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   ما هي الثقافة؟ -

 المدينة ؟ ثقافة  دراسةمن  التخوفلماذا  -

  تشكيل الثقافة؟ فضاء المكان في  ما دور -

  ما بعد الحداثة؟مدينة ب يقصدماذا  -

 ماذا يجعل المدن مثيرة لالهتمام بشكل خاص في العالم المعاصر ؟  -

ال شك أن أهم تغيير في الدراسات الحضرية في السنوات األخيرة هو االهتمام المتزايد 

أصبح  بما. يعكس هذا التطور اتجاها أوسع في العلوم االجتماعية  الحضارة \ بقضايا الثقافة

الثقافي بشكل جذري  طاف. فخالل العقدين األخيرين ، أثر االنع الثقافي"يعرف باسم "المنعطف 

، مما أثر على ما تمت دراسته والحضارات الفرعية التي تحتويها  على دراسة ثقافات المدينة 

كان فانه قد االجتماعية ، المكان  وطريقة فحص المدن وتحليل معطياتها . كما اقترحت جدلية 

بالمقابل  المدنبتأثرت التي بدورها افية وتأثيرا حاسما على الديناميات الثق بعيدمنذ زمن وللمدن 

 . بها 

 ماهي الثقافة ؟

رسوم ، نحت ، دراما و  صيغياخذ "فن راق" الحضارة  \الثقافة تعني  الناس عند عامة

الموسيقى  صاالتما تصدح به المتاحف و االروقة الفنية و في قاعات وظ فمحما هو موسيقى ، 

 هي. فمن ذلك المسارح . وفي العلوم االجتماعية فان الثقافة تفسر بمنظور اوسع  يعرض فيو

 "المجتمع  ق معيشةائ، ولكنها تتضمن "طرقليلة  بكلماتظاهرة معقدة و لهذا يصعب تلخيصها 

 -: . وتضم هذه الطرائق ثالثة عناصر ، هي ايضا

: الرغبة في الحصول  ن أن تشمل هذه القيم. يمك ُمثلهم وطموحاتهم(القيم التي يحملها الناس ) (1

؛ رعاية األسرة ؛ مساعدة  والمجازفات طراخمعلى الثروة والسلع المادية ؛ البحث عن ال

 األصدقاء والجيران ؛ أو شن حملة من أجل التغيير السياسي .

)أي القواعد والمبادئ التي تحكم حياتهم( وتضبط سلوكياتهم القواعد التي يتبعها الناس  ( 2

وتشمل هذه القضايا القانونية مثل ما إذا كان ينبغي تجاوز حدود السرعة عند القيادة أو ما إذا كان 



. القواعد تشمل أيضا قضايا  ةالضريبمن لتهرب لغير قانونية  سياقاتفي  ينبغي االنخراط

ذاتي الم يتقدل ما إذا كان يجب أن يكون مخلًصا لشريكه أو ما إذا كان ينبغي مث  السلوك الشخصي

 . على احتياجات اآلخرين

. بالنسبة لمعظم الناس في المجتمعات الغربية الغنية  األشياء المادية التي يستخدمها الناس (3

نظمة النقل والمباني ، تتراوح من السلع االستهالكية اليومية وصوال إلى أ واسعةنسبياً ، هذه فئة 

 . يتدفق عدد من األفكار الهامة من هذه النقاط ، والمرافق الحضرية

 الثقافات مادية

 بدرجة بينها فيما مترابطة( واالشياء ، المعايير ، القيم) الثقافة عناصر ان الواضح من

 مؤشرا لتوفر تستخدم التي المادية االشياء و باالفكار مرهونة ليست الحضارة \ فالثقافة.  كبيرة

 نم عنيةي ما له ، المثال سبيل على ، للسيارات الواسع فاالستعمال. فحسب  القيم منظومة على

 اذا فيما ، المدن فتركيبة.  في الحضر ةاالرضي هراالمظ مع االمر وكذا ، الشخصي حراكال حرية

 غير حضري امتدادلها  او عامال نقلمتكاملة لل منظومة او كبير بشكل واسعة اطرق تعتمد كانت

  مؤشرات توفرانها جميعا  ، الكثافة عالية تنمياتوبسياقات  متين بشكل متكاملانه  ام عليه مسيطر

