و در یک جمع4-4
 د:  کرمطرح 

ه این دو اینک ؛بردار هستندها مناقشههای شهرسازی همچون همه نظریهنخست اینکه نظریه
ل ند تحویانگار به ترجیحات و امیال، و نیز آنچه آنها بدیهی می سازان نهایتا  مناقشات میان نظریه

 سازان است. یک از نظریه هر عقالنیتواقع مقوم  سه اینکه این مقوالت در ؛شودمی
 

 یک نظریه عقالنیتدشواری جستجوی . 5
ه )ب ا توج ه ب  پ ردازیافتن مصادرات یک نظریه عبارت رساتریهیات و ترجیحات یا به جستجوی بد

 ا ب رایرت وان دالیل ی باشد. م یه میپیچیدامری دشوار و  (عقالنیتتلقی مذکور در این نوشتار از 
 ذکر کرد:این جستجو دشواری 

ر دهایی است ک ه که معموال  متون تخصصی فاقد گزارهاست ترین دلیل آن نخستین و مهم  -
 نگارش آثار به اص طالح رایجهای قالب . برای27صریح مندرج باشدطور ه بشخصی ت آن ترجیحا

چ ارد گونه که ریی ندارد. همانیفاقد ارزش بوده و جا یی در یک متن تخصصیهاچنین گزارهعلمی 
 :(106ص، 2010)برنستین، ودشمی رآودی یایین فیلسوف معاصر آمریکااتبرنش

 ( نی اتای منها را ب ه م رور آموخت هآ )که هایی ماهرانهبه شیوهما )گروه عالمان و متخصصان( »
ش مول داش ته باش ند، هایی که وجهی معق ول و جه انهاندیششخصی خویش را به صورت آراء و 

 «کنیم.درآورده و ارائه می
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ظری نن وکه بتوان در آثار تخصصی ارائه شده و از جمله مت است سخت و دشوار بنابراین بسیار
 پرداز دست یافت.ات نظریهربه مصادشهرسازی 

د نی از ب ه رون  ،پرداز را ح دس زدات شخصی نظریهرای که بتوان مصادنزدیک شدن به نقطه  -
 پ رداز دارد. چن ینو چگونگی ص دق دع اوی نظری هچرایی باره در متوالی و مستمرپاسخ  پرسش و

صورت  درشود. معموال  مییک پژوهش به ندرت محقق  یان پرسش و پاسخی در روند معمولیجر
 واه دخبرای مقاطع زمانی مح دود پرداز و مستمر با یک نظریه ارتبا  رو در روفراهم شدن شرایط 

این مقاطع محدود کمک شایانی در جس تجوی ترجیح ات شخص ی رسد که بعید به نظر میو  بود
 به ایج اد تواندتنها میچنینی در بهترین وضعیت  اینگفتگوهای انجام شده  بنماید.پرداز یک نظریه

رات دس تیابی ب ه مص اد ند.یمارا برای این جستجو ایفا ن ییا نقش مکملو انجامیده حدس و گمان 
زم انی  باش د و ب ه هم ین دلی ل دربر و بسیار متامالنه م یمعمول، زمان امری غیر ،سازنظریهیک 

 محدود دست نیافتنی خواهد بود. 
پرداز ریهپژوهشگر ناچار از مطالعه کلیه آثار و آراء یک نظرسد در چنین شرایطی به نظر می -
ح اوی یر و تحول مفهومی بسیار ب وده و حت ی ممک ن اس ت دچار تغی بعضا  د بود. آثاری که خواه
-نظریه نیازمند دسترسی به مجموعه آثار یک یچنین تالش ،این بر افزونمتعارض باشند. های آموزه

 آن خواهد بود. پردازان برنظریهپرداز و حتی نقدهای سایر 
 ،هزین ه و...( ب ه عن وان ی ک مح دودیت ع ام حدودیت منابع در ی ک پ ژوهش )زم ان،م -

 سازد.دشواری این جستجو را بیشتر می
 ه ای آن از س ویس و و دش واریاز یکهای شهرسازی نظریه عقالنیتبا توجه به اهمیت فهم 

د، عین حال کاربردی را برای این جس تجو معرف ی ک ردیگر، چنانچه بتوان رویکردی مفهومی و در 
. در واقع ای ن رویک رد ب ه م ا کم ک خواه د ک رد ت ا در شودتری فراهم شاید مسیر پژوهشی سهل

ب ه و  آن با س هولت بیش تر و اس تفاده بهت ر از من ابع عقالنیتو در جستجوی  مواجهه با یک نظریه
 پرداز دست یابیم. )بدیهیات و ترحیجات( نظریه صرف زمان کمتر بتوانیم به مصادرات خصوص

 
 



                        1394تابستان  /83ش /21س /شناسی علوم انسانیروش  180

 ravesh shenasi83 Sn 27-7-94  نهاییبندی صفحه 83شناسی شماره مجله روش

 رویکرد . معرفی یک6

 هرس ازیشهای با نظریهله در مواجهه ئترین مسیکی از مسائل مهم و شاید مهمکه  تاکنون دریافتیم
س ت هایی از این د. جستجو برای پاسخ به پرسشآنهاست عقالنیتو قضاوت درباره آنها پرسش از 

ی و یبنامهای هشود؟ گزارنظریه چگونه توجیه می چرا این نظریه قابل قبول و مطلوب است؟ این :که
 ود؟ درش ز کجا اخذ میظریه ااین ن عقالنیت ،اند؟ و در یک کالمبخش در این نظریه کدامانسجام

پیچی ده و دش وار از ای ن  ه ای مه م،به پرس شپاسخگویی مفهومی در یک رویکرد اختیار داشتن 
ه ا و ی هدر الگام به گ ام اگر رویکرد مورد نظر بتواند  ،عالوه بر این بود. کمک موثری خواهد دست

 آنگ اه مقص ود ،جه سازدیک نظریه موا عقالنیتمختلف و محتمل از  سطوح مختلف ما را با وجوه
ی و ی رادر یک نظریه و پرسش از چی یمندرج و مبناهای أمل مرحله به مرحله در صدق گزارهاز ت ما

ئه تالش ما ارااز این بخش به بعد  برآورده خواهد شد. صحت دعاوی مطرح در نظریه نیزچگونگی 
ی ک نظری ه  عقالنی تای که ما را در جس تجوی و معرفی چنین رویکردی است. رویکرد چند الیه

 خواهیم پرداخت.چند الیه کرد و مختصات این روی حال به معرفی اجزا یاری خواهد کرد.
 
