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 چکیده
اين مقاله به دنبال طرح الگوي نااقليدسي  در برنامه ريزي شهري با توجه به مفاهيم بنيادين برنامه ريزي از 

جمله فضا و زمان است. اين الگو مترتب بر نوع متفاوتي از مفهوم فضا است بنابراين ابتدا تحول هستي شناختي 

رنامه ريزي شهري را بر شمرده ايم. هندسه اقليدسي به مفهوم فضا را بازنمايي کرده و ويژگيهاي الگوي نااقليدسي ب

بحث درباره سازمان يابي اشيا در فضاي فيزيکي مي پردازد در حاليکه الگوي نا اقليدسي در برنامه ريزي بر 

هستي هاي پايدار و فروض متعارف اشاره مي کند که بر درک ما از جهان طي دو  فروپاشي نظم جهان اقليدسي،

 الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري به شدت هنجاري و مبتني بر ارزشهاست. لطه داشته اند. سده گذشته س
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 مقدمه  -1
است. چنانکه فيلوزوف هاي روشنگري   1شهر صنعتي و سازمان فضايي مترتب بر آن به تعبيري مولود عصر روشنگري

با نقد بنيادين ارزشها و هنجارهاي سنتي و نظامهاي اجتماعي کيهاني به دنبال آرمان رهايي بشر و برپايي نظم اجتماعي 

عقالني بودند به عنوان مثال آدام اسميت در تحليل جامعه تجاري قرن هيجدهم از نگاه تحليلي يزدان شناختي  و 

عقالني حرکت مي کند.  –ابط انساني  و اصل پيامدهاي ناخواسته کنش هاي فردي به سمت ابزاري تحليلي خداخواسته رو

شهر به مثابه بستر اين عقالنيت رشد کرد چرا که روستا مأمن سنت و نظام سنتي و شهر مرکز مدرنيسم بود. عقالنيت و 

ر و بلوغ نمي يافتند هم نظام حاکم سياسي و هم انديشه هاي ضد اسطوره هاي ديني و اجتماعي در روستا امکان ظهو

احساس امنيت هستي شناختي و انسجام جماعت روستايي که ناشي از تکرار هنجارها و سنتها است مشروعيت خود را به 

طور مداوم از گذشته و از سنت مي گيرد. به هم ريختن اين شالوده ها نيازمند سازمان فضايي بازتر و بزرگتري است که 

ان بحث و گفتگو و نقد را فراهم آورد که همانا فضاي متالطم و نامفهوم شهري است. توليد اين فضا همزمان معلول و امک

در علوم اجتماعي  2علت رشد انديشه روشنگري و عقالنيت ابزاري است.  با سيطره معرفت شناسي کانتي و عقالنيت ابزاري

ومي فيزيک جديد استوار شده است که عمدتاً مترادف با تجربه حسي و و جغرافياي انساني، تفسير فضا بر بنيانهاي مفه

کالبدي و مکانِ استقرار سرمايه و بازتوليد آن مي باشد بنابراين از لحاظ تحليلي بر اصول هندسه اقليدسي تاکيد دارند. هندسه 

گستره و پهناي فضاي فيزيکي و  (.22: 1331اقليدسي به بحث درباره سازمان يابي اشيا در فضاي فيزيکي مي پردازد) پيري، 

الگوي نا اقليدسي در برنامه " عيني شهر بستر تحول و بازنمايي انتظام مبتني بر سرمايه داري و عرضه و تقاضاي کاالست.  
هستي هاي پايدار و فروض متعارف اشاره مي کند که بر درک ما از جهان طي دو  بر فروپاشي نظم جهان اقليدسي، "ريزي

هاروي، ژاک دريدا، بودريار و (. انديشمندان پست مدرن همانند ليوتار، 223: 1311ذشته سلطه داشته اند) فريدمان، سده گ

ميشل فوکو و تا حدي هابرماس بر ساختارشکني و انگاره واسازي شده مفاهيم علوم اجتماعي از جمله مفهوم فضا تاکيد 

ن فراروايتهاي کالن نام مي برند. از اين منظر و در مراحل اوليه، که هنوز داشته اند. ايشان از اين فرايند تحت عنوان بحرا

پست مدرنيسم پيش از آنکه بن انگاره هاي هستي شناسانه خود را برقرار نمايد فضا دچار بحران بازنمايي نشانه شناسي شده 

ري شدن، دال هاي فضايي معاصر است به عبارتي به دليل فرايندهاي گسسته و متقاطع اجتماعي  و زيبايي شناسانه شه

مترتب با مدلول هاي مسبوق نيست از اين رو مفهوم اقليدسي براي بررسي فضاي شهري معاصر و بنابر اين ترکيب عناصري 

