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 چکیده
منجر  تواند یمختلف آنها م یها نکردن جنبه دیو تحد میعدم توجه به مفاه یو به تبع آن در مطالعات منظر شهر یا در هر مطالعه
منجر به  تواند یم ها، یشیاند یاز فلسف کیصرف بر هر  دیاست که تأک نیگردد. آنچه که مسلم است، ا حیناصح یها به برداشت
فضا  ی نهیکه در زم یا و به تبع آن هر مطالعه یالزم است تا هر علم انیم نیدر ا یباشد. ول فضادر مطالعات مربوط به  یسردرگم
بر رفتار اثر  تواند یم طیاز مح ی. فضا به عنوان بخشندیخاص خود را برگز یشیاند یخود فلسف ی طهیبسته به ح رد،یگ یانجام م

که در  ی. در صورتدینما قیرا تشو ییو رفتارها فیرا تضع ییرفتارها یعنیداشته باشد.  یا کننده گذارد و نسبت به رفتار نقش کنترل
 تر یو قطع تر میمستق اریفضا بر رفتار بس ریرا فراهم آورد. لذا تأث تیّفعّال کیعدم امکان  ایتنها امکان  تواند یفضا م ها، تیّمورد فعّال

 ییآن فضا دهد، یآن مورد مطالعه و کنکاش قرار م یریرپذیرا از بعد تصو یکه منظر شهر ییها در پژوهش انیم نی. در اباشد یم
در آن  زیفضا ن گرید یها شهروندان در شهر است. هر چند که گونه یادراک -یا رابطه یمد نظر است که، عمدتاً مربوط به فضا

 ازهایکه در ارتباط با ن ییایجغراف -یوجود یفضا ایاست،  یادراک یشرط فضا شیکه پ یروزمره و عمل یهستند، مانند فضا لیدخ
 یفضا انیو در پا دهد یم وندیرا به هم پ ییو عمل بازنما شهیکه اند یزیر معمارانه و برنامه یفضا ایشهروندان است،  یها و تجربه
 ی مقوله بهبعد  کیصرفاً از  توان ینم کهنی. آنچه مسلم است اکنند یفضاها عمل م نیا یبرا یا هیکه به عنوان پا یو انتزاع یشناخت
 در نظر گرفت. یا مختلف را در هر مطالعه یها ابعاد و جنبه دیو با ستیفضا نگر
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 مقدمه .1

منظر مفهومی فازی و متغیر استت کته بستته بته     
ای که در آن بکار گرفته و مورد استفاده  ی مطالعه حوزه

توانتد معنتی متفتاوتی را بتا ختود       شود، می قرار داده می
هتا و   . توصتیف (Misthos, 2017: 60)داشته باشتد  
(، 1375هتای لغتت معتتین )   هتایی کته فرهنتت    تعریتف 

(Chambers dictionary, 2003)  و(Webster 

dictionary, 1994) ی منظتتتر ارایتتته  بتتترای وا ه
اندازی کته در   اند، عبارت است از: محدوده و چشم کرده

شتتود،  ی معتتین دیتتده متتی یتتک نگتتاه و از یتتک نقطتته
و بازنمایی یتک   های قابل مشاهده یک محدوده ویژگی

(، 2000) 1تصویر یا نقاشی. همچنین انجمن منظر اروپتا 
شتود و   ای که توسط افراد ادراک متی  محدوده»منظر را 
 «ی تعامل بتین عوامتل یبیعتی و انستانی استت      نتیجه

کند. منظتر بته یکتی از مفتاهیم کلیتدی در       تعریف می
مطالعات شهری، محیطی، فرهنگی و اجتمتاعی تبتدیل   

هتایی کته در مطالعتات شتهری      ر ارزیابیشده است و د
گیترد، منظتر بتا محتیط، مفتاهیمی یک ارچته        انجام می

هستند، چرا که منظر همان محیط ادراک شتده توستط   
. اهمیت (Gavrilidis, 2016: 156)شهروندان است 

مفهوم منظر از آنجایی است که بدانیم، منظر شهری بر 
و  هتای شتهری تتأثیر داشتته     کیفیت زندگی در محتیط 

شهروندان همواره نحوه و چگونگی منظر شتهری را در  
. بتر  (Mirza, 2015: 1)کنند  زندگی خود احساس می

اساس اصول انجمن منظر اروپا، دو نوع منظر یبیعتی و  
انسانی وجود دارد، که در نتوع دوم، منظتر شتهری بته     

 European Landscape)عنوان نمتود بتارز استت    

Convention, 2000) . آن استت  مشتخ   آنچته 

 ی و بازتاب دهنده محمل شهری، منظر و شهر که است
منظتر   درستت  درک استت.  شتهری  مختلف های کنش
 -عینتی »شده  شناخته دوگانه از رهایی مستلزم شهری
 عنوان به منظر اند شده باعث دوگانگی این است. «ذهن

 تتا  دیگتر،  ستوی  از یا و شود فرض واقعیت مسلم یک

 منظتر  کته  آن حتال  شتود. داده  تقلیل تزئینی امر یک

                                                 
1 - European Landscape Convention 

 جامعته چگونته   آن متردم  که است آن نمایانگر شهرها

 به .اند ساخته چگونه و اند کرده رفتار چگونه اند، اندیشیده
 بته  نهایتت  در که است فرایندی شهری منظر عبارتی،

شتود )شتیعه و    متی  تولید اجتماعی محصول عنوان یک
های مختلفی  مطالعات و پژوهش (.85: 1396همکاران، 
ای  اند هر یک از جنبته  ی منظر انجام گرفته که در زمینه

منظر را اعم از یبیعتی یتا انستانی کته منظتر شتهری       
ی آن است، مورد مطالعته و   ی بارز و تکامل یافته نمونه

اند. در ایتن میتان برختی از مطالعتات      کنکاش قرار داده
تری کته منظتر در   ی منظر و بس منظر بر روابط و زمینه

هتا   اند که در این پژوهش گیرد، توجه کرده آن شکل می
 ,Shojaeivand)انداز است  منظر عمدتاً به معنی چشم

2019: Malkinson, 2018; Inkoom, 2018; 

Wang, 2018; García-Martín, 2016; 

Sowiſska, 2016) هتای   . در برخی دیگر از پتژوهش
ی  ظر در ارتباط با توسعهانداز و من انجام گرفته، نیز چشم

های زیست محیطی مورد مطالعته قترار    پایدار و اولویت
 ,Broto, 2017; Phondani et al)استت    گرفتته 

2016; Pandolfini, 2016; Supriatna, 

2016; Chang, 2015) ،پژوهشتتگران مختلفتتی  .
تالش برای حل مشکالت و مستایل شتهری از نقطته    

ریتزی شتهری،    برنامته  نظر منظر را امری مهم در علوم
.  (Li et al, 2017)اند اکولو ی و جغرافیا معرفی کرده

منظتتر بتته عنتتوان مفهتتومی انعطتتاف پتتذیر استتت و در 
های مختلف، معتانی متفتاوتی را دارد. بته عنتوان      حوزه

 "محلتتی بتترای دیتتدن"مثتتال در جغرافیتتا بتته معنتتی  
(Cosgrove, 1984)  بخشی از محیط "و در معماری

 "نیم در یتک زمتان در آن قترار بگیتریم    تتوا  که ما می
(Bell, 2001: 133)  و در مطالعتتات منظتتر کتته بتتر

محیط دریافت "گردد منظر را  ی بصری تأکید می تجربه
 (Appleton, 1980: 14) "شتتده از راه بصتتری 

در شهرهای حال حاضر منظتر شتهری    کنند. تعریف می
به دلیل عوامل درونی و بیرونی همواره با چالش روبترو  

 ,Waldheim)بوده و در معرض تغییر و تحول استت  

ی  و بتدلیل چالشتی کته همتراه توستعه      (219 :2012
ریتزان و متولیتان امتر منظتر      منظر شهری است، برنامه
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ی پایدار منظر شتهری   شهری در پی ایجاد بستر توسعه
. منظر شهری بته  (Cilliers, 2014: 261) باشند می

صتاویر، افکتار و   شتود کته ت   عنوان امری جامع تلقی می
گیترد   گیرد و در فضا و زمان قترار متی   معانی را در برمی

(Kara, 2013: 289).    ارزیابی کیفیت منظتر شتهری
گیرد و بستتگی   بر اساس رویکردهای متفاوتی انجام می

های بکار گرفتته شتده دارد. چنانچته منظتر      به شاخ 
شهری به بازنمایی محیط ادراک شده ب تردازد، ارزیتابی   

منظر شتهری بتر استاس ادراک بصتری استت.       کیفیت
سنجش ادراک در منظر شهری امری مشتکل استت و   

گیترد. بنتابراین ارزیتابی     های مختلفی را در بر می فرض
کیفیت منظر شتهری بتر استاس ادراک، امتری ذهنتی      
است. با این اوصاف منظر شهری به عنتوان منبعتی در   

شتود کته توستط شتهروندان استتفاده و       نظر گرفته می
شود و کیفیت این منبع همواره مورد توجه  بکارگرفته می

بوده و مهم است. بر خالف برخی از منابع ختام، منظتر   
تواند به منظور عرضه به شهروندان با توجته   شهری می

به نیازهای آنها، مدیریت شود. همتواره محققتان ادراک   
شهروندان نسبت به منظر شهری یا اجزای آن را متورد  

دهند و نتایج بدست آمده از مطالعات در  یمطالعه قرار م
شود  های مربوط به منظر شهری لحاظ می گیری تصمیم
(Gavrilidis, 2016: 157).  