  حضارته .  نوعيةو المجتمع قيم من واسعة سلسلة عنتعبر

 لها ينظر والتي ، فيه يعيشون الذي االرضي المظهر من الناس قيم قراءة باالمكانف

 االشياء بين والعالقة.  الكتبصفحات  هو االمر مع كما العميقة معانيها تفحص يمكن كنصوص

 تستمد االشياء ان حقيقة الى يوصلنا المفهوم وهذا.  الوطنية بمفهوم ليفهاغت يمكن الثقافة و المادية

 الفن من اكثر تشمل الثقافة ، باختصار.  الناس عليها يضفي ما و استخدامها خالل من قيمتها

 برامجو ، االعالنات في يدخل و معنى ذي تمثيل اي تعتمد الثقافة دراسات فان الواقع في.  الراقي

 . الطعام حتى و الشعبية الموسيقة و االفالمو ، الشعبية التلفاز

 المعاني المشتركة

 ،الخطابات أو الروايات بسمى ي بماتُشكِّل مجموعات المفاهيم المشتركة بين الثقافات ، 

تسمى والسيمولوجيا )أو السيميائية( . تُعرف دراسة العالمات التي تعطي أدلة حول هذه المعاني بو

تُعرف والمعنى . باألشياء التي تشير إلى هذه المعاني األوسع دالالت ، بينما يسمى المعنى الثقافي 

ريبًا!( باسم ممارسات األنشطة المليئة بالرمزية الثقافية )التي تشمل جميع األنشطة االجتماعية تق

.  باسم األيقونية  تعرف دراسة المعاني الكامنة وراء المظاهر العمرانية  الحضرية و.  الداللة

 . مثال جيد على األيقونات هو مقر الشركة في وسط المدينة

قوة يعبر عن خطاب ك وعالمات كقد يُنظر إلى األشكال المعمارية الضخمة والمكلفة 

فمفهوم .  ا تسمى المشاريع المعمارية الكبيرة المليئة بالرمزية بالعمارة األثريةغالباً مو.  الشركات

ترمز إلى مجموعات ل مثلهاالعمارة األثرية ينطوي على فرض المباني والمعالم األثرية التي ت

 والفريدةحالتها الضخمة  معبرا عنمقيد إلى هذه المباني غالبًا ما يكون الوصول و.  معينة من القيم

التي تقوم عليها العديد اإلمبريالية على سبيل المثال ، قامت جين إم جاكوبس  بتوثيق التطلعات ف. 

يُنظر إلى الحفاظ على حيث .  من المقترحات إلعادة تطوير المباني في المركز المالي في لندن

مبراطورية البريطانية التراث المعماري للمباني التي يرجع تاريخها إلى الوقت الذي كانت فيه اإل

 . في أوجها كوسيلة لتعزيز الوضع العالمي لمدينة لندن

 التنوع واالختالف

يمكن التي والتي يعيشون فيها ، عمرانية ال ظاهر"قراءة" قيم األشخاص من الم وباالمكان

.  معنى داخلي ، بطريقة مماثلة لقراءة كتابعلى  حتوائها" يمكن فحصها الا"نصوص عدها

 في دوكالندز ، -واحدة من أكثر المواجهات إثارةً وتوثيقًا للثقافة الحضرية تأتي من لندن 

تحولت  التيوهي منطقة وسط المدينة  )احواض ومراسي السفن التي هجرت للتغيرات التقنية(



 هذهفي  البنية التحتية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وفريتطوير حضري مشروع من خالل 

ارف في دوكالندز في لندن رمزية للغاية لهذا . لذلك تعد المباني الضخمة في كناري والمنطقة 

 تبلورت. ومع ذلك ، فقد  الخاص في التجديد الحضريودوره الدور الجديد لرأس المال 

الفقر النسبي حيث انتقلت المجموعات بجانب الثراء جلب تب دوكالندز إلى االتطورات في مك

عالوة على ذلك ، ينطوي  .هناك  المهنية عالية األجر إلى المناطق السكنية التي تم بناؤها حديثًا

تم عقد اجتماعات  . في حين تطوير دوكالندز على تجاوز األشكال التقليدية للمساءلة الديمقراطية

عامة ، وإعطاء هالة من التشاور واإلدراج ، وكانت تستخدم عادة قرارات التخطيط المشروعة 