 (. 11: 1331از آن براي ارائه نظريه اي شهري غير واقع بينانه مي نمايد) پيري، 

 

 قلیدسی و نااقلیدسیو الگوی برنامه ریزی ا 3تحول هستی شناختی فضا -2
منظور از تحول هستي شناختي فضا، آشفتگي معرفت شناختي ناشي از دگرگوني عملکردي و آشکار شدن زواياي 

ديگري از وجود و ماهيت فضا است.  بر خالف گذشته هر شهروندي به طور همزمان در ميان تار و پودي از فضاهاي چند 

بين المللي و ملي و محلي به تجربه شهري مي پردازد. سطحي در مقياس هاي عملکردي متفاوت همانند جهاني، منطقه اي، 

به خوبي بر مفهوم چند سطحي از فضاي شهري  (Harvey, 1985)1آگاهي و تجربه شهريهاروي در کتاب ارزشمند خود 

متمرکز شده است. تحول فضا و زمان در جوامع معاصر باعث دگرگوني معني عمل اجتماعي مي شود. آنتوني گيدنز در 
                                                           

1 -enlightenment Time  
2 - instrumental reason  
3- Ontological transformation of Space  
2- Consciousness and Urban Experience( Harvey, 1985)   
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زاره اخير مي گويد که در جوامع ماقبل صنعتي امنيت هستي شناسانه مسبوق به سنت و هنجارهايي بود که در اثر تکميل گ

تکرار جريان مکان و زمان در زندگي روزانه شکل مي گرفت. در تأييد گفته گيدنز بايد اشاره کنيم که  شيوه توليد فئوداليسم 

ظم سلسله مراتبي و کيهاني خود در اين دوران بود نيز موازي با اين يکپارچگي که مبتني بر کمترين ميزان تحول و تغيير در ن

زندگي مادي شکل فضايي خاصي پيدا  و ناگسستگي در فضا و زمان است. کاستلز معتقد است که در جريان شهري شدن،

رار دارند. در جغرافياي انساني مي خوانيم. او معتقد است جوامع در فضا و زمان ق "منطقه مادر شهري"کرده است که ما آنرا 

شکل خاص اين قرارگيري در فضا و زمان را چشم انداز جغرافيايي مي نامند که حاوي پديد ه هاي طبيعي و انساني در 

کنشي متقابل است. همچنين کاستلز يکي از جريان هاي رايج در بحرانهاي اجتماعي معاصر را شکل گرفتن رابطه اي جديد 

ا و جامعه مي داند. به دنبال تحول در نظام ارتباطات و تحول روابط اجتماعي به جريان ها و مسيرهاي و تاريخي ميان فض

مکان نقش سنتي خود را از دست مي دهد و جريان توليد در شهر انتزاعي  الکترونيک و افزايش حجم اطالعات در گردش،

گيرد. فضا در جريان زمان حل مي شود شهرها مبدل به  مي شود. منبع اصلي قدرت در اختيار شبکه هاي اطالعاتي قرار مي

تاريخ و فرهنگ را در بردارد. فضاي جديد مادر شهر سايه مي شوند. فضاي جديد جدايي کامل مردم از حاصل کار خود،

 (. مارکس اين فرايند را تخريب مکان بوسيله زمان مي داند) پيري،222-232: 1311فضاي بيگانگي جمعي است)کاستلز،

1331 :23.) 

الگوي برنامه ريزي اقليدسي مترتب بر  مفهومي از برنامه ريزي فضايي است که متغيرهاي محدودي را از منظر عقالنيت  

اقتصادي، نگرش خطي، تمرکزگرايي، پيش بيني رويدادها و سازماندهي بر اساس طرح جامع و بلند مدت به رسميت مي 

ملموس و قطعي از فضا روبروست. تقابل الگوي برنامه ريزي نااقليدسي و برنامه  شناسد بنابراين بيشتر با تعريف عيني و

ريزي اقليدسي  و مهندسي شناخته شده، مشخص کننده وضعيت مفهومي هر يک از آنها است.  برنامه ريزي در الگوي 

پايه اي آن کارآمدي در نيل جديد) نااقليدسي(، هنجاري است در حاليکه در الگوي رقيب از لحاظ هنجاري خنثاست و معيار 

به آماج و اهدافي است که از منظر خارجي تعريف مي شود. برنامه ريزي در الگوي جديد نوآورانه است، پارادايم اقليدسي 

بر تخصيص منابع و بودجه، نقشه هاي کاربري زمين و موقعيت تسهيالت عمومي متمرکز مي شود در حاليکه الگوي جديد 

ه ريزان مي بايد به معناي مداخله در تدوين راهبرد و تاکتيک سياسي عمل نمايند. الگوي قديمي از بر آن است که برنام

