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 -1مقدمه
آنطورکه مارکوس )7993( 1اشاره میکند ،ثابتت قتد ترین پژوهشتگری معمتاری تتا دهتۀ نتود را
محققانی پدید آوردند که معماری را هنر میدانستند و لذا عوامل اجتماعی را در حاشیۀ عالئق خود
مینهادند .این سنت هنوز در تاریخ و نظریۀ معماری غالب است؛ اما در حین آخرین دهتهها بدنتۀ
درحال رشدی از آثار ظاهر شده است که مسائل اجتماعی را از منظری معمارانه میبیند یتا مستائل
معماری را از منظری اجتماعی (کرایسلر ،کرنز و هینن .)2172 ،2تأثیر فزایندۀ مطالعات فمنیستی و
جنسیت ،تأثیر نظریات پسا استعماری و انتشار نظریه عامل -شبکه به رشد آرایهای از مطالعاتی کته
پیگیر فعل و انفعاالت بین ساختمانها و نیروهای اجتماعی هستند -منجر شده است.
این قبیل جابهجاییهای نظتری را میتتوان تیییتر پارادای هتایی در معمتاری قلمتداد کترد کته
شناختشناسی و روششناسیشان را بر هستیشناسی خاص خود استوار کردهاند .بدین سبب درک
این تحوالت و موقعیتیابی در میانۀ جدلهای نظری منوط به دریافت مبانی هستیشناسانۀ هر یک
از این نظریات در قبال «فضا» و نسبت آن با اجتماع یا روابط اجتمتاعی استت .ایتن جستتار بته دو
دلیل اهمیت دارد :اول آنکه تا اوایتل دهتۀ  7911در مطالعتات اجتمتاعی ،انسانشناستی و حتتی
جیرافیا ،فضا پسزمینهای برای رویدادها و روابط و فرایندهای اجتمتاعی محستوم میشتد و لتذا
مفروضی بود که کسی ماهیت آن را نمیجست؛ دو آنکه آنطورکه گوبا و لینکلن )7991( 3اشتاره
میکنند شناختن ،دانستن و پژوهش چیزی منوط بته ارائتۀ تعریفتی از چیستتی و هستیشناستی آن
است .پس گا حرکت به سوی شناختشناسی فضا را باید پس از گا هستیشناسانه برداشتت و در
نهایت از مجموع این دو روششناسی را اتخاذ کرد.
هدف این مقاله جستجوی این سه «-شناسی» در پارادای های معاصر فضاست .تأکیتد متا بتر
رابطۀ بین فضا (ی مصنوع) و فرایندهای اجتماعی خواهد بود .از ابتتدای قترن بیستت  ،معمتاری را
ً
کنشگران آن رشتهای دانستهاند که اساسا با پرداخت فضا ستروکار دارد (فتورتی .)2111 ،4فضتا از
سوی دیگر مشیلۀ اصلی جیرافیا ه هست (مسی ،)2112 ،5معماران و جیرافیتدانان امتا معتانی
1. Markus
2. Crysler, Cairns, & Heynen
3. Guba & Lincoln
4. Forty
5. Massey
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یکسانی از فضا مستفاد نمیکنند« .معماری در بطن ختود یتک رشتتۀ بتر پایتۀ طراحتی استت کته
جهتگیری به سوی (باز)ساختن و (باز)شکلدهی فضا دارد .جیرافی اما در بطتن ختود ،رشتتهای
تحلیلی است که در جهت توصیف و تشتخی

وضتعیتهای از پتیش موجتود حرکتت میکنتد»

(جیکوبز و مریمان.)2177 ،1
در این مقاله به اقتضای گفتار ،هر دوی این معانی اشاره خواهنتد شتد؛ امتا تحلیتل اصتلی بتر
معنای معمارانۀ فضا تأکید خواهد کرد .لذا با معرفی و تعریف پارادای و نستبت آن بتا پرستشهای
سهگانه ،پارادای های معاصر فضا معرفی و داللتهتای آن بتر شناختشناستی معمتاری برشتمرده
خواهد شد و در نهایت با تلخی

این همه در آرایهای جمعبندی و نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

 - 2پارادایم و پرسشهای هستیشناسی ،شناختشناسی و روششناسی
گوبا و لینکلن ( )7991پارادای را مجموعهای از باورهای مبنایی دانستهاند که با اصول نخستتین یتا
غایی سروکار دارد و یک جهانبینی باز مینمایاند که برای کسی که قائتل بته آن استت ،بته طریقتی
ْ
مذهب ماهیت «دنیا»  ،جایگاه فرد در آن و طیف روابط ممکتن بتا آن دنیتا و
مشابه کیهانشناسی و
اجزای آن را تعریف میکند .پارادای های پژوهش برای پژوهشگران معین میکنند که آن چیست که
مبنتایی
در پی آنند و چه چیزهایی درون و بیرون پژوهش مشروع واقتع میشتود .باورهتای بنیتادین
ب
ب
معرف پارادای های پژوهش را میتوان با پاسخهایی که هواداران آنها به سه پرسش بنیادین میدهنتد
ب
خالصه کرد .پرسشهایی که به طریقی به مرتبطند که پاسخی که به هر یتک از آنهتا داده میشتود
پاسخ به دو دیگری را محدود میکند.
الف .پرسش هستیشناسانه :صورت و ماهیت واقعیت چیست و بنابراین چته چیزهتایی هستت کته
ً
میتوان دربارهشان دانست؟ مثال اگر دنیا را واقعیتی «واقعی» 2فرض کنی (در مقابل واقعیت مجازی ،نسبی
یا انتقادی) «چیزها چگونه هستند» و «چیزها چگونه عمل میکنند» موضوعاتی خواهند بتود کته میتتوان
دربارۀ آن دانست .پس فقط پرسش هایی که به موضوعاتی از قبیل وجود واقعی و کنش واقعی باز میگردنتد
قابل پذیرش هستند .سؤاالت دیگر ،مانند آنها که به موضوعات زیباییشناسی یا اهمیت اخالقی مربوطنتد،
خارج از حیطۀ مشروع کاوش علمی قرار میگیرند.
1. Jacobs & Merriman
2. “real” reality
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ب .پرسش شناختشناسانه :ماهیت رابطه بین آنکس کته میدانتد یتا قترار استت بدانتد 1بتا آنهته
می تواند دانسته شود چیست؟ پاسخ به این پرسش را پاستخی کته پتیش از ایتن بته پرستش هستیشناستانه
ً
واقعیت «واقعی» مفروض باشد ،آنگاه آن که قرار است بداند باید
دادهشده است مقید میکند .مثال اگر یک
ب
وضعیت جدایی عینی یا فارغ از ارزش داشته باشد تا بتواند اینکه «چیزها چگونه هستند» و «چیزها چگونه
عمل میکنند» را کشف کند( .عکس این رابطه ه صتاد استت؛ یعنتی عینیتتگرایی در شناختشناستی
داللت بر وجود یک جهان «واقعی» در هستیشناسی دارد).
ج .پرسش روششناسانه :کاوشگر چگونه به یافتن آنهه میپنتدارد قابتل دانستتن استت میپتردازد؟
ً
دوباره پاسخی که میتوان داد مقید به پاسخهای دادهشده به پرسشهای پیشین است؛ مثال هنگامی که یتک
ّ
پژوهشگر عینیتگرا در پی یک واقعیت واقعی است ،کنترل عوامل مخل الزامی خواهد بود ،چته در روشتی
کیفی (مثل مشاهده) و چه در روشی ّ
کمی (مثل تحلیل کوواریانس)( .عکس این ه صتاد استت؛ یعنتی
انتخام یک روششناسی مداخلهگر مانند آزمایش ،به معنای مقدور بودن عینیتگرایی و وجود یک دنیتای
واقعی است که میتوان نسبت به آن عینیتگرا بود) پرستش روششناستانه را نمیتتوان بته پرستش از روش
شناسی از پیش معین جور شود.
تقلیل داد؛ روش باید با روش
ب