با توجه به اینکه منظر شتهری و در کنتار آن امتر    
تصویرپذیری که مرتبط با آن است به عنوان امری مهم 

رسد کته   در مطالعات شهری و رفتاری است. به نظر می
های مترتبط بتا منظتر     در این زمینه، الزم است تا مقوله
انتد، تحدیتد و مشتخ      شهری که در مواقعی غتام  

ها، فضا و مسایل مرتبط بتا   ی این مقوله گردند. از جمله
توانتد قابتل    آن است که در عین حال که برای همه می

فهم باشد، ولی افراد مختلف احتماالً دیدگاه مشترکی را 
نسبت به آن نداشته باشند. بر ایتن استاس هتدف ایتن     

ی بکتارگیری و   مقاله، ارایه مفهوم فضا، تحدید و نحتوه 
شتهری  نگرش بته آن در مطالعتات مربتوط بته منظتر      

تصویرپذیر است. و در پی پاسخ به این ستؤاالت استت   
چتته  -2گیتترد   فضتتا چگونتته شتتکل متتی   -1کتته: 

 -3هتایی در متورد فضتا وجتود دارد  و      اندیشتی  فلسفی
منظور از فضا در مطالعتات منظتر شتهری تصتویرپذیر     

 چیست 

 روش تحقیق .2

 موضوع ماهیت و اهداف به توجه با پژوهش روش
هتتا اشتتاره دارد  آوری داد بتته جمتتعشتتود و  متتی تنظتتیم

(Ghanbari & Shojaeivand, 2017: 306)  از
ی  ی فضتا و نحتوه   مطالعته آنجایی که هدف این مقاله، 

بکارگیری و نگرش به آن در مطالعات مربوط به منظتر  
پژوهش از نوع بنیتادی استت.    شهری تصویرپذیر است،

و ای  ی کتابخانته  هتا از روش مطالعته   آوری داده در جمع
بررسی استنادی استتفاده شتده و درپایتان بته صتورت       

گیری پرداخته شده است. از آنجتایی   استنتاجی به نتیجه
ی فضتا را در   که این پژوهش در پی آن است تا مقولته 

مطالعات منظر شهری تصویرپذیر تدقیق نماید، در ابتتدا  
ی ماهیت و مفهوم فضتا پرداختته شتده و در     به مطالعه

نظتران حتوزه    فضا از دیتد صتاح    گیری ادامه به شکل
شناستی و انتواع    پرداخته شده است. همچنین به هستی

هایی که نسبت به فضا وجود دارد مطرح  فلسفی اندیشی
بنتدی فضتای ادوارد    شده است. در ادامه به ارایه تقستی 

 های گونه از ای بندی پرداخته شده است، رلف دسته رلف
 نتوع  کند که هر دهد و بیان می می را ارائه فضا مختلف
 ایتن  از یکی در دقیق کامالً صورت به فضایی ی تجربه
گیرد. همچنین بته منظتور درک بهتتر     می قرار ها دسته

فضا، آن را در کنار مفاهیمی همچون؛ فضای فیزیکی و 
اجتمتاعی؛ فضتای واقعتی و ذهنتی؛ فضتای انتزاعتی و       

 ایم. انضمامی؛ فضا و مکان و فضا و زمان بکار گرفته

 قیتحق یها افتهی .3

 و مفهوم فضا یشناس تیماه .3-1

 یِدیت مختلتف، موضتوع کل   یهتا  بته شتکل   فضا،
است کته   یا وا ه نی. فضا احتماالً پراستنادتراستیجغراف
بختش داده استت.    وحتدت  یو کتانون  تیت هو ایبه جغراف
و  کنتد  یرا مطالعته مت   یزندگ یشناس ستیکه ز یدرحال
صراحت استت،   نیفاقد ا ایجامعه را، جغراف یشناس جامعه
 یرا به جتا   نیبر زم رکزوا ه تم نیا  یشناس شهیر رایز
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 یاوصتاف، تتالش بترا    نیت . بتا ا ردیت گ یفضا فرض مت 
وا ه  نیت بته ا  ییعلم فضتا  ی به مثابه ایجغراف فیبازتعر
 نیت که انتقادها بته ا  یو درحال بخشد، یم ژهیو یگاهیجا
امتا   کننتد،  یمت  شتنهاد یرا پ لیبتد  یهتا  افتیره دگاهید

محققتان   نی. بنتابرا کننتد  یمت  دیت همچنان بر فضتا تأک 
وا ه مرتبتاً   نیت هتر دو از ا  یعت یو یب یانستان  یایجغراف

 یاند و بترا  آن عاجز مانده فیاما از تعر کنند، یاستفاده م
که فاقد هرگونته   رسد یآنچنان متنوع به نظر م یاریبس

از  یکتتی (.5: 1396استتت )التتدن،  یصتتراحت ستتودمند
 خیو تتار  اریبست  یفضا کاربردها فیتعر یدشوار لیدال
مترتبط بتا    یهتا  از رشتته  یاریآن است. بست  ی دهیچیپ

به  دنیشیاند یها را در چگونگ در گذشته تفاوت ایجغراف
 ریاز انستجام بته ختط ست     یزانت یم دنیبخشت  یفضا برا
. هتر جتا فضتا    گرفتنتد  یمت  دهیموضوع ناد نیا یمفهوم
 نیا شود، یبهتر، مسلم فرض م انیبه ب دیشا ای ف،یتعر
بته   کیت رپروبلماتیغ یوجود دارد کته بته شتکل    شیگرا
که  یمکان ایدر آن وجود دارند  زهایکه چ یظرف ی مثابه
 (.5شتود )همتان:    فیت تعر دهنتد  یدر آن رخ م دادهایرو

هتر   یریقبتل از بکتارگ   نکته؛ یآنچه که مستلم استت ا  
در  تواند یکه م یالزم است تا ابهامات و تناقضات یا وا ه

 یا امر در متورد وا ه  نیمورد آن وا ه باشد، رفع گردد. ا
 ییتعدد معنا یاست چرا که دارا شتریب«  فضا»همچون 

 یکم نوزده معنت  آکسفورد دست یسیاست. فرهن  انگل
موارد  نیبه ا توان یکه از جمله م آورد یوا ه م نیا یبرا

در آن وجتود   ایکته اشت   وستته یپ یا گستره»اشاره کرد: 
منطقته کته    کیاز  یمقدار» ،«کنند یدارند و حرکت م

 یهدف خاصت  یبرا ای «کند یآن را اشغال م یخاصّ زیچ
نقتاط و   انیت م ی فاصتله »، «گرفته شده است اریدر اخت
 نیت درک مشتترک از ا  ی دهنده ننشا یمعان نیا ،«ایاش

مفهتوم استت    نیت ا یدگیچیپ رگریتصو نیوا ه و همچن
مفهوم فضا، به صورت  ایدر جغراف (.5: 1392 پور، ی)مدن
فردکورت شفر   ی ، با مقاله1950 ی از دهه باًیتقر ،یعلم

 ییایت جغراف اتیت وارد ادب ایدر جغراف ییدر مورد استثناگرا
 یو برخ دانند یم یمفهوم اساس کیفضا را  یا شد. عده
 یمفهوم واحد یکه دارا دانند یم یفلسف یا آن را کلمه

مفهتوم   دانانیت (. جغراف286: 1386 ،یی)شتکو  باشد ینم

که  یعییب یفضا -1: برند یفضا را به دو صورت بکار م
 یاجتماع یفضا -2حاکم است؛ و  یعییب نیبر آن قوان
استت و از   یانستان  یهتا  تیّت کتارکرد فعال  ی جته یکه نت
 یفضتا  ا،ی. در علم جغرافکند یم تیّتبع یاجتماع نیقوان
بته   افتته ی رییت تغ یعت ییب ینتدها یشامل فرا ،ییایجغراف
 میو تقستت دیتتتول یاجتمتتاع طیانستتان، شتترا ی لهیوستت
. در واقتع  باشتد  یکتل  منتتظم مت    کیت کار در  یاجتماع
استت کته بته     نیاز سطح زم یبخش ،ییایجغراف یفضا

. از دیت آ یبه وجود م یو اجتماع یماد ی هیهمراه درونما
 ی و همتته عتتتیشتتامل یب ییایتتجغراف یرو، فضتتا نیتتا

 یازهتا یبتا ن  میبطتور مستتق   توانتد  یمت است که  یمنابع
 نیاز ستطح زمت   یدیت جد ی برخورد کند و چهره یانسان

 ی حتوزه  کیت  ،ییایت جغراف یکته فضتا   نسانیبسازد. بد
 یو ساختار اجتماع یعییب طیاست که از شرا یستگاهیز

از  ،ییایت جغراف یفضتا  ی. به عبارتردیگ یجامعه شکل م
 نیمت از ستطح ز  یدر بخشت  ینیع یها تیمجموعه واقع
)همتان:   ردیپذ یم ریتأث یخاصّ طیو از شرا دیآ یبوجود م
(، 1386) ییمختلف و از آن جمله شتکو  نیمحقق (.118

 ییایت جغراف یفضتا  کننتد،  یمت  فیتعر نیچن نیفضا را ا
هتا در ارتبتاط بتا     انستان  لهیاستت کته بته وست     ییفضا
آنهتا بته شتدت     یازهتا یو بر استاس ن  یفکر یها نظام

قابل ستکونت،   یو مشتمل است بر فضا شود یادراک م
 یاجتماع یزندگ یندسازمان ب ،یعییب طیکه شرا ییجا
کته مجموعته    ینت یاست ع ییسازد و فضا یم سریرا م

روابتتط در  نیتت. اگتردد  یروابتط و مناستتبات متحتول متت  
.  ابتد ی یاستتقرار مت   نیدر سطح زم یعنی ینیچارچوب مع
انستان از جهتان،    یاساست  یهتا  یاز آگتاه  یفضا بازتاب
 طیاو با مح یاراد یها یو وابستگ یاو از زندگ اتیتجرب
فرهن  ختاص   یمنحصر بفرد برا یباشد. فضا یخود م
ختاص را بته    یهتا  فرهن  اتیو در واقع تجرب باشد یم
 رییانسان در حال تغ ماتی. فضا با تصمگذارد یم شینما

 ،یی)شتکو  ابدی یم تینیع یانسان یریگ میاست و با تصم
بتتته تعتتتداد   یهتتتارو دیتتتویاز نظتتتر د (. 300: 1386

 ی، فضتاها  یاجتمتاع  یندهایو فرا یانسان یعملکردها
متتردم در  ،ییعلتتم فضتا  دگاهیت وجتتود دارد. در د ینستب 
 کیت  ی و فضا، به منزله کنند یم یزندگ ینسب یفضاها
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ستتاخت  ایتتانستتان  ی از واکتتنش عمتتده ،یثتتانو دهیتتپد
کاستتل، در اثتر   . مانوئتل  ابتد ی یمت  تیموجود یاجتماع

 فیت (، از فضا، تعریارزشمند خود با عنوان )مسائل شهر
 یماد دیتول کی: فضا دهد یارائه م نیچن نیا یریو تفس

