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فضا را چگونه بخوانیم؟
از خوانش پدیدارشناسانه تا خوانش انتقادی فضا
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چکیده
خوانشِ فضا به چه معناست؟ این واژه چه جایگاهی در نظامِ شهرسازیِ جامعه ایران دارد؟ مفااهممی چاون خاوانش و خواناایی،
چگونه با چمزی به نام نمروهای برسازندهی فضا درگمر میشوند؟ گفتمان انتقادی فضا ،چگونه فضا را خاوانش مای دناد؟ نوشاتار
پمش رو تالش میدند به سؤاالتی از این قبمل پاسخ دهد .در هممن راستا نوشتار به چهار بخش تقسممشده است .در بخاش او،،
نگاه نظری و مسأله ی نوشتار مطرح میشود؛ اینکه فضا در اینجا از ددام پنجره و با چه گفتمانی خوانش میشاود .در بخاش دوم
از این صحبت میشود ده چگونه چمزی به نام خوانایی در قلمروی دانش -در نظام دانشگاهی ایران -از خاال ،تعااریف ،بمثاباهی
یک ابزارِ سنجش و فهمِ جهان-فضا تولمد میشود .در بخش سوم این مساله مطرح می شود ده چگونه خاوانشِ پدیدارشناساانه
به دلمدواژهی فهم فضا تبدیلشده و در قلمروی حرفهای و مدیریتی بهواسطه خوانا یا ناخوانا خواندنِ بازنمااییهاای فضاا ،وضاِِ
موجود را بازتولمد میدند .در هممن راستا گریزی به روش و نگاهِ دوین لمنچ زده میشود و به این خاطر ده نامِ او با خاوانشِ فضاا
در متون شهرسازی ایران گرهخورده است ،مورد نقد قرار میگمرد .در این بخش همچنمن با نگاه پدیدارشناسانه به خاوانشِ ناا-
فضاها در شهر تهران پرداخته می شود .در بخش چهارم ده در واقِ همان نگاهِ نوشاتار اسات ،پاووهش حاضار مای دوشاد باا
صورتبندی خوانشِ انتقادی از فضا بمثابه یک بدیل ،آن نظم و نظامِ مفهومیای ده همواره در قلمروی دانش و مادیریت شاهری
تولمد و بازتولمد میشود ،نفی دند.
کلیدواژهها :فضا ،خوانشِ انتقادی ،پدیدارشناسی ،نظام دانش ،قلمرو مدیریتی
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بمان مسأله
روش پدیدارشناسانه در قرائتش از پدیدارهای فضایی ،میکوشد تا هر آنچه را که هست یعنی وضعیتِ فضاییِ موجود را بهه یه
اصلِ نخستین یا مخرجِ مشترک فرو کاهد .این کار صرفنظر از نامش (مهاده ،روح ،بهود ،وجهود ،آاهاهی اسهتع،یی ،معنها و )یهره)
درنهایت چیزی جز شانه باال انداختن و پذیرفتنِ وضعِ موجود -یعنی جهان همین است که هست -نیست .خوانشِ پدیدارشناسانه 1از
فضا با مغفول اذاشتنِ مناسبات و نیروها ،به مثابه روایتِ مجموعهای از اجزای به هم متصل شده تلقی میشود که هیچ ارجاعی به
ی کل ندارد .خوانش در این معنا ،خودش بخشی از واقعیتِ فضایی 2و مهمتر ،تقویتکنندهی آن است .برخ،فِ خهوانشِ انتقهادی
که بر رابطه ی تنگاتنگِ جهان بدانگونه که هست و بدانگونه که باید باشد تاکید می کند(کرایب )256 :1393 ،و بهه دنبهال دسهت
بردن در وضعیت و برم ،کردنِ آن است ( .)Marcuse, 2010پژوهشِ پیش رو در اینجا به دنبال تحقیق در شهللهها و فهر هها
نیست ،بلله با ش به خوانشِ پدیدارشناسانه ،به دنبال خوانشی دیگر یعنی تفسیرِ نیروها ،روابط و از همین رو به دنبال حفظِ املانِ
تجربههای فضاییِ متفاوت و در نهایت جهانی متفاوت است(درباره ایده تحقیق و تفسیر در معنای فلسهفیاش ر.ک .آدورنهو:1396 ،
 .)32در واقع نوشتار پیشرو میخواهد از نیروها و مناسباتی که فضا را در مقا ی کهل 3مهیسهازند ،حهرف بزنهد(درباره نیروهها و
مناسبات نگاه کنید به  .)Massey, 1992از اینکه خوانش باید ضرورتاً از اجزا و عناصرِ صرف فراتر رفته و کلیتِ پیچیده ی فضها
را مورد پرسش قرار دهد .البته اار از پس این کار برآید .ایده تحقیق ،همان کاری که در نظا شهرسازی جامعهه ایهران کلیهدواههی
فهم فضاست ،ا)لب پرسش-از فضا -را به عناصر معلو و از پیش دادهشده و در ی معنا آشهنا 4تقلیهل مهیدههد ،از ایهنرو کمتهر
خودش را با روابط و فرایندهای مادی 5شللایری فضا درایر میکند .در این معنا که پاسهِِ افهراد بهه پرسهشههای طهرحشهدهی
تحقیق ،تنها راهِ فهمِ فضاست ،آیا میتوان به معنای واقعی کلمه از چیزی به نا تولید فضا حرف زد؟
در خوانشِ پدیدارشناسانه از فضا ،آن کس که در مقا محقق یا شهرساز-به میانجیِ جمعآوری انگارهههای ذهنهی افهراد -چنهان
تفسیر میکند که تواویی در پسِ جهانِ پدیداری نوعی جهان -در-خود را جستجو میکند که تشلیلدهندهی پشتوانه و مبنهای آن
جهانِ پدیداری است به)لط همچون کسی عمل میکند که میخواهد در متنِ معما بازتابِ موجودی را بیابد کهه در پهس آن نهفتهه
است ،موجودی را که بهواسطه تصویرش در معما منعلس اشته و در بطن آن جای ارفتهه اسهت .حهالآنلهه کهارکرد حهل معمها،
برعلس ،عبارت است از آشلار ساختنِ معما و نفی کردنِ آن ،نه پافشاری بر ایستادن در پسِ معمها و تقلیهد کهردن از آن و ته،ش
برای پاسِ به آن (ادورنو .)33 :1396 ،حل معما در واقع همان تفسیرِ فلسفی 6است که در اینجها بها احتیها نظهری و فلسهفی بهه
خوانشِ انتقادی معمای فضا پیوند مییابد .این نگاه هیچااه با معنای ثابتی رودررو نمیشود که از قبل-بگونه ای خوانا یا ناخوانا -در
بطن پرسش نهفته است ،بلله با فاش کردنِ نیروهای برسازنده ،به نااهان و در ی لحظه به پرسش -به اینله شما فضای پیرامونِ
خود را چگونه میفهمید ،میخوانید و در آن راه میروید؟ -نور میتاباند و در همان حال ،آن را همچون آتش به کا خود میکشهد.
به بیانی دیگر ،خوانشِ انتقادی بهواسطهی نشان دادنِ نیروها و به میانجیِ کنار هم نهادنِ عناصرِ فضاییِ بهظاهر جهدا از ههم ولهی
بهواقع درهمتنیده ،از دل عناصر مجزای واقعیت ،این دست پرسشها را-که شما فضای پیرامون خود را چگونهه مهیخوانیهد؟ و آیها
میتوانید محیطِ اطراف را ترسیم کنید؟ -زیر سؤال میبرد.
7
خوانشِ پدیدارشناسانهی فضا ،همانا بتسازی از نظمِ فضاییِ موجود است .به چه معنا؟ بدین معنا که این خوانش صرفاً تصویری
بامعنا از واقعیتِ فضایی موجود ترسیم میکند و از این طریق آن را توجیه و سازااری با جهان در همین وضعیتِ فضایی را در میهان
مصرفکننداانش ترویج میکند .اما بیتردید این جهان فضایی که در آن زندای میکنیم بهواقع چنین نیست؛ این جهان نه از بطن
تصاویرِ صرف ادراک بلله از دل یلسری نیروها و مناسبات به صورتی متفاوت و فراتر از این بهاونهای متقابل برسهاخته مهیشهود
( .)Raffestin, 2012; Smith, 2008: 92حتی فراروی از نمودهای فضایی نیز-اار قائل به چنین فرارویای باشیم -بایهد بهه
میانجی فهمِ تنشها ،8تضادها و تناقضهای درونهیِ خهود فضها صهورت ایهرد ،نهه صهرفاً بها خوانشهی خنثهی از وضهع و فضهای
1.

Phenomenological readings
Spatial reality
3. As a whole
4. Familiar
5. Material processes
6. Philosophical interpretation
7. The idolization of the existing Spatial order
8. knowing of Tensions
2.
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موجود(  .)Degnen, 2013مارکس و انگلس بیش از هر کسی دشمنِ چیزی به نا یوتوپیا بودند ،اما فقط به خاطرِ تحقهق یهافتنِ
آن) . (Adorno, 1973: 322این افته ی آدورنو به چه معناست؟ و چه ربط و نسبتی با چیزی به نا ِ خهوانشِ کالبهدی فضها در
سنت پدیدارشناسی دارد؟ بی ش این بحث همان قدر درباره یوتوپیا ست که درباره فضا .این عبارت بدین معناست کهه مهارکس و
انگلس نسبت به بیانیه های سرخوشانه که مدعی بودند آرمانشهر فعلیت یافته ،بدامان و مشلوک بودند چراکه معتقهد بودنهد ایهن
دست بیانیه ها ا)لب توجهات را از این واقعیت که ی جامعهه ی بهه راسهتی عادالنهه هنهوز تحقهق نیافتهه ،منحهرف مهی کنهد .