 - 3فضا در پارادایمهای فکری معاصر
شناختشناسی فضا در حالت عا  ،مستئلۀ ماهیتت و محتدودۀ دانتش دربتارۀ فضاستت (بنتژور و
سوسا .)2113 ، 2این دغدغه با هستیشناسی فضا دره تنیده است؛ چراکه سؤال «چه؟» (دیتدگاه
دربارۀ وجود و تعریف چیزی) را به دشواری میتوان از سؤال «چگونه؟» (طریقی که متا دربتارهاش
دانش کسب میکنی ) جدا کرد (گوبا و لینکلن .)7991 ،رابطۀ بین چته و چگونته فضتا امتا ثابتت
نیست و یکسره در حال تحول است (مسی .)2112 ،زمینهای کته در آن دانتش پترورده میشتود و
«رابطۀ بین اندیشه انسانی و زمینۀ اجتماعی کته اندیشته از آن بتر میخیتزد» اهمیتت دارد (برگتر و
الکمن .)7997 ،3بنابراین صور دانش گزارههایی دربارۀ فضا تولید میکنند ،طر تازۀ شناختن آن را
گزارش می دهند ،و در ترادیسی و دگرگونی آن مشیول میشوند که شخصتیت شناختشناستی هتر
1. the knower or would be knower
2. BonJour & Sosa
3- Berger & Luckmann
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همپوشان ترجیحتات شخصتی ،پویتههای نهتادی و رابطتهای،
صورت از دانش در بستر زمینههای
ب

قراردادهای اجتماعی و دانش تخصصی واقع میشود.

در ردیابی مسیری که درآن انگارۀ فضا خود را درون شناختشناسی معماری جتای داد و اینکته
چگونه این جایابی خود رشته را پیکربندی کرد ،باید عنوان نمود که فضا یک انگتارۀ متقتد متدرن
ً
است که موقعیت زمانی و مکانی (مربوط به دهۀ  7891آلمان) دارد که متعاقبا درون رشتۀ معماری
نشر یافته است؛ بنابراین انگارۀ فضا در معماری را باید همهون پدیتداری درون تتاریخ غترم و در
رابطه با تجدد برخواند.

 -8-3انگارهای انتزاعی و مدرن فضا
در اغلب تاریخ بشر ،فضا یک فه مشترک ،یک ایدۀ رابطهای بوده که به موقعیتی که ابدان در جهان
اشیال میکرده اند اشاره داشته است .ریاضیدانان یونانی اما از آن انگتارهای انتزاعتی همهتون یتک
ظرف تهی بیپایان ساختند که مبنایی برای اندیشش قیاسی و ظهور اندیشۀ فلسفی شد .دکارت پس
از رنسانس در گفتار در روش به انگارۀ اقلیدسی از فضای انتزاعی روی آورد« :یک جس ممتتد ،یتا
یک فضا که با طول ،عرض و ارتفاع یا عمق نتامعین کشتیده میشتود ،قابتل تقستی بته بخشهتای
متعدد است که اندازهها و اشکال متنوع داشته باشد و بته طتر بستیاری قابتل جابجتایی یتا حمتل
است» .با بهکار گیری آن در فیزیک نیوتنی ،این ایده جایگاهی مرکتزی در علت متدرن یافتت؛ امتا
مجموعهای از چالشها بهتدریج آن را خلع کرد .معماری و برنامهریزی مدرن به این انگارۀ انتزاعی
فضا روی آورد که مورد انتقاد ناقدانش واقع شد.
ایده فضای انتزاعی از روز نخست تاکنون مورد انتقاد بوده است؛ انتقادات با نظریۀ ربطی فضاا
ً
و زمان الیبنیتس شروع میشود که باور داشت :فضا صترفا نستبی استت ،هماننتد زمتان ترتیبتی از
ه زیستیهاست ،همهون زمان ترتیبی از توالیهاست .چراکه فضا بته لحتاا امکتان ،اشتارت بته
نظمی از اشیا دارد که ه زمان وجود دارد که چنین قلمداد میشود که با ه موجودند.
در حول و حوش همان زمان ،الک در مقالۀ مکان ،امتداد و استمرار فضا را «رابطۀ فاصتله بتین
دو بدن یا نقطه» تعریف میکند .کانت در سنجش خرد ناب به نوبۀ خود ،مبنای درک فضتا و زمتان
ً
را دگرگون کرد و با استدالل کردن به اینکه آنها مستقال وجود ندارنتد و تنهتا وجتوهی از ادراک متا،
بازنماییهای ظاهرها هستند که «نمیتوانند بهخودی خود وجود داشته باشند؛ بلکه در متا هستتند»
فضا و زمان را نسبیتر کرد .با ظهور هندسۀ نا اقلیدسی و فیزیک نسبی آینشتاین ،ایدۀ فضتا بهمثابته
ً
موجودیت متمایز تقریبا از دستورکار پژوهش خارج شد و جای آن را نسبت بین پدیدارها گرفت کته
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همان است که جیرافیدانان فضای نسبی نامیدهاند.
فضا در جیرافیا ،ه به چیزها به خودی خود و ه به نسبت بین آنها آنگونهکه در نقشهها بیتان
میشود ،باز میگشت .فضای انتزاعی (مطلق) «یک موجودیت متمایز فیزیکی» بود «کته بختودی
خود جایگاه واقعی یا تجربی دارد» (بالوت )7967 ،1و «بهوضوح متمایز ،واقعتی و عینتی استت»
(میهیو و پنی .)7992 ،2فضای نسبی از سوی دیگر ،با رجوع به نقشهسازان متقد و دغدغۀ آنها بتر
سنجش دقیق روابط موقعیت که در تحلیل فضایی معاصر ه ادامه یافت بر «ویژگیهتای تمرکتز و
پراکندگی چیزها» تأکید کرد (گودال .)7981 ،3بنابراین فضا با دو صورتبندی عمتده در محتدودۀ
دانش اثباتی ماند:
الف .فضای مطلق :شرایطی است که در آن فضا مستقل از هر ابژه یا رابطتهای وجتود دارد؛ فضتا
ظرفی مجزا و قائ به ذات است .فضای مطلق ثابت است و ما رویدادها را در چارچوم آن ثبت یتا
ً
برنامهریزی میکنی  .معموال همهون شبکهای از پیش موجود و غیرمنقول بازنموده میشود که تابع
اندازهگیری استاندارد و قابل محاسبه است .این فضا ،فضای اولیه ّ
تفرد است جس ممتتد ( RES
 .)EXTENSAکالون و الو )2111( 4این رویکرد را «رمانتیک» نامیدهاند که فرض میکند اشتیا
در فضا ثبات تحلیلی و خویشاوندی کامل با نقطته ارجتاع فضاییشتان دارنتد چنانکته «فاصتله و
مقیاس را میتوان بدون ابها تعیین کرد :میدانی چه کسی بزرگ و چه چیتز کوچتک استت و چته
کسی به چه کسی نزدیک است».
ب  -فضا(-زمان) نسبی :بر دو فرض تکیته دارد؛ اول ،فضتا را تنهتا در نستبت بتا ابژههتا و یتا در
فرایندهایی که در فضا یا زمان بررسی میشوند میتوان ّ
معین کترد؛ دو  ،رابطته و نستبت معتین یتا
ثابتی برای جانمایی اشیای مورد نظر وجود ندارد ،یک چش انداز غیراقلیدسی بهکار گرفته میشتود
مرور زمان و بر فر باز فضا تیییر میکنند .فضا و همهنین
که در آن فاصله  /رابطهها نسبی هستند و به ب