 ریستا  نیاستت. در بت   یعوامتل متاد   ریدر ارتباط با ستا 
عوامل، خود انسان، قرار گرفته است که در داخل روابط 

 یاعبه فضا، فرم، کارکرد و اعتبتار اجتمت   ژه،یو یاجتماع
 یینتدها یهتا و فرا  معرف قیبخشد. فضا، تنها از یر یم

و تنهتا از   شتود  یکه آن را به وجود آورده اند شناخته مت 
. از نظتر  ابتد ی یمت  تیموجود ییافتراق فضا قییر نیا

 ،یدیت و روابتط تول  دیت عامتل تول  کتال، یراد دانانیجغراف
(. 286)همتان:   شود یمحسوب م ییاساس سازمان فضا

کته   دهتد  یمفهوم فضا نشان مت  یو فلسف یعلم یبررس
فضا  یاست. درک تجرب ینیتا ع یذهن یامر شتریفضا ب
 ی نبتوده، بلکته رابطته    ءیکه فضا، خود ش کند یم دییتأ
 ی. از یرفت استت یتتابش اش  ایت  ایظرف اش ای ا،یاش انیم
 یکه فضتا  یزمان ،یدارشناسیپد رینظ ییها دگاهید گرید

مفهتوم فضتا و ختا را دو     کنتد،  یمت  رحرا مطت  یرفتار
اتفتاق   یدر واقع خا زمتان  کند؛ یم فیجدا تعر ی مقوله
 یوجود نداشته باشد ولت  یمرجع سنجش چیکه ه افتد یم

که خود آن  یاست درحال ینقاط مرجع نیفضا شامل چن
 یو فلستف  یمختلف علم یها . فضا در رشتهستینقاط ن
 ییکته گتاه معنتا    ردیت گ یبه خود م یمتفاوت یرهایتفس

تفتاوت   نیمهمتتر  یول کنند یم دایپ گریکدیمتناق  با 
بودن آن نسبت  یبا مکان، انتزاع سهیمفهوم فضا در مقا
معنا که مکتان نستبت بته فضتا      نیبه مکان است، به ا

و  یمحتل، ختال   ی جنبه شتریفضا ب یعنیتر است،  خاص
برقترار کترد و    توان یبا آن نم یدارد و ارتباط خاص یته
 یاستت، ولت   یزیت وجود چ یبرا یا و گستره محلفقط 

 زیت ن یانسان یها و ارزش ها یژگیمکان عالوه بر آن با و
 - 29: 1394 ،یدیشتده استت )فالحتت و شته     ختهیآم
28.) 

 نظران صاحب دیفضا از د یریگ شکل .3-2

 نیاولتت فیتتشتتک، مانوئتتل کاستتتلز، در رد بتتدون
 اتیتترا وارد ادب یستتاخت دگاهیتتاستتت کتته د یمحققتتان

، بتا  1977مهم را در سال  نیکرده است. او ا ییایجغراف
( مطترح ستاخته   یانتشار کتاب پر ارزش )مسائل شتهر 

 ک ارچته یفضتا، بختش    ی هیت است. از نظر کاستلز، نظر
از  استتتلز،ک ه،یتتنظر نیت استتت. در ا یاجتمتتاع ی هیت نظر

 دیتول یها وهیو عوامل سازنده ش دیتول یها وهیمفهوم ش
ارائته   ینامدار فرانسو لسوفیآلتوسر ف یکه از یرف لوئ
 ی . درجهت فضا، به مثابته ردیگ یمدد م اریشده است بس

الزم استت.   ،یاز مجموعته ستاخت اجتمتاع    ریت تعب کی
 ،ینظتام اقتصتاد   طیشرا  ؛یعنیفضا  یریگ عوامل شکل
 نیتتا یونتتدهایو پ ،یکیدئولو یتتنظتتام ا ،یاستتینظتتام س
از  یناش یاجتماع یعملکردها نیگانه، همچن عوامل سه
 ی گردد. از نظر کاستلز، در جامعته  نییتب یآنها، به روشن

 یاساس ستازمانده  ،یتسلط نظام اقتصاد ،یدار هیسرما
 ،یدار هیدر نظتام سترما   را،یت ز کنتد  یم نییرا تع ییفضا

 یهتتا تیتتفعال ینتتیگز نمکتتا شتتتر،یستتود ب یجستتتجو
کتتاال، ختتدمات، حمتتل و نقتتل و   داتیتتتول ،یاقتصتتاد

 نیو ا ردیگ یصورت م یا ژهیو یها ارتبایات، در مکان
را بتر عهتده    ییفضتا  یسازمانده ،یاقتصاد یها تیفعال
 قیت فضتا را از یر  یستازمانده  ،یاسی. نظام سرندیگ یم

و سترکوب بته    یستاز  گانته یمقتررات،   نیسلطه و تدو
از  یبتا شتبکه ا   ،یکیدئولو یت و نظام ا رساند یانجام م

بته فضتا سرشتت     ،یکیدئولو یت ا ی هیت نمادها، با دورنما
 (.287: 1386 ،ییبخشد )شکو یخاص م

از مکت   یمعروف فرانسو لسوفیلوفور ، ف یهانر
. از دانتد  یمت  یاسیمفهوم س کیمفهوم فضا را  کال،یراد

و  یدئولو یت موضوع جتدا از ا  کی تواند ینظر او، فضا نم
و  یاست یفضا، همواره به صورت س را،یباشد. ز استیس ای

است و  یاجتماع دیتول کی. فضا کند یعمل م یراهبرد
 ی است. در جامعه یتجار یکاالها دیتول مثلفضا  دیتول
 شتتر یبه سود ب یابیفضا، جهت دست دیتول ،یدار هیسرما
مختلتف   یفضتاها  دیت لوفتور، بته تول   یباشد. هتانر  یم
 دی( ، تولکیزیف ی)فضا کیمتر یفضا دی: تولشدیاند یم
 ی( و فضتا دیت بازتول ی)روابتط اجتمتاع   یاجتمتاع  یفضا

کار( . از نظر او ، در یول زمتان،   می)تقس یدیروابط تول
 دیت تول گریکتد یانواع مختلف فضا، بطور مدام به دنبتال  
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روزمتره، ستطح تمتدن و     یفضا، زندگ دیو تول شوند یم
(. لوفور با 298کند )همان:  یم  یرا تخر ستیز طیمح
 یا است، آن را رابطه یاجتماع یا فضا رابطه نکهیا انیب
 نیت . بتر ا ردوجتود دا  تیت که در ذات روابط مالک داند یم

 ایت  یاجتمتاع  یفضتا  ی چندگانته  تیاساس، شاهد ظرف
 ن،یبتود؛ بنتابرا   میفضتا ختواه   یو متاد  یصور تیواقع

 نی. اشود یم عتریبا بسط آن وس یاجتماع یمفهوم فضا
فراتتر از آن   یرخنه کرده و حت دیتول ی مفهوم به مقوله
 شتتود یمتت لیآن تبتتد یاز محتتتوا یاساستت یبتته بخشتت
 (.6: 1397 ان،وند و همکار ی)شجاع

 ی وستته یپ نتد یفضا بته زعتم لوفتوِر در مرکتز فرا    
قرار دارد که متضمن مبارزه بتر ستر    یخیو تار یاجتماع
 توان یفضا را م خیاو از تار لیهاست. تحل و ارزش یمعان

 دیت متفتاوت تول  یهتا  وهیدرک کرد که ش یندیبسان فرا
. از دید او هتر  کنند یم دیخاص خود را در آن تول یفضا
را تولیتتد  یمحیطتت یاجتمتتاع یستتازماندهاز  یا شتتیوه
استت کته ایتن     یا یکته پیامتد روابتط اجتمتاع     کند یم

در اختیتار دارد. جامعته بتا     یاجتماع یسازمانده ی شیوه
مطابق با ماهیت خاص ختودش، نته تنهتا     یتولید فضای
متمتایز را بته ختود     ی اشکال ساخته شتده  یشکل ماد

 یضتای بلکه ختودش را نیتز بتا تولیتد چنتین ف      گیرد یم
است  یروابط اجتماع ی . فضا هم واسطهکند یبازتولید م
را  یروابط اجتماع تواند یاست که م یماد یو هم تولید

 (.13: 1394 ،ییرخدایتحت تأثیر قرار دهد )ترکمه و شت 
 تیت . ار . ولش ، معتقد است که فضا بتدون موجود  یو
 یو مفهتوم عملکترد   یمعنت  چگونهیتفکر، ه یندهایفرا

 یارزش اضتتاف دیتتتول یک تتارچگیفضتتا،  دیتتنتتدارد. تول
( و بته  عیصتنا  لیت قب نیکار ارزان درا یروین یری)بکارگ

 دیجد ی)به وجود آوردن بازارها شتریدست آوردن سود ب
ستازد .   یمت  ریفضا( را امکتان پتذ   دنکر یدر اثر تجار

ایراف خود را به صورت مستعمره  یها فضا، حوزه دیتول
 دیسازد . در تول یو آنها را وابسته به مرکز م آورد یدر م

 یفضا ، همواره به قدرت و توان مرکز در برابر حوزه ها
. در تفکرات لوفتور، دو موضتوع    شود یایراف افزوده م

 ،ییاستت )شتکو   وستهیهم پ بهفضا  دیو تول ینیشهرنش

 ،اقتصتادی  – یاست یس مختلتف  یها نظام (.298: 1386
 ی. چنان که در شتهرها کنند یم دیتول یمختلف یفضاها
و  یجهتتت نگهتتدار ل،یتتدارنتتدگان اتومب ،یدار هیستترما
و  پردازنتد  یمت  یکمتتر  ۀنت یختود، هز  لیاتومب ن یپارک
عبتور   یبترا  هتا  ابتان یها، به احتدا  خ  جامعه ایها  دولت
 نیت و از ا کننتد  یمت  رفص یشتریب ی نهیهز ها، لیاتومب

بته قتدرت و    یستاز  لیت بتزر  اتومب  یهتا  راه، کارخانه
. بدانسان که ابدی یدست م یا فوق العاده یمال یتوانمند
 یها نه کشور، صاحبان کارخا نی. در امینیب یم کایدر امر
متؤثر   اریبست  ینیدر گسترش حومته نشت   یساز لیاتومب
و نقتل   حمتل را از  کایمردم امر قییر نیاند تا از ا بوده
انتقال دهند. در مقابل،  یشخص یها لیبه اتومب یعموم