ق الجذور من جانب العديد . وكانت النتيجة عداء عمي التي اتخذت بالفعل وراء األبواب المغلقة

 . من مجتمعات الطبقة العاملة المحلية

وقد دفعت هذه الخصومات إلى محاوالت في العديد من المدن لكتابة التاريخ الحضري 

. تتناقض هذه الروايات مع اإلصدارات المطهرة من التاريخ المحلي  من منظور السكان المحليين

.  لربح المحتمل للمضاربينلحاول بيع المدن الداخلية كمواقع التي تنتجها شركات التنمية وهي ت

وغيرها من األشياء المادية  ظاهر العمرانيةيستنتج من المناقشة أعاله أن القيم المجسدة في الم

العديد من الجماعات المتنافسة في نشاط تعاني من تم إنشاؤها ال مفر منها ، والتي طبيعية ال غير

ميل إلى التعبير عن أقوى القوى في تومع ذلك ، فإن المجموعات المهيمنة من القيم .  المجتمع

 .  وسائل اإلعالم وأنظمة التعليم وما إلى ذلك المجتمع من خالل اإلعالن والسياسة و

الحضرية  المظاهر العمرانيةواألشخاص المتضمنة في  فضاءاتتفترض تدوينات ال

، وأحيانًا مهلوسة ،  بةخالذات طبيعة  مظاهر عمرانية:  قويالسياسي الثقافي وال هله تأثيرإلماًما 

. كما الحظ بيير بورديو ،  البيئة المبنيةبنية تعكس وتعزز القيم الضمنية التي تمت كتابتها في 

"إن التأثيرات األيديولوجية األكثر نجاًحا هي تلك التي ال تحتوي على كلمات ، وال تطلب أكثر 

 ي".من الصمت الضمن

ضمن القيم السائدة في ف.  الموضوع الرئيسي للدراسات الثقافية هو التنوع واالختالف

 المجتمع ، العديد من المجموعات الفرعية األصغر مع ثقافاتها المميزة ، والمعروفة باسم الثقافات

 من، سواء كان هذا ( هذا االختالط يتطلب ردا من ساكن المدينة  الفرعية )وأحيانًا الحضارات \

. تستند هذه المقارنات في  الالمباالة أو الخوف أو الكراهية أو عدم الفهم أو اإلعجاب أو الحسد

قيد للمجموعة  -تفسيرات مبالغ فيها أو مبسطة أو مشوهة  -بعض األحيان إلى صور نمطية 

ا إلنشاء غالبًا ما يكون أساسيً  -تقسيمات ذات شقين  -. في الواقع ، فإن استخدام الثنائيات التقصي 

مجنون ، متباين  -مريض ، عاقل  -أنثى ، صحي  -هذه االختالفات )على سبيل المثال ، ذكر 

 مزيف(. -أجنبي ، أصيل -مثلي الجنس ، غير أجنبي / -الجنس 

غالبًا ما نشعر ف.  عالوة على ذلك ، تكمن قضايا القوة وراء العديد من هذه المقارنات

في بعض األحيان تكون العملية التي يتم و.  ة التي نقارن أنفسنا بهاأو أقل من المجموع تفوقبال

. لذلك ، ال تتطور الهويات والقيم الثقافية  بموجبها النظر إلى المجموعة بطريقة تجعلها أقل شأناً 

بمعزل عن غيرها ، ولكنها تتطلب معارضة من مجموعات أخرى من الهويات والقيم المستبعدة 

التي تؤدي إلى تشكيل الهوية هي . هذه العمليات  ن التسلسل الهرمي للقيمةوالمتنازلة في نوع م

االجتماعية للمدينة ، فهي تساعد على خلق  ةكون لها تأثير حاسم على الجغرافييأن يمكن و

قد تكون عمليات صياغة الهوية متعددة و. على هذا االساس  استبعاد اجتماعي وتمايز سكني

ص الموارد المادية والسياسية والنفسية وغير مستقرة ، لكنها راسخة في عالقات القوة وتخصي

 . في المدن

 نظرية ما بعد االستعمار والمدينة

بعض األفكار األكثر أهمية في عملية تشكيل الهوية جاءت من نظرية ما بعد االستعمار. 