یه عقالنیتلیه نخست: . 1-6  های شهرسازیدر نظر

 ا ب ه دورهای شهرس ازی توان نظریهبندی کلی میدر یک تقسیم و عقالنیتگرفتن مقوله  نظر در با  
ب ه معرف ی ی ک روی ه معق ول در شهرس ازی  ص راحتبه که  هاگروه تقسیم کرد: گروهی از نظریه

را شامل  ییاهنظریهگروه دوم  ؛اندر دادهرا در شهرسازی مدنظر قرا عقالنیتیا موضوع و ند اهپرداخت
ره آن داده و درب ا شود که یکی از موضوعات و مسائل شهرنشینی و شهرسازی را مورد توجه ق رارمی

دوم  گ روه ه ایاند. بدیهی اس ت ک ه در نظری هپرداخته ی مطلوب و مقبولیهابه ارائه انگاره و آموزه
ت های گروه نخس که نظریه شده است، در حالینگونه تصریحی بر رویه معقول در شهرسازی هیچ

 اند.در شهرسازی پرداخته عقالنیتمستقیما  به مقوله 
-ای ن تقس یم ،ترین الی هییترین و ابتداسهل ترین،رویکرد مورد نظر در این نوشتار در سطحی

معنا که در مواجهه با یک نظریه شهرسازی و ب ا م رور کل ی آن . به این بندی را مدنظر قرار می دهد
ای ش بیه ب ه اس ت. چنانچ ه نظری ه یاد شده هکدامیک از دو گرو ءکه این نظریه جز تشخیص دهیم
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ی که ییا نظریه مقعولیت محتوا (1999)سیجر، ر نروژیارتباطی که توسط تور سیج عقالنیتنظریه 
تواند با تمرک ز ب ر پژوهشگر می ،تدوین شده باشد (1973)فریدمن، یین آمریکادمیتوسط جان فر

-ات نظری هرعبارت دیگر مصاده ی و بیمبنا هایگزاره ،ب و ساختار اصلی آنآن و استخراج چارچو

پس س و پذیرفت ه و آنه ا را مطل وب یافت ه ر آراء هابرم اس را د. برای مثال س یجکنرا استنبا   پرداز
ه ای انگ اره نمی ا ج ان فری دو ده اس ت کرمطرح براساس آنها ارتباطی در شهرسازی را  عقالنیت

ی در شهرس ازی اق دام ک رده یمحتوا عقالنیتو به طرح هایم را مصادره نامطرح شده توسط کارل م
 است.

ی ه برآن بای د تش خیص ده یم ک ه آی ا نظر واجهه با یک نظریه و با مرور گذراپس در نخستین م
ک ه  یدر صورت یا نه؟ به تبیین و تدوین یک مقعولیت در شهرسازی اقدام کرده است صراحتا  مذکور 

ه ی افتن و توانیم نس بت ب میبا سهولت نسبتا  بیشتر  رسدبه نظر میپاسخ به این سؤال مثبت باشد، 
الب ا  غاقدام کن یم. آن نظریه  عقالنیتپرداز و معرفی آن به عنوان حداقل حدس زدن مصادات نظریه

نظری ه  او جهت تأیید و تثبی ت و تقوی ت یا پیروان و حامیان سازنظریههایی شخص در چنین نظریه
ش گر را پژوهاین م وارد  یافتنپردازند که خویش به اقامه دالیل و شواهد و مواردی از این دست می

 د کرد.ی و داللت خواهیپرداز راهنماریهمصادرات نظدر جستجوی 
 
 مندی شهرسازیشناسی و روشلیه دوم: روش. 2-6

؛ باش دن عقالنیتسازی برای نظریه خود قائل به توان تصور کرد که هیچ فرد نظریهاگرچه مشکل می
واجه ه مطبیعی اس ت ک ه در بنابراین  .شوندنمی عقالنیتسازان مدعی در موارد بسیاری نظریه اما

 یتعقالناز  ها را دریابیم. چون که مستقیما  به ارائه نوعینخست نتوانیم مصادرات بسیاری از نظریه
ی معط وف اتوجه و دقت خویش را به الی هو در گام دوم  اند. برای این منظورنپرداختهدر شهرسازی 

اری از پ ردازان در بس ینظری هقرب به مص ادرات سازیم که خواهد توانست ما را در دستیابی و تمی
 د.کنموارد یاری 

ه ای شهرس ازی را یری از شهرسازان مواجه خواهیم بود. گروهی که رویهدر این الیه با گروه کث
ی ا و پژوهش ی  اع م از ی ک پ روژه ،بر این باور هستند که در یک رویه شهرسازیو روشمند دانسته 
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-و جهان، عام مشخصهای ها و شیوهپردازی باید روشیک فعالیت نظریه یاو ی شهری یپروژه اجرا

 (.2000الکساندر، -1979 کستل،-1973 )فالودی، پیگیری شود شمول
 ط وره ب ه ای شهرس ازی و ها و نتایج رویهیافته ،ازانساین گروه از متخصصان و نظریه نظر از

 ه ب رک خواهند ب ود  و سپس قابل اتکا تنها هنگامی قابل اعتنا های مطرح و دعاوی آنهاخاص نظریه
ت و پ ذیری، مقبولی دست آمده باش ند. در واق ع می زان تأییدپ ذیری، توجی هه ب هاروشاساس این 

ور های مذکروشاز مطلوبیت یک رویه و از جمله یک نظریه شهرسازی کامال  در گرو تبعیت دقیق 
 خواهد بود. 