 ونیت لیم  5/6در شهر پکن، متردم شتهر بتا دارا بتودن     
 یکرده انتد. پت، ، مت    دیرا تول یخاصّ یدوچرخه ، فضا

 یاجتمتاع  دیت حاصل تول یاجتماع یتوان گفت که فضا
  تی(. امّتا بنتا بته نظتر استم     299: 1386 ،ییاست )شکو

فضتا   دیت از تول یرستت بته درک د  میخواه(، اگر ب2010)
 یفضا و نوع فلستف  یشناس یالزم است تا با هست میبرس
 . میابینسبت به آن دست  یشیاند

 فضا یشیاند یو فلسف  یشناس یهست .3-3

از آن دسته از آن کلمتات استت کته اغلت       فضا،
امر ممکتن استت    نیرا با خود به همراه دارد. ا راتییتغ
مفهتوم فضتا    یذات یدگیچیمربوط به پ زیاز هر چ شیب

 ،یشخصت  ،یمتاد  یمتا از فضتا   ی. مثالً وقتندیبوجود آ
 هتان یک ،یتترس، بتاز   یفضتاها  ،یکت یزیف ای یاجتماع
تتنش   ه،یذرات، سترما  کیت زیخشتم، ف  اها،یرو ،یشناس
را بکتار   ،یکیتعامل اکولتو   ایحافظه و  د،یام ،ییایجغراف
 میکنت  یم انیرا ب ها نهیاز زم یتنوع قابل توجه م،یبر یم

که مسائل مربوط به فضا را به یتور   رسد یکه به نظر م
 :Harvey, 2006) دهتد  یکامل تحت پوشش قرار م

و بدون درن   میشنو یم یاغل  در مورد فضا مطالب (.1
وا ه از  نیت کته ا  ییگو م،یبر یآن را بکار م یو به سادگ

در  یتناق  و تضتاد  چیآزاد است و ه یا هر مسأله دیق
(. آنچته کته منجتر بته     5: 1392 ،پتور  ی)مدن ستیآن ن

 شتتود، یفضتا مت   ی در مقولتته یبوجتود آمتدن ستردرگم   
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 یفلستف  ی شهیفضا و اند یهست زنداشتن درک درست ا
 لستوفان یف نیحتال کته بت    نینسبت به آن است. در عت 

استت   تیموجود کیفضا خود  ایآ نکهیهمچنان بر سر ا
 کیت از  یبخشت  ایت  ها تیموجود انیم یا رابطه نکهیا ای

استتت، اختتتالف نظتتر وجتتود دارد.  یچتتارچوب مفهتتوم
از  یتا درک درست شود یعوامل سب  آن م نیمجموع ا
و دچتار   میبکار رفته در پژوهش خود نداشته باش یفضا

بتر آن شتده تتا     یپژوهش سع نی. در امیشو یسردرگم
نستبت بته فضتا بته      یشت یاند یمختلف فلسف یها گونه

 شتمندان ینظتران و اند  از صتاح   کیهر  دگاهیهمراه د
 می. در ادامته بته تقست   ردیقرار گ یحوزه مورد واکاو نیا
 .میپرداز یاز فضا م شناسانه یهست یبند

 یجوهر ایمطلق  یفضا .3-4

و فلستفه   کیت زیمباحث مربوط به فضتا در ف  نیب
  یجتوهر  ایت مطلتق   یوجود دارد. فضا یکینزد ی رابطه
 ایت ابتژه  است که در آن فضتا مستتقل از هتر     یطیشرا
مجتزا و قتائم بته ذات     یوجود دارد. فضا ظرف یا رابطه

را در  دادهایت مطلتق ثابتت استت و متا رو     یاست. فضا
. معمتوالً  میکنت  یمت  یزیت ر برنامته  ایت چارچوب آن ثبت 
بتازنموده   رمنقولیموجود و غ شیاز پ یا همچون شبکه

استاندارد و قابتل محاستبه    یریگ که تابع اندازه شود یم
تفر د است. کتالون و الو   ی هیاول یفضا، فضا نیاست. ا
. کته فترض   انتد  دهینام کیرا رمانت کردیرو نی(، ا2004)
 لکامت  یشاوندیو خو یلیدر فضا ثبات تحل ایاش کنند یم

دارند )بته نقتل از بهتروز و     شان ییارجاع فضا  ی با نقطه
 (.  36: 1393همکاران، 

 یو ظرفت  ستتا یاستت ا  یزیمطلق بسان چ یفضا
فضا،  نی. ادهند یدر درون آن رخ م زهایهمه چ است که
 لته یو گال وتنین یها در نوشته ک،یکالس کِیزیف یفضا

همگتتن، هتتر  ی گستتتره کیتتدر  باشتتد؛ یو دکتتارت متت
است  یا یعلم یها کارا، تابعِ روش یا به گونه ،یا نقطه

. شتود  یمت  یگذار هیپا یا مختصات هندسه ی هیکه بر پا
است  یزیفضا، چ شود، یدرک م وهیش نیآنگونه که در ا
 نیت و سنجش قابل فهتم استت. ا   یریگ که، از راه اندازه

 دارهایت پد ایت  زهایچ شیبر آرا یاز فضا، با پافشار یدید

و  زهتا یبتا پترداختن بته ختودِ چ      تردر درون فضا، و کم
افالیون معتقتد   . نهد یم انیدانش مدرن را بن دارها،یپد

استت کته در    یفضا ثابت بوده و جسم نرم تیبود، ماه
و  شتود  یمختلتف ظتاهر مت    یهتا  به صورت ایحضور اش
هرگز  رایز رد،یگ ینم ایبه صورت اش هیشب یهرگز صورت

اعتقتاد داشتت فضتا     زیت . ارسطو ندهد ینم تیماه رییتغ
مقتدم استت بته     یزیها و بر هر چ از مکان یا مجموعه
دارد.  را تیت فیو ک تیت کم رشیپتذ  تیت کته قابل  ییور
 یوجود فضا و زمان را مستقل از اجسام و حتوادث  وتنین

 وتنیت از نظتر ن  کنتد؛  یمت  فیت که در آنها قرار دارند، تعر
همتواره   ،یامر ختارج  چیمطلق بدون ارتباط با ه یفضا

: 1394 ،یدیثابت و متشابه االجزاستت )فالحتت و شته   
 ستت، ینگر یبعتد مت   نیدکارت هم که فضا را از ا (. 29

استت. عوامتل    یاز وجود متاد  یمعتقد بود که فضا حالت
نحتو   نیبه هم شوند یبُعد که شامل درازا، پهنا و  رفا م

 یزیت . فضا به صورت چکنند یصدق م زیدر مورد فضا ن
و  یدارد )صتتادق ینتتیدرنظرگرفتتته شتتده کتته وجتتود ع

حتتال کتته از نظتتر    نی(. در عتت15: 1394همکتتاران، 
فضتا، فضتا    یرجتوه  ایت نظتران موضتع مطلتق     صاح 
از خود، همچتون   یصفات یاست مستقل و دارا یجوهر
 انیت گرا مطلق نیب یقابل نفوذ و ثابت، ول ،یکم وسته،یپ

وجتود   ییهتا  صتفات فضتا، عتدم توافتق     ریدر مورد سا
 ارچه ای یفضا سه بعد ایآ نکه؛ی(؛ از جمله ا1دارد)جدول 

و  فیت ی ایبه فواصل است  میقابل تقس ایاست  آ یبعد
 ،یخترد استت  در حالتت کلت     اریاز نقاط بست  یوستاریپ

از فضتتا، فضتتا را مستتتقل از    مفهتتوم مطلتتق انگارانتته 
مستقل و قائم به ذات  یتیواجد موجود گر،یموضوعات د

منفعل و  یموضع، فضا به عنوان قلمرو نی. در اداند یم
 نیت آنهاستت. ا  نیو تعامل بت  ایاش یبرا یو مقر  طیمح

درون آن  گتر یو موضتوعات د  باشد یخال تواند یفضا، م
 ییمطلتق، فضتا   یفضا (.27: 1374)افروغ،  رندیقرار گ

 ایتتدرون قتتاب آن را ضتتبط  یدادهایتتاستت کتته متتا رو 
 یهتا  هیفضا که مربوط به نظر نی. امیکن یم یزیر برنامه
شتبکه از   کیت و دکارت است و معموالً به عنوان  وتنین

 ،یریت گ و قابتل انتدازه   ینیب شیپ رقابلیقبل موجود و غ
، یو محاستتبه استتت. از لحتتاظ هندستت  یاستانداردستتاز
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 یها وهیهمه ش یفضا  یترت نیو به هم دسیاقل یفضا
مربوط به  یمهندس یها وهیو ش یکاداستر ینقشه بردار

فضتتا در  نیتتا ،یفضتتا استتت. بتته یتتور اجتمتتاع  نیتتا
کته   یو  هرگونته قلمترو   یخصوص تیمالک ی رندهیبرگ
 ، التت ی. ماننتد؛ ا دشتو  یمحدوده است را شامل مت  یدارا

که دکارت بتا   یزمان ؛یشهر ی و شبکه یادار یواحدها
 ییفضا یایجهان دن نیح، تسلط بر جهان نگاه کرد، ا
ابهامات را عمتالً   توان یمطلق )و زمان( بود که از آن م
بتدون شتک،    یانستان  ی محروم کرد و در آن محاستبه 

کانتت فضتا را    (.Harvey, 2006: 2) شتد  یشکوفا م
دانست که ذهن با آن جهتان را قابتل    یاز اسباب یبخش
: فضتا  دیت گو یاو در سنجش خرد نتاب مت   سازد؛ یفهم م
اخذ  یکتته از تجارب خارج ستتتین یتجربتت یا انگاره

را نه در خودشتتان  اءیشتتده باشتتد، و لذا خصال اشتت
 نستتانذهن ا قیکه از یر گتترانیدر رابطتته بتتا د ای

مقدم بر  ی. در عوض، فضتتا به نحوکند یم یتتیبازنما
نتتتاب در ذهتن حاضتر     یتجربتته، به ستتان شتتهود