ينصب التركيز هنا على دراسة الخطابات اإلمبريالية التي تمر عبر التمثيالت الغربية للمدن 

فكرة أن الفكر  -لتقويض اإلثنية  ةحاولم ا. على هذا النحو ، فإنه ير الغربيةوالمجتمعات غ

. وغالبًا ما يطلق على األشخاص الخاضعين لمثل هذه الخطابات المهيمنة ، اسم  الغربي هو أعلى



. كتب إدوارد سعيد عن الطرق التي بنى بها الفكر األوروبي  الطبقات أو المجموعات الفرعية

. قال سعيد إن فكرة المشرق  الشعوب الشرقية في كتابه االستشراق المؤثر للغايةوجهات نظر 

. النقطة األساسية هي أن هذا  هي اختراع غربي يستحضر رؤى الشعوب الغريبة والحسية

المفهوم للشرق قد تم تحديده بالنسبة إلى ما يسمى بالثقافات الفرعية "المنحرفة" إذا كانت المعايير 

. يستخدم المصطلح "تبديل" أحيانًا للداللة على ثقافة مختلفة  األغلبية()كبير مع  تتعارض بشكل

. ومع ذلك ، حتى داخل هذه الثقافات الفرعية  تماًما عن الثقافة التي تعارضها وخارجها تماًما

في المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، ما يشار ف.  واالنقسامات اتهناك عادة العديد من الفروق

يه غالبًا في الصحافة المحلية باسم "المجتمع المسلم" يحتوي على طوائف وتجمعات مختلفة. إل

لهذه المجموعات من قبل  ، غالبًا ما يتم تحديد تعريفات المظاهر العمرانيةكما هو الحال مع 

 . األقوى في المجتمع

 الكينونة )اداة التعريف( 

ايا الهوية )أي الرأي الذي يأخذه الناس إن تنوع القيم الثقافية في المجتمع يثير قض

إلى الفيلسوف ديكارت ، والذي يفترض أن هويات الناس واحدة  عود. هناك منظور ي بأنفسهم(

. ومع ذلك ، فإن هذا االفتراض موضع خالف من منظور الدراسات الثقافية.  وعقالنية ومستقرة

الجنسية  طبقة والعمر والمهنة والجنس ،بادئ ذي بدء ، يقال إن هوياتنا تتشكل بعدة عوامل مثل ال

. تحيط بهذه العوامل العديد من الخطابات حول  ، االنتماء الديني ، منطقة األصل ، وهلم جرا

والتي تؤثر على الطريقة التي  -ما يسمى بمواضع الموضوعات  -الخصائص والقدرات 

عينة للعمل والتفكير : طرق م . وصف داولينج هذه المواضع الموضوعية  بأنها نتصرف بها

يأخذ الشخص خصائص بحيث في هذا الخطاب  لنفسوالضمير في خطابات معينة وفي إدراك أ

الهوية  القول بانوبالتالي ، يمكن  . معينة قدراتمعينة ، وبالتالي ينتج شخًصا له سمات محددة و

أيًضا من . بالطبع ، تتشكل هذه اآلراء إلى حد كبير  تتشكل من خالل تقاطع العديد من المواضع

تتغير  وهيأو   ل هذه األشياء تتحد لتشكل الذات. ك خالل الشخصيات الفردية وتجارب الحياة

تختلف مع الوقت  فهي. إحدى النتائج هي أن هوياتنا ليست ثابتة ،  الشخصياتكذا باستمرار ، و

على من . النقطة األساسية هي أن هذه الهويات والخصوصيات غير المستقرة تعتمد  والمكان

 .، وماذا نريد ان نكون عليه  نقارن أنفسنا به ومن نحن

العديد للبيئات الحضرية أيًضا تأثير حاسم على الخصوصيات ألنها تميل إلى التقريب بين 

.  عقالني ، متحضر وآمن -على عكس ذلك . مفاهيم الغرب  ينمن أنواع األشخاص المختلف

ومع ذلك ، تم انتقاد عمل .  بمعنى آخر ، ساعد المشرق في تحديد وجهة نظر الغرب عن نفسه

سعيد ألنه خلق انقساًما ثنائيًا بين المستعمر والمستعمر والفتراض أن الخطاب االستعماري هو 

 بين المستعمر والمستعمر. متبادال . جادل آخرون أن هناك تفاعال نتاج المستعمر في المقام األول