)(Wilson, 2007: 24خوانشِ کالبدی و خنثی از فضا هم -چنانله در نظا دانشی و مدیریتی جامعه ما رایج است -همان کاری
را می کند که مارکس و انگلس به نقد آن پرداخته اند .یعنی با خوانا یا ناخوانا خواندنِ وضهعیتِ فضهایی موجهود و ترجمهه ی وجهه
ظهورِ معنا به خوانایی ،بدان مشروعیت می بخشد و آن را بازتولید و هراونه املانِ فضایی و تصور سیاسی از آینهده ای متفهاوت را
مسدود می کنند) . (Smith, 2008: 52خوانش در این معنا جهانِ فضایی را تبدیل به چیزی می کند که درحال حاضر هسهت و
ن دوبهاره بهه
ش خنثهی بهه دنبهال املهان داد ِ
ش انتقادی از فضا به جای تائید خهوان ِ
ن مملن .خوان ِ
همواره هم بوده ،یعنی تنها جها ِ
خوانش ،برای بازنگری و تامل درباره نیروها و مناسباتی ست که به فضا شلل می دهند و آن را برمی سازند .خوانش در این معنا به
واقع-بی آنله به سادای به آنچه صراحتا بیان می کند تقلیل داده شود -املانِ وجودِ بدیل 1و وضع و واقعیتی از نوع دیگر را در دل
وضعیتِ فضایی موجود جستجو می کند (نگاه کنید به ) . (Pinder, 2013از همین روست که نوشتار حاضر میاوید باید خوانش
خنثی از فضا را به هم ریخت.
خوانش پدیدارشناسانه حتی در آن هنگا که ادعا می کند در دل واقعیتِ فضایی ،به نقشهه مسهیرهای ذهنهیِ افهراد و مفرههای
فضایی دست می یابد ،باز هراونه تفاوت میان مفرها و واقعیتِ وضعِ موجود ،به واقع صرفا صوری است .این مفرها-از آن حال کهه
در شلل و شمایلِ عناصر پنجگانه نمود می یابند -نه به شیوه ای ازآنِ خودساری فضا ،کهه همانها فضهامند شهدنِ منطهقِ بازتولیهد
هستند .در این معنا تمایزاذاری های صوری میانِ بعد ذهنی و واقعیتِ انضمامیِ عناصر فضایی تبهدیل بهه بهانهه ای بهرای معهاف
داشتن افراد از اندیشیدن به کلِ فضا شده و از این رو نقدِ کلیت فضایی را پیشاپیش منتفی کرده و معنای عناصر-بخوانید اجهزای از
هم اسیخته -را جایگزینِ معنای کلیتِ فضایی می کند .متون شهرسازی جامعه ایران چه در قلمرو دانهش چهه در میهدان کهارِ بهه
اصط،ح حرفهای-مهندسی ،یافتههای خود را ا)لب اموری ایستا و نابود ناشدنی تلقی میکند ،درحالیکهه نگهاهِ انتقهادی نخسهتین
یافتهای را که به دنبال کندوکاوهایش در فضا بدان دست مییابد بهمثابه نشانهای درک میکند که نیازمندِ رمزاشایی و معمهازدایی
و آشناییزدایی است .نه پاسِ به معما .این همان ایدهی علم و ایدهی فلسفه است که آدورنو در فعلیتِ فلسفه بهه دنبهالِ نقهدِ ایهده
آلیسم آلمانی ،پوزیتیویسم منطقی ،جامعهشناسی معرفت ،نوکانت ارایی ،پدیدارشناسی و هستیشناسی از آن حهرف مهیزنهد .یعنهی
همان ایدهی تحقیق و ایدهی تفسیر ،که اولی نمودها را میخواند و دومی نیروها را میکاود (دراینباره ن ک به آدورنو.)33 :1396 ،

تولمد :خوانشِ فضا در نظام دانش
خوانش فضا ،چنانله در نظا دانشگاهی و عالمِ حرفهای-مهندسی جامعهی ایران رایج است ،در ی معنا د دستیترین راه بهرای
فهمِ مسئلهی پرتناقض و پیچیدهی فضا است .همه ما در مقا سوهههای افتمانِ دانشگاهی که در حوزه علو انسانی اعم از علهو
اجتماعی ،علو سیاسی ،شهرسازی ،جغرافیا و معماری آموزش میبینیم ،فضا را فقط میخوانیم .2در این قلمرو ،در بهترین حالت بهه
آنهایی که در معرضِ آموزش هستند ،خواندنِ فضا را میآموزند .آنهم بههاونههای کهام ً،خنثهی .ایهن شهلل از تربیهت -بخوانیهد
سوادآموزیِ بصری -3برای فهمِ فضا که درنهایت به چیزی جز معلولیتِ ذهنی -زبانیِ خواننده ختم نمیشود ،خودش بخشی از ی
کل به نا نظا دانش 4است .کلی که رها نمیکند ،محصور و مسدود میکند .این کهل همهواره لغهتنامهههها ،مفهاهیم ،واهاهان،
1.

The alternative
 .2مقصود نوشتار نظا ِ دانشگاهی ایران است که در آن رشته های شهرسازی اعم از برنامه ریزی منطقه ای ،برنامه ریزی ،طراحی و مدیریت شهری تدریس می شود .در جامعهه
ما قلمروی آکادمی واهاانِ خاص خودش را دارد .اار قائل به این باشیم که همه ما هرکدا به نحوی سوهه افتمان های مختلف هسهتیم ،مهی شهود چنهین افهت کهه نظها ِ
آکادمی نیز در مقا ِ ی افتمان ،سوهه های خاص خودش را برای فهم مسئله فضا تربیت می کند .نوشتار پیشرو به دنبال این است تها از افتمهان انتقهادی شههری فضها را
بخواند .از همین رو ع،وه بر این کار ،به نقد خوانشِ مسلط در قلمروی آکادمی و مدیریتی که ما را از فهمِ نیروهای برسازندهی فضا باز مهی دارد یها بهدان نمهیرسهاند ،مهی
پردازد(درباره اینله خوانشِ مسلط در نظا آکادمی

چگونه افراد را از فهمِ مسئله های فضا باز می دارد ،نگاه کنید به (McLoughlin, 1994
Visual Literacy
4. Knowledge system
3.
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چشمها ،دستها ،ذهنها ،و نگاههای متناسب با چهارچوبِ آموزشی خودش را تولید و به واسطه فضا بازتولید میکند .لوفهور از ایهن
قلمرو تحت عنوان قلمرو بازنماییهای فضایی 1یاد میکند .قلمرویای که در آن ایدئولوگهایی مثل معماران و شهرسازان ،برنامهه
ریزان ،عمراناران و دیگرانی از این قبیل حضور دارند و میکوشند فضاهای بازنمایی 2را از خ،ل رمزاذاری ،طراحی ،نظم و نظها
بخشی و عق،نیسازی 3به تصرف دربیاورند یا به بیانی دیگر آنها را بنویسند .این همان قلمرویای ست که در آن فضا بهمحهض
اینله به مفهو درمیآید ،اهمیتش را از دست میدهد ) .(Lefebvre, 1991: 236در این قلمرو ،فضا و امهر شههری بهه تختهه
شاسی و عاملیت 4به خطکشی و اتود زدن فرو کاسته میشود .در این معنا که نگاه به فضا از خ،ل نظا دانش تربیت ،بهههنجهار و
در نهایت خنثی میشود ،خوانشِ فضا همان مصرفِ فضاست .5از این زاویه ،خوانش ،نگاهی د دستی) ،یرانتقادی ،خنثی و بیطرف
به وضعیتِ فضایی موجود است .(Lefebvre, .1991: 143-4) 6در این معنا که خوانش همان بازتولیدِ روابطِ فضایی اسهت کهه
هیچ از فضامندشدنِ این روابط در طی زمان آااه نیست ،اتفاقاً تا میتوانیم نباید تن به این خوانش بدهیم .تن به چیزی که خواندن
را از وضعِ موجود 7شروع میکند و در آن و به آن لحظهای نمیاندیشد و برای فراروی از آن نمیکوشد و نمیپرسد کهه اساسهاً چهه
شد که این فضا و این معما -حال چه خوانا چه ناخوانا -تولید شد .اتفاقاً در این معنا باید خوانش را به هم ریخت و در این میان فضا
را از زاویه دیگری خواند .در این میان از آن حال که فضا و زمان به هم اره خوردهانهد و مسهتقل از فراینهدهای مهادی قابهل درک
نیستند) ، (Massey 2005: 17; Harvey, 1989: 203زمان را هم باید بهاونهای دیگر فهمید .باید پارسلبندیهای زمانی-
فضایی 8را که سویههای فرا)تی و فاع،نهی فضاهای بازنمایی ،فضاهای زیسته و زندای روزمره را هرچه بیشتر در نوعی از واپس-
روی تحلیل بردهاند ،بهاونهای دیگر خوانش کرد(.)Heydebrand, 2003
فضا و زمان ع،وه بر اینله پایه های اصلی قدرتِ اجتماعی و سیاسی اند ،دو مفهو و دقیق تر ،دو قلمروی درههم تنیهده انهد .در
این معنا زمان و زمانمندی 9و فضا و فضامندی 10دو روی ی سله اند که باید برای فهمِ معنای هر کدا به دیگری مراجعهه کهرد.