 (.85: 1394و بهروز،  یاستتت )ضرغام

 یربط ای ینسب یفضا .3-4-1

 ایت  ینسب یفضا، فضا یبند میدوم در تقس ی گونه
از روز نخست تتاکنون   یانتزاع یفضا دهیاست، ا  یربط

فضتا و   یربطت  یۀمورد انتقاد بوده است؛ انتقادات با نظر
کته بتاور داشتت، فضتا      شتود  یشروع م ت،یبنیزمان ال

از هتتم  یبتتیاستتت، هماننتتد زمتتان ترت  یصتترفاً نستتبت
. هاستت  یاز تتوال  یبت یهمچون زمتان ترت  هاست، یستیز

دارد  ایاز اش یچراکه فضا به لحاظ امکان، اشاره به نظم
که بتا   شود یقلمداد م نیکه هم زمان وجود دارد که چن

 دگاهیت (. د35: 1393)بهتروز و همکتاران،    هم موجودند
 یهتا  هندسه دنیبر به چالش کش یربط ای ینسب یفضا
(. 1شده است )جدول  یگذار هیمطلق، پا یفضا یستایا

 یبتا فضتا   یکت یزیف یفضتا  ،یشت ینتوع فضااند  نیدر ا
 یربطت  ی. فضاشود یم نیگزیجا یو مختصات یاتیاضیر
است که معتقد استت کته فضتا     یشیاز فضااند یا وهیش
هتا پتر شتده     و رابطته  زهایبا چ هبلک ست؛ین یته یظرف

 یریت گ یو جا زهایچ ی به رابطه یا است و فضا تا اندازه

نتوع از نگترش بته     نیآنها نسبت به هم وابسته است. ا
از  یکته برخت   یا چندگانته  یهتا  فضا، گسترش هندسته 

را  کننتتد یرا رد متت دسیتتاقل یدیتتکل یهتتا پنداشتتته
و  یاستت، کته وابستتگ    یدر حتال  نیت و ا رد،یت گ یدربرم
 دِیت نکتته کته د   نیا نیو همچن کند یرا رد نم یسازگار
 ردیپتذ  یرا مت  کنتد  یمت  یبتاز  یدیکل یگر نقش مشاهده
 یربط ای ینسب یفضا (.15: 1394و همکاران،  ی)صادق

 ایت ها و  بر دو فرض استوار است؛ اول، فضا نسبت با ابژه
 شتوند  یمت  یزمتان بررست   ایت ه در فضا ک ییندهایدر فرا
 یو ثتابت  نیکرد؛ دوم، رابطه و نسبت معت  نیّمع توان یم
 کیت متورد نظتر وجتود نتدارد.      یایاشت  ییجانمتا  یبرا
کته در آن   شتود،  یکار گرفته م به یدسیراقلیانداز غ چشم

هستند و به مرو ر زمتان   یها نسب فاصله موجود و رابطه
متورد   نیت دارنتد و در ا  یتیموقع یتیفیهستند و ک ریمتغ

مستقل از زمان وجود ندارد )بهروز و  یامکان درک فضا
 ینگرش فضتا بته ختود    نی(. در ا36: 1393همکاران، 

وجود دارد و  ایاش نیب ی خود وجود ندارد، بلکه در رابطه
وجود دارند و بته هتم مترتبط     ایکه اش لیدل نیتنها به ا

 یکستان  در پاستخ  ت،یت ن  یهستند، فضا وجود دارد. ال
 یو فضا و زمان را امتر  دانند یمطلق م یکه فضا را امر
جتز   یزیت کته فضتا چ   کنتد  یم انیب پندارند، یمستقل م
 یبترا  ستت، یاجستام در جهتان ن   انیت م ییروابط فضتا 

 نیبت  ی از رابطته  آل دهیت ا عانتتزا  کیت فضا  ت،ین  یال
 جتتهیهتتا بتتود و در نت آن یهتتا مکتتان ایتت هتتا تیتتموجود
گسستته باشتد.    ستت یبا یباشد و م وستهیپ توانست ینم
باشتند و   کستان ی قاًیصورت دو جهان که دق نیدر ا رایز

نباشند، از هتم   کسانی یماد یایدن تیتنها از نظر موقع
 (.28: 1374متفاوت خواهند بود )افروغ، 

 یمعرفت شناخت یفضا .3-4-2

استت    یشناست  شناخت ،یشیفضااند گرید ی گونه
در  یکانت دانست. و توان یبزر  آن را م شمندیکه اند

 یمفهوم تجربت  کیمکان : »دیگو یسنجش خرد ناب م
بدستت آمتده باشتد؛     یرونت یب یهتا  که از تجربته  ستین

 یدارهایت پد  از نستبت  توانتد  یتصور مکتان نمت   نیبنابرا
تجربته   نیت بلکته ا  د؛از راه تجربه وام گرفته شو یرونیب
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. از نظر «گردد یخود از راه تصور مکان ممکن م ،یرونیب
 یختارج  تیحساست  ی انت مکان صورت ماتقتدم قتوه  ک

 ی . او دربتاره شتود  یاست که شامل حواس پنجگانته مت  
برهتان   نگونهیمکان و زمان در ذهن وجود دارند ا نکهیا
دو صورت نبودند ما قتدرت ادراک   نیاگر ا»که  آورد یم
 اءیمتا اشت   رایز م؛یرا در زمان و مکان نداشت سوساتمح
تصور  گرید یرا در کنار بعض یرا مکاندار و بعض یخارج
 ینظم مکان کییرز قرارگرفتن آنها  نیکه هم میکن یم

هر  یپ، صورت مکان برا دهد، یم  یآنها ترت یرا برا
فضتتا و زمتتان ماننتتد «  الزم استتت یختتارج ی تجربتته
هستند که ما بتا آنهتا همتواره موضتوعات      ییها یعدس
: 1394و همکاران،  ی)صادق میکن یرا مشاهده م یتجرب
است که شتناخت را   یو ذهن ینیشیپ یمعرفت فضا(. 15

 یبنتد  دستته  یبترا  ی. فضا و زمان ابزارسازد یممکن م
دو  نیت و کامالً از قلمرو تجربته جداستت. ا   هاست دهیپد

ضترورت،   ت،یّیعل لیاز قب گرید یمقوله همراه با مقوالت
 شیهستند که از پ یذهن یاشکال رهیوحدت، کثرت و غ

 یو فضتا اشتکال ذهنت    زمتان در ذهن ما وجتود دارنتد.   
با آنهتا    یهستند که محسوسات در ترک میادراک مستق
تفکرند که  یو مقوالت اشکال ذهن سازند یمدرکات را م
را شتکل   ایو قضتا  میبتا آنهتا مفتاه     یمدرکات در ترک

 دنیو وحدت بخش  یذهن ترک ی ژهیو تیّ. فعّالدهند یم
 (.31: 1374(، )افروغ، 1به تجربه است )جدول 

 یشناخت یفضا .3-4-3

 یشت یچهتارم فضتا اند   ی ، گونته  یشتناخت  یفضا
 نیت شتده؛ از ا  برستاخته  یاز نظر ذهن یِفضا یعنیاست، 
 یکه متردم در آن زنتدگ   ییهرچند سرشت فضا دگاهید
آن، همانگونته کته هستت،     یمطلق استت ولت   کنند یم

هستت   نیت ا یبلکه فضا توانا شود؛ یشناخته و درک نم
 و ماتیو تصتتم کننتتد یمتت یکتته در جهتتان نقتتش بتتاز

. کشتد  یرا بته دوش مت   ییفضتا  ی دهیچیپ یها نشیگز
در  شتان ییهتا، بتر توانا   مکان ییِفضا یها مردم، بر فهم

 هیت تک ،ییروابتط فضتا   ی دربتاره  دنیشت یو اند یادآوری
 یاست که از نظر هست ییفضا یشناخت ی. فضاکنند یم

 کیتت یا و بتته گونتته  انتته،یبازنما ده،یتتآهنج ،یشناستت

فضتا، مکتت     نیت ا ختذهن استت. در شتنا   ی فرآورده
متردم،   یبا ح، به مکان و باورها شتریب ،یدارشناسیپد

و  ژهیت و ییافراد به فضتاها  یها و دلبستگ ها، فهم ارزش
 یسروکار دارد )صتادق  ییفضا ییبا بازنما یدر حالت کل
 (.16: 1394و همکاران، 

 یروابط یفضا .3-4-4

فضا هر دو بدون ارجتاع   یمطلق و نسب یها انگاره
در  ییفضتا  یدارهایت پد یاجتمتاع  ی نته یبه زم یحیصر

فضتا   یشناس ماندند. شناخت یباق یعلم اثبات ی محدوده
 ها تیموقع ی نقشه ی هیو ته یریگ در آنها مستلزم اندازه

استت.   یکه در عمل خنث شد یو فواصل است که ادعا م
 کیت درصتدد بته دستت آوردن     نیبنابرا ییفضا لیتحل
 یبرآمد که اکنون مجهتز بته فنت ور    ایاز دن یعمل ۀنقش

ایالعتتات و ارتبایتتات شتتده بتتود )بهتتروز و همکتتاران، 
هتا بستان    ، ابتژه  یروابط یفضا دگاهی(. در د41: 1393
کتته وجتتود  زهاستتتیچ گتتریاز روابتتط بتتا د یا ستتامانه
نتتاهمگن و  ،یچنتتدگانگ کیتت(. فضتتا 1ول دارند)جتتد
 ینتد یدر فرا شته یاساس فضا هم نی. بر ااست ییچندتا

و فضا همان  ابدی ینم انیاست که هرگز پا یساخته شدن
در  (. Elden, 2009: 264استت )  یروابتط اجتمتاع  
 نگونهیاز فضا، فضا را ا یمطلق، فهم روابط یبرابر فضا
کته از راه روابتتط   یزیت کته فضتا بستان چ    ابتد ی یدر مت 
و  ایت پو شتود،  یستاخته مت   انیت بته دستت آدم   یاجتماع
 ستت یمطلتق ن  یباردانِ هندس کیاست، فضا  یرخدادن
آن  رد،یت بگ یدر آن جا یو اقتصاد یاجتماع یکه زندگ