ل و ی متوس ل ب ه ش واهد، دالپ رداز نظری ه، نظری هدر پرسش از صدق و صحت  بدین ترتیب،
ی ا و ه ای م ذکور ب وده تن و اج رای روشس د که معموال  همگی حاصل به ک ار بشومستنداتی می

ی اد ه ای تحقی ق ن روشامروزه از آنها به عن وا غالبا  ی که یهاد. روشننمایمستقیما  به آنها اشاره می
 شود.می

ن انگ اره اس ت یناشی از احاکی و بر روشمندی شهرسازی  ازانبخش اعظمی از شهرساصرار 
 عقالنی ت ،الیه دوم در مندی آنهاست. به این ترتیبگرو روشهای شهرسازی در هنظری عقالنیتکه 

ه ب می زان  تا چ ه ن معنا که اوال  این نظریهمندی آن خواهد بود. به اییک نظریه هم ارز و معادل روش
س تن ک دام بب ا ب ه ک ار دعاوی خود در این نظریه را پرداز نظریه و روشمند ارائه شده استصورت 

های شهرس ازی وی هرنج ام ه ایی را ب رای اثانیا  ای ن نظری ه چ ه روش ؛طرح کرده استمها روش
 کند.می و توصیه یدیتأ معرفی،

مند باشند. خواهند بود که روشی معقول یهااز نقطه نظر این گروه از شهرسازان دعاوی و نظریه 
دهن د ک ه شهرس از ار میی د ق ریرا مورد تاکید و تأ عقالنیتای از نظر گونه های مورددر واقع روش

 ، 1973 )فوک و، دب ت وجهی در ای ن ب اره دارتعبی ر جال کند. فوک و ها را دنبال میمذکور آن روش
 : (356ص

بی ت ثتپ ردازد در پ ی اثب ات و له و موض وعات پیرام ون آن میئوقتی یک محقق به طرح مس »
کن د ک ه پیرام ون می ست. او با این ک ار مف اهیمی را اب رازصالحیت خویش در یک زمینه علمی ا

 عقالنی تای از کی د برگون هأشوند. در واقع چنین ک اری تنظم و سازمان داده میمورد نظر موضوع 
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ی اس ت یهاکید بر ابزار و شیوهأدهد و نیز تکند، به آن ارجاع میمیتکیه برآن کار  است که محقق با
 «کند تا حاصل کار خویش را به عنوان دانش در آن زمینه علمی تقویم نماید.که وی دنبال می

شود تا م وارد شهرسازی تالش میهای نظریه عقالنیتبه این ترتیب و در الیه دوم از جستجوی 
 زیر کاوش شود:

 ییهای ا ش یوه اس اس روش برها نظریهدیگر آیا  عبارته باشد؟ بمند میروشها آیا نظریه (الف
 و ارائه شده است؟دست آمده ه بخاص 
نظری ه  طور خاص آیا دره و ب هستندل مند بودن شهرسازی قائه مقوله روشبسازان آیا نظریه (ب
 ؟اندرا پی گرفته و آنباوری داشته چنین  سازی
 شناسی چیست؟و مقوله روش شهرسازی درباره نسبت میانسازان دیدگاه نظریه (ج

 پرداز م ذکور دع اوی خ ویش را ب رها ممکن است دری ابیم ک ه نظری هدر پاسخ به این پرسش
 های مشخصی ارائه کرده است. و یا روشروش اساس 

را در خ  ویش راه ح  ل مش  کل کمب  ود مس  کن  ةدر نظری   یشهرس  از ازس  م  ثال  ی  ک نظری  ه
ش به تفصیل به مزایای این امر پرداخت ه و او در نظریه خوی ته است.سازی دانسسازی و انبوهکوچک

 او در نظری هد. در بررس ی دقی ق کن را نیز تشریح می ی و تحقق این نظریهیای اجراهچنین شیوههم
ازی س نظری هو مبن ای ای ک ه پش تیبان گزاره ،کننده وجود داردی و تعیینییابیم که یک گزاره مبنامی

دهن د ج وان تش کیل می هایند که متقاضیان اصلی مسکن را زوجکارشناسان بر این باور»اوست: 
ای ن ی ابیم ک ه م ی ردمرور مختصری بر این نظریه مثالی  با .«مالی را ندارند.های کافی ییکه توانا

 ان مسکن بوده که ب اتعدادی از اساتید و کارشناسپرداز با ی و مهم حاصل مصاحبه نظریهیمبنا گزاره
-اس اس روش درواقع گزاره ف وق ب راست.  دست آمدهه مه و نیز مصاحبه حضوری بارسال پرسشنا

 است.دست آمده ه بهای مذکور 
رسد با کاوش مناسب در این الی ه های شهرسازی به نظر میبا توجه به ماهیت بسیاری از نظریه

ت ه و حت ی نس بت ب ه مآخ ذ آنه ا ها را یافیم مصادرات بسیاری از این نظریهتوانشناسی( می)روش
گاهی پیدا  نیم.ک آ
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یف، تبیین و تلقی از شهرسازی. 3-6  لیه سوم: تعر
انی زب امون یک موضوع و ظاهرا  برای همکه هنگام بحث پیر این تصور هستند بسیاری از عالمان بر