تغییر در دوره ههای زمهانی همواره مطهابق بها فر های فضایی اتفها مهی افتهد) .(Hillier & Hanson, 1984: 28در ایهن
معناست که لوفور می اوید هر دوره شیوه تولیدی فضاهای خاص خودش را تولید می کند .در صورتبندی های تاریخی ،اجتمهاعی
و اقتصادی مختلف هرچه به پیش آمدیم ،مفهو زمان -از زمان )یرخطی و چرخشی به زمان خطی -تغییر کهرد .ایهن تغییهر -کهه
مهم ترین تغییر و دقیق تر ،اسست در فهمِ زمان در فورماسیون سرمایهداری از دوران پیشین است -همهواره مابهه ازای انضهمامی
پیدا می کند .محورهای فضایی که با مفاهیمی چون سرمایه ،مصرف ارایی ،منطق مبادله و دیگر مفاهیمی از این قبیهل معنها مهی
ایرند و از این رو در امتداد آنها ی عمل تلراری -مصرف -انجا می شود ،بیش از هرچیزی بها مفههو ِ ملهانیلی از زمهان فضها
1.
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 .5این نوشتار ،فضا را بیشتر در نسبتِ با امر شهری( )the urbanو دقیق تر ،فضای شهری صورت بندی می کند .بدیهی است مفههو ِ فضها بهویژه در معنهای لوفهوری اش،
بسیار فراتر از چیزی به نا امر و فضای شهری را در بر می ایرد .فضای شهری ،تنها یلی از کلیدواهه هایی ست که با مسئله فضا اره می خورد .خوانش پدیدارشناسانه را -بهه
این دلیل که صرفا وضع موجود را می خواند-باید در تما سطوح مورد نقد قرار داد .فراتر از مقیاس شهری ،در مقیاس جهانی و سیارهای ،نیز این شلل از خوانش ،همانا مصرفِ
فضاست ،که در نهایت به چیزی جز بازتولیدِ وضعیتِ فضایی موجود -نابرابری های جغرافیایی ،مرزبندی های سیاسی و ایدئولوهی  ،جهانیسازی ،مرکزیهتهها و )یهره -نمهی
انجامد(در این باره نگاه کنید به  .(Sassen, 2000 Painter, 2007 & Chaturvediدرباره مفهو سیاره ای که اشاره دارد به شهری شدنِ سیارهای ( Planetary
 ،)urbanizationنگاه کنید به). (Brenner, 2013;shields, 2013
 .6در نظا دانش و به زبان لوفور اار بخوانیم ،در بازنماییهای فضایی همواره بر چیزی به نا بیطرفی و دوری از قضاوت های ارزشی در روند تحلیهل تاکیهد مهی شهود .ایهن
تاکیداذاری بیشتر به نگاهِ پوزیتیویستی و ملانیلی بر میاردد که مسئله های اجتماعیفضایی را )یرسیاسی و همچنین )یرهنجاری مهی بینهد .در ایهن قلمهرو یه دانشهجو،
محقق ،شهرساز ،معمار و دیگر خواننده ها در این قلمرو پیش از قد برداشتنش در فضا ،باید همواره بی طرف باشد .این از جمله استراتژیهای نظا دانش است .بر کمتر کسهی
پوشیده است که این بی طرفی که به زعمِ خودش می خواهد ایدئولوهیزدایی کند ،خودش تا چه پایه ایدئولوهی است .بی طرفیِ اخ،قیِ مورد ادعای نظا دانش را که منشی
صرفا تلنیلی پیدا کرده نباید بر اساس ظاهرش قضاوت کرد .می توان نشان داد که این ادعای بهی طرفهی خهود در بردارنهده پهیشفهرضهها و پیامهدهای اخ،قهی اسهت .
) (Wilson, 2007: 29اساسا مگر می شود فضا را که انبانی از تضادهاست ،بگونهای از پیش بی طرفانه دید؟ این بی طرفی اتفاقا در ی معنا افشاار است .این بی طرفی
درواقع دریافتِ نظا آکادمی را از فضا افشا می کند .فهمی که فضا را ی سطح هموار ،صاف و در ی ک ، ،ی ابژه می بیند .ابژه ای که می توان آن را بمثابه امهرِ بیهرون
از فرد و چیزی که هست ،بی طرف دید و بی سروصدا مصرفش کرد .درحالی که نگاه انتقادی از آن حال که فضا را هموار ،یلدست و ی ابژه ی مصرفیِ بیرون از سوهه نمهی
بیند ،اساسا بگونه ای دیگر میبیند و می خواند(در این باره نگاه کنید به کرایب.)1393:272،
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مرتبط است .مفهومی که از قضا از نگاه پدیدارشناختی بسیار خواناست .اما باید بلوشیم بگونه دیگری بخوانیم .در سطور بعهدی بهه
مسئله زمان برمیگردیم .در هر صورت ،اار در نگاه مان به فضا-زمان ،این دو را بگونه ای جدا از هم ببنیم این کهار چنانلهه لوفهور
می اوید ،موجب جدایی بین بازنمودههای فضها و فضهاهای بازنمودی می شود( درباره درهم تنیدای زمان و فضا نگهاه کنیهد بهه ;
)shields, 2013: 7; Castree, 2009 ;Crang, 2005 Lefebvre, 1991: 175؛ ;Jones, 2009 Paasi, 2003
;Thrift, 2009باید در معنای واقعی کلمه سوادِ فضاییِ 1متفاوت از آنچه در قلمرو بازنماییها و در نظها دانهش بهه مها در مقها ِ

خواننداان فضا-زمانِ جهان دیلته میشود ،به دست آورد .چراکه اار بدین شلل فضا-زمان را نخوانیم و مههمتهر زیسهت نلنهیم،
صرفاً خوانشِ خنثی از آن ،هیچ از چیزی که جریانِ تولید و بازتولید فضا نا مهیایهرد و ههیچ از تضهادهای اجتمهاعی ،اقتصهادی و
سیاسیِ نهفته در دل این جریان ،به ما نمیاوید(نگاه کنید به  .)Jessop, 2006نمیاوید که فضا حاصل چه تضادها و تقابلهایی
است .نمیاوید که مناسبات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی چگونه ما به ازای فضایی بهه خهود مهیایرنهد و در مختصهات فضهایی-
زمانی -در مرکز -فرود میآیند .نمیاوید ی برج یا ی مگامال چگونه شلل ارفته و در طی زمان از خه،ل چهه سهازوکارهایی
تولید شده و همواره با همین منطق بازتولید میشود .نمیاوید در زندای روزمره ما ،زمهان اقتصهادی و اداری چگونهه بهه میهانجی
فضامند شدن ،زمانهای فرا)ت ،سیاسی و اجتماعی را به حاشیه رانده است .اساسا خوانش در این معنا چیزی از چیسهتی ،چرایهی،
چگونگی به ما نمی اوید .تواویی در قلمرو خوانش پدیدارشناسانه ،هراونه پرسش و درنگ و چرا ،ممنوع است .خهوانش از چرایهی
ها هیچ نمی اوید .در این معنا حتی اار خوانشِ فضا از نظر معرفت جای نخست را داشته باشهد ،قطعاً در پیدایش و تولیدِ خود فضا،
جای آخر را دارد).(Lefebvre, 1991: 143
فرض کنید ما در ی موقعیتی ،در آن حال که در خیابان قد میزنیم فضایی را میبینیم و درنهایت توصیف میکنیم .آیا صرفاً با
خوانشِ پدیدارهای فضا چیزی دستگیرمان میشود؟ آیا فضا را که در اینجا همچون متنِ از پیش نوشتهشده است ،خواندن یا دیهدن
هیچ از منطق و سازوکارهای ایدئولوهی ِ مدیریتی و سیاسی به ما میاوید؟ آیا صرفاً خوانشِ کالبدی و خنثی ،ما را به ورای عناصر
صلبِ فضا و زمان رهنمون میشود و امیدوار میکند؟ فضا را باید چگونه بخوانیم و زمان را چگونه بفهمیم تا خوانش و فهم ما صرفاً
پاداشی زائد نباشد و بتواند در دل فضا-زمان املانها و بالقوایها را محقق و کنشهای فردی و جمعهی را فضهامند کنهد و بهدین
طریق فضا-زمانی بیانار 2تولید کند؟(در این باره نگاه کنید به) . (Pinder, 2002منظور از بیانگر بودن فضا و زمهان ایهن اسهت
که ،فضا-زمان بتواند به میانجیِ فضامندی و زمانمندیاش لحظهها و دقایقی را آشلار کند .یعنی از چیزهایی بگوید که اتفاقا فضا-
زمانِ نظمِ حاکم کمتر از آنها سخن میاوید .یعنی از تنشها ،بیعدالتیها ،جنبشها ،و تضادها .از این رو ،ابتدا بایهد نظهم و نظها ِ
فضایی-زمانیِ حاضر را که همان منطقِ سرمایه است ،به هم ریخت .سپس از دل آن ،چیزی را شلل داد که بیانگر است .بیهانگری
روابط ،رویدادها ،لحظهها و اتفاقات را به روی خودش میریزد و بیان میکند .بطوریله هرکسی که به فضا نگاه کند ،آن لحظهههها
دست کم در ذهنش بازیابی میشوند .این نگاه ،همانا نگاهِ رادیلال به فضاست .همان کلیدِ امشدهای کهه واقعیهتِ فضهایی بها آن
اشوده میشود .این نگاه از ت ت ِ عناصر فضایی پاسِ میخواهد .یعنی از هر فضایی -از آن حال که دو پایش روی زمین است-
می خواهد که چیزی را بیان کند و بگوید که چگونه پاهایش را روی زمین و آن مختصات فضایی اذاشته است.