پيروي اکيد نسبت به قاعده خدمات کشوري در رابطه با بي طرفي موثر و کنش غير سياسي سخن مي گويد. مضافا در عين 

يت مي کند الگوي مرکزگراي قديمي از منظر تبعاتش حالي که الگوي جديد از شيوه تعاملي و برنامه ريزي توانمندساز حما

اساسا نافي توانمندي است. در نهايت الگوي جديد بر يادگيري اجتماعي اتکا دارد در حاليکه الگوي قديمي عمدتا به فعاليتي 

: 1311ان، سند گرا متمايل است که به طور گسترده در قبال مداقه عمومي بسته بوده و فاقد ظرفيت يادگيري است) فريدم

(. در جدول زير برخي از ويژگيهاي متمايز برنامه ريزي اقليدسي و نااقليدسي از منظر برخي شاخصها آمده 232-233

 (1است.)جدول 
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 ویژگیهای متمایز برنامه ریزی اقلیدسی و نااقلیدسی -1جدول 
 برنامه ريزي نااقليدسي برنامه ريزي اقليدسي شاخص

 زمان واقعي حال آيندهزمان تجريدي  زمان

 منطقه اي  –فضاي محلي  فراملي  -ملي  فضا

 هنجاري خنثا  هنجارها و ارزشها

 تدوين راهبرد سياسي بي طرفي و کنش غير سياسي سياست

 نوآورانه محافظه کاري -تداوم وضع موجود -تخصيص منابع نوآوري و کارآفريني

 حضور جامعه مدنيتعاملي و  دستوري -غير تعاملي  بخش عمومي 

 هرمنوتيک و انتقادي پوزيتيويستي و خطي رو ش شناسي

 يادگيري اجتماعي، پسخوراند انتقادي، حافظه قوي نهادي فاقد ظرفيت يادگيري -سند گرا يادگيري

 غير خطي خطي نگرش تاريخي

 پست مدرنيسم مدرنيسم  مکتب فلسفي

 منبع: نويسنده

 

 شهری شدهفضای جغرافیایی و زمانِ  -3
جهان معاصر به شدت در حال شهري شدن است و با توجه به اينکه پارادايم غالب انتگراسيون اقتصاديِ مبادله بازاري  

و عقالنيت ابزاري بستري مناسب تر از شهر هاي معاصر نيافته است بنابراين تمام الگوهاي سکونتي ديگر از جمله الگوي 

رنشيني معاصر شده اند. اثبات اين مطلب چندان سخت نيست. فضاهاي کالبدي روستايي بيشتر مغلوب پويش عمومي شه

آداب اجتماعي و فرهنگي؛ مانند مدهاي لباس شيوه زيست، روستاها همانند ساختمانهاي مسکوني و فضاهاي عمومي آن،

کر اقتصادي و کااليي روياهاي شهري شدن و حتي کالن شهري شدن، تفآداب غذا خوردن، رسانه هاي مورد توجه،پوشيدن،

کردن هنجارهاي اجتماعي روستا و .... نشان از پيوستن به اين پويش عمومي است که الجرم باعث استحاله زمان سنتي و 

ثابت به زمان شهري مي شود. زمان يک پديده طولي و در واقع يک جريان دائمي است که ناگزير از پذيرش از فرايند تدوام 

چرخه اي هستيم. تغيير نسبي و متناقض زمان آينده باعث پيدايش ايدئولوژيهاي اتوپيايي شده در آن به صورت خطي يا 

خود را به مثابه تاريخ و قانون آن متبلور مي سازد که از يک کيهان پيدايش به يک فرجام  است. در حالي  که ناگزيري فرايند،

ي دهد. درک انسان از زمان به طور کلي به دو گونه با در حرکت است و فرايند کيهان شناختي زندگي انسان را تشکيل م

اسطوره اي انطباق داشته است: نخست درکي خطي مبتني بر آفرينش/ فرجام که در مسيحيت و اديان  –انديشه هاي ديني 

ن و ديگر الهي و همچنين ايدئولوژي هاي تاريخ گرا و انقالبي قرن نوزدهم و بيستم همچون مارکسيسم و انواع مختلف آ

ليبراليسم و تطورگراييِ مورد تاکيد در ايدئولوژي هاي روشنگرانه کامالً غالب است. باور به زمان تک خطي ايجاب مي کند 

که به نبود زمان پيش از آغاز و به پايان زمان پس از به آخر رسيدن خط باور داشته باشيم يعني موقعيت هاي بي زماني که از 

درک چرخه اي مشاهده مي شود. اين درک باور به  . اما در مقابل درک خطي از زمان،قابليت يک هستي استعاليي است