ز پس به تفصیل پیرامون آن بح ث ش ود. اسبا مخاطب باید تعریف موضوع مورد بحث ارائه شود و 
جای  های نخستین یک اثرکلیدی در بخشصطالحات تعریف مفاهیم و امرسوم است که رو نهمی

شهرس ازی ش هر و زه تخصصی شهرسازی و به طور مشخص درباره مفهوم له در حوگیرد. این مسئ
 کنن دیم له اش اره ئ. برای نمونه فاینشتاین و کمپل به هم ین مس بوده استو پرسابقه ه پردامنبسیار 

ا توجه ب ه ماهی ت چن د وجه ی مس ائل شهرس ازی و ب(. 111-107ص ،2012کمپل،-تاینش)فاین
ش هر و داشته است که تعریف وجود  این بحث همواره تنوع مآنها از ابعاد بسیار  قابلیت پرداختن به

 .شهرسازی چیستتعریف 
« ه ای فرس وده ش هرینوسازی باف ت»پردازیم: برای درک بهتر این مطلب به ذکر یک مثال می

اری های شهرسازی معاصر مورد توجه قرار گرفته است. بسیرویهیکی از مسائلی است که در حیطه 
رات ها و نظ هستند. بحث از صاحبنظران و متخصصان و مدیران شهری با این مسئله مواجه و درگیر

 باش دم ی متنوع، متفاوت و متعارضی نیز در این باره ارائه شده است. آنچه در این میان جالب توجه
 ،از شهرسازی در ن زد خ ویشمشخص  یتعریف مصادره با، نااین متخصصهر یک از  این است که

یاس ی له دارند. برای کسی که شهرسازی را فع الیتی م دیریتی و غالب ا  سئبه این مس یخاص رویکرد
، ممک ن 82گ راناری توس عهذگتجمیع قطعات و سرمایههایی نظیر داند حل این معضل از شیوهمی

را فع الیتی ب رای متخصص ی ک ه شهرس ازی مقابل و خواهد بود. در نقطه مطلوب و به تبع معقول 
ک ه  رس ازیشهخواه د ب ود. ب رای  و زیانبارهنجار ب تجمیع روشی بسیار نا ،داندمی شناسانهجامعه

ی شهرس ازو برای  ل استمعقول و مقبوهای آرام و تدریجی روش ،نگاه فرهنگی به شهرسازی دارد
خواه د  ولمعق  هنتیج در کارساز و ل اقدام عاج ،نگردی به شهرسازی میکه از دیدگاه فنی و عمران

ز شهرس ازی ب ه امختل ف ه ای و تلقیفرض داشتن تعاریف پیشکنید که چگونه بود. مالحظه می
 شود.می های متفاوت و حتی متعارض منجرها و شیوهها، نظریهآموزه

ارائه تعریف از شهرسازی در واقع تعی ین ح دود و ثغ ور ب رای شهرس ازی اس ت. ای ن مرزه ا 
تالش برای تعری ف  نه است و کدام نیست.و کدام عمل شهرسازا مشخص خواهد کرد که کدام نظر
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تن تعری ف گرفاختیار  یافتن جوهر و ذات شهرسازی. با در کوششی است برای واقع ، درشهرسازی
نظر، نظریه، یا سیاستی که از چهارچوب تعری ف م اخوذ خواهد شد که هر  مشخصاز شهرسازی 

 ش د. نتیجه غیرمطلوب و غیرمعقول خواه د کرده، درخارج شود جوهر یا ذات شهرسازی را نقض 
های شهرس ازی نظری ه عقالنی تس که معنای این ادعا آن است که تعریف شهرسازی روی دیگ ر 

که  توانیم به دنبال آن باشیممی ک نظریه و در الیه سومی عقالنیتبه این ترتیب در جستجوی  است.
 فرض داشته است. یا پیشو ه کرده پرداز مذکور چه تعریفی از شهرسازی ارائنظریه

به  های اخیر ودر اینجا برای تکمیل بحث در الیه سوم الزم است خاطرنشان سازیم که در دهه
-و تعریف تعریفمقوله ی یها و معضالت مبنادشواری های عمیق صورت گرفته،برکت پژوهش

 یر شده وله دچار تغیئبه این مسان پیشرو سازنظریهرسد نگاه به نظر می شده است. نروش پذیری
برای  دازند.پرپذیری آن میبه مقوله امکان تعریف ،بیش از اینکه به دنبال تعریف شهرسازی باشند

 اندر بهایکل گکنیم. جین هیلیر و مدرک این مطلب به برخی از این موارد به عنوان نمونه اشاره می
 (:4 ص ،2009 اندر،گ-)هیلیر نویسندخویش می عنوان دو تن از این صاحبنظران در کتاب اخیر

 چسب یا دال  که در بردارنده واژه. براستتهی و خالی  92واژه شهرسازی یک دال   به نظر ما»
شیوه  کند، داللتش.نچه را که داللت میآکند: عمل میبه منزله یک حامل معنی ست ا ’شهرسازی‘

ای معطوف است که درست به واژه خالی این است که آندیگر فکر کردن درباره یک دال  تهی و 
مادام که بتوان  ،هر چیزی باشد حاوی تقریبا  تواند که می ، چیزیکندعمل میهمچون یک فنجان 

 دالی  شیر، شراب، روغن، خون، آب یا شن. شهرسازی  آن ریخت یا گذاشت. به عنوان مثال، در
 معانی بسیار-در-ظریف-هایو تفاوتمعانی  حاویتواند که میاست شبیه به یک فنجان، 