فرض کنید در ی روز با عین ِ خوانشی که در نظا آکادمی به چشم زدهاید ،در شهر تهران قد میزنیهد و عناصهر فضهایی را
میخوانید .مث ً،میبینید و میخوانید که در ضلع )ربی بزراراه اشرفی اصفهانی ،مرکز خرید تیراهه وجود دارد .یها محه،ت شهوش،
دروازه )ار ،باغ آذری ،هرندی ،اتاب بافت فرسوده هستند .یا مح،ت هاشمآباد و خوب بخت ،بریان و هفتچنار با فه،ن درصهد
نوساز شدهاند .یا ف،ن خیابان بنا بر ف،ن طرحِ شهری تعریض شده و در این جریان 300تا پ،ک و خانهه تمله و تخریهب شهده
است .یا فضاهای عمومی همچون پارکهای هرندی ،بهاران و حقانی زیر عنوان بوستان زندای بسته شدهانهد .یها میهدان ولیعصهر
تخریب شده است .یا بزراراه نواب و اما علی بافتارِ فضایی چندین و چند محله را پارهپاره کرده است و )یره .خوانش چگونه و بهه
میانجیِ چه سازوکارهایی میتواند ما را از انفعالِ خواندنِ فضا 3همچون ی متن و کتاب ،به پراکسیس 4اره بزند؟ عاملیتِ فضهایی
درواقع همان رفتارهای فضایی افراد در افتمانِ انتقادی است .این همان سوهه کردنِ افراد بواسطه افتمان است .خهوانشِ افهراد در
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این افتمان صرفا خوانشِ کالبدی نیست ،بلله بیشتر از جنسِ پرسش است .باید درنظر داشت که برای کهنشِ فهردی و جمعهی در
فضا صرفا خواستِ و اراده ی کنشگران کافی نیست .یعنی منو بودنِ کنش به خواستِ افراد فقط شر الز برای تحققِ کنشگری
است .شر ِ کافی برای کنشاری همانا راهها و فضاهایی است که کنشگران به میانجیِ آن ابراز وجود میکنند .عهام،ن اجتمهاعی
به میانجیِ خوانشِ انتقادی است که میتوانند مناسبات و روابطِ فضایی را درک کنند و سپس با حضهور در فضها شهرایطی را ایجهاد
کنند که املانِ تحققِ خواستهایشان را بگونه ای فضامندشده فراهم آورند .باتوجه به آنچه بیان شد ،نوشتار عاملیتِ فضایی را صرفا
به آااهی و به ساختارِ اجتماعی فضایی تقلیل نمیدهد .بلله به رابطه دیاللتیلی میان این دو نظر دارد(در این بهاره نگهاه کنیهد بهه
کرایب .)5-254 :1393 ،برای محقق شدنِ عمل و کنش در و بهواسطه فضا باید بهاونهای دیگر دید و فضا را بهاونهای دیگر -نه
همچون ی کتاب یا تابلوی هنری در ک،سهای درس یا در شرکتهای مهندسین مشاور و آتلیهها -خواند .در این معنا ،سهویهی
نگاه و خوانشِ ما به روابط ،مناسبات و نیروهایی است که در الیههای زیرین ،فضا را بر می سازند .یعنی همان نیروهای اقتصهادی،
سیاسی ،اجتماعی .در این معنا فر و وجه ظهوری 1در مقایسه با روابطِ فضهایی و نیروههای برسهازندهی فضها اهمیهت ثانویهه پیهدا
میکند .از این زاویه اولین تغییری که در نگاهِ ما به وجود میآید این است که میفهمیم مفهومی به نا ِ خوانایی 2که کلیدواهه نظها
مدیریتی است که با آن به فضا حد میزند و آن را همچون لباس به تن فضا میکند و بهواسطه نظا دانش همهروزه به ما خورانهده
میشود ،تا چه پایه ایدئولوهی و همگونساز است .میفهمیم که شفاف و خوانا بودنِ فضا اتفاقاً بیش از آنلهه بیهاناهر باشهد و از
روابطی بگوید که بدانها شلل داده ،بیش از هر زمانی روابط ،مناسبات و تضادها را پنهان و فراتر از آن انلار میکند و هیچ از آنها
نمیاوید .مث ً،به ما هیچ از آن  300خانواری که به دنبال تعریض آن خیابان ،آواره و بیخانمان شدند ،نمیاوید .نمیاوید وضهع و
زندایشان اکنون چگونه است.
خوانشِ خوانایی یا ناخواناییِ فضا ،اتفاقا حجابی ست که فرایندِ اجتماعی تولیدِ فضا را از دیدِ خواننده ها پنهان می کنهد .لوفهور در
این باره می اوید ،این که فرض کنیم صرفا بر اساس خوانش و خواناییِ فضا می توانیم فضا را درک ،دریافت و تعریف کنیم ،توهم
محض است .توهمی که در بهترین حالت در سطح بازنمودها معنا می یاید ،مهی بینهد و خهوانش مهی کنهد و مهاده و فضها و تمها
نیروهای برسازنده را صرفا به ی بازنمود تقلیل می دهد .به بیانی دیگر درک و فهمِ مسئلهی فضا صهرفا بهر اسهاسِ میهزانِ خوانها
بودن یا نبودن و خوانشِ آن بر این اساس ،صهرفاً اونهه ای از معنویهت و ایده آلیسم است .اونهه ای کهه صهرفا بهه خهوانش و در
بهترین حالتِ به بازنمودها و ابژه ها می پردازد و در این میان همواره نقش نیروها و روابط و از همه مهم تر نقشِ قدرت سیاسهی و
مناسبات اقتصادی را در تولید و بازتولید فضا در پرانتز می اذارد و نادیده می ایرد(.(Lefebvre, 1991: 162

بازتولمد :تولدِ خوانشِ دالبدی از د ِ،نظام دانش
نظا مدیریتی و سیاسی با واهاان خودش که بگونهای متقابل از دل نظا دانش بیرون آمدهاند ،خوانایی فضایی و فضاهای خوانها
را طراحی ،معماری و برنامهریزی میکند .معنا نیز به همین شیوه به میانجیِ فضا تولید و بازتولید میاردد .آنچه برای مرد
است ،برای نظا ِ مدیریتی خوانا نیست .ازاینرو نظا مدیریتی همواره ت،ش میکند فضا را طوری نظم و نظا ببخشد و بنای معمها
را طوری بگذارد که اوالً آن وجه بیانگر بودنِ فضا و معما را برای افراد و اروهها کمرنگتر کند و دوما خوانا یا ناخوانا بهودنِ فضها و
معما را تولید کند ،تا بدین طریق خوانا یا ناخوانا بودن برای فرد ،همان خوانا یا ناخوانا بودنی باشد که خودش -به شهلل و شهمایل
مختلف -تولید کرده است .نوشتار امیدوار است هرچقدر به پیش می رود بتواند نشان دهد که خوانشِ کالبهدی و خنثهی و از ایهنرو
خوانا بودنِ معمای فضا -حتی در آن حال که فرد در ذهنش بهزعم خودش فضا را مستقل میخواند و آن را نقاشی میکند -ااهر از
روابط و مناسباتِ برسازندهی فضا چیزی نپرسد ،چیزی نیست جز همان خوانا یا ناخوانا خوانشِ کردنِ مهتن و فضهایی کهه از پهیش
تولید شده است .یعنی همان پاسخگویی و از اینرو مشروعیت بخشی به سؤاالتی که عق،نیت و منطقِ مدیریتی میپرسد .در همین
راستا بهتر است کمی از روششناسی کوین لینچ که بهواسطه آن فضا را میخواند و در آن به جستجوی معنا میپهردازد ،بحهث بهه
میان آید .در واقع با این کار نوشتار می خواهد نشان دهد روش پدیدارشناسانه در مواجه بها فضها و جسهتجوهایش بهه دنبهال معنها

بیانار3

1.

Appearance
Readibility
3. expressive
2.