 -یروابتتط اجتمتتاع نینچنتتیا ی شتتدهبرستتاخته  شتتتریب
از  یا ژهیت و ی گونه انه،یگو ماننده یاست. فضا یاقتصاد
و  یادبت  یهتا  در پتژوهش  ژهیاست. به و یروابط یفضا
گستترش   ی وهیسو، ش نیبه ا 1990 ی از دهه ،یفرهنگ
فضتتتا و  نجتتتا،یدرک فضتتتا شتتتد. ا یبتتترا یا افتتتتهی

 دهماننت  یهتا  تیفیتا ک شوند یم ستهینگر شیها فرآورده
 میاز مفتاه  ها تیفیک نیکه ا رندیرا به خود بگ یا انهیگو

نمونته،   یبترا  ن،یبنتابرا  شتود؛  یدور م اریمطلق فضا بس
کته نوشتته و     یمتنت  کیت شتهر، بتا    یفضا ی فرآورده

 کیت )شهر بسان  شود یگرفته م یکیخوانده شده است 
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)شتهر   کیت موجتود زنتده و ارگان   کیمتن(، شهر بسان 
 اریبست  ی مجموعته  کیت  ستان بدن(، شتهر ب  کیبسان 
(، نیماشت  کیت ها )شهر بستان   و مهره چیاز پ یا دهیچیپ

ها )شتهر   و تراوش ها انیاز جر یا شبکه کیشهر بسان 
: 1394و همکتتاران،  یشتتبکه(؛ )صتتادق  کیتتبستتان 
 فضتا  مختلف های گونه از ای بندی دسته ادوارد رلف.(16

 ی تجربته  نتوع  کند کته هتر   دهد و بیان می می را ارائه
 هتا  دسته این از یکی در دقیق کامالً صورت به فضایی
 & Quoted By Seamon)گیتترد  متتی قتترار

Sowers, 2008: 44) .بنتدی  دسته از نظر رلف این 
 از مراتبتی  سلسله در فضا ی تجربه ییف معرف واقع در

انتزاعتی و ذهنتی استت     کامالً تا روزمره و کامالً عملی
 عملتی  و بتدوی  فضای (.186: 1393)به نقل از پاکزاد، 

 بته  وابسته فضایی بدوی، فضای رلف باور به :1(روزمره)
 چنتتین. استتت انستتان ناخودآگتتاه و غریتتزی رفتارهتتای
 ارتبتاط  در و است کردی کار و ارگانیک فضایی فضایی،
 کته  آن بتدون  شود، می تعریف انسان اولیه، نیازهای با

 داشته در بر فضایی روابط و فضا از مفاهیمی یا 2تصویر
. معنتا نیستت   دارای فضتا  ایتن  دیگر، عبارتی به یا باشد

 ی چرختته» مفهتتوم بتتا تتتوان متتی را بتتدوی فضتتای
 و محتدوده  معنای به کرد؛ مقایسه حیوانات 3«کارکردی
 بترای  حیوانتات  اعمتال  ی کننتده  تعریتف  کته  محیطی
 بتر  و ناخودآگاه ای گونه به بدوی فضای. است بقایشان
 بته  آغتاز  نتوزادی  زمتان  از فتردی،  های تجربه ی پایه
 و چترخش  و فرد حواس به وابسته و کرده گیری شکل
 ماننتد  شخصتی  ابعادی با رو این از. اوست بدن راستای
 متی  و غیره تعریتف  پایین/ باال راست،/چپ جلو،/ عق 
 فضتایی چتون عمومیتت دارد،    چنتین  ویژگیهتای . شود
 بته  صترفاً  را آن نبایتد  امتا  دارد، عمومیت تقریباً هرچند
 از بخشتتی عنتتوان بته  بلکتته شخصتی،  فضتتایی عنتوان 
در نظتر   فرهنگتی  هتای  گتروه  ی همته  فضایی ی زمینه
 بتتا فضتتایی، 4ادراکتتی فضتتای (.186)همتتان:  گرفتتت

                                                 
1 - Primitive and Pragmatic Space  

2 - Image 

3 - Functional Circle 

4 - Perceptual Space  

 گیرد است و شخ  در کانون آن قرار می فرد مرکزیت
از . شتود  ادراک متی  فترد  توستط  و - است خودمحور -

 هتا و  تجربته  از تتوان چنتین فضتایی را    نمی آنجایی که
 کته  استت  فضتایی  ادراکی نمود، فضای جدا فرد اهداف
 بته  ابستته و ادراکتی  فضتای  استت؛  محتوا و معنا دارای
 ی واستطه  بتی  اعمال ی نیازها و برپایه که است اعمالی
گیترد. ایتن فضتا     می شکل محیطش با ارتباط در انسان

 هتا استت   ای از جهت و سامانه پیشرفته دارای ساختارى
 کند. ایتن  تغییر می فضا در فرد بدن حرکت با همراه که

 بتدن  به نسبت ها فاصله و ها جهت به وابسته که سامانه
حال خنثتی نیستت، بلکته     عین در و بوده محدود است،
هتا،   کمیتت . دارد تتأثیر  فضتا  از او ادراک در فرد ذهنیت
 دقیق گیری اندازه قابل سامانه ها و فواصل در این جهت
 های کیفیت صورت به ها فواصل و جهت که چرا نیست؛
 در. شتود  متی  ادراک استو  آن ستو و  ایتن  و نزدیک، دور
دنیتای پیرامتون و از آن جملته     فترد  هر ادراکی، فضای

 قلمترو  از هایی حوزه» عنوان به را خود فضاهای شهری
 ایتن  ی محتدوده  در ست ،  و کند می بندی دسته« خود
 عنتوان  بته  توانتد  می که را عناصری ها، گروه یا ها حوزه
بته   گزینتد؛  برمتی  باشتد  او لذت یا استفاده هدف یا ابزار
 بترای  قلمرو، یا حوزه این حتی است ممکن که ای گونه
 کته  روابطتی  و عناصر که کند تعریف را مرزی فرد، هر
 آن در هستند، برابر اهمیت دارای او ی روزمره زندگی در
 تغییر در اهداف، با رلف بدون تردید باور به. بگیرند قرار
 نیز آن درون عناصر و قلمروها این فرد، شرایط و ها نیت
 ای تتازه  مکان به که هنگامی نمونه برای. کند می تغییر
 مکتان  های خیابان و ها فروشگاه رویم، می سکونت برای
روزمره متا   زندگی در این از پیش تا که مان زندگی قبلی

داشتتند، اهمیتت ختود را از دستت      نقش قابل تتوجهی 
 ختالی  هیچگتاه  فضتا  کته  کند می تأکید دهند. رلف می

 یتک  از کته  دارد ماهیتی و محتوا فضای شهری نیست؛
 از و است انسان تصورات و نیات و اهداف به وابسته سو
)پتاکزاد،   فضاستت  ختود  ویژگتی  به وابسته دیگر سوی
1393 :187 .)
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 های فضا . انواع فلسفی اندیشی1جدول 
 نگرش به فضا ها ویژگی اندیشی فضا نوع فلسفی

1 

 
 فضای مطلق یا جوهری
عمدتاً منسوب به دکارت و 

 نیوتن

همانند دیگر چیزها ای واقعی  فضا به عنوان شی
(؛ جوهری مستقل که دارای صفات 6: 1392پور،  )مدنی

(؛ فضا ایستا و همانند 27: 1374خاص خود است )افروغ، 
 (.14: 1394ی هندسی است )صادقی و همکاران،  سامانه

 
 هندسی، مختصاتی و ریاضیاتی

2 
فضای نسبی یا ربطی 
عمدتاَ منسوب به الی  

 نیت،

و  مطلق یفضا یستایا یها هندسه دنیچالش کشبه 
ی بین  جوهر مستقل فضا؛ وابستگی، سازگاری و رابطه

؛ آرایش موقعیتی از (15: 1394و همکاران،  ی)صادقاشیا؛ 
 ؛(Elden, 2009: 264)چیزهای مادی 

 
 -ی بین اشیا و چیزها؛ فیزیکی ارتباط و رابطه

 کالبدی

3 
 فضای معرفت شناختی
عمدتاَ منسوب به کانت و 

 ارسطو

فضا معرفتی پیشینی و ذهنی که شناخت را ممکن 
هستند که ما با  ییها یفضا و زمان مانند عدسسازد؛  می

 میکن یرا مشاهده م یآنها همواره موضوعات تجرب
 (.28: 1374)افروغ، 

 
 شناسی شناخت

 شناختی فضای 4
و  ی)صادقی ذهن است  انتزاعی و بازنمایانه و فرآورده
 (.16: 1394همکاران، 

 شناختی

5 
 
 ای فضای رابطه

است که هرگز  یساخته شدن یندیدر فرا شهیفضا هم
فرآورده  است یو فضا همان روابط اجتماع ابدی ینم انیپا

 :Elden, 2009)هاست  پیوندی و ساخته شده هم

 ؛(264
 
 

 گویانه ماننده

 بدن مانند فضا به
نگاه روابطی 
 زیستی

 ماشین مانند فضا به
 نگاه روابط
 مکانیکی

 شبکه مانند فضا به
نگاه روابطی 
 جریانی

 نگاه روابطی متنی متن مانند فضا به

 ؛(Elden, 2009: 264)؛ (1394و همکاران،  ی)صادقمنبع: پژوهشگران با تصرف بر 

 

 فضا و انواع آن: از عمل تا انتزاع .3-5

 شخصتی،  فضایی عنوان به را ادراکی فضای رالف
 اش از محیط ایتراف  فرد جغرافیایی ادراک اساس و پایه
بتتودن  شخصتتی کتته کنتتد متتی یتتادآوری او دانتتد، متتی
انتزوای   باعث هرگز های فرد از فضاهای شهری تجربه
های مشترکی بتین   گردد، چراکه همواره تجربه فرد نمی

 ایتن  شهروندان از فضاهای شتهری وجتود دارد. آنچته   
 میتان  ی دوسویه ی رابطه کند، می یهتوج بهتر را موضوع
 عنتوان  بته  انستان . هاست انسان و نیت تجربه فرهن ،
دارد،  وجتتود هتتا انستتان دیگتتر میتتان در کتته موجتتودی
 و کند می درک را دیگران هم است؛ فرهنگی موجودی
 شود. از این جهتت ادراک  درک می دیگران سوی از هم
در حد  و از آن جمله فضاهای شهری هیچگاه فضا از او