يونان باستان و چين) رابطه تکميل کننده يين اصل منفعل چرخه هاي بي پايان و تکرار شونده زمان است که در اديان آزتک،

شا خود را در چرخه هاي طبيعي مي يابد) زنانه و يانگ اصل فعال مردانه( غالب بوده است. تفکر چرخه اي احتماالً من

(. اما در دوران معاصر مفهوم متفاوتي از زمان بوجود آمده است که اين مفهوم موازي با فضايي 221 -221: 1313فکوهي،

شدن الگوي سکونت، به شدت شهري شده است. زمان شهري شده همانا روزمرگي است که بيش از هر چيز با آهنگ و 
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ان در جامعه صنعتي تبعيت مي کند. هانري لوفبور مفهوم فضا را موازي با زمان تعريف کرده و در توليد تقسيم عمومي زم

فضا را نه يک پديده طبيعي يا استعاليي بلکه يک تماميت تاريخي و يک توليد اجتماعي مي داند که از يک سو تجربه  فضا،

 (1ا) شکلحافظه تاريخي ماست و از سوي ديگر تجربه زندگي روزمره م

 

 

 

 

  

 
 

 رابطه فضایی/ مکانی در دیدگاه لوفور -1شکل 

 

 (232: 1333فکوهی،)منبع: 

 

بنابراين توليد فضا در بستر جريان متداوم زمان صورت مي گيرد و با تغيير کنشگران و ارزشها و عملکردها و ... فضاي 

انتزاعي و ديفرانسيل موازي با زمانهاي مشابه تغيير يافته اند. فضاي مطلق همان جغرافيايي نيز متاثر مي شود. فضاي مطلق،

(. گروهي فضاي مطلق را همان 1: 1323و بسيار واقعي يا تجربه اي و قائم به ذات است )مدني پور،يزيکي،فکليتي متمايز،

: 1323( يا فضاي زمينه اي)مدني پور،211: 1313فضاي طبيعي پيش از دگرگون شدنش بوسيله انسان مي دانند)فکوهي، 

(اين مفهوم Murdoch,2000: 358اليتهاي انساني است)(که در واقع مترادف با مفهوم کانتي از فضا به مثابه حجم فع21

است.ايزاک نيوتن به  موازي با زمان مطلق شيوه هاي توليد باستاني، فئوداليستي و آسيايي ) در گونه شناسي هاي مارکسي(

ونه که براي آن گمکانهايي براي خودشان،"زمان( را اشيايي واقعي مي دانست يعني نظريه فضاي مطلق شکل داد و او فضا )

. ارسطو قبل از نيوتن فضا را به ظرف تمام اشيا توصيف کرده بود. چنين برداشت مکانيکي و تجربه گرايانه از "چيزهاي ديگر

فضا الجرم با هندسه تحليلي اقليدسي بازنمايي شده است. در طول زمان به علت تغيير کنشگران و نظامهاي اجتماعي، خود 

رتب بر آن تغيير يافت و هم هستي پايدار و کيهان شناختي آن سست و متزلزل شد. نخستين به خود هم معرفت شناسي مت

مخالفتي که با فضاي مطلق صورت گرفت از جانب اليب نيتس بود که اعتقاد داشت فضا صرفاً متشکل از روابطي است ميان 

مزيست يا نظام وجود براي تمامي اشيايي نظام اشياي ه"چيزهاي بدون حجم و ذهني. اليب نيتس فضا را اينگونه مي ديد: 

. برداشت هاي نسبي به فضايي مربوط اند که صرفاً رابطه اي است ميان رويدادها يا جنبه از رويدادها  و "که همزمان اند

تيم ( همانطور که گف1: 1323ادراکي و محصول جامعه است) مدني پور،بنابراين وابسته به زمان و فرايند. اين فضا خلق شده،

از منظر لوفبور فضا يک توليد اجتماعي است و به نظر او آنچه اهميت دارد نه فضاي فيزيکي و نه فضاي ذهني است بلکه 

 (. 2() شکل211: 1313فضاي اجتماعي است که به گونه اي ديالکتيک از خالل کنش متقابل ساخته مي شود) فکوهي،

 

 

 مثلث تقابل هاي فضايي لوفور -2شکل 

 مکان حاضر

روابط دروني ميان 

موجودات، فرايندهااشياء،  

شب ساعت ها،روزمرگي،

ها مناسبتفصول، و روز،  

 محيط

 گذشته

 حافظه  تاريخي

 آینده

ضاشکل گیری پتانسیل ها در ف  
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 (211: 1313)منبع: فکوهي، 

 

تحول ديالکتيکي امر اجتماعي و فضا در جريان زمان و از رهگذر تغيير و دگرگوني در شيوه توليد و انتگراسيون غالب 