في دراسة المدن الغربية ألن إن األفكار المستقاة من نظرية ما بعد االستعمار لها قيمة 

في عالم مختلف ، يمكن اإلشارة إلى أن الرغبة الخاطئة في و.  العديد من حركات المهاجرينفيها 

يفسر والموسيقى "األصيلة" و "العرقية" تعكس بعض الثقافة الخالصة األساسية ، غير الملوثة 

موسيقى "العالمية" في كثير من ما يسمى بالوالذي شعبية الطابع التجاري للمجتمع الغربي الكثير 

إلى  -وخاصة في سياق االستعمار  - الحضارات \األحيان ، أدى االختالط الهجين بين الثقافات

. كان  م من جانب المستعمرين و المستعمراازدواجية ، وهي مزيج معقد من الجاذبية والصد

ين ولكن في المستعمرون ، على سبيل المثال ، يشعرون بالرضا لنسخ ثقافتهم من قبل المستعمر

.  أن يتم تكرارها بالكامل ألن هذا من شأنه تقويض شعورهم بالتفوق ون الوقت نفسه ال يريد

غالبًا ما كان المستعمرون يعجبون بالثقافة االستعمارية ونسخوها )وهي عملية تسمى االستيالء( 

. في الواقع ، قد يجادل الكثيرون بأن هراموقفهم القمن  كثيًرا ما يستاءنفسه الوقت ولكن في 

التمييز بين الغرب و "البقية" قد تم تخريبه من خالل ضخ األفكار من جميع أنحاء العالم إلى قلب 

 . المدن الغربية الكبرى



 التهجينبنمو يحدث بأن الثقافة االستعمارية ال تنسخ أبًدا بالضبط ، وبالتالي  جادل بهبها 

محاكاة ساخرة أو تشويش  -الواقع ، يمكن أن يؤدي االستيالء في بعض األحيان إلى تقليد . في 

. المثال الكالسيكي للتقليد هو تبني الموظف المدني الهندي آداب البيروقراطية  للثقافة االستعمارية

خرية المحاكاة ليست بعيدة عن السفاإلنجليزية. هذا يحتمل أن يهدد المستعمرين منذ ذلك الحين 

. النقطة العامة التي يجب اإلشارة إليها هنا هي  ولديها القدرة على تقويض السلطة االستعمارية

أن هذه العمليات تستمر في حقبة ما بعد االستعمار وأن جميع الثقافات هي نتاج االعتمادات في 

إنه ينطوي على  -. وبالتالي فإن التهجين ليس مجرد مزيج من الثقافات التقليد والتهجين  شكل ما

 . عة استقرار العديد من رموز السلطة في الثقافة السائدةزعز

 الفضاء والقوة والثقافة
الدور ،  مجتمعات المدنحضارة  – ةثقاف ةدراسن عمن األفكار األخرى التي تنبثق 

. سبب هذا االتصال هو أن الفضاء ، مثل الثقافة ، هو بناء اتالثقافتلك الحاسم للفضاء في تشكيل 

 .الحاكمة  وثيقًا بالقوة والسلطةاجتماعي وبالتالي يرتبط ارتباطًا 

 البناء االجتماعي للفضاء

الفضاء هو شيء نتحرك فيه ونأخذه غالبًا كأمر مسلم به لذلك ليس من المستغرب أن 

البعض يشك في فكرة أن الفضاء هو أكثر من مجرد "حاوية فارغة" ، حيث يبدو أن هذه الفكرة 

العالقات بين الثقافة  ن. ومع ذلك ، تقدم المدن العديد من األمثلة ع تتعارض مع المنطق السليم

على سبيل ف.  "بناء اجتماعي" كونهساعد على توضيح المقصود بالفضاء وبما يوالفضاء والقوة 

 ا. في المدن المعاصرة تتخذ تدابير المثال ، يتم استبعاد بعض األشخاص من األماكن العامة

بما في ذلك عصابات من الشباب ، والسكارى ، والمشردين و  الستبعاد مجموعات معينة ،

على و . مراض عقلية من األماكن "العامة""المنحرفين" ، مثل أولئك الذين يبدو أنهم مصابون بأ

حراس بواسطة  كيف يتم حماية األماكن العامة لمكتبة فانكوفر العامة الجديدة سبيل المثال ، 