زمان« ،کیفیت موقعیتی» دارند (جمر .)7921 ،5در این صورتبندی امکان ندارد که فضا مستتقل
از زمان درک شود و این امر حک ب چرخش مه زبان از فضا و زمان ،به فضا-زمتان را صتادر کترد.
1. Blaut
2. Mayhew & Penny
3. Goodall
4. Callon & Law
5. Jammer
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همانطورکه جمر میگوید فضا به جای ابعاد سهگانۀ سنتی ،بتهعالوه یتک بعتد مجتزای زمتان ،بته
«فضازمان» متحد منفردی در ه آمیخته میشوند .بنابراین یک نقطه در فضا رویداد یا لحظهای در
فضازمان میشود.
انگارۀ انتزاعی فضا و شناختشناسی معماری
در معماری آنطور که کولکوهن )7989(1نشان میدهد ،این انگارۀ انتزاعتی فضتا در انتهتای قترن
فر ساختی و سطح
نوزده ظاهر شد که بهعنوان «یک موجودیت مثبت که درون آن مقوالت سنتی ب
رخ میدهنتتد» بتتهکار رفتتت (کتتالون و الو .)2111 ،از آن زمتتان بتته بعتتد ،معمتتاران و برنامتتهریزان
کوشیدند که این موجودیت را با کمک هندسه و فنآوری شکل دهند (سرت .)7911 ،2انگارههایی
که کوربوزیه )7937( 3با آن فضا را میخواند ،شامل «توده» و «سطح» میشوند که بهواستطۀ ابتزار
شناسی عقالنیتگرا بر یک هستیشناسی پیهیده تحمیل
«پالن» شکل مییابند .اینجا یک شناخت
ب
شد تا نظ و شکلی آرمانی به آن بدهد .آنهه رابطۀ میان این دو را تعیین میکرد عملکردیبودن بود.
راه خروج از این توه در دریافت این نکته نهفته بود که واقعیت بس متییرتر و پیهیدهتر از آن است
که بتوان آن را اینگونه ساده انگاشت و دگرگون کرد؛ هرچند تا به امروز هت فرضتیات ذاتتی دربتارۀ
خنثی بودن فضا ،خیرخواهی متخصصان فنی و منطق عملکردی دگرگونیهای فضتایی در بستیاری
گفتمانهای حرفهای فراگیر مانده است.
از نظر جونز )2119( 4دلمشیولی به جبرگرایی محیطی و تصور منظرهای خودمختتار و مستتقل
ب
از عامل انسانی یا غیرانسانی ضعفهای این رویکرد را برجسته میکند .ویژگی ایتن رویکردهتا بتر
مبنای تعریف ،جدایی و تفکیک فضا و زمینۀ اجتماعی نستبت بته هت استت کته در صتورت نیتاز
میتوان تأثیرات آنها را بر ه سنجید .رابطۀ بتین ایتن دو (فضتاها و روابتط اجتمتاعی) بته واستطۀ
مدلهای شناختشناسانۀ متعددی قابل کاوش است ،از میان آنها دو متدل بتا انگارههتای انتزاعتی
فضا خوانا است :فضا به مثابه ابزاری برای ایجاد اصتالحات اجتمتاعی ،و فضتا بته مثابته گیرنتده و
بازتامدهندۀ مناسبات اجتماعی.
1. Colquhoun
2. Sert
3. Corbusier
4. Jones
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فضا به مثابه ابزار
هینن )2173( 1طرح بنتا بترای زنتدان پتانوپتیکون 2کته در شترح فوکتو )7911( 3آمتده استت و
فضاهای قابل دفاع اسکار نیومن )7912( 4را دو نمونۀ واضح از استفاده از فضا به مثابه ابتزار بترای
تیییرات اجتماعی عنوان میکند .هواداران این مدل اندیشه افعالی از قبیل سازماندهی ،ساختاردهی
و شکلدهی یا حتی قویتر از آنها «تسلط» ،انضباط یا تعیینکردن را بهکار میبرند تا از رابطتۀ بتین
پرداختهای فضای ی و آثار اجتماعی آنها بگویند .هواداران جنتبش متدرن در واقتع تحتت افستون
مفهومی آرمانشهری بودند که معماری میتواند اهرمی برای تیییر جامعه باشتد و ایتن نته تنهتا در
اندیشۀ مدرنیستهای دستچپی که همهنین در شعار «معماری یا انقالم» کوربوزیه هویتدا بتود
که میخواست سیاستم داران را در مورد ظرفیت صلح بخش معماری اقنتاع کنتد .آرزوی معمتاری
مدرن برای تحول زندگی مرد با شیوههای جدید را برخی سیاستمداران برای مدرنیزاسیون سریع در
کشورشان با تکیه بر معماری و شهرسازی به کار بردند که افزون بر تحقق آرزوی آغازی نو و پشتت
سرگذاشتن گذشتهای تاریک ،با اسکان شهروندان و نهادها در بلوکهای آپارتمانی جدیتد آنهتا را وا
میداشت با نظ جدید و شیوههای زندگی جدید تطبیق یابند ،به طر متدرن معتاش روی آورنتد و
عادات سنتی را کنار نهند .این مدل اندیشش را لوفور )7997( 5در لتوای «بازنماییهتای فضتا» یتا
«فضای مفهو پردازیشده و انگاشته» آورد که از نظر او فضای برنامهریزان ،شهرسازان ،فنستاالری
و مهندسی اجتماعی است ،از نظر او این آن فضایی استت کته فضتای واقعتی مدرنیتته را ستاختار
میبخشد که او «فضای انتزاعی» مینامد  -عاری از نفسانیت ،از طبیعت و تجربۀ زیسته ،که در آن
قدرت با تحمیل نظ فضایی اعمال میشود و باعث شیءوارگی و بیگانگی میشود.
اوج باور به این مدل در مدرنیس متعالی یا همان باور غیر علمی به ظرفیتهای برنامتهریزی و
معماری تحمیلی حاکمیتی نمودار میشد که این قبیل جبرگرایی کالبدی را کته در ایتن «مدرنیست
1. Heynen