باز نمايي آن  مسبوق به ارزشها و هنجارهاي  صورت مي گيرد بنابراين مفهوم مطلقي از فضا نمي تواند دوام داشته باشد و

اجتماعي است. با توجه به بحران فراروايتها و ظهور جنبش هاي اجتماعي جديد در عصر پسامدرن مفهوم نسبي  و رابطه اي 

ر فضاي جغرافيايي بيش از پيش وابسته به بازتوليد اجتماعات محلي مي شود اين فضا در واقع فضايي ديفرانسيل است که د

زمان ديفرانسيل اتفاق مي افتد. فضاي ديفرانسيل فضايي است که در آن استفاده کنندگان در موقعيت سلطه قرار دارند. زمان 

هستي و کار است؛ فضايي براي جشن و غير کار به يک منبع تبديل شده است. اين فضا فضايي خالق براي عشق،

موقعيتي و رابطه اي است، فضايي است براي خالي،متحرک،مبهم،شده،شهواني(فضايي تکثر گراست؛ فضايي اروتيزه)است؛

 (3شکلاقليتها و مردمان حاشيه.)

  

 انتزاعي و ديفرانسيل فضاي مطلق، -3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل گيري فضاي متاخر موازي با زمان معاصر است که به شدت کوتاه، گسسته و متناقض، مبتني بر معرفت شناسي 

واجد هستي ناپايدار و به شدت شهري شده است. چرا که کل زمان معاصر هر چند که واجد  هاي مختلف و از اينرو نسبي،

ملموس آن شهري شدگي است تعبير اخير به زبان ساده اين است که تنظيم  ويژگيهاي فوق است اما تنها حقيقت کلي و

 (2و 1زمان، معلول کارکردهاي شهري است)شکل

 زمان -4شکل

فضای اجتماعی -3  

فضای طبیعی -1 فضای ذهنی -2   

فضای دیفرانسیل -3  

 ) مرحله سوم تاریخی(

فضای انتزاعی -2  

 ) مرحله دوم تاریخی(

فضای مطلق -1  

اول تاریخی() مرحله   

 زمان
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 1321منبع: پیری، 
 

 

 زمان –اقتصاد سیاسی فضا  -5شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 1321منبع، پیری، 

 

تحول فرايندهاي شهري به سمت زمان ديفرانسيل را به صورت ديالکتيکي و ساخت  1فضا و امر سیاسیلوفور در کتاب 

يابي از طريق نفي مي داند. مرکزيت حرکت و تحول، ديالکتيک ويژه خود را دارد. واقعيت شهري بدون مرکز معنايي 

ه نشانه ها و معاني را جمع مي چه يک مرکز نمادين) ککه کاال ها و اشيا را گرد هم مي آورد(،چه يک مرکز تجاري)ندارد،

چه مراکز اطالعات و تصميم گيري و غيره. اما خود را نابود مي کند زيرا به حد اشباع مي رسد، کند و همزمان مي سازد(،

خود را نابود مي کند زيرا به سوي مرکزيت ديگر مي راند و خود را نابود مي کند زيرا سبب عمل کساني مي شود که آنها را 

زمان ديفرانسيل است که  –کنند و به سوي پيرامون مي رانند. او در ادامه مي نويسد فضاي شهري معاصر يک فضا  طرد مي

اقليم خود را مي سازد. زمان و فضا در دوره زراعي به معني کنار هم قرار گرفتن گروهي از موقعيت ها بود مثالً پهنه ها،

زمان و فضا در عصر صنعتي تمايل داشته اند که وحدت و تجانس ايجاد کنند و گياهان و جانوران و اقوام انساني و غيره،ها،

به سوي تداوم و الزام بروند. زمان و فضاي دوره شهري)اکنون( ديفرانسيل هستند. شبکه ها و جريانهاي بي نهايت متفاوت 

                                                           

1- Space and The Politic  

 زمان دیفرانسیل

 زمان انتزاعی

 ............ زمان مطلق

 دوران پسامدرن دوران مدرن

1411 

 دوران پیشامدرن

 

 

1392 

 دوران پسامدرن

() زمان دیفرانسیل  

 دوران مدرن

 ) زمان انتزاعی(

 دوران پیشامدرن

زمان مطلق()  

 الگوی سکونت روستایی

کالن شهری –الگوی سکونت شهری   

شهری -الگوی سکونت روستایی   

یسمفئودالشیوه تولید   

 اقتصاد اطالعاتی

 اقتصاد صنعتی
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از کاالها و جريانهاي اطالعات، در همپوشاني و تودرتويي با يکديگر قرار مي گيرند. از راه هاي حمل و نقل گرفته تا