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نمیتواند به این موضوع پی ببرد که کفایت و رساییِ تفلر درباره وجود و معنا و وجودِ معنا بهمثابه ی تمامیت ،زوال یافته اسهت و
به دنبال آن ایدهی هستنده خود نسبت به هراونه پرسشگری تأثیرناپذیر شده است .بدینوسیله متن میخواهد بگوید در این روش،
ایدهی معنا سترونشده است؛ این ایده چیزی نیست مگر ی اصل-شللِ توخالی که شان و منزلت باستانیاش کم میکند تا در
آن فقدانِ هراونه محتوا پوشیده بماند .در اینجا باید به سنت فلری که لینچ از آن بلند می شود ،اشاره کرد .یعنی سنت شهرسازی و
طراحی شهری که در نظر نمیایرد که طراحی شهری را باید به عنوان نتیجه تولیدِ اجتماعی فر هها دیهد(درباره طراحهی شههری
بمثابه تولید اجتماعی نگاه کنید به ) .(Cuthbert, 2007سنتی که در آن صورتبندی مسئله ای به نا فضا -حتی در آن حال کهه
می خواهد از فر ها فراتر برود-همواره متوجه شلل ها ،فرمها و صورت هاست .تعجب آور نیست که لینچ اسم یلی از مهم تهرین
ن شهلل هها،
کتاب هایش را نظریه فر شهر می اذارد .سنتی که لینچ در آن فضا و امر شهری را می خوانهد ،مهی خواههد بها زبها ِ
تصویرها و با زبان الگو ،نیروها و تضادها را نشان دهد .اما در این کار ناکا می ماند .چرا؟ به ی دلیل ساده که این سنت بهه ایهن
فلر نمی کند این زبان :شلل ها ،فر ها ،الگوها بگونه ای از پیش طراحی شده بواسطه عق،نیتِ مدیریتی ،سیاسی و ایهدئولوهی ،
مابه ازای فضایی پیدا کرده اند .این سنت زبان های تولید شده را می خواند و از دل آن الگو در می آورد نه چیزی بیشتر .این سنت
پیش فرض را بر این ارفته که فضا ،همان نا و نا همان فضاست .در حالی که دست کم در صورتبندی سرمایه داری ایهن رابطهه
ی بیانگر مشخصا به هم ریخته است .بگونه ای که دیگر نمی توان از یلی-فضا -به دیگهری -نها  -رسهید و بهالعلس .لیهنچ در
کتاب سیمای شهر 1جابهجا مفهو معنا ،خوانایی ،نمایانی و تصویر عمومی شهر را در نگاههای مرد جستجو میکند .او بهرای ایهن
کار با حدود  30نفر از اهالی شهر بوستون 15 ،نفر از جرزی سیتی و  15نفر از لسآنجلس مصاحبه میکند( لینچ .)37 :1395 :هدف
کتاب و مقصود از خوانایی در آن در بخش اول چنین آمده است:

مقصود اصلی کتاب این است که کیفیت بصری شهرهای آمریلایی را م،حظه کنیم .این کار را با مطالعه تصور ذهنی که مهرد
از شهر محل سلونتشان دارند ،انجا دادهایم .توجه خاص ما بر ی کیفیت بصری شهر متمرکهز خواههد بهود :وضهوح بصهری یها
خوانایی سیمای شهر .منظور ما از خوانایی این است که بههآسهانی اجهزای شههر را بتهوان شهناخت و آنهها را در ذههن ،در قهالبی
بههمپیوسته به یلدیگر ارتبا داد .درست همانطور که با دیدنِ ی صفحه چاپی ،اار خوانا باشد ،تصویری از نمادهای شناختی به
هم وابستهای در ذهن ما نقش میبندد ،به همین شلل نیز در شهری که واجد سیمای خوانا باشد میتوان تما اجزای آن :محلهها،
بناهای جالب و پراهمیت و کوچه و خیابانها را از یلدیگر بازشناخت و یا تما آنها را در مجموعهای پیوسته به تصهور آورد( لیهنچ:
.)12 :1395
به نظر میرسد روششناسی لینچ در روایتش از فضا ،چیزی را مغفول میاذارد .نیروهها ،روابهط و تضهادها را .در واقهع ته،ش او
همان ت،شی است که در پی فروپاشی نظا های ایدهآلیست و با ابزار اصلی ایده آلیسم ،یعنی عقلِ خود آیین میکوشد تها بهه یه
نظمِ وجودیِ فراذهنی و الزا آور 2دست یابد .این هرفترین پارادوکسِ کل قصدها و التفاتهای پدیدارشناختی است که میکوشند تا
به یاری همان مقوالتِ تولیدشده توسط تفلر ذهنی و مابعد دکارتی دقیقاً به همان عینیتی دسهت یابنهد کهه ایهن قصهدها در آ)هاز
نقطهی مقابل آن بودند(دراینباره نگاه کنید به آدورنو .)22 :1396 ،روش لینچ اذعان میکند کهه سهلهی فضها همهواره دو رو دارد.
ی روی آن عالم پدیدارها و نمودها و روی دیگر آن عالمِ بودها و نیروها .بااینهمه باز خهوانش او در راسهتای رسهیدن بهه شهللِ
خوب ،3از فضایی شروع میشود که تولید شده و در ی معنا به امری بدیهی تبدیل شده است .یعنهی از وضهعیتِ فضهایی موجهود.
برای همین است که بیآنله لحظهای به روابط و مناسباتِ متضادِ برسازنده فضا فلر کند ،واهاانِ جدید را در راستای همان اههداف
قدیم به کار میبرد و مفهو را معلوس کرده و چنین فلر میکند:4
1.

City image
Trans-subjective
3. Good form
 .4مملن است افته شود ،نقدِ لینچ از این پنجره ای که ما ایستاده ایم ،چندان به جا نباشد .چرا که وی ادعایی درباره این نگاه که ما از آن حرف می زنیم نداشته است .به بیهانی
دیگر او فقط می خواسته فرمها شلل ها را ببیند .در پاسِ باید افت به خوانشِ کالبدی لینچ فی نفسه ازآن حال که فضا را از ی افتمانی-پدیدارشناسی -مهی خوانهد ،کمتهر
نقد وارد است .نقدِ نوشتار بیشتر به ناکامی های خوانشِ کالبدی و خنثی در تحققِ املان های فضایی ،بر می اردد .این ناکامی ها به این برمی اردد کهه املهان ههای درونهیِ
فضا بواسطه خوانشِ پدیدارشناسانه نه تنها محقق نمی شوند که بیشتر قربانی می شوند .چرا که در این خوانش همه چیز باید درنهایت با الگو و نظا ِ فضهایی موجهود همخهوان
باشند تا معنایی را برسانند .ع،وه بر این خوانشِ لینچ آن هنگا که به عناصر پنجگانه می رسد و در نهایت در تئوریِ هنجاریِ شللِ خوب بازنموده مهی شهود ،صهرفا خهوانشِ
ذوقی از فضا نیست ،بلله به نوعی داوری درباره آن است که در نهایتِ منجر به نوع خاصی از تولیدِ فضا می شود.
2.
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نقشه هر شهر اارچه مملن است دقیق نباشد ،اما باید بهاندازهای خوب باشد که با استفاده از آن بتوان به مقصد رسید .باید تمها
نقا آن کام ً،واضح و در ارتبا با یلدیگر باشند تا بتوان با حداقل ت،ش مقصد موردنظر را یافت .یا بهعبهارتدیگهر ،نقشهه بایهد
خوانا باشد .باید ع،ئم و راهنماییها در آن بهاندازهای باشد که اار شخص بخواهد از راههای مختلف به مقصد برسد ،مملن اردد و
املان اشتباه بیش از اندازه نباشد .اار در شهری ،تنها ع،مت برای ی پیچ نااهانی ی چراغ چشهم زن باشهد ،بها قطهع شهدن
بر ها مملن است نتایج خطرناک به وجود آید (...لینچ.)24 :1395 :
بهواقع در آنچه خوانشِ پدیدارشناسانهی فضا نا میایرد ،معموالً یلی از این دو از دست میرود :یا خوانش یا فضا .نوشهتار بهاال
نشان میدهد ،کلیدواههها و ذهن و زبانِ لینچ مناسبات و نیروهایی که فضا را تولید میکنند ،نمیخواند و با آنها بههیچوجه درایهر
نمیشود .او حتی وقتیکه میخواهد از سطح پدیدارها فراتر برود و حتی وقتیکه معنا را در فضا جستجو میکند و میاوید :تصویری
که از هر شیء در ذهن داریم باید رابطه فضایی و شللی آن را با ناظر و با اشیاء دیگر معلو کند ،بازهم معنای برساختهها و فضهای
ساختهشده را میخواند( لینچ .)22 :1395 ،یعنی قلمرو فلری او باز تحهت سهلطهی ذههنِ خهود آیهین مهیمانهد (Wachsmuth,
) .2014ذهنی که پیش از این او به نقد آن در جریان طراحی شهری مدرن پرداخته بود .در واقهع فراینهد اهذر او از شهرسهازی و
طراحی شهریِ مدرن به نگاهِ پدیدارشناسانه که در پی معنا در فضا میاردد ،تنها به صورتی ظاهری موفق بهوده اسهت .آنههم بهه
بهای از دست رفتنِ همان یقینی بودنِ یافتهها که خود یگانه منشأ مشروعیت برای روش پدیدار شناختی بود(دراینباره نگاه کنید به
آدورنو .)24 :1396 ،خوانش او همچنان طراحیمبنا است (لینچ .)6-35 :1395 ،لینچ حتی درآن هنگا هم که به مرد مراجعه و بها
آنها مصاحبه میکند ( لینچ )6-60 ،59 :1395 :و از آنها میخواهد که شهر ،فضا و عناصر فضایی را نقاشی و ترسیم کنند ،دوباره
وضع موجود را-اما این بار از نگاه ساکنان شهر -نقاشی و توصیف میکنهد (همهان :ضهمیمه ب .)284 -259 :در ایهن نگهاه ،حتهی
انگارههای ذهنی ،مسیرهای شناختی و تصویر عمومی هم که از دل مصاحبهها و نقاشیها بیهرون مهیآیهد و حتهی آن هنگها کهه
فضای باز ،فضای سبز ،راهها و تضادهای بصری بین برخی از عناصر فضایی بهعنوان فضاهای بااهمیهت خوانهده مهیشهوند( لیهنچ:
 ،)39 :1395همچنان همان تفلری است که فقط در قالب جایگزین کردنِ واکاوی در فضا با آشناییِ 1آن و اینچنین حرکت از ی
خطا به خطای دیگر خودش را در واقعیتِ فضهایی درایهر مهیکنهد .تنهها تفهاوتش ایهن اسهت کهه زاویههاش فهر دارد .خهوانشِ
پدیدارشناسانهی لینچ از فضا درنهایت صرفاً مصرفکننداان فضا را به واکنشی قابل پیشبینهی در مقابهل عناصهری خهاص -اهره،
نشانه ،محله ،لبه و راه-برمی انگیزد که خود بهعنوان مصرفکننده ،پیشاپیش به همان واکنشها محدود شدهاند .این واکنش بهواقع
چیزی جز سرارمی 2نیست .درخواست برای ترسیمِ تصوراتِ ذهنیِ مرد از فضاها که درنهایت عناصهر فضهایی پهنجاانهه از دل آن
استخراج میشود ،تنها یلی از بارزترین نمونههای این پیشبینی واکنش مرد است .در اینجا عناصرِ فضایی نیز بیش از آنله مهثً،
به چیزی به نا ازآنِ خودسازیِ فضا 3مربو باشند به طبقهبندی ،کداذاری ،سازماندهی و دستهبندی فضا مربو اند .عناصر فضایی
در این معنا جزئی از ی وجودِ تجربی کلی باقی میمانند که در مقا ی جزءِ محض هیچوقت تبهدیل بهه یه کهل نمهیشهوند.