 .2مدل بنتا برای زندان چنان بود که به یمن نحوة توزیع کالبدی فضاها ،تنها یک نگهبان میتوانست تعداد زیادی زندانی را کنترل کند و نیومن
در کتابش اشاره میکند که چگونه سازوکارهای فضایی را می توان برای به دست آوردن محیطی که تحت کنترل ساکنان است ترکیب کرد و با
راهبردهایی فضایی محیطی امن و ایمن ساخت و جر را کاهش داد و به رفاه اجتماعی جامعه کمک کرد.
3. Foucault
4. Newman
5. Lefebvre
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متعالی» هویدا بود پژوهشهای متعدد ،ه بهلحاا نظری و ه بهلحاا تجربی بیاعتبار کردهاند.
فضا به مثابه گیرنده

1

هینن ( )2173میگوید در این دریافت ،فضا ک و بیش ظرفی خنثی است که مانند پتس زمینتهای
برای فعالیتهای اجتماعی رفتار میکند؛ در آن ویژگیهای خود فضا را تعیینکننده نمیداننتد و بتر
تأثیر سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی تأکید میکنند .ایتن ستازوکارها آثتار بستیار متنتوعی ایجتاد
میکنند که عواقتب و بازتامهتای فضتایی آن قابتل ثبتت استت .ایتن متدل بهخصتوص در میتان
رشتتتههایی نشتتر یافتتته کتته دخالتتت فعتتالی در برنامتتهریزی و طراحتتی محتتیط مصتتنوع ندارنتتد .در
ً
انسانشناسی و جیرافیای اجتماعی مثال بیشتتر بتر ستازوکارهای اجتمتاعی و فراینتدهای فرهنگتی
تأکید میشود که در فضا جاری میشوند و نشان خود را بر پیکربندیهای فضتایی میگذارنتد (نته
ً
اینکه احیانا پیکربندیهای فضایی داللت بر تحوالت اجتماعی داشته باشند).
افعالی که در توصیفات این مدل برای اشاره به رابطۀ بین «فضایی» و «اجتماعی» بته کتار متی
روند ،وجوه اخباری از جملته «بازتتام دادن»« ،بیتانگر بتودن» و «مجست نمتودن» استت .آنهتا
روشهای جالبی برای «خوانش» فضا ابداع کردند که شیوههای بسیار هوشتمندانهای از رمزگشتایی
معنای اجتماعی پدیدههای فضایی تولید میکننتد .اغلتب ادبیتات اولیته در مقالتۀ متروری محتیط
مصنوع و فر فضامند الرنس و الو )7991( 2که انسانشناس هستند از این مدل تبعیت میکند.
بیشتر این مطالعات به این شکل بتود کته نشتان دهنتد شتاکلههای فضتایی را چگونته میتتوان
همهون بیانگرهای سازوکارهای اجتماعی درباره معنای فضا و رفتار فضایی افراد دانست که فضتای
شتهری و معمتاری پسزمینتۀ مفتروض آنهتا در چنتین مطالعتهای استت .انسانشناستانی از قبیتل
دیبوئک و پلیسارت )2171( 3و سیمون )2111( 4در مطالعاتی که در فضاهایی در آفریقا داشتتند
به شیوۀ جابه جایی مرد درون آن فضاها و ایجاد تیییر و استفاده از آنها به نفع خودشان عالقه نشتان
دادند و به نحو چشمگیری رفتارهای فضایی مرد را و اینکه چگونه معانی نمادین فضاهای مصتنوع
1. receptor
2. Lawrence & Low
3. De Boeck & Plissart
4. Simone
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را تاکتیکهای فضایی افراد و گروهها اصالح میکنند را نمایش دادند.
دیبوئک ( )2118اعمال و رفتارهای جدید در گورستان کینشازا را بررسی کرد و دگرگونیهتا را
در قلمرو نمادین ،فرهنگی نمایش داد .از نظر او گورستان به مثابته یتک فضتا بازتابنتدۀ فراینتدهای
فرهنگی است ،از آنها پشتیبانی میکند و آنها را در بر میگیرد؛ اما وی بر تأثیر واقعتی ایتن کیفیتات
فضایی (از جمله سلسله مراتب یا تقارن در جانمتایی گورهتا ،ضترباهنا راههتا و مستیرها ،وجتود
درختها و غیره) تأکید نمیکند .در مطالعات منظر ،منظرها را موجودیتهایی فضایی میدانند که
بیانگر و تجس بخش ارزشهای فرهنگی و نتیجه اعمال و مذاکرات پیهیده بین ذینفعانی با منتافع
و قدرت متفاوت هستند.
درون تاریخ و نظریۀ معماری ،مدل فضا به مثابۀ گیرندۀ به خصوص در بدنۀ ادبیاتی که رو یکترد
نشانهشناسی پدیدآورد مه بوده است؛ بر اساس این رویکرد مجموعههای فضایی معانیای مجس
مینمایند که میتوان آنها را به واسطۀ رمزگشایی محتاطانه و «خوانشی» نمادین از فضا کشف معنتا
کرد .ونتوری و براون ( 1)7912با این دیدگاه ،معنای مناظر خیابانی السوگاس یتا محتالت حومته
شهری را تحلیل کردند .جنکز )7918( 2اعال معماری به عنوان یک زبان را اعال مرگ مدرنیس و
ظهور پسامدرنیس دانست.
نوربرگشولتز7912( 3و )7981معناا در معمااری بارب را جستت و ایتن تأکیتد را بتا کتتام
بعدیاش روح مکان تکمیل کرد .بسیاری از نوشتارهای نشانهشناسانه رویکردی ساختارگرا داشتتند
که به دنبال رمزهای واضحی بودند که به آسانی قابل شناسایی و کشف معنا باشد .ساختارگرایی امتا
نمی توانست چند بعدی بودن معماری را تبیین کند که چگونه مورد تجربه قترار میگیترد؛ نته فقتط
توسط ذهن که با بدن .از اینرو نظریه پردازان بعدی تأکید کردند که معماری قابتل تقلیتل بته زبتان
نمادین نیست؛ بلکه در تقاطع صور گوناگون تبادل و ارتباط واقع میشود (بازنمایی صتریح معتانی
مورد نظر ،الزامات سازهای ،نیازهای عملکردی ،ضترورتهای متادی ،دغدغتههای زیباییشناستی
و( )...هینن.)2173 ،