 عبارتی فرد صرفاً به. ماند نمی باقی فردی ی تجربه یک
 ختودش  مرکزیتت  بتا  و خود شخصی ادراکی فضای در
 فضتا،  یتک  ی تجربته  آغاز همان بلکه از ماند، نمی باقی
 و فضتا  نیتز  او پیرامتون  افتراد  دیگر ی همه که داند می
 او ادراکتی  هستتند وفضتای   دارا را خود شخصی ادراک
 گتروه  کتل  ستوی  از کته  استت  فضتایی  از بخشی تنها

است، ادراک  آن از عضوی فرد که اجتماعی یا فرهنگی
(. بتتر ایتتن استتاس در  187: 1393)پتتاکزاد،  شتتود متتی

فضاهای شتهری شتهروندان در مجمتوع دارای ادراک    
مشتتترکی از فضتتاهای شتتهری هستتتند کتته در نهایتتت 

   نماید. فضاهای شهری را قابل بازنمایی می

 : در (Existential Space) فضتتای وجتتودی 
 از ای تجربه دهد، وجودی می از فضای رالف تعریفی که
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 یتک  از عضتوی  عنتوان  به فرد که است زندگی دنیای
 فضتایی  چنتین . آورد می دست به فضا از فرهنگی گروه
 آن افتراد  ی همه که گروهی است با متقابل ای رابطه در

 و عالئتم  هتا،  تجربته  از مشترک ای مجموعه ی بواسطه
 فضای معناهای ترتی  بدین. اند شده اجتماعی ها، نشانه
 توستط  کته  است فرهن  یک درون معناهایی وجودی،
 در رالتف  (.188: همتان ) شود می تجربه قابل فرد یک
 «مقتدس  فضتای » مفهتوم  دو وجتودی  فضای با رابطه

(Sacred Space )جغرافیتتتتتایی فضتتتتتای» و »
(Geographical Space )فضتای . کنتد  متی  بیان را 

 دینتتی باستتتانی هتتای فرهنتت  در تتتوان متتی را مقتتدس
 اشتتیاع و هتتا نشتتانه از پتتر فضتتاها ایتتن. کتترد جستتتجو
 آن عضتو  افتراد  نگترش  بیتانگر  همگتی  کته  بامعناست
 کته  است آن با ی رابطه و پیرامونشان دنیای به فرهن 
استرار آمیتز    و مقتدس  معناهتایی  و هتا  تجربه قال  در

 امتا . سرخ وستتان  هاى سکونتگاه مانند. شود تعریف می
 دنیتای  از مقتدس  ی تجربته  امتروزی  متدرن  جوامع در

 شتده  جایگزین غیرروحانی و دنیوی ی تجربه با زندگی،
 فضتای  استت،  گرفتته  را مقتدس  فضتای  جای آنچه و

 بته  به باور او فضای جغرافیایی وابسته. است جغرافیایی
ی  پایته  بتر  و ختاص  معناهایی پذیرش با بوده، فرهن 
 هتای  تجربته  و نیازهتا  هتایی کته در ارتبتاط بتا     کیفیت
 شود. می نامگذاری است، مطرح ها انسان

 رالتف،  تعریتف  ریتزی: در  فضای معماری و برنامه
 از شتده  ستاخته  و متکتی  نیتز  معمارانته  فضتای  اگرچه
 در عمتدی  تالشتی  بیانگر اما است، ناخودآگاه ای تجربه
 بعتدی  سته  صتورت  بته  کته  فضاهاستت  ایجتاد  و خلق

 بتر  نته  اما ریزی برنامه فضای. شود می ارایه و اندیشیده
 و بتوده  متکتی  فضاها کارکرد بر بلکه فضایی، ی تجربه
 رالتف . گردد می ارائه فضا از دوبعدی ای نقشه صورت به
 معمارانته  فضتاهای  از گیتدئون  زیگفریتد  بندی دسته به
 را معمارانه فضاهای نخست گروه گیدئون. کند می اشاره
 هتای  حجتم  میتان  تعامتل  از کته  دانتد  می فضاهایی آن

 ختالی  فضتاهای  گتروه،  دومتین . شتود  می ایجاد بیرونی
 که است فضاهایی سوم، گروه و هاست؛ ساختمان درون

 ی آزادانته  دستکاری و دید و منظره چندین همزمانی بر
 فضاها گونه این. است متکی بیرون و درون روابط میان
 روابتط  ستیالیت  و فضتاها  شفافیت - معاصر معماری در

 آنچته  رالتف  دیتد  شود. از می دیده فراوانی به - فضایی
 ستوی  از فضاها که است مهم این دانستن دارد اهمیت
 صتورت  بته  نته  آنها بازدیدکنندگان یا کنندگان استفاده
 حتال  شتود؛  متی  تجربه مکان یک عنوان به بلکه فضا،
 موازینی یا اصل نظریه، هر ی بر پایه و کسی هر توسط
 در ایتن  رالتف  ی گفته به باشد. شده ایجاد فضا این که

 کامال متفاوت مکان کاربرد ریزی، برنامه در که حالیست
یتا   موقعیتت » ی انتدازه  تتا  مکتان  و است تعریف این با

کته چیتزی در آن قترار دارد یتا اتفتاق       دقیقی «جایگاه
 (.191: 1393رود )پاکزاد،  افتد به کار می می

: این فضا ستاخت و یتا ترستیمی    1فضای شناختی
انتزاعی از فضاست که بته منظتور شناستایی و بررستی     

ستازی انگاشتته    فضا همچون شیئی در راستاری نظریته 
 بته  کند، می حرکت که هنگامی شود. بر این اساس می
 نیتز  ارستط . است کرده حرکت مشخصی موقعیت سوی

 یا قسمتی چیز، یک( موقعیت) مکان چون معتقد بود که
 جدا هم از توان می را شیء و مکان و نبوده آن از جزئی
 شتود  متی  تعریف مرزی توسط واقع در مکان پ، نمود،
 متادی  شتیئی  که جایی هر و کند می محصور را آن که
 رالتف  دیتد  از. دارد وجتود  نیتز  مکان باشد، داشته وجود
 جای یا موقعیت با پیوند در واقع در ای ایده چنین جوهر

 اقلیدستی  فضای در که است چیزی همان و چیزهاست
 به اساساً مکان آن، در که فضایی یعنی است؛ نظر مورد
 بتا  کته  شتود  می گرفته نظر در چیز یک موقعیت عنوان
. است شدنی تعریف مختصات محورهای از ای مجموعه

 2در نظر رالف  فضای شناختی به مانند فضتای همگتن  
هتا   ی جهتت  شود که همه جای آن و در همه فرض می

 (.191: 1393دارای ارزشی برابر با هم است )پاکزاد، 

                                                 
1 - Cognetive Space 

2 - Hemogeneous  
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 تمتایز  رالتف،  : با توجه به نظریات1فضای انتزاعی
 فهم پی در شاید شناختی فضای و انتزاعی فضای میان
 اقلیدستی  فضتای  کته  استت  شتده  مطترح  موضوع این
 بته  را 2مطلتق  ایفضتاه  از برخی های ویژگی تواند نمی
 بتر  فضتایی  انتزاعتی،  کند. فضتای  منعک، کامل یور
 تا دهد می اجازه ما به که است منطقی روابطی از ساخته
 و ترستیم  بته  ملتزم  کته  آن بدون دهیم، توضیح را فضا

 انتزاعی، فضای. باشیم تجربی های شیوه به آن توصیف
 فضتای . استت  نمتادین  تفکر از از ای واسطه بی بازتاب
 روانشتناختی  و فیزیکتی  واقعیت در اساسی هیچ انتزاعی
 چنتین  در. استت  انتزاعتی  روابطتی  از ساخته بر و ندارد
 یتا  یتا  موقعیتت  دارای کته  نقتایی  هتا  مکتان  فضایی،
 تنهتا  را فضتایی  چنین. نیستند باشند مشخ  جایگاهی
 پیوستته،  همگتن،  فضتای : ماننتد  نمتود؛  تصور توان می

 (.193: 1393)پاکزاد،  نامتناهی یا متناهی همگرا،

 گیری نتیجه .4

شتدن بته تصتور     کیت نزد یبرا یانسان یایجغراف
کترده استت و    ک ارچهیاز فضا، زمان و فضا را  یا رابطه
و  یقاعتدگ  یزمان و فضا متمرکز شده است و ب دیبر تول

 یِایت استت. جغراف  رفتته یمجوف بودن فضا و زمان را پذ
فضتا بته    ی بته استتفاده از وا ه   لیت معاصتر تما  یِانسان
 یکردهتتایکتته رو یدارد. در حتتال یمتعتتدد یهتتا وهیشتت
مختلف با علوم  یها به شکل ها وهیش نیا یِشناخت روش
 یکت ی شتان  قیت متفاوت است، امتا موضتوع تحق   ییفضا

کته   ییفضتا  یاجتماع ی هیظهور نظر قت،یاست. در حق
 یهتا  دهیت سرشتت پد  یدرون ی رابطهبر  دیبه تأک لیتما

از آن استتت کتته   یدارد، حتتاک ییو فضتتا یاجتمتتاع
 یبته معنتا   یگتر یبتدون د  یکی ی درباره یورز شهیاند

 استتت. ریتصتتو کیتتاز  یازدستتت دادن بختتش ضتترور
 یبته رو  لیتما یو محققان علوم اجتماع شناسان انسان

 یدارند، در حال «رندهیگ ی فضا به مثابه»آوردن به مدل 
فضتا بته   » دهیت بته ا  شتتر یب زانیت ر که معماران و برنامه

هتا از   متدل  نیا یدارند که هر دو لیتما« ابزار ی مثابه

                                                 
1 - Abstract Space  

2 - Absolute 

 روند یفضا فراتر نم یمطلق و نسب یها انگاشت ی طهیح
 یفضتا  یناکتام  .دهند یارائه م یو لذا هر دو شرح ناقص

 یا رابطه یآوردن به فضا یو رو یمطلق و نسب یانتزاع
کته   رسد، یم« فضا به مثابه صحنه» ایمدل  نیبه سوم
متدل   نی. اآورد یرا فراهم م گریدو مدل د قیمجال تلف
انستان و   نیب ی درک رابطه یبرا یرساختیز توان یرا م