 «باشد.ای گسترده
مشخص است که هیلیر و گاندر حتی تصَور  وجود  تعریفی روشن و واحد از شهرسازی را 

دانند. اگر به دنبال تعریف و معنای شهرسازی باشیم از نظر آنان این معنا همان چیزی منتفی می
 محتوایی خواهد بود که شما در و به تعبیری رساتر همان بخشیمما به واژه شهرسازی میاست که 

ریخت و بدیهی است که به این ترتیب به تعداد آنچه درون این  خواهید ی به نام شهرسازیظرف
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کنندگان را تعریف نظر مورد عقالنیتهریک ظرف ریخته شود تعریف خواهیم داشت. تعاریفی که 
 دهد.نشان می

انگیز ماجرای شگفت ،از برجسته دیگرسل به عنوان دو نظریهاسکات کمپین و اتشیناسوزان ف
یه که نظر الواین سپاسخ به  در .دهندنظر قرار می را از جانبی دیگر مد تعریف شهرسازی

 :(2 ص ،2012 کمپل،-تاینش)فاین گویندچیست؟ صریح و صادقانه میشهرسازی 
شوند یمهایی که ارائه تبیین ،استلغزنده ن موضوع اینیست،  آسان تعریف نظریه شهرسازی»

ضحات توضیح وا ه وافتاد ای پیش پاامیدکننده به نحو ناگویانه و ای همانکنندهددلسرغالبا  به نحو 
 «هستند.

ین چن مروزهااما  کنند؛ازان تالش داشتند تا شهرسازی را تعریف سنظریه عموماگر پیش از این 
ز تعریف سخن ا ان پیشرو  شهرسازی ندارد. در حال حاضر نه تنهاسازنظریه جایی در آراءتالشی 

در  شود.شهرسازی نیز دلسردکننده محسوب می 13تبیینبلکه تالش برای  ،30جامع و مانع نیست
از موارد  های متفاوت، متکثر و در بسیاریها و تلقیتوان از توصیفمیسرانجام چنین وضعیتی 

 له درطرح این مسئ سخن گفت. ،ارائه شده استشهرسازی ازان متعدد س، که توسط نظریهمتعارض
زی شهرسا به دنبال تعریف صرفا   سوم نباید ةنشان کنیم که در الیکه خاطر دین جهت بوداینجا ب
نقشی  زاز شهرسازی نی سازنظریهتلقی تبیین یا  ،یک نظریه عقالنیتدر جستجوی بلکه  ،باشیم

 کند.مشابه را ایفا می
 
یه در گرو یک تلقی مبنا عقالنیت. لیه چهارم :4-6  یینظر

 تسیاسی شهرسازی حکای ماهیت شدیدا   ن براز تاکید عامه صاحبنظرا متون شهرسازی معاصر
شهرسازی از جمله مصادیق بارز های همین رو، رویه . از(44ص، 2002 ،)المندیگرکند می

ان از ماهَیت  سازنظریهتوجه به تلقی  اخالقیات سیاسی تنها با د.نآیبه شمار می 23اخالق سیاسی
 ها وآن نظریه مگران به نوعی تجسهای کنشکنند. نهادها و کنشبشر، هویت و معنا پیدا می

است  و قرارشده  بناماهیت بشر  ای ازتلقی سازگاری با اخالقیاتی که در ؛اخالقیات سیاسی است
کنشگران این عرصه  از طریق این نهادها بشر را به سعادت برساند. عمل و نظر و نهاد شهرسازی و
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این حضور اخالقیات ق امصد همگی و هریک تنوع شکلی و محتوایی موجود وبا همه تکثر 
 هستند.  ای از ماهیت بشرسیاسی و تلقی

و کاری اهای خویش به ماهیت بشر و سعادت در نظریه و ظاهرا   نوعا   ان شهرسازیسازنظریه
این  آنها به ارائه ها ومندان شهرساز نیز در پیشنهاد طرححرفه و ظاهرا   نوعا   ندارند. به همین ترتیب

ما از کارفر، ایم در شرح خدمات یک طرح و برنامه شهریپردازند. سراغ نداریم و نشنیدهمقوله نمی
ما دازد. ان بپرمشاور و پیمانکار خواسته باشد که درباره ماهَیت  بشر و سعادت او سخن گفته و به آ

 هایایان و حرفهسازنظریه. بسیاری از نیستیک از این موارد نافی و ناقض سخن ابتدایی هیچ
ری ر حوزه فکدویژه ه سیاست )ب پردازند. حتی فیلسوفانله نمیئبه این مس ظاهرا   ها نیزسایر رشته

د. انذاشتهگ نارله را کئاین مس ظاهرا  لیبرال دموکراسی( نیز نوعا به سعادت بشر کاری ندارند. آنان 
صی و ای خصومدعی هستند که سعادت بشر مقوله ویژهه ب ان مدافع لیبرال دموکراسیسازنظریه

 وشود ، قضاوت و حکومت مربو  نمیسیاست، نظارتهای عمومی مانند شخصی بوده و به حوزه
خیر، به این گروه احتی که  قابل توجه استعین حال  ان را با آن کاری نیست. درسازنظریهلذا 

 فرض وشیک را پی ی از هرهایتوجه دارند و به فراخور تلقی سعادت انسان همچنینماهیت بشر و 
 ،)هیوم یدگوکه می مل استأهمین زمینه قابل طرح و ت هیوم در این تفتن دیوید کنند.مصادره می

1978،xvi ): 
 «اند.های مربو  به انسانهای علم، در کنه خود پرسشهمه پرسش»

تراز با پرسش از این واکاوی، هم ارز و همترین الیه عمیقدر  عقالنیتپرسش از  به این ترتیب
یا تفسیر و تبیینی از  ،پرداز مورد بحث چه تلقییعنی نظریه گردد.ماهیت بشر و سعادت بشر می