1. Venturi, Brown, & Izenour
2. Jencks
3. Norberg-Schulz
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 .0-3فضای رابطهای
انگارههای مطلق و نسبی فضا هر دو بدون ارجاع صریحی به زمینۀ اجتماعی پدیدارهای فضتایی در
محدودۀ عل اثباتی باقی ماندند .شناختشناسی فضتا در آنهتا مستتلز انتدازهگیری و تهیتۀ نقشتۀ
موقعیتها و فواصل است که ادعا میشد که در عمل خنثی است .تحلیل فضایی بنتابراین درصتدد
به دست آوردن یک نقشۀ عملی از دنیا برآمد که اکنون مجهز به فنآوری اطالعات و ارتباطات شده
بود .تصور فضا به مثابه یک موجودیت را عل اثباتی تحلیل فضتایی جابجتا کترد .تخطتی کتردن از
مرزهای شناختشناسیک اینجا نیازمند فراتر رفتن از عل اثباتی بود.
انگارههای انتزاعی و نسبی فضا بنابراین اکنون جای خود را به یک انگاره رابطهای از فضا داد که
به «رابطهای بین وقایع یا یک جنبه از وقایع ارجاع میداد و لذا مقید به زمان و فرایند بود» (بتالوت،
 )7967که «توسط یک شخ

یا جامعه ادراک میشتد» (میهیتو و پنتی ...)7992 ،بتهجای فضتا

بهمثابه «یک ظرف که سلسله رویدادهای جهان درون آن جاری میشود» ،انگارۀ رابطتهای فضتا آن
را «یک ه -فرآورده از این سلسله رویدادها میداند» (ثریفت .)2113 ،1فضا نه جتدا از فراینتدها
که در واقع بخش پیوستهای از فرایندهای اجتماعی است« :صتور فضتایی انتزاعتی بتهخودی ختود
نمیتوانند چیزی دربارۀ محتوای روابط اجتماعی ،سیاسی یا اخالقی که آن فر را ساختهاند تضمین
کنند» (مسی )2112 ،و «فرآیندها در فضا رخ نمیدهند بلکه چتارچوم فضتایی ختود را تعریتف
میکنند .مفهو فضا جایگرفته یا نهادینه در فرایند است» (هاروی.)2116 ،2
جیرافیای انسانی برای نزدیک شدن به تصور رابطهای از فضا زمان و فضا را یکپارچه کرده است
و بر ه -تولید زمان و فضا متمرکز شده است و بی قاعدگی و مجوف بودن فضتا و زمتان را پذیرفتته
ً
است .بهعبارت دیگر پروژۀ عل خودآیین فضایی را کنار گذاشته و عمدتا بتا دیگتر علتو اجتمتاعی
اجتماعی دیگر یتک چشت انداز فضتایی را پذیرفتهانتد (ستجا،3
تلفیق شده است .در عوض ،علو
ب

 .)7989این شامل انسانشناسان میشود که در حتال بازاندیشتی و بتاز-انگاشتت دریافتشتان از
فرهنا به طریقی فضامندشده هستند .ابراز عالقه به فضامندی همهنین شامل اقتصاددانان میشود
که ورای عالقۀ معمول به اقتصاد شهری ،فضا را برای تبیین فرایندهای اقتصادی بهکار بردند.

1. Thrift
2. Harvey
3. Soja
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پایههای نظری رابطهمندی
برای درک فضای رابطهای الز است ابتدا سیر تحول تعریف مفهو و نظریۀ رابطهمنـدی در فضتای
فکری قرن گذشته بررسی شود .بخش عمدهای از ادبیاتی که حول رابطهمندی و نظریات مترتبط بتا
آن در دهههای اخیر تولیدشده ،در لوای پارادای «پساستاختارگرایی» دستتهبندی شتده استت؛ ایتن
شیوۀ تفکر به نظریات فلسفی و اجتمتاعی اشتاره دارد کته اندیشتمندانی همهتون میشتل فوکتو بتا
نظریاتش در بام گفتمان ،حاکمیتمندی ،دانش و اقتدار ،برونو التور با نظریۀ شبکه-کنشگر ،ژیل
دلوز و فلیکس گاتاری با فولد و ریزو و «شدن» ،بتا مایهبخشتیهای ختود ،بته تعبیتری «پتس از»
ساختارگرایی را رق زدند؛ ساختارگرایی اما جنبش فکری بود که در اوایل قرن بیست با اثتر فردینانتد
دو سوسور آغاز شد که بنیان رویکرد ساختارگرایانه به مطالعه زبان را نهاد .پس از وی به ویتژه کلتود
لوی استروس به مطالعۀ ساختارگرایانۀ اقوا و اساطیر پرداخت.
ظتاهری آشتوبوار و
اسمیت و ریلی )2177( 1میگویتد هستیشناستی ستاختارگرا شخصتیت
ب

زندگی اجتماعی را نوعی وهت توصتیف میکنتد؛ «ستازوکارهایی زایتا ،در ژرفتا
بینی
ب
غیرقابل پیش ب
پایینتر از تراز وقایع منفرد غامض ،نهان شدهاند ».این ژرفا ساختارمند استت .ایتن «ستازوکارهای