. السبب  ن المشردين وكذلك توفير شعور باألمان للنساء واألطفالاألمن لضمان معايير النظافة بي

: الرصانة والنظافة وما إلى  في استبعاد هذه المجموعات هو أنها تعطل بعض مدونات السلوك

في العديد من الحاالت ، من المتصور أن هذه المجموعات من المحتمل أن تعطل قواعد و.  ذلك

 .ايضا الرصين السلوك 

ألن أنماط السلوك المتوقعة فيها )االجواء الحضارية(  يةالثقافضاءات لذلك ، تعزز الف

والفضاء  ظاهر العمرانية. وبالتالي ، فإن الفصل أمر حاسم في إنشاء الم تعكس قيًما ثقافية معينة

يتم التعبير عن السلطة من خالل احتكار بعض و.  ، وخلق ما يمكن تسميته مسافات االستبعاد

 . مجموعات أخرى لصالحوعات األضعف المجموعات للمساحات واستبعاد بعض المجم

 الفضاء والهوية

لذلك ، يعد الفضاء أمًرا هاًما لجميع عمليات تكوين الهوية ، وبناء الصور النمطية ، 

. غالبًا ما يستخدم مصطلح الخصوصيات المكانية نفا والموضوعية والبناء الثنائي المذكور أ

ومرة أخرى ، لعبت المدن دوًرا مهًما في تشكيل .  لوصف العمليات التي تؤدي إلى تكوين الهوية

. والجدير بالذكر أن تصور الطبقات العاملة بأنها قذرة ومليئة باألمراض  مثل هذه الهويات

. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم اعتبار عالقات التي يعيشون فيها ويعملون  اتوخطيرة تعززه الفضاء

. وهذا يؤدي إلى اإلمبريالية الثقافية ، حيث  لحياةل القوة هذه جزًءا "طبيعيًا" من الروتين اليومي

تصبح عالقات القوة المهيمنة في المجتمع "غير مرئية" بينما يتم تمييز المجموعات األقل قوة 

. ينصب التركيز في  . اإلمبريالية الثقافية شائعة جًدا في مناقشات الهويات العرقية بأنها "أخرى"

عرقية وليس على المجتمع األوسع القلية الالمميزة لمجموعة أ كثير من األحيان على الخصائص

زيادة الفصل المكاني بين الطبقات التي ظهرت ، ب أو على معنى "البياض" ، على سبيل المثال

. لفت ريتشارد سينيت االنتباه إلى هذه القضايا في كتابه المؤثر  مع المدن األولى للثورة الصناعية

إلى  " الذي استخدم فيه مصطلح "المجتمعات النقية" للفت االنتباهللغاية "استخدامات االضطراب

 . الطرق التي تبني بها المجموعات الجدران حولها الستبعاد اآلخرين



. من ناحية ، قد  مرة أخرى ، يمكننا أن نرى الجدلية االجتماعية المكانية في العمل هنا

التعبير عن قيم ثقافية معينة ؛ من ناحية تكون منطقة المدينة بمثابة بيئة اجتماعية يمكن فيها 

. ومع ذلك ، من المهم أن  أخرى ، يمكن للجوار أن يعمل على تشكيل تلك القيم الثقافية المميزة

ال حيث .  نتذكر في هذه المرحلة أن ثقافات المدينة ال تظهر في هذه األماكن بمعزل عن غيرها

ولكن أيًضا تنطوي على مزيج هجين  فقط األخرى  يتم تعريفها فيما يتعلق بالثقافات في المناطق

 - طبق تقليدي مثلالشيء ال . على سبيل المثال ، حتى ن أماكن أخرىعمن عناصر مختلفة 

الرقاقة اإلنجليزية  دتعحيث . االنكليزي  دلياًل رائًعا على التهجين الثقافي -السمك والبطاطا 

مباشًرا من فريت بوم الذي أدخله ألول مرة إلى إنجلترا الفرنسية المقليّة( سلياًل البطاطا  الكبيرة )

. في  من قبل اليهود األوروبيين الروسهوجوينوتس من فرنسا ، في حين تم جلب السمك المقلي 

الواقع ، تُظهر الدراسات االستقصائية الحديثة أن الطبق األكثر شعبية في بريطانيا لم يعد السمك 

على طراز الكاري" يسمى دجاج تيكا ماساال ، وهو مزيج هجين تماًما له والبطاطا ، ولكن طبق "