. ممکن است شهرسازان، بیندی میهایو در چه وضعیتماهیت بشر دارد و سعادت بشر را چگونه 
اما باید توجه داشت  ؛مند، از پذیرش چنین تلقی و تفسیری طفره بروندپرداز یا حرفهاعم از نظریه

ها با این موضوع درگیر هستند. که عامه شهرسازان از دو جهت بسیار مبنایی بیش از سایر رشته
که در ابتدای این بخش گفته شد گونهسیاسی است و لذا آن نخست اینکه شهرسازی فعالیتی ماهیتا  

از سرشت بشر و سعادت او تواند بدون مفروض داشتن یک تلقی سیاست نمی یهمچون سایر اجزا
رسد امروزه و حداقل در مقام نظر، هیچ شهرسازی قائل به این به نظر میدوم اینکه  ؛معنا پیداکند
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-اگرچه در مقام عمل آنچه بیشتر اتفاق می). الغیر نباشد که شهر صرفا  یک کالبد و فیزیک است و

مقام نظر به این  عموم شهرسازان در (.افتد همان ساختن و آراستن و پرداختن فضای کالبدی است
در های شهرسازی نیز مدعی این هستند که نظریه .یابدشهر با شهروند معنا می: د کهقائل هستن

پذیر زیست. ساخته خواهد شدقابل زیست مطلوب و شهری  ، سکونتگاه ونتیجه اجرای یک نظریه
که چه کسانی باید در آن سکونت یابند و  کندطور مستقیم با این موضوع ارتبا  پیدا میه بودن ب

 . ساکنان چه خواهد بود 43و سعادت 33مالک آنها نه تنها برای زیستن بلکه برای خوش زیستن
 انیسازیهنظرقی رسیم که تلواالت را ارائه دهیم به این سؤال میس به این ترتیب اگر این رشته از

 و شرتلقی از ب یک ت او چیست؟ بدون وجودسعادکه در پی ترسیم شهر مطلوب هستند، از بشر و 
 هاف استیون،-)بلواستون .وجود ندارد مطلوبامکان ارائه نظریه درباره شهر  سعادت او اساسا  

 (13-12 ص ،2008
 در واقع سخن بر سر این است که در نهایت، این شهر و این فضای شهری برای چه کسی

آمد و شد،  از بشر در چهار عملکرد استراحت، سازنظریهبرای مثال وقتی تلقی یک . شودساخته می
ه این بشود و تا وقتی بندی خالصه میشهرسازی مطلوب او در منطقه ،کار و تفریح خالصه شود

تنها  ورا در نخواهیم یافت در شهرسازی بندی عملکردی منطقه نظریه عقالنیتنبریم  تلقی پی
 . نقد خواهیم کرد بحث و راجزئی آن  و ملموس اهداف کارکردی و

ان در پی تبیین سازنظریهموجوداتی هستند که برخی از نوع این، شهرسازان خود چه  عالوه بر
و هر طرف  یعنی از هر. (1984 )هوک، دیا تجویز نحوه فعالیت آنها هستن و چگونگی کار آنها

-نظریهها به تلقی یم، همه راهکنشهرسازی توجه کرده و در آن تامل  هایمنظری که به مقوله رویه

و  شودله دیگر کامل میئیوند با یک مسماهیت بشر در پ مقوله شود.ان از ماهیت بشر ختم میساز
اگر به دقت . ان شهرسازی وجود داردسازنظریهنزد در  بشرسعادت  آن تصویر و تفسیری است که از

بر ها آن نظریهبه روشنی درخواهیم یافت که  کنیمو در آنها غور های شهرسازی توجه نظریهدر 
در . فرض لحاظ شده استاز بشر و سعادت او به عنوان پیش ایاند که در آن تلقیبستری بنا شده

پردازیم این باره میای در گوییم و به تفصیل  نظریهواقع وقتی ما از شهرسازی مطلوب سخن می
از نحوه زیست مطلوب بشر نزد خویش داریم و این تلقی مبتنی بر باوری است که ما  یتلقی و باور
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وضع موجود و ترسیم وضع و نقد برای ارزیابی  معیار ایم و به عنوانفرض کردهماهیت بشر پیش از
 بندیم.مطلوب به کار می

ون ی شهرسازی بدهاکه شهرسازی و نظریه رسدیبه نظر مچنین تصوری غیر ممکن  اساسا  
رین تییبنامذیر باشد و از همین رو در پای از ماهیت بشر و سعادت بشر امکانمفروض داشتن تلقی

بشر  و سعادتاز ماهیت  سازنظریهبه جستجوی تلقی  بایدترین الیه از رویکرد خویش و عمیق
نین چدر  سازهنظریترین مصادرات این ییواقع مبنا دانیم. دراو ب عقالنیترا معادل  دازیم و آنپرب

 سطحی قابل دریافت خواهد بود.
 