زایا» نظا یافته ،سازمانیافته و الگومندند و از عناصر معدودی ساخته شدهاند .ایتن عناصتر معتدود
برای «زایش» پدیدههای سطحی از قبیل وقایع ،باورها ،فرهناها و ...با ه ترکیب میشوند.
در شناختشناستتی امتتا تحلیتتلگر ستتاختارگرا عینیــتگرا استتت« .ستتاختارگرایان ختتود را
مشاهدهگران علمی منفصلی میبینند که گونههایی از حقیقت را کشف میکنند که بر کنشگتران
اجتماعی آشکار نیست ».در عین حال ساختارگرایی «ورای» انسانگرایی استت .ستوژۀ انستانی در
این رویکرد اهمیت اندکی دارد و معانی و کنشها نه از فردها که از «سازوکارهای زایتا» کته استاس
صورتبندیهای اجتماعی هستند برمیآیند .بنابراین ،هر جستاری بر اجتماع بایتد بتر ستازوکارها
متمرکز شود نه بر کنشگران اجتماعی .بر همین اساس فرهنا مانند زبان همهگیر است و باید آن را
به عنوان فر اجتماعی ّ
تامی تحلیل کرد که عناصر متعددی برای تولید معنا و ترغیب به کنش ،در آن
مترتبط بتا آنهتا نتاگزیر
ترکیب میشوند .این دید «همهگیر» به این معناست که فرهناها و جوامتع
ب

بسته و مجزا از فرهناها و جوامع دیگر هستند.

1. Smith & Riley

پارادایمهای معاصر هستیشناسی فضا و نسبت آن با شناختشناسی معماری

پساساختارگرایان تعلق خاطر ساختارگرایان به «سیست ها» بهجای افراد را نگته میدارنتد -پتس

ّ
ضد انسانگرا باقی متیماننتد؛ امتا بتاور ندارنتد کته ایتن سیستت ها را بتتوان بتهواستطه تشتخی

ساختارهای بنیادین فهمید و در عوض بر ماهیت روابط گستردۀ همهگیر متمرکز میشود .سیست هتا
از نظر ایشان بیشتر خصلتی «باز» دارند تا «بسته» .بنابراین ،معانی و کنشها بسته بته روابطتی کته
بین سوژهها و ابژهها درون سیست قوا مییابد به روشهایی پیهیده و غیرمنتظره تکثیر میشوند؛ اما
ستر معتانی
ماهیت روابط میان سوژهها و ابژهها خود محل بحث و منازعه است .همتانطورکته بتر ب

متون جدلهایی هست ،برای تثبیت هویتهای گوناگون ه نزاعهایی در میگیترد .ایتن نتزاعهتا و
رقابتها به آسانی سیاسی میشوند و مشمول بازیهتای قتدرت میشتوند .بتین روابتط همتهگیر و
نتزاعهتتا بتتر ستتر معنتتا و هویتتت تتتأثیر متقتتابلی هستتت .آنطورکتته روالن بتتارت در اثتترش دربتتاره
اسطورهشناسی مدرن نشان داد ،در جامعۀ سرمایهداری برخی معانی به آسانی بر دیگران ارجحیتت

مییابند؛ اما برخالف باور معمول ساختارگرایان ،ایتن معتانی بترای تمتا دورانهتا و در سیستتمی
ً
وسیعتر ثابت نیستند؛ بلکه با ظهور تفاسیر تازه و پدیدآمدن هویتمنتدیهای تتازه احتمتاال تیییتر
میکنند.
هستیشناسی فضای پساساختارگرایانه
وجوه اصلی مطالعات پساساختارگرایانه دربام فضا به شرح زیر است:
در هستیشناسی ،فضا «ظرفی» برای وجودها و فرایندها نیست؛ در عوض فضا از وجتود1هتا و
فرایندها ساخته میشود .این وجودها و فرایندها در روابط ترکیب میشوند .بنتابراین فضتا را روابتط
میسازند .فضا رابطهای است .فضاها و مکانهای مجزا حاصل ثباتبخشتی بته فراینتدها و روابتط
هستند .به بیان دیوید هاروی ،آنها «دوا ها» هستند .اما این «دوا ها» دائمتی نیستتند؛ چراکته آنهتا
ً
ً
موقتا ثبات مییابند .باید که دائما بازساخته شوند و با بازساختهشتدن تیییتر مییابنتد .از ایتن روی
«کارآیی» عمل اجتماعی و کارآیی فضا دست در دستت هت پتیش متیرونتد و ایتن داللتت را در
شناختشناسی فضا باید مدنظر داشت؛
در هستیشناسی ،فضاها و مکانها بسته و تحت کنترل نیستتند؛ بلکته بتاز و در التزا بتا دیگتر
1. entity

33

روششناسی علوم انسانی  /س / 02ش /18زمستان 8313

فضاها و مکانها هستند .این استلزا به این معناست کته فراینتدها و اعمتال متفتاوت کته برختی از
درون و برخی از برون فضاها و مکانها ساطع متیشتوند ،مافیالضتمیر آنهتا را هویتدا میستازند.
همهنین به این معناست که فضاها و مکانها پویا هستند نه ایستا .به عبارت دیگر ،آنهتا همتواره در
ایند شدن هستند .از این روی فضاها و مکانها همگن نیستند؛ بلکه از ترکیب ناهمگنی از اعمتال
فر ب
فضایی ،هویتمندیها و اشکال متفاوت تعلق ساخته شدهاند .پس در شناختشناستی فضتا بایتد

خطسیر تیییر و خط نیرو را پیگرفت؛
ممکن است نزاعهای سختی بر سر اینکه «خوانش» چه کسی از فضا باید اولویت یابد درگیرد.
بنابراین راهبردهای تسلط و مقاومتت در حتول هویتتهتای فضتایی و اعمتال فضتایی پتی گرفتته
میشوند .ساختارهای فضایی موجود نقش زیادی در تعیین برآمد این نتزاعهتا ندارنتد .در عتوض،
نزاعها ممکن است بته لتزو «گشتایشهتای» فضتایی و شتکلهتای تتازهای از هویتت فضتایی و
ً
شکلهای تازهای از عمل فضایی منجر شود .افزون بر این ،این معنا که «انجا دهنده» (متثال عامتل
ً
اجتماعی) و زمینه انجا (مثال فضا یا مکان) از یکدیگر متمایز هستند را باید کنار گذاشت؛ هتر دو
فضایی «شدن» در ه آمیختهاند (مرداک.)2112 ،1
در فرایندهای
ب

فضای رابطهای و شناختشناسی معماری
ً
با اینکه اساسا نظریۀ معماری تمایل چندانی به ورود به داللتهای اجتماعی فضا و جدلهای حول
آن نداشته است ،در دهۀ اخیر بخشهایی از نظریۀ معماری به هستیشناستی رابطتهای فضتا اقبتال
نشان داده است ،هینن ( )2173استعارۀ فضا به مثابه صحنۀ نمتایش را راهنمتای آن نظریتهپردازانی
دانسته که با این هستیشناسی به پژوهش معماری و شهری پرداختهاند .این مدل ،دو متدل قبلتی را
تلفیق میکند .یعنی خصلت ابزاری و گیرندهبودن فضا بتا هت ترکیتب میشتوند و استتعارۀ صتحنۀ
نمایش جای آنها را میگیرد.
فضا به مثابه صحنه نمایش
ترتیبات فضایی همهون صحنۀ نمایشی هستند که حیات اجتماعی بر روی آن گشوده میشتود کته
1. Murdoch