محصوالت گرفته تا مبادالت نشانه ها و نمادها. ديالکتيک مرکزيت يک جنبش ديفرانسيل با قدرت بسيار باال ايجاد مي کند) 

 (. 12: 1331پيري، 

 

 دالیل گذار به برنامه ریزی نااقلیدسی شهر -4
بحران توليد، "آمريکا معتقد است که بحران شهري در واقع  ديويد هاروي انديشمند جغرافيا در دانشگاه جان هاپکينز 

که در واقع بستر بازتوليد و  (Harvey, 1976: 162) مي باشد "مديريت، مصرف و بهره برداري از محيط مصنوع شهري

سرمايه، عبارت از هرگونه ذخيره ارزشي است که  کنش را تسهيل مي چرخش سرمايه را فراهم مي آورد. 

بنابراين آنچه از مفهوم فضا براي چرخش سرمايه مورد نظر است وجوه کالبدي شهر   waldstorm,2008: 1498)کند)

( مي باشد که همانطور که اشاره شد 223: 1311همانند راهها، شبکه فاضالب، پارکها و مسکن خصوصي) فوگولسونگ ، 

است. کارايي  2و طراحي پيشيني 1هندسي، تصميم سازيبيشتر فضاي اقليدسي است و سازماندهي و ترتيبات آن مسبوق به م

( که با بيشينه سازي سود بنگاهها و تمرکزگرايي فزاينده تمايز مي 9اقتصادي حد مطلوب برنامه ريزي اقليدسي است)شکل

مفهوم  با 3( و موسلي111: 1323صرافي،يابد. چنانچه هيرشمن بر ماهيت تمرکز طلب توسعة اقتصادي در فضا اعتقاد داشت)

ساز و کار عليت تراکمي بر تشديد تمرکز گرايي شهري به صورت چرخه اي تاکيد مي کند. تاکيد ايشان بر حد نهايي کارآيي 

 ]اقتصادي[ شهري با توسل بر اندازة بزرگ شهري و مقياس فضايي متروپليتن است. 

 

 کارایی اقتصادی تابعی از اندازة شهر -6شکل 

 

 

 

 

 

 

 (1333منبع: )زبردست،

 

 ,Sen,1999; Sen, 2009; Marx,1976; Harvey;1973اما با آشکار شدن محدوديتهاي عقالنيت اقتصادي)

Habermas, 1984تهديد حيات اجتماعي ،) Jacobs,1961; Andrews,2008))   و بوم شناختي

(Land,1976;Musters et al,1998; Harding,2006زمينه براي الگوي ،)  نااقليدسي و غير مهندسي  برنامه ريزي

 (:231: 1311شهري فراهم است که داليل آن به شرح  زير است)فريدمان، 

 : تفاوت ها و تنوع های منطقه ای و محلی -4-1

                                                           
1 - Policy - Making 
2 - Prior Design  
3- Mosley  

H 

 اندازه شهر
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مکاني الگوي برنامه ريزي  –مسايل و شرايط برنامه ريزي در تمام مناطق يکسان نيست بنابراين ويژگيهاي متمايز فضايي 

 غير اقليدسي است.  شهري

 :حضور فزاینده جامعه مدنی سازمان یافته -4-2

اجتماعات محلي و جامعه مدني حاکي از ايجاد فضايي دموکراتيک به منظور روييدن و رشد کنشگران و نهادهاي بخش  

شي مجزا از بازار و دولت شناخته مي شود و نق 1( و اغلب به عنوان بخش سومMercer,2003: 747خصوصي است)

( و ظرفيت واقعي افراد و سازمانهاي محلي براي چالش با ساختارهاي Roy,2007:678اساسي در گسترش حقوق مدني )

(. بنابراين جامعه مدني عبارت از تشکيل فعاالنه روابط نهادي Batterbury and Fernando, 2006:1855قدرت دارد)

بر مفهومي کثرت باورانه از جامعه  ( و دالPerkins,2009: 397از رهگذر چانه زني با حکومت)

 (. Ayers,2008:8است)

 :توجه فزاینده به فضای محلی و مناطق -4-3

فضاي ملي و فراملي که بيشتر فضاي عمل شرکتي و بوروکراسي هاي فرامتعارف است مطلوب برنامه ريزي نااقليدسي  

که مردم عادي معيشت خود را به واسطه آن نيست بلکه فضاي زندگي روزمره و تعامالت انساني و کنشگري اقتصادي 

 تحصيل مي کنند بسيار مورد توجه است.