خوانشِ کالبدیِ فضا خودانگیختگیِ راستین یا انتخابهای راستین را تسهیل نمیکند .در اینجا نیز خوانش همچون فضها در بخهشِ
اول(نگاه کنید به صفحه سه همین نوشتار) ،به محضِ اینله به خ،صه های مفهومی براردانده می شود ،اهمیتش را از دسهت مهی
دهد .سطحی که لینچ در آن خوانایی و نمایانی را جستجو میکند ،تصویرِ فضها -چهه در ذههن مصهاحبهشهونداان و چهه در وضهع
موجود -درنهایت یلی است .تصویر ،همانا بازنمهاییههای فضهایی اسهت .حتهی در آن هنگها کهه فهرد بجهای خیابهان اصهلی از
کوچهپسکوچه رفتوآمد میکند و بهاونهای کجومعوج با زبان خودش ارهها و نشانههای خودش را تولید میکند ،بهازهم خهوانشِ
این حرکت و ازاینرو خواندنِ فرد بدین شلل ،صرفاً حرکت در فضاهای آشنا بوده و کمتر متوجه نیروها ،روابهط و مناسهبات اسهت.
نقشه مسیرهای شناختیِ حاصلشده در نگاه پدیدارشناسانه همانا جانشین شدنِ آشنایی فضا با کلیهتش و ازایهنرو بهازی در زمهین
نظا مدیریتی و قدرت است .مفهو آشنایی در اینجا برارفته از آدورنو است که وی این مفهو را برای صنعت فرهنهگ بلهار مهی
برد(در این باره نگاه کنید به  .)Adorno & Horkheimer , 2002; Wilson, 2007در این جا منظور این اسهت کهه نقشهه
های ذهنی نه بر اساس شناختِ کلیتِ فضایی ،که بیشتر به خاطر آشنا بودنِ آن فضا و انطبا با آن ،ترسیم می شوند .ایهن همهان
سویه های )یر رادیلالِ خوانشِ کالبدی از فضا و از این رو مسیرهای ذهنی اش است .از این نظر )یررادیلال است که جزئی است
1.
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و راه به فهمِ کلیتِ فضایی نمی برد و فراتر از این با منطبق کردنِ نقشه مسیرهایش با وضعیتِ فضایی موجود ،ضرورتا وضعِ موجود
را می پذیرید(درباره اینله انطبا با وضع موجود ضرورتا به معنای پذیرش آن است ن.ک به . (Wilson, 2007: 75
خوانشِ لینچ به دنبال سازااری با ایدئولوهیِ وضع موجود است) . (Goonewardena, 2005از همین رو نمیتوانهد در جههنمِ
شهر) ،یرجهنمیها را شناسایی کند و آنها را تقویت کند و به آنها فضا بدهد .او با فرود آمهدن در فهر هها و پدیهدارها ،راه اول را
برای فرار از رنجهای جهنم شهر انتخاب میکند .یعنی :جهنم -1وضعیتِ فضاییِ موجود -را میپذیرد و در آن حل میشود و چنهان
به عقلِ خودآیین برای یافتنِ معنای فضا دلخوش میکند که دیگران ،روابط ،مناسبات و نیروها را نمیبیند .درحالیکهه کسهی کهه
بهواقع د)د)ه بیرون رفتن از وضع موجود را دارد ،باید راه دو را که پرخطر و همواره مستلز ِ رنج و نظهارت و رنهجِ نظهارت اسهت
انتخاب کند .یعنی باید در زیر الیهها بگردد و ببیند چه کسی و چه چیزی در این جهنم ،جهنمی نیست .که آنها را تقویت کند و به
آنها فضا بدهد (اصط،ح جهنم از کتاب شهرهای ناپیدا اثر ایتالوکالوینو است(در این باره نگاه کنید کالوینو.)1392 ,
به چند دلیل نگاه لینچ اار نگوییم خنثی) ،یررادیلال است .اول فلر میکند خوانشِ پدیدارشناختی ،حقِ ما را از فضا ادا می کنهد.
دو دسترسی صریح و سرراست به معنا را پیشفرص می ایرد و سو خواندنش بهنظا و روابطی که فضای خوانهدهشهده و معنها را
تولید کرده ،ضربه نمیزند .این نگاه حتی وقتیکه در زبانش کلیدواههی نمود و بود را زمزمه میکند ،باز وقتیکه بهزعهم خهودش از
پدیدارها فراتر میرود و به معنا دست مییابد ،نمیتواند معنای یافت شده را به چیزی به نا عاملیت و سیاست ورزی 2پیوند بزند تها
به کلیتِ فضایی یعنی بیانگری برسد .خوانشِ او صرفا دلخوشی به این امر است که واقعیتِ فضایی همواره دو رو دارد.
او در قلمرو نمودها دستورزیاش را از دست داده است .از همین روست که دردسرِ پرسش از تضادهای فضا را به جان نمیخهرد
و دانسته یا نادانسته ،آرا از کنارش رد میشود و به این اکتفا میکند که ای کاش مطالعهی فضا اینهمه دشوار نبود(لینچ.)1387 ،
حقیقتاً دست یابیِ صرف به معنای فضا که توسط دستهای دیگری تولیدشده است ،چه فایدهای دارد؟
وقتی نقشه مسیرهای شناختی حقیقتاً متعلق به خودِ سوهه است ،که اول او بتواند سویههای پنهان و برسازندهی فضایی را که در
آن نقشه مسیرهایش را ترسیم میکند ،بخواند و دو و مهمتر اینله نقشه مسیرهای ذهنیاش حاصلِ مداخله او در وضهعِ موجهود
باشد .یعنی در معنای دقیق کلمه حاصل فاعلیت و عاملیتِ او باشد .در این معنا مسیرهای شناختی ،مسیرهایی نیستند که فرد فقهط
بهاونهای خنثی در آن قد بزند .حضورِ فرد در مسیرهای شناختی در این معنا ،حضوری رادیلال 3است که هر آن مملهن اسهت بها
فهمِ کلیتِ فضایی ،نظا ِ مدیریتی را به دردسر بیندازد و سازوکارهای انقیادِ فضایی را مخدوش کند(داداشپور و یزدانیان .)1395 ،در
این معنا حضور سوهه در جایی جز فضاهای از پیش طراحیشده ،یعنی در نقشه مسیرهای شناختیاش ،بیش از آنلهه متوجهه فقهط
خودش باشد ،متوجه نظم و نظا مدیریتی است .فرد بدین شلل در افتمان انتقادی تبدیل به سوهه میشود و به میانجیِ حضور در
فضا به فراخوانهای مدیریتی نه میاوید و فراتر از این ،بدان تلنگر میزند .در این معناست که وجه سابجلتیوِ نقشهه مسهیرها بهه
عمل اره میخورد .فقط از این راه سوهه شهری ،4سیاسی و دستورز میشود و ع،وه بر اینله با واهاان خودش ،فضایش را تولید
میکند ،مهمتر از این تنه به تنِ نظا مدیریتی و قدرت هم میزند(درباره سوهه سیاسی نگاه کنید به (.)Meier & Frers, 2017
نگاه لینچ کمتر د)د)ه دستیابی و فراتر از آن تولیدِ این شیوه از معنا را دارد .یا به بیان دقیقتر اص ً،ندارد .چهون سهوهه جههانِ
لینچ فقط ی بدنِ تلهپاره است .بدنی که دست ندارد .ذهن ندارد .فقط چشم دارد .خهوانش در ایهن معنها همانها ستایشهی کهور از
زندای کور است(این جمله برارفته از کتاب دیاللتی روشنگری است .در این باره نگاه کنید به & Horkheimer, 2002: 36
 .)Adornoخوانشی که بهطور جدااانه در سطح جزئیتها 5مملن است راهاشا به نظر برسد ،اما در کلیهتِ فضهایی راه بهه جهایی
نمیبرد.