پارادایمهای معاصر هستیشناسی فضا و نسبت آن با شناختشناسی معماری

در آن اثر نیروهای اجتماعی بر الگوهای شتهری و معمتاری بته رستمیت شتناخته میشتود؛ یعنتی
صحنه نتیجۀ نیروهای اجتماعی است و از سوی دیگتر بتاور بتر ایتن استت کته الگوهتای فضتایی
اصالحگر و ساختارده پدیدارهای اجتماعی هستند .هینن( )2173میگوید این مدل نسبت به مدل
اول (فضا-گیرنده) عاملیت بیشتری برای مؤلفههای فضایی قائل است و نسبت به مدل دو (فضتا-
ابزار) به مراتب از جبرگرایی کالبدی دور استت .لتو )2171( 1در بار روی الاازا ،سساساض فضاای
عمومی و فرهنگ در این بتاره بحتث میکنتد کته چگونته فضتای شتهری دو پتالزا در ستنخوزه و
کوستاریکا به طر متفاوت در ساخت اجتماعی تفاوتها (طبقته ،جنستیت و ستن) نقتش دارنتد.
مارگارت کوهن )2113( 2در فضای رادیکال :ساختن خانه مردم میگوید کته فضتاهای ختاص در
آغاز نمودن ،حفظ یا گسست تعامل اثر دارند.
میشتتل ردستترتو )7981( 3بتتین متتداخالت برنامتتهریزی رستتمی کتته راهبردهتتای دولتتتی ب ترای
انضباطبخشی و کنترل را اعمال میکنند و تاکتیکهای غیر رسمی افراد و گروهها که سیست رسمی
را در استفادۀ روزمره از شهر و فضاهای عمومی دور میزنند تمتایز قایتل میشتود .افتراد و گروههتا
صحنهای را کته برایشتان چیتده شتده دگرگتون میکننتد ،نظت تحمیتل شتده را جابتهجا میکننتد،
انسجامش را در مجموعهای از شکافها و خألها متالشی میکنند که در نتیجه مجال انعطاف برای
زندگی روزمره و اصالح برنامهریزی صلب عقالنی فراه میآورد.
لوفور ( )7997در مقابل بازنماییهای فضا (نظمی که از سوی قدرت تحمیل میشود -فضتای
ابزاری) ،فضاهای بازنمایی را میگذارد که مجس کنندۀ نمادگرایی پیهیده در پیوند با هنر یا با وجه
مخفی یا زیرزمینی زندگی اجتماعی هستند .در حالیکه بازنماییهای فضتا را میتتوان انگارههتای
(معماری و شهرسازی) از فضا دانست که به کارآمدی راهبردهایی متؤثر در ابقتای نظت اقتصتادی
سرمایهداری کمک میکنند ،فضاهای بازنمایی برعکس بته آن تجربیتات زیستتهای نزدیکانتد کته
ردسرتو پاسخهای «تاکتیکی» یا شیوههای مخرم مقاومت میدانست .تأثیر متقابل این دو منجر بته
این معنا میشود که بازنماییهای فضا هرگز موفق به نظ بخشی و انضباطدهی به حیات اجتمتاعی
نخواهد شد و نقش آنها به عنوان ابزار همیشه قاصر استت .فضتاهای بازنمتایی امتا مجتال از ختود
1. Low
2. Kohn
3. De Certeau
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کردن منعطف فضا و فرارهای خیالی از روالهای جامعۀ سرمایهداری را فراه میآورند.
داوی )7999( 1معتقد است که ستاختمانها ،هت نتوعی از حیتات و تجربته را مقتدور و هت
محدود میسازند و مناسبات اجتماعی از سوی دیگر مکان و فضای خود را به چنا میآورند .او به
«نحو فضایی» 2اشاره میکند که بر این ایده اصلی استوار است که پیکربندیهای فضایی بتر نحتوۀ
گشودگی روابط اجتماعی اثر نظا بخشی دارند و حل معمای این رابطه با مطالعۀ الگوهای فضتایی
از جمله «عمق» (تعداد آستانههایی که میگذری تتا بته داخلیتترین فضتای ستاختمان برستی ) و
«محورمندی» (وجود یک محور بصری طوالنی در بنا) مقدور میشود .رابطته بتین ستاختمانها و
افراد از پیکربندیهای فضایی که از فضاهای مصنوع شکل یافتهاند متأثر میشتود؛ پیکربنتدیهایی
که بر ه -بودی و ه -آگاهی مجموعههایی از مرد که در این فضاها سکونت و استتفاده میکننتد
اثر میگذارد.
هیتتوز )2119( 3بتتا تأمتتل بتتر روششناستتیهای فرارشتتتهای و «رابطهمنتتد» بتته نیتتاز بتته
شناختشناسیهای تراگذر 4میاندیشد که اگر معماری قرار است با علو اجتمتاعی و محیطتی و
با هنر و تکنولوژی پیوند یابد الز اند« .برای کارکردن در فضای بین رشتتهها ،متا ممکتن استت بته
اندیشش آستانهای 5بازگردی  -ناسازه و تناقض ،کنتترل و آزادی شناختشناستیک» .ایتن اندیشتش
شعوری را در معماری می توان با انگاشت معماری همهون یک ژست یافت ،همهتون یتک شتیوۀ
ً
اساسا پرفورماتیو که زمینههای رابطه ای بسیاری که در آن شرکت دارد را به ه پیونتد میدهنتد ،بته
مذاکره وامیدارد و میزان میکند.
هیوز با اشاره به التور و یانوا )2118( 6میگوید که معماری را باید مجموعتهای از دگرگونیهتا
دید .التور و یانوا ادعا میکنند که ساختمانها نه ابژههای ایستا که پروژههای متحرکاند کته یکستره
در حال تیییر نه تنها در دورۀ مفهو پردازی و ساخت که پس از دورۀ ساخت هستند.
التور و یانوا با الها از نظریۀ جریانساز شبکه -کنشگر برونو التور مینویسند« :در نهایت باید
1. Dovey
2. Spatial syntax
3. Hughes
4. transverse
5. liminal
6. Latour & Yaneva