 رویکرد چندالیه در یک نگاه .7

 ،های چهارگانه رویکرد مورد بحث در ای ن نوش تارالیه ی در معرفیتفصیلبحث با توجه به و اکنون 
 دهیم:قرار میمورد توجه و یکپارچه طور خالصه ه این رویکرد را ب

 
 

 

ظهارات صریحا: الیه نخست
در نظریه های شهرسازی

روش مندی و  : الیه دوم
روش شناسی 

شهرسازی
تعریف،  : الیه سوم

ز  تبیین یا تلقی ا
شهرسازی

: الیه چهارم

تلقی از 
ماهیت بشر  
و سعادت او
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 :دکرارائه به شرح زیر را بارز این رویکرد  توان ممیزاتمی

  ه ایالی ه ه ترتیب از الیه نخست بهبهای شهرسازی یهنظر عقالنیتتالش برای جستجوی 
برتر خواهد بود و پیچی دگی آن نی ز بیش تر خواه د تر و زمانعمیق تر،دشوارتر، دقیقبعد، پژوهشی 

  ؛شد

  ی را دربارهاصراحتا  آموزه و انگاره هار جستجوی این هستیم که آیا نظریهنخستین الیه، ددر 
 ؛نداارائه کرده شهرسازی های معقولرویه

  های الی هردای در این باره برسیم باید کار جس تجو را نتوانیم به آموزه صراحتا  که صورتیدر
م با مقوالتی مه ها را در پیوندنظریه عقالنیتپردازند که میی که به مواردی یهاپی بگیریم. الیهبعد 

  ؛دهندچون روشمندی و یا تعریف از شهرسازی نشان می

 این نکته نیز قابل ذکر است که الیه چه ارم در ای ن رویک رد نق ش مح وری و عمی ق را در 
و  در نظری ه خ ویش مس تقیما  ازی س یعنی چنانچه نظریه کند؛یک نظریه ایفا می عقالنیتبررسی 

ند م کرده باش در شهرسازی اقدا یا نظریه معقول و ی درباره رویه معقولیصراحتا  به ارائه و معرفی آرا
ت بش ر و را از ماهی س از نظری هو یا همان نظریه بتوانیم تلق ی و چنانچه از طریق بررسی سایر آثار 

 نس جامهای دیگ ر احاصل از بررسی در الیهباید میان این تلقی و نتایج  ،دست آوریمه سعادت او ب
 وجود داشته باشد.

 

 گیرینتیجه

 ه معاصر و فلسفدر میان گروهی از پیشروان  عقالنیتمل برانگیز درباره موضوع أمناقشات عمیق و ت
گس تردگی  شناس ان وفلس فهو  اخ الق، ، فیلسوفان سیاست وشناسانشناسان، معرفتعلمجمله از 

ثیر ق رار أهای تخصصی را تحت ت های پژوهشی سایر رشتهطور جدی عرصهه ب ،عقالنیتتلقی از 
ماهی ت و ح وزه نف وذ وابس تگی بیش تری ب ا  یی که به اقتض ایهاثیر درباره رشتهأ. این تاده استد

ای ن می ان رش ته  را درپ ی داش ته باش د. در ایینای تواند نتایج و پیام دهای بندارند، می عقالنیت
پیون د خ ورده  عقالنی تبه نحوی شگرف با مقوله شهرسازی  یسازنظریه خصوصبه شهرسازی و 
های خویش دعاوی معق ول درب اره این باورند که در نظریه ان شهرساز برسازنظریهسو است. از یک
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ش هرها دارن د و از س وی  خص وصب ه های زیستی بشر معاصر و ایجاد، کنترل و هدایت مجموعه
های شهرسازی معق ول باش ند. مت ون شهرس ازی معاص ر انتظار نیز آن است که نظریه ظاهرا  دیگر 

ان ارائ ه س ازنظری ههای متکثر و متنوع و گاه متعارضی توس ط ها و انگارهنظریهنشانگر آن است که 
 دارند.  عقالنیتاند که همگی دعوی شده

منظوره ا و  طیف وس یعی از مع انی،اشاره به و استناد به آن  عقالنیت با اینکه امروزه استفاده از
 ت وانیر میی آن هنوز پابرجاست. در یک تفسیر فراگیاما با همه این تنوع نقش مبنا ؛داردها برداشت

گی پذیری، مس تدل ب ودن، منطقی ت، س ادمانند مقبولیت، تناسب، توجیه عقالنیتمعانی متنوع از 
ات ب دیهی ی که ترجیح ات ویهاگزاره های یک نظریه جستجوکرد.فرضپیش مصادرات و در را ...و

عرف ی پ رداز مع ادل مبه این ترتیب یافتن مصادرات ی ک نظری ه .دهندشکیل میرا ت سازنظریهیک 
از  ک ه م ا ناچ ار این جستجو ضروری است چونبه یک تعبیر نظریه او خواهد بود.  آراء و عقالنیت

 اش یم.بم ی عقالنیتهای متعدد و متکثر از یک نظریه و نیز مقایسه نظریه عقالنیتقضاوت درباره 
 و زن یمیا تحقق عملی آن دس ت م ی ما به انتخاب یک نظریه برای توجیه اعمال خویش وسرانجام 

، بس یار دش وار ی ک هیجس تجو س ازد.معقول مواجه م ی مطلوب وای جستجوی نظریه این ما را با
 بر خواهد بود. پیچیده و زمان

ادت از ماهیت بش ر و س ع سازنظریهترین شکل از این کاوش باید به جستجوی تلقی ییدر مبنا
-میکل شی را سازنظریهجمله  های شهرسازی و ازاو بپردازیم. این تلقی پایه و اساس تمامی رویه

واه د خی را برای بش ر ب ه ارمغ ان یهاهای ایشان سکونتگاهدهند. شهرسازان مدعی هستند که رویه
ان از ت وی و عمی ق م ییبرای تقرب به این تلقی مبن اادت او در آنجا رقم خواهد خورد. عآورد که س

توان د یم از شهرس ازی  سازنظریهبهره گرفت. تعریف، تبیین و یا تلقی  ترهای میانی و سطحیالیه
س تن او  او از ماهی ت بش ر و نی ز از نح وه خ وش زی تلق ی او را ترسیم نموده و از این راه  عقالنیت

ی شناس مندی و روشدرب اره مقول ه روش  س ازنظریهشود. در بسیاری از موارد موضع یک  استنبا 
 س ازری هنظها و مواض ع ص ریح آموزهای از موارد و در پاره او خواهد بود عقالنیت مبینشهرسازی 