 :توزیع گسترده ریسک -4-4

 ,Silver and Arrighi,2010, Harvey ,2012ريسک سرمايه گذاري ناشي از بحران مرسوم انباشت مازاد) 

Schneider,2010, Marx,1976, Harvey;1973 )   است که در ادبيات اقتصاد سياسي مارکسيستي شهر و از طرف

انديشمنداني همچون ديويد هاروي، ادموند پريچلي و مانوئل کاستلز و .... بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با الگوي 

ل در تسهيم فعال برنامه ريزي نااقليدسي عناصر مختلف شهر و همچنين منتفع شوندگان نهايي از توسعه فضايي مشارکتي فعا

 ريسک و بحرانهاي ادواري سرمايه دارند. 

 ظرفیت تجربه اجتماعی:  -4-5

با خوانشي متمايز از فضاي (. Harris,2003:2540مردم، سرمايه و اطالعات است ) شهر محل تالقي جريانهاي کاال،

صورت نمي گيرد بلکه با حضور فعال شهري سازماندهي و برنامه ريزي آن صرفا به منزله ابزاري براي کارايي اقتصادي 

کنشگران در فرايند برنامه ريزي، تحليل، سياستگذاري و اجرا اجتماع محلي محور برنامه ريزي شهري قرار مي گيرد که  

 شناخت فرهنگي، سياسي و اقتصادي براي تعامل مناسب با اين اجتماعات است.   تعميق تجربه به منزله

 : کنش های دموکراتیک -4-6

ده اي معتقدند که توسعه دموکراسي از رهگذر چالشها و تنشهاي سازنده بين دولت و جامعه مدني اتفاق مي ع

(. کنش هاي دموکراتيک و تعهد فعال به واکاوي و انتقاد از مهمترين پايه هاي الگوي نااقليدسي Ayers,2008: 9افتد)

 برنامه ريزي شهري هستند.

                                                           

1-Third sector 
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 نتیجه گیری -5
اجتماعي متنوع و متکثري است که  –الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري مسبوق به تحوالت فرهنگي و اقتصادي 

در بستر فضا، مکان و زمانِ به شدت شهري شده معاصر مجال ظهور و بروز يافته است. اين الگو مبتني بر شاخص هايي 

ازي صرف و محدود از واقعيت هاي گسترده و کيفي فضاهاي بر اساس پيش بيني و مدلس 1کمي همانند تصميم سازي شهري

و مدرن که بستر تعريف  3بر بحران فراروايتهاي کالن 2شهري به گستردگي متروپليتن نيست بلکه همانند انديشه پست مدرن

صميم فضا، مکان و زمان بوده است متکي است. بنابراين معطوف الگويي غير مهندسي از برنامه ريزي شهري است که ت

سازي و طرح هاي شهري را با دخالت و مشارکت اجتماعات محلي و شهروندان پيش مي برد. در اين فرايند الگوي سلسله 

مراتبي و از باال به پايين که همراه و موازي با الگوي اقليدسي برنامه ريزي است جاي خود را به الگوي شبکه اي و از پايين 

آمده است الگوي برنامه ريزي نااقليدسي در تقابل با الگوي اقليدسي به شدت  1شماره  به باال مي دهد. همچنانکه در جدول

نوآورانه و مبتني بر روش شناسي هرمنوتيک و انتقادي است همچنين فضاي کنشگري و برنامه ريزي الگوي اخير منطقه اي 

تنظيم کاربريها موکول به درگيرشدگي  و محلي است. بنابراين چنين به نظر مي رسد که برنامه ريزي ساخت فضايي شهر و

محالت شهري و مسبوق به فرهنگ است. از همين روست که الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري به شدت هنجاري و 

ايراني  –مبتني بر ارزشهاست. با توجه به دغدغه  خاطر و تاملي که درباره حفظ و صيانت از الگوهاي شهرسازي اسالمي 

ه به الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري مي تواند جايگزين مناسبي براي طرحهاي توسعه شهري جامع وجود دارد توج

و تفصيلي شود که عمدتا با رويکرد هندسه اقليدسي فاقد نگرش ارزش مدار و هنجاري بوده اند. همچنين الگوي برنامه 

و جامعه يا اصالت کنش در برابر اصالت  ساختار است. ريزي نااقليدسي راه حلي براي مسئله ديرين و قديمي تقابل فرد 

بسياري از مکاتب علوم اجتماعي همانند نوکارکردگرايي، کارکردگرايي ساختاري، نظريه انتخاب عقالني، مکتب کنش متقابل 

ا برخي از نمادين و تا حدودي نظريه ساختاربندي گيدنز تحليل خود را از کنش آغاز مي کند و به فرد اصالت مي بخشد ام

مکاتب همانند مارکسيسم ساختارگرا و يا پساساختارگرايي يا پست مدرنيسم معطوف به ساختار است و اصالت را به جامعه 