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خوانشِ دالبدی از نادجاها
در معنای لینچی ،فضاهای دیگر ،ناکجاها و نا-جاها ،1همگی ناخوانا هستند .چون از آن حال که در اینجا فهرد صهرفاً پدیهدارهای
فضایی را میخواند و در آن متوقف میشود ،خوانا بودن یا نبودن برایش ایستگاهِ پایانی ست که در آن قطارِ سؤاالتش از حرکت بهاز
میایستد .از همین روست که از منطقِ فضایی ،سیاسی و اقتصادیِ ناکجاها و شیوههای حضور و )یاب 2در آنها نمیپرسد ( Parr,
 .)Woolnough & Stevenson, Fyfe, 2015لذا این فضاها برایش ناخوانا هستند .این خوانش و این ناخوانایی و ههمزمهان
برای ی عدهی دیگر خوانایی ،همان چیزی است که نظا مدیریتی انتظارش را دارد که فرد در نهایت به آن برسد و در آن متوقف
شود .این همان ایدئولوهی شفافیت و ناخواناییِ خوانایی 3است .در اینجا نظا مدیریتی با فضایی که تولید کرده کاری مهیکنهد کهه
پیشتر بیان شد .یعنی همزمان که میاوید ی فضا خوانا یا ناخواناست ،در همان حال اتفاقاً بههواسهطه همهان فضها ،بیهانگری را
پنهان میکند .یعنی نمیاوید که آن فضا که خوانا یا ناخواناست ،از دل چه مناسباتی بیرون آمهده اسهت .ایهن مسهئلهای سهت کهه
خوانشِ لینچی هیچ از آن نمیپرسد .در الفبای لینچ در شهر تهران فضاهایی مثل پارک هرندی ،میدان شوش ،دروازه )ار ،زیهر پهل
مدیریت ،زبالهاردی ،کارتنخوابی ،بافت فرسوده و )یره همگی -اار نقاشی و ترسیم شوند -ناخوانا هستند .چرا؟ پاسِ در ی معنها
پر بدیهی است .چون در نگاهِ او که صرفاً د)د)ه فر خوب شهر دارد ،این پدیدارها ازقضا همگی نافر اند .مرد همگی احتمهاالً در
پرسشنامهها ،مصاحبهها و در نقاشیهایشان این پدیدارها و نمودها را بهعنوان آسیب میخوانند و میبینند و روایت میکنند .از اینرو
بهاونهای د دستی این نتیجه حاصل میشود که فضاهای مذکور ناخوانا و فراتر از این مسئلهدار هستند که باید از نو بهاونهای خوانا
نوشته شوند ،فر بگیرند و بازطراحی شوند .در اینجاست که مشخص مهیشهود خوانهایی تها چهه پایهه برسهاختهای ایهدئولوهی و
همگونساز است .در اینجاست که نگاه انتقادی باید بر سویههای تاری ِ خوانایی نور بتاباند ،چراکه خوانایی در این لحظه است کهه
بهعنوان سیاستِ مدیریت فضا از جانب نظا مدیریتی ساخته میشود و ما به ازای فضایی میایرد تا مهرد آن را خوانها یها ناخوانها
بخوانند و نقاشی و روایت کنند ( .)Yiftachel, 1998تا بدینوسیله نظا مدیریتی واهههای خودش را در فضا تلثیهر و فضهاهای
خودش را بدین طریق بازتولید کند .بافتهای فرسوده را ابتدا تولید و سهپس بهه بهدترین و د دسهتیتهرین شهلل نوسهازی کنهد،
خیابانها را بیهیچ دورنگری تعریض کند ،کارتنخوابها را از خیابانها براند و )یره.
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شکل  .1رابطه قلمروهای دانش ،مدیریت و مردم:

اولین نلته درباره این شلل این است که بدان بهعنوان ی بدن و ی کلِ ازهمپاشهیده ( )The Interrupted Wholeنگهاه
کنیم ،بدنی که بهواسطه عق،نیتِ مدیریتی ،سازمانی و نظا دانش تلهپاره شده و اعضایش -چشم ،دسهت و ذههنش هرکهدا بهه
سمت و سویی پرتاب شدهاند و هویت مستقل ارفتهانهد و از همهین رو هرکهدا از زاویههی متفهاوت و دقیهقتهر ،متقابهل ،فضها را
میخوانند .از همین روست که هرکدا از قلمروها حقیقتاً نمیتوانند آن چیزی را که نوشتار از آن حرف میزند ،درک و مهمتر زیست
کنند .لینچ خوانایی یا ناخوانایی عناصرِ فضایی را در قلمرویی که از بدنِ تله پاره شده فقط چشم ها باقی مانده اند ،خوانش می کند.
این جهتایری باعث میشود او را در کنار نیروهای پائین دست و در مقابل منطقِ مدیریتی تلقی کنند .اما چنین نیست .او خهودش
را با این مسئله درایر نمیلند و نمی پرسد چطور قلمرویی که در آن می خواند ،خودش تولید شده است .از همین روست که خوانشِ
او ،همانا خوانشِ وضعیتِ شلل ارفته ی فضاست .خوانش از این زاویه و بدین شلل نمی تواند از سهطح پدیهدارها و بازنمهایی هها
فراتر ب رود و مهم تر اینله نمی تواند بفهمد چطور از عاملیت آنله می خواند فقط چشم هایش مانده است .هر نظا دانشی واهاهان
خودش را تولید میکند .در این قلمرو تولیدِ مفاهیم از طریقِ تعاریف ،قوانین ،آییننامه و شیوهنامهها صورت مهیایهرد .خوانهایی یها
ناخوانایی در این قلمرو تعریف میشوند .نظا مدیریتی بهواسطه فضامند کردنِ مفاهیمِ تولیدشده در قلمروی دانش ،آنها را بازتولید
میکند .یعنی فضا و عناصر فضایی را بهاونهای که مطابقِ تعاریف-خوانا یا ناخوانا -باشد ،مدیریت :طراحی و برنامهریزی میکند .از
این زاویه نظا مدیریتی ،تعاریف و مفاهیمی را که در دل نظا دانش شلل ارفتهاند ،به شلل و صهورتههای متفهاوت از مجهاری
قانونی مابهازای فضایی میبخشد .این تفاوت در فر ِ فضامندکردنِ تعاریف و مفاهیمِ قلمروی دانش ،همان چیزی است کهه از نظهر
مرد  -چشمهای باقیمانده از بدن -خوانا یا ناخوانا خوانش میشود .درحالیکه نظا مدیریتی و همان دستها ایهن تفهاوتهها را از
پیش که توسط نظا دانش تولید شده ،اکنون بهاونهای هوشمندانه فقط بازتولید میکند .مهث ً،سیاسهتِ تثبیهت پهنهههها و تقسهیم
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کاربریها در شهر ،صورتِ فضامندشدهی تعریف از ثبات و نظمِ فضهایی در قلمهروی دانهش اسهت .مهرد ایهن سیاسهت را کهه در
پهنههای مختلف ،صورتِ فضایی متفاوت به خود میایرند ،بسته به شلل و شهمایل تولیدشهدهی فضها ،خوانها یها ناخوانها خهوانش
میکنند .مرد بیآنله بدانند ،با خوانشِ صورتمسئلههای تولیدشدهی نظا دانش و مدیریت ،حال چه خوانا بخوانند چه ناخوانها ،در
سطح نمودارها و بازنماییها باقی میمانند .نگاهِ لینچ هم-چه به خوانایی برسد چه به ناخوانایی-درنهایت در همین قلمهرو خهوانش
میکند .درواقع مرد از این زاویه ،مابهازاهای فضاییِ سیاستهای دانش -مدیریت را خهوانش مهیکننهد .مهث ً،وقتهی خیابهانهها،
بزراراهها و کوچهپسکوچهها را -حال چه خوانا یا ناخوانا -خوانش میکنند ،درواقع همان سیاسهتِ سلسهلهمراتهب دسترسهیهها را
میخوانند .یا مث ً،وقتی فضاهایی را -اعم از فضای عمومی ،فضهای سهبز ،مرکهز فهروش -خوانها یها ناخوانها مهیخواننهد ،درواقهع
سیاستهایی همچون منطقه بندیِ عمللردی ،تثبیت کاربریها و تقسیمبندیهای فضایی را میخواننهد .ههیچ املهانی نیسهت کهه
مطلقا نامملن باشد(رفیعیان ،داداشپور و یزدانیان )1396 ،مساله فراتر از خوانش این مابهازاها است .سوههی سیاسی بایهد خهودش
فضاهایش را خلق کند و امر نامملن را بخواهد.

نتمجهگمری؛ بهسوی خوانشِ انتقادی
اار سویهی خوانش ما از عالم پدیدارها فراتر برود ،بدنِ تلهپاره شدهی خواننده دوباره به ی کل واحد تبدیل میشود ،کلهی کهه
در آن دستها ،چشمها و ذهنها ،هرکدا به سمت و سویی پرتاب نشدهاند و هرکدا فضها را در تقابهلِ بها دیگهری نمهیخواننهد و
نمیبینند و نمیسازند .در خوانشِ انتقادی این بار بدن-بخوانید سوههی دستورز ،سوههای که در وضعیت دست میبرد و بها جههان
فضا 1یلی میشود -با چشم و دست و ذهناش در بازساختنِ فضا درایر اسهت و حتهی فراتهر از صهرفاً بهاز سهاختنش ،بههواسهطه
خواندنش درواقع فضا را زیست میکند .در نگاهِ انتقادی است که خواننده به این می رسد آنچه خوانا و شفاف است اتفاقاً چیزی جهز
دا و تله فضایی نیست .تلهایی آرا  ،منظم و مرتب ،شی و خوشفر که از تلهپارای ،از بیدست و بی چشم و بی ذههن کهردنِ
بدنِ سوهه حاصلشده است .از این زاویه دیگر دستکم طرفدارِ چیزی به نا خوانایی که عق،نیتِ حرفهای-مهندسی از خ،ل نظا
دانش -معماری ،شهرسازی -به دنبال فضامند کردنِ آن است ،نخواهد بود .در این معنا دیگر افراد آنچهه را کهه مهیبیننهد ترسهیم
نمیکنند ،بلله آنچه را که بدان میاندیشند میکشند (احمدی 37 :1392 ،به نقل از رفیعیان و جهانزاد .)13 :1394 ،در این معناست
که فضا نه هموار ،یلدست و سطح صاف که همواره ناهموار ،پر شیار ،کج و معوج ،پرپیچ و خهم ،حفهره و درواقهع هزارتهوی درههم
پیچیدهی تنشها و تضادهای ازقضا ناخوانا اما بیانگر است( .)Jones, 2009; Löw, 2008ایهن سهویههها ،نیروهها ،روابهط و در
ی ک ،مناسباتِ زیر بهاندازهای با فر  ،ساختار و در ی ک : ،با رو اره خوردهانهد کهه بههههیچوجهه از ههم قابهل تمیهز نیسهتند
( .)Lefebvre, 1976منظور از هزارتو ،فضایی است که در آن همه رویاها ،امیدها و دست سهاختهههای بشهری اهم شهدهانهد ،و
بواسطه سب ها و تحوالت متاخر کنار اذاشته شدهاند .در این معنا فضا ،هزارتویی ست که سوهه سیاستورز در آن حضور مییابد تا
مگر بگونهای اتفاقی به امیدها ،رویاها و دستساختههایش که از فضا حذف شده-اند ،برخورَد .این امر به او املان مهیدههد تها بهه
نیروهای برسازنده امر فضایی دسترسی پیدا کند و بدین سان هراونه باور تلاملیِ ساده لوحانه را -مبنی بر این که زمان و وضهعیتِ
فضاییِ موجود ،حال چه خوانا یا ناخوانا ،بازنمونِ پیشرفت است -به هم بریزد .تجربه شهری بدین طریق ،مدرنیته را که همانا وضعِ
فضاییِ موجود است ،نه به منزله پیشرفت بلله به عنوان آخرین حادثهی امرِ همواره -همان( )ever-sameمیخوانهد Savage, (.