پارادایمهای معاصر هستیشناسی فضا و نسبت آن با شناختشناسی معماری

بتوانی ساختمان را یک تنظی کنندۀ متحترک بتدانی کته ستطوح متفتاوت تعامتل و تقابتل را نظتا
میبخشد ،نگاه کاربران را منعطف میکند ،مرد را با ه میآمیزد و در کنار ه قترار میدهتد ،بتر
جریانها و کنشگران متمرکز میشود و آنگونه توزیعشان میکند که گویی در زمتان-فضتا نیرویتی
مولد می سازد»( .التور و یانوا)2118 ،
یانوا فاصله بیشتری با فضتا-ابتزار و فضتا-گیرنتده میگیترد (یتانوا .)2172 ،نگتاه رابطتهای او
دوگانهای بین معماری و جامعه در ابتدای امر قایل نیست .او ستاختمانها را میانجیهتایی میبینتد
که جریانهای کنشگران و انرژیها را نظا میبخشند ،انسانها و غیر انسانها را متمرکتز یتا توزیتع
میکنند ،متصل و منفصل میکنند و مراودات را تسهیل یا محتمل میکنند» (یانوا.)2172 ،
 .4جمعبندی
در این مقاله هستیشناسیهای فضا مورد بررسی قرار گرفت که از فضتای خنثتی و انتزاعتی مطلتق
آغاز شد و از مسیر فضای نسبی گذشت و به فضای تعاملی و تنیده در اجتمتاع رابطتهای ختت شتد
(جدول یک) .بحث شد که درک رابطه بین مجموعههای کالبدی-فضایی با الگوهتای اجتمتاعی و
در واقع شناختشناسی فضا در این سهگونه فضا به مدلهای متفاوتی صورت میپذیرد .درحالیکه
انسانشناسان و عالمان علو اجتماعی تمایل به روی آوردن به مدل «فضا به مثابته گیرنتده» دارنتد،
معماران و برنامهریزان بیشتر به ایده «فضا به مثابه ابزار» تمایتل دارنتد کته هتر دوی ایتن متدلها از
حیطۀ انگاشتهای مطلق و نسبی فضا فراتر نمیروند و لذا از آنهه در بام منش اجتماعی فضا مد
نظر است شرح ناقصی ارائه میدهند .در مواردی ،موجودیتهای فضایی مثل منظرها یتا فضتاهای
شهری را میتوان «خواند» و «رمزگشایی نمود» تا رد پاهایی از گذشته و معانی نمادینی که مجست
مینمایند آشکار شود .این رویکرد فضا-گیرنده اما بینش وستیعی بته اینکته چگونته مجموعتههای
فضایی تأثیر فعال و کارآمدی بر رفتار مرد دارند به دست نمیدهند .رویکرد «فضا به مثابته ابتزار»
از سوی دیگر بر قدرت ساختاربخش مجموعههای فضایی تاکید میکند کته آثتار انضباطبخشتی و
کنترل را به پیشزمینه میآورند؛ اما بر طر بسیار متنتوعی کته در آن افتراد و گروههتا چیتدمانهای
فضایی را که دلخواهشان نیست ،مورد سوءرفتار ،سوءتعبیر و تیییر قرار میدهند چش میبندند.
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جدول یک -تقسیمبندی و بررسی توأمان هستیشناسی ،شناختشناسی و روششناسی فضا در
پارادایمهای معاصر

فضای رابطهای
فضای نسبی
فضای مطلق
کیفیتت متوقعیتی فضتا و فضتتا از وجودهتتا ،روابتتط و
ظرف مجزا و قائ به ذات
هستیشناسی فضا
فرایندها ساخته شده
زمان
هندسه اقلیدستی ،دکتارت ،هندستته نتتا اقلیدستتی ،فوکتتو ،التتتور ،دلتتوز ،لوفتتور،
منشأ علمی و نظری
گاوس ،آینشتاین ،پوانکاره پساساختارگرایی
نیوتن
ه -فرآورده/ه -فرآورنتده در
نسبت هستیشناسانۀ فضا ظرف و مظروف
سلسلۀ رویدادها
با زمینۀ اجتماعی
شناختشناستتتی تراگتتتذر و
شناختشناســـــــی (و عملکردگرایی ،عقالنیتگرایی
روششناسیهای فرارشتهای
روششناسـی پــشوهش یــا
نشانهشناسی ،زبانشناسی
طراحی) فضا
صحنۀ نمایش
ابزار :ظرف ابزاری برای اصالح مظروف
استعاره
گیرنده :ظرف بیانگر مظروف
سازمان دادن و ساختار دادن ،شکل دادن ،تسلط ،انضباط ،ه -ساختن ،هت -فترآوردن،
افعال و تعبیرات
بازتخصی دادن
و تعیین کردن (ابزار)
بازتام دادن ،بیانگر بودن ،مجس نمودن (گیرنده)
میان-رشتهای و ترارشتهای
رشتهها و زمینههای علمی معماری ،شهرسازی و برنامهریزی (ابزار)
تحلیل فضا و رشتههایی کته دخالتت فعتال در طراحتی و
برنامهریزی ندارند (گیرنده)

با ناکامی فضای انتزاعی مطلق و نسبی و روی آوردن به فضای رابطهای به سومین مدل یا «فضا
به مثابه صحنه» می رسی که مجال تلفیق دو متدل دیگتر را فتراه متیآورد .ایتن متدل را میتتوان
زیرساختی برای مساعی بینرشتهای برای درک رابطۀ بین مرد و فضا دانست که برای ایجاد رابطهای
حسنه بین «رشتههای فضایی» (معماری ،طراحی شهری و برنامهریزی) و علو اجتمتاعی (جامعته
شناسی ،جیرافیای انسانی و انسانشناسی) کارآمدترین است.
از این روی رویکردی بینرشته ای مورد نیاز خواهد بود؛ چراکه هر روز بیشتر هویدا میشود که
ساخت پایدار محیط نباید تنها بر بینش فنی و رشتههای فضتایی استتوار شتود؛ بلکته بایتد شترحی
فراه آورد در بام شیوههای متنوعی که محیط مصنوع رفتار انسانها را مقدور و مشروط میکند.
مواجه شدن با فضای رابطهای و فضا به مثابه صحنۀ نمایش همهنین مجالی فراه متیآورد تتا
مفهو کیفیت فضایی را به چنا آوری ؛ این مدل داللت خواهتد کترد کته ایتن کیفیتت از یکستو

پارادایمهای معاصر هستیشناسی فضا و نسبت آن با شناختشناسی معماری

وجهی ذاتی از مجموعههای فضایی است (بنابراین باید از نقطه نظر معماری یا طراحی شتهری بته
کفایت ارزیابی شود) درحالی که از سویی دیگر تحقتق کامتل کیفیتت در متورد فضتاها منتوط بته
روشهایی خواهد بود که از طریق آنها فضتاها گشتایش آثتار مطلتوم اجتمتاعی را میانگیزنتد یتا
مرجح میدارد.
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