 . ةعالقة عابرة بقلعه الهندي المفترض

في الواقع ، ثمة مفارقة أخرى هي أن المطبخ "الهندي" الشهير في المملكة المتحدة هو 

صل مع مت . تاريخ الفضاء المعين هو بالتالي عن كثب إلى حد كبير نتاج الطهاة من بنغالديش

: نحن بحاجة إلى تصور الفضاء على أنه مبني  . كما الحظ ماسينفسه  األحداث خارج الفضاء

على مجموعات من العالقات المتبادلة ، مثل التعايش المتزامن للعالقات والتفاعالت االجتماعية 

 . على جميع المستويات المكانية ، من األكثر محلية إلى األكثر عالمية

 اأن المدن هي ، إلى حد ما ، نصوص، وللفضاء  ةاجتماعي بنية لعمرانيةالمظاهر ا تعني

. لذلك يمكن استخدام مصطلح البرمجة النصية لوصف هذه العملية  يعاد كتابتها بمرور الوقت

. هذا ال يعني أنها يمكن أن تكون أي شيء  من خالل عروضنا احيث "ننتج" أو "نبني" مدن

بسمات مادية واضحة تقيد وتؤثر في كيفية تقديمها ، لكن مع ذلك ، تتميز المدن ف.  نختار صنعه

. يتضح هذا بشكل جيد من خالل التمثيالت المتغيرة مع  فإن هذه التصورات قابلة للتيّسر تماًما

. في القرن التاسع عشر ، كان  الفقيرة في لندن)الطرف الشرقي( مرور الوقت في إيست إند 

ان خطير ، ولكن منذ التسعينيات من القرن التاسع على أنه مكللمدينة يُنظر إلى الطرف الشرقي 

حركات اإلصالح الحضري ، حزب العمل ،  -عشر وما بعده ، تحت تأثير العديد من العوامل 

الطرف تحول  –الكنيسة ، التعليم الحكومي ، إعادة بناء المساكن والتمثيل في قاعات الموسيقى 

 . إلى كوكنيز وطنية مبهجة يالشرق

)مسبة الى قليات العرقية ، وخاصة من بنغالديش ، ونمو التاتشرية مع تدفق األو

.  في الثمانينات ، أصبحت المنطقة "مجتمًعا متخياًل" يعتمد على رجال األعمالماركريت ثاتشر( 

يمكن االطالع على أمثلة أخرى لتغيير صور المدن في محاوالت الهيئات العامة "إلعادة تصنيف 

على وجه الخصوص ،  المتحدة األمريكيةفي الواليات ف.  المدن" وجعلها جذابة للمستثمرين

مليارات الدوالرات حيث يتخصص تدر أصبح الترويج للمكان )أو تسويق األماكن( صناعة 

. أدت عمليات  ها وبيعهاعن عالنالاالستشاريون وشركات العالقات العامة في تغليف المدن وإ

ك هو أن التكنولوجيات . والسبب في ذل واإلقليم العولمة إلى تآكل بعض هذه الروابط بين الثقافة

)عابرة الجديدة لوسائل اإلعالم واالتصاالت السلكية والالسلكية قد مكنت الشركات عبر الوطنية 

.  من فرض ما يصفه روبنس  بأنه "مساحة إلكترونية مجردة" عبر أشكال ثقافية سابقةالحدود( 

هذا ملحوظ بشكل خاص في صناعات األفالم والموسيقى ، حيث يتم مشاهدة نجومهم في وقت 

حول تجارب مشتركة على نطاق عالمي ،  يةيتم بناء الجماهيرو.  واحد في جميع أنحاء العالم

. وتسمى هذه العملية التي تتآكل فيها  على أشكال المعرفة المحليةفاقل والثقافة تعتمد بشكل أقل 

. ومع ذلك ، قد يجادل  الثقافات المحلية بفعل عمليات العولمة في بعض األحيان باسم إلغاء الحكم

. في الواقع ، لقد رأينا مؤخًرا  كثيرون بأن هذا االتجاه نحو التقليل من الثقافة يمكن المبالغة فيه

تأكيًدا مجدًدا ألشكال الهوية المحلية من خالل مختلف الحركات القومية وأشكال التعبير الثقافي 



متصور لبعض ربما إلى حد