 د. کنی معقول در شهرسازی یارو نظریه از رویه  سازنظریهتواند ما را در دستیابی به تلقی می
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-م ی ی در شهرسازیسازنظریهچند الیه، که مبتنی بر تجربه پژوهشی درباره رویه رویکرد این 

-نظریههای فرضات و پیشها بتوان مصادرنظریه تا در مواجهه با  کندراهم میرا ف امکان آن باشد، 

ن تجرب ه توان از ایرسد میبر این به نظر می افزون با سهولت و سرعت بیشتری جستجو کرد. را ساز
 ها نیز بهره برد.سایر رشتهدر و نتایج آن 
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 ها:پی نوشت

:دکراشاره  ریز یهاکتاب به توانیم نمونه یبرا و انیم نیا از -1  
(Wilson,1970), (Geraets,1979), (Hollis& Lukes,1982), (Rorty,1998), 

(Foley,1987), 

(Hacking,1983) 
2- perspective 
3- technical reason 
4- practice 

 از برآمده یهاهینظر عیوس و قیعم ریتأث به توانیم مطرح و ملموس اریبس نمونه کی عنوان به - 5

که از شکل    ییهاهیو نظر آراء. کرد اشاره یتیگ پهنه در و هده چند یط یشهرساز در سمیمدرن شهیاند

 وشبله حمک  و نلک     یو اجرا ی، طراح (zoning) یعمللرد ینیگزییچون جدا یشهر با مظاهر یکل

 در هکا تن نکه  را اسیک مل نیتکر به عنوان کوچک یواحد مسلون کی ی)جاده و بزرگراه( تا معمار یدسترس

ع قکرار داده و باعکا انلطکا    شیخکو  نیو سکهم   یجکد  ریثأتک  و نفوذ تحت روستاها در یحت که شهرها

اسکت.   دهشک هکزار سکا ه    نیبعضاً با قدمت چنکد  یهامعاصر از سنت ینیشهرنش یهاوهیو ش یشهرساز

(LeCorbusier,1929, 323 & Scott, 2012, pp.54-72) 

6 - Rationality  

7- Objective 

8- Arguability 

9- Logical 

10- Scientificness 

 نفره صتش یاجامعه انیمو در  ملدم یجابر یهاد یمرتضتوسط  یدانیم یباره پژوهش نیا در -11

 یهکا هدانش ا از یبرخ در یشهر یشناسجامعه و یشهر مطا عات ،یشهرساز یهاهینظر درس دیاسات از

بر  یتأمل» عنوان اب یاملا ه در یفارس زبان به آن یلیتفص گزارش که گرفته انجام ایاسترا  و اروپا لا،یآمر

 اتمطا عک » یپژوهشک  یعلمک  مجلکه  در «یشکهر  یزیک ردر برنامه تیعلالناز   انهی یاملان وجود مفهوم

 .است شدهمنتشر  1392 سال 4 شماره 1 دوره «رانیا یمعمار

12- plausibility 
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13- Consensus 

14- Consistency 

15- Fruitfulness 

16- Deceptiveness 

17- Superiority 

18- Completeness 

19- Misleading 

20- Popular 

21- Morality 

22- Urban Planning Knowledge Claims 

23- Subjective 

24- Communicative Planning 

25- Advocacy Planning 

26- Collaborative Planning 

 متن کی در را مفرد شخص اول افعال و ریضما از استفاده که رودیم شیپ آنجا تا وهیش نیا -72

 دروس در حضور تجربه که یلیتلم التیتحص ملاطع انیدانشجو یتمام. شماردیم مردود یتخصص

   آشنا هستند. هاپژوهش در تیانفس یژگیو استتار یهاوهیش نیبا ا اندداشته را قیتحل روش

28- Developers 

29- Signifier 

 زیک ن یبکاز  چون یمیمفاه یبرا یحت بلله یشهرساز یبرا تنها نه یاملان نیچن میدانیم چون -30

جامع و مکانع   یفیتعر توانینم مثال یبرا که است آموخته ما به نیت نشتایو را مطلب نیا .ندارد وجود

 ،میکنک  فیک تعر تکو   نکام  به یزیچ با نسبت دررا  یباز میارائه کرد. اگر بخواه «یباز»کلمه  یبرا یحت

 اگکر . است گرفته قرار ما فیتعر از خارج شطرنج یو  میاگرفته نظر در را... و بالیوا  فوتبال، چهآن اه اگر

 نیا از خارج یکشت مث  ی رید یهایباز آن اه. میده رییتغ را فیتعر دیبا میکن وارد را شطرنج میبخواه
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 دو یبرخک  ،هسکتند  نفکره  کیک  هایباز یبرخ. ندارند یبرخ و دارند مسابله هایباز یبعض. ماندیم فیتعر

 شکما   فیک تعر در هکا یباز یبعض دیکن یکار هر دیگویم نیت نشتایو. باشندیم نفره چند یبعض و نفره

 یو به اصطالح گشاد خواهد شد ککه بعضک   یکل قدر آن ای شما فیتعر. بود نخواهند یبرخ و بود خواهند

ککه   زهکا یاز چ یتنگ خواهد شد که برخک  قدر نیا ای و شودیدر آن وارد م ستندین یباز عرفاًکه  زهایچ

 (Strol, 2002, p.103) شد خواهند خارج آن از دیآیبه حساب م یباز عرفاً

31- Explanation 

 یهادهکا ن در زیک ن و یاسیس یهایسازهینظر بر ناظر (political morality) یاسیس اخالق -32 

 .  است مضمر یاسیس

33- Well-being 

34- Happiness 
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