 نیحستنه بتت  یا رابطتته جتاد یا یفضتا دانستتت کته بتترا  
 یزیت ر و برنامته  ییراحت  ،یمختلتف معمتار   یهتا  رشته
 یایتترافغج ،یشناستت جامعتته ،یو علتتوم اجتمتتاع یشتتهر
 است.   نیکارآمدتر یشناس و انسان یانسان

 ی چته یاگتر تنهتا از در  توان چنین گفتت کته    می
نگتتاهِ  ،شتتهر بنگتتریم یمطلتتق، بتته فضتتا یشتتیفضااند
را  ییایت جغراف ی دهیچیپ یفضا نیا ،یاتیاضیر -یهندس

 ها دانیم؛ ها بزرگراه ها، ابانیخ) ، لکه و نقطهبه چند خط
 .کاهتد  یفرومت  غیتره  و یسبز، منایق مستکون  یو فضا
 -یکالبتد صترفاً   ینگتاه  ،یربطت نسبی یتا   یشیفضااند
 یزهایچ تیّبر موقع چرا که کند؛ یمز به فضا با یکیزیف
 یفضتا  بای کیزیف یو در آن، فضا دارد یپافشار یماد
تنهتا بته    شهر،نگاه،  نیبا ا. شود یم نیگزیجا یاتیاضیر
سته   یهتا  یو نتاهموار  ها ابانیها، خ از ساختمان یا هیال
ی شتتیفروکاستتته خواهتتد شتتد. از نگتتاه فضااند  ،یبعتتد
کته   ییاهت  یفضا، همانند عدس ،یکانت ی شناسانه شناخت

. شتود  یمشاهده م یتجربصرفاً با کمک آن موضوعات 
استت کته    یذهنت  یا و مقولته  ینیشت یپ یمعرفتچرا که 

ی شیفضااند ی هی. اگر بر پاکند یم ریپذ شناخت را امکان
 یکته آن، بترا   تفت گ دیت با م،یبنگتر  شتهر به  ،یشناخت

است  شده برساخته یاز نظر ذهن یِفضا کیشهروندان، 
شتناخت،   کنتد،  یمت  یکه در شهر زندگ یهر شهروندو 

 یا ژهیت و و در حالت کلی بازنمایی و ح، یادآوریفهم، 
 ی ژهیتتو یذهنتت ی برستتاخته و در واقتتع  دارد بتته شتتهر

 یشناخت یفضا نیهم ی هیخودش را از آن دارد، و بر پا
بته   یروابطت  یشت یبتا فضااند . اگر کند یاست که رفتار م
 هتم  ی کته فضتا را فترآورده    یاز آن رو م،یشهر بنگتر 

آنچه که شتهر را شتکل    ،داند یمی اجتماع یها یوندیپ
 ،یاجتمتتاع ،یاستتیو روابتتط سداده استتت، شتتهروندان 
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نگاه،  نیاز ا. آنهاستغیره و  یفکر ،یفرهنگ ،یاقتصاد
و  هتا  ابتان یهتا و خ  از ستاختمان  یا هیتنها ال گریشهر د
روابتطِ قتدرت،    ی وردهرآفت  بلکه بود؛ نخواهد ها یکاربر

اجتمتاعی،  گونتاگون   یهتا  هیت ال انیت ثروت و دانتش م 
 اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

آنچه که مسلم است، این است که تأکیتد صترف   
های ذکر شتده یتا نادیتده     بر هر یک از فلسفی اندیشی
تواند منجر بته ستردرگمی در    میگرفتن هر یک از آنها 

مطالعات مربوط به فضا باشد. ولتی در ایتن میتان الزم    
ای کته در   است تا هر علمی و بته تبتع آن هتر مطالعته    

ی ختود   گیترد، بستته بته حیطته     ی فضا انجام می زمینه
اندیشی خاص خود را برگزیند. در ایتن میتان در    فلسفی
ذیری هایی که منظر شتهری را از بعتد تصتویرپ    پژوهش

رسد  دهد، به نظر می آن مورد مطالعه و کنکاش قرار می
ترین فلسفی اندیشی فضا، فضای شتناختی و   که مناس 

توان بیان کترد   فضای روابطی است. در ادامه چنین می
تواند بر رفتار اثر  که، فضا به عنوان بخشی از محیط می

ای داشتته   گذارد و نسبت به رفتار نقتش کنتترل کننتده   
نی رفتارهایی را تضعیف و رفتارهایی را تشویق باشد. یع

توانتد   ها، فضا متی  نماید. در صورتی که در مورد فعّالیّت
تنها امکان یا عدم امکان یک فعّالیّت را فراهم آورد. لذا 

 باشد.  تر می تر و قطعی تأثیر فضا بر رفتار بسیار مستقیم

انتواع   فیرالف در تعر ی گانه شش یبند میدر تقس
انتواع فضتا، بته ستخن شتولتز       انیت م ی ر رابطهفضا، د
انستان   ،یبدو یفضا: »دیگو یکه م کرد،اشاره توان  می

 ی. فضادهد یم وندیخود پ کیو ارگان یعییب طیرا با مح
و  یاتیت شخ ، ح کیاو به عنوان  تیهو یبرا یادراک

و  یفرهنگت  یتت یّاو را بته کل  یوجود یالزم است. فضا
 دهتد  ینشان م یشناخت ی. فضاکند یمتعلق م یاجتماع

 یفضاستت. و فضتا   ی دربتاره  دنیشت یکه او قادر به اند
تتا بته    گتذارد  یاو مت  اریدر اخت ی(، ابزاری)انتزاع یمنطق

 نیت رالتف بته ا  «. کند فیفضاها را توص گریکمک آن د
به  زین ار یزیر برنامه یمعمارانه و فضا یمجموعه، فضا

 ونتدد، یپ یو عمل را بته هتم مت    شهیعنوان آنچه که اند
( بختش  یشناخت یها )فضا رالف نقشه دی. از ددیافزا یم

 یو فضتا  یوجتود  یما از فضتا  یها از تجربه یا عمده
  .است یادراک

انتتواع فلستتفی اندیشتتی از فضتتا و  بتتا توجتته بتته 
در مطالعتات  کته   ییرالف، آن فضتا  ییفضا یبند میتقس

عمدتاً مربوط به  ،منظر شهری تصویرپذیر مد نظر است
شهروندان در شهر استت. هتر    یادراک -ای ی رابطهفضا

هستتند،   لیت در آن دخ زیفضا ن گرید یها چند که گونه
 یشترط فضتا   شیکته پت   یروزمره و عملت  یمانند فضا
کته در   ییایت جغراف -یوجتود  یفضتا  ایت است،  یادراک

 یفضتا  ایاست،  دانشهرون یها و تجربه ازهایارتباط با ن
را به  ییو عمل بازنما شهیکه اند یزیر معمارانه و برنامه

 یو انتزاعت  یشناخت یفضا انیو در پا دهد یم وندیهم پ
 .کنند یفضاها عمل م نیا یبرا یا هیکه به عنوان پا

 منابع و مآخذ .5

فضتتایی؛  اندیشتتی (. فلستتفی1374افتتروغ، عمتتاد ) .1
 – 54: 39 شتماره  جغرافیتایی،  ی تحقیقتات  نشریه
24. 

بهروز، ستیدمحمد، استماعیل ضترغامی و جمتال      .2
 معاصتر  هتای  (. پتارادایم 1393نتژاد )  الدین مهتدی 
 با شناخت شناسی آن نسبت و فضا هستی شناسی
شناسی  پژوهشی روش -ی علمی معماری؛ فصلنامه

 .31 – 52: 81علوم انسان، سال بیستم، شماره 

هتتا در  ستتیر اندیشتته  (.1393)پتتاکزاد، جهانشتتاه   .3
 چتتاس ستتوم، ،آرمانشتتهرانتشتتارات  ؛3شهرستتازی 

 .تهران

تولیتد  (. 1394مه، آیدین و آناهید شتیرخدایی ) ترک .4
ی فرهنت  و رستانه،    ؛ نشتریه لوفور یهانر یفضا

 .11-30سال چهارم، شماره چهاردهم: 

مقتدم   جوان، جعفر، سعید دلیتل و محمتد ستلمانی    .5
مطالعتات  ؛ دیالکتیک فضا از منظر لوفتور (. 1392)

، شتتماره ستتومجغرافیتتایی منتتایق خشتتک، ستتال 
 .1 – 17: دوازدهم
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و اکبتتر  ییروستتتا وریبهمتتن، شتتهر ونتتد، یاعشتتج .6
و  دیت و تول ییفضا یی(. بازنما1397) یزمان یاصغر
 کیتتالکتیاز تر یافتیتت: رهیذهنتت ریتصتتو دیتتبازتول

منتتایق  ییایتتمطالعتتات جغراف ی لوفتتور؛ فصتتلنامه
 .1 -19: 33نهم، شماره  ی خشک، دوره

شتتیعه استتماعیل، مصتتطفی بهزادفتتر و احمتتدعلی  .7
منظتر   یچتارچوب نظتر   نیتدو(. 1396نامداریان )

ی روهتا یفضتا و ن  دیت تول ی هیبه کمک نظر یشهر
ی مطالعتات شتهری،    ی؛ نشریهبر منظر شهر مؤثر

 .81-94شماره بیست و چهارم: 

 صادقی، مجتبی، جعفر جوان و محمتدرحیم رهنمتا   .8
 بتتر درنگتتی چیستتت  جغرافیتتایی فضتتای(. 1394)

 انتتتداز چشتتتم از جغرافیتتتایی فضتتتای سرشتتتتِ
 جغرافیتتایی مطالعتتات هرمنوتیتتک؛ پدیدارشناستتی

 .12 – 28(: 19) 5, خشک منایق

(. 1394ضرغامی، استماعیل و ستیدمحمد بهتروز )    .9
 و معمتاری  نظریه بازآفرینی در مفهوم فضا و نقش
 ای میان رشته مطالعات ی اجتماعی؛ فصلنامه علوم
 .81 – 99شماره دو:  هفتم، دوره انسانی، علوم در

(. 1394شتتهیدی )فالحتت، محمدصتتادق و صتمد    .10
معمتاری؛   مکان تبیین در فضا -توده مفهوم نقش
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