.)2000
در نگاه انتقادی روابط و فر های فضا بهاونهای درهم تنیدهاند که در دل وضع موجود-با خوانش کالبدی و رسیدن به خوانهایی
یا ناخوانایی -نمیتوان به بیانگری و در واقع به فضای بدیل رسید مگر اینله وضیعتِ فضایی موجود را منهد و نمودارهای فضایی
را از نو برقرار کرد .در این باره به زعمِ لوفور ،تغییر زندای و تغییر جامعه هیچ معنایی ندارد ،مگر اینله در این میان بتهوانیم فضهای
زندای ،جامعه و همان وضع موجود را تغییر دهیم و در نهایتِ فضای خودمان را تولید کنیم .در واقع تغییر دادنِ زندای ،تغییهر دادنِ
فضا و تغییر دادنِ فضا ،همان تغییر دادنِ زندای است( در ایهن بهاره نگهاه کنیهد بهه Lefebvre, 2009: 186; Merrifield,
 .)2000این همان درهم تنیدای امر ذهنی با امر عینی ،هستی سوبجلتیو 2با هستی اجتماعی ،3اندیشه با عمل و همان به هم اره
1.

World space
Subjective Being
3. Social Being
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خوردنِ عاملیت با فضاست که راه بهسوی خوداردانی 1دارد .در این معنا باید خوانشِ خنثی را در سرزمین و آبهای خودش -قلمرو
بازنماییهای فضا -که خوانایی یا ناخوانایی را تولید میکند ،مت،شی کرد .در این معنا بهجای تن دادن به نظم و نظا ِ فضایی زمانیِ
از پیش طراحیشده برای حضور در فضا ،روی به چیزی میآوریم که حقِ به فضا 2و حقِ به تفاوت 3نا مهیایهرد (Simonsen,
) .2005چیزی که همان استراتژیهای فضایی ،سیاست حضور در فضا ،مقاومت ،عاملیت و اصل جرئت و بازپسایری است .همان
سیاستِ سرکش که با آن سوهه در فضا پرسه میزند و بهجای صرفاً جزئیتها ،فضا را در کلیتش میخوانهد و بهاز مهیشناسهد و در
آنها دست میبرد و اره به اره روابط را از هم باز میکند و عادتهای دیداری را یعنی پذیرشِ قراردادهای نشهانهشناسهانهای کهه
واقعیتِ فضایی و وضعِ موجود را بهعنوان امر حقیقی معرفی میکنند ،به چالش میکشد (احمدی 37 :1392 ،بهه نقهل از رفیعیهان و
جهانزاد .)13 :1394 ،اساساً در این معناست که فضا بهمثابه قلمرو املانها و بالقوایها تلقی میشود و با امر سیاسی و دستورزی4
اره میخورد .از این زاویه ،بهجای صرفا خوانایی ،به دنبال نقشه مسیرهای شناختی 5نه از فر ها ،که از نیروها و روابط خواهیم بود.
نقشه مسیرهایی که با ترکیبِ تجربههای پدیدارشناختی و تفسیرهای انتقادی ،فضا را از آنِ ما کرده و بهواسهطهی ابتهدا شناسهایی
روابهط و نیروهههای برسههازندهی فضهها و سههپس بهه میههانجیِ فضاسههازی و خلهقِ معههانی ،بهالقوایهههای فضهها را بالفعههل مههیکننههد
) .(Goonewardena, 2004نقشه مسیرها فقط در این صورت است که در خواناییِ مدنظرِ نظها مهدیریتی کهه ذههنهها را از
تخیلها بازمیدارد ،دست برده و آن را به هم میریزد (درباره مفهو نقشه مسیرهای شناختی نگاه کنید به ;(Jameson, 1990
 .Tally, 1996وجه تمایز این نقشه مسیرهای شناختی با مقصود لینچ از این مفههو ایهن اسهت کهه اوال ایهن یلهی ،شهناختی
زیسته( ) livedو دریافته است که در قلمرو فضاهای بازنمایی می خواند ،نه شناختی پنداشته که در بازنمایی های فضایی می خواند
و توصیف می¬ کند .دوما این نقشه مسیرها بیش از آنله فضا را بخوانند و در آن به شیوه خودشان قد بردارند و بخوانند ،بیشتر بهه
روابط و مناسباتِ برسازنده فضا در مقا ی کل ( )as a wholeتوجه میکنند .مسیرهای شناختیِ لینچ در سطح پدیداری فضها بها
خوانشِ آن از حرکت متوقف میشود .یعنی در آن حال که فرد فلر میکند که فضا را به شیوه خودش میخواند ،باز ازآن حهال کهه
وضع موجود را صرفا میخواند و از ریشه و زیرالیه های آن نمیپرسد ،لذا نمی تواند وضع موجود را نقد و نفی کنهد ،در نتیجهه بهاز
ت در یه معنها
کماکان در قلمرو بازنماییهاست که خوانشِ آن معنا مییاید .ولهی در ایهن نگهاه مسهیرها از آنجهایی کهه مناسهبا ِ
)یرفضایی را میبینند ،در وضعِ موجود متوقف نمیشوند .سوههی افتمان انتقادی در این معنا ع،وه بر اینله بهه شهیوه خهودش در
فضا قد میزند ،میبیند و میخواند ،سعی میکند از نظم و نظا ِ فضایی که یلی برساخته است ،فراتر برود .او مهیکوشهد بهه ایهن
فراروی مابهازای فضایی ببخشد .یعنی فضای خودش را با واهاان خودش تولیهد کنهد .ایهن همهان سهویه¬ههای رادیلهالِ نقشهه
مسیرهای شناختی در نگاهِ انتقادی ست ،که در افتمان پدیدارشناسی )ایب است .از این زاویه دیگر هر آنچه واقعیت یافتهه اسهت،
عق،نی نیست .و هر آنچه منظم و مرتب است ،نمایندهی حقیقت نیست .بلله بهطور مشخص و بیش از هرچیزی سیاسی و چیهزی
است که حقیقتِ وارونه نا دارد .در چنین نگاهی ما بجای اینله همچون خوانشِ پدیدارشناختی صرفاً عناصرِ کالبهدی را بخهوانیم و
در سطح خوانش متوقف شویم و نقشه مسیرهایمان را بر اساس نمودها و دستساختهی نمایندهها ایجاد کنیم ،روابهط و نیروههای
برسازندهی این عناصر را میخوانیم و به قلمروی روابط و نیروها وارده شده و نقشه مسیرهایمان را در آنجا با دستههای خودمهان
ترسیم میکنیم ) .(Altay, 2007این زاویه همانا زاویه فضاهای بازنمایی ،فضاهای زیسته و زندای روزمره ست که بها سیاسهت-
ورزی اره میخورد .در این نگاه در ی معنا اتفاقاً د)د)ههای )یرفضایی نگاهِ ما پررنگتر است و خوانشِ ما ورای عناصر کالبهدی
را جستجو میکند تا بدینوسیله به نیروها و روابط ،دستها و ذهنهایی کهه فضها را تولیهد مهیکننهد دسهت پیهدا کنهد و از آنهها
رمزاشایی و آنها و زبانِ فضاییشان را بازشناسد ،ارهها را باز کند و درنهایت با به چالش کشیدنِ منطهق و مشهروعیتِ حقهوقی-
عمللردی و عق،نیتِ سیستمی هرکدا از آنها ،وضعیتِ فضایی موجود را که خیلی مرتب و منظم و خوانا یا ناخوانا است ،ابتدا نقهد
و سپس از خ،ل نقد بهاونهای رادیلال نفی کند و در مقابل فضایی را تولید کند که تفاوت را رقم بزند ،همگون سازی نلند ،بیانگر
باشد ،آنله میخواند -آنچه خوانده میشود ،فر  -محتوا و سوهه -ابژه در آن یلی باشد ،مبتنی بر نقشههای ذهنی باشهد و در ایهن
معنا اتفاقاً برای منطقِ مدیریتی و از نگاهِ قدرت ناخوانا باشد.
1.
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3. Right To Difference
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