مي بخشد. با توجه به هنجاري بودن الگوي نااقليدسي برنامه ريزي و توجه به اجتماعات محلي نوعي حرکت بين ساختار و 

 ديگر اين الگو هم معطوف به فرد و هم معطوف به جامعه است.    کنش را بازنمايي مي کند. به عبارت

  

                                                           
1- City Decision Making 

با پيشتازي فکري  1321به جاي انديشه پست مدرن تامل مي کنم(  از اواخر دهه  "مکتب پست مدرن"انديشه پست مدرن ) در اطالق  نام  -2

فيلسوفاني همچون نيچه، ميشل فوکو، ليوتار، فردريک جيمسون، هاروي، چارلز جنکس، ايهاب حسن و ... مطرح شده است. اين انديشه موازي با 

     جامعه پسا صنعتي و انباشت منعطف پسافورديسم است
3 - Grand narrative  
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 فهرست منابع   

نظام شهري (، تبيين علمي حکمروايي مطلوب و کارايي ارتباطي شهر؛ مطالعه موردي:1331پيري عيسي) -

دانشگاه تبريزاستان آذربايجان شرقي، پايان نامه دکتري رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري،

 معماري، و شهرسازي تحقيقاتي و مطالعاتي مرکز انتشارات شهر، اندازه ،(1313)  اسفنديار زبردست -

 شهرسازي و مسکن وزارت

(، الگوي نا اقليدسي در برنامه ريزي، ترجمه عارف اقوامي مقدم، در مجموعه مقاالت 1311فريدمان جان ) -

 نظريه برنامه ريزي شهري، انتشارات آذرخش

 اول چاپ ني، نشر شهري، شناسي انسان ،(1313)ناصر فکوهي، -

(، برنامه ريزي شهر سرمايه داري، ترجمه عارف اقوامي مقدم، در مجموعه مقاالت 1311فوگولسونگ)  -

 نظريه برنامه ريزي شهري، انتشارات آذرخش

 فرهاد ترجمه مکاني، و اجتماعي فرايندي بر شهري؛نگرشي فضاي طراحي ،(1323)علي پور، مدني -

 اول چاپ شهري، ريزي برنامه و پردازش شرکت انتشارات مرتضايي،

- Andrews R.( 2008), Civic Engagement, Ethnic Heterogeneity and social capital in urban 

areas: evidence from England, urban affairs review, Vol.44, No.3,pp: 428- 440 

- Ayers A.J. (2008), “ we all know a democracy when we see one”(neo)liberal orthodoxy in 

the democratization and good governance project, Policy and society, No.27,pp: 1-13 

- Batterbury S.P.j. and Fernando j.L.(2006), Rescaling governance and the impacts of political 

and environmental decentralization: an introduction, World  

development,Vol.34,No.11,pp:1851-1863 

- Jacobs J (1961), the death and life of great American cities, New York 

- Harding R. (2006), ecologically sustainable development: origins, implementation and 

challenges, Desalination, No.187, pp: 229- 239 

- Harris N. (2003), Globalization and the management of cities, Economic and political 

weekly, No.38,pp: 2535-2543 

- Harvey, D., (1973), Social Justice and City, Oxford Press. 

- Harvey, D., (2012), The enigma of capital, and the crises of capitalism, profil Books  

-  Habermas,J., (1984), On Reconstruction of Historical Materialism, tr. By Shapiro, 

Heinemann, London 

- Land B.(1976), our  common future, report to UN   

- Mercer C. (2003), Performing partnership: civil society and the illusions of good governance 

in Tanzania, Political geography, No.22,pp: 741- 763 

- Murdoch J (1998), The spaces of actor- network theory, Geoforum,Vol.29,No.4. 

- Musters C.G.M., De Graaf H.J., Ter Keurs W.J.(1998), Defining socio- environmental 

systems for sustainable development, Ecological economic, No.26 

- Perkins H.A.(2009), Out from the (green) shadow? Neoliberal hegemony through the market 

logic of shared urban environmental governance, Political geography,No.28,pp:395- 405 



 

12 

 

- Roy I. (2008), Civil society and good governance : (Re)conceptualizing the interface, World 

development,Vol.36,No.4,pp: 677-705 

- Sen A. (1999), Development as freedom, Oxford university press 

- Sen A. (2009), The Idea of Justice, Penguin Books 

- Silver B. I., and Arrighi G., (2011), The end of long twentieth century, in the roots of global 

financial meltdown, New York university press 

- Walstrom C. Svendsen G. Lind H. (2008), On the capitalization and cultivation of social 

capital: towards a neo- capital general science? socio- economics, No.37,pp: 1495-1514 

 

 

 

 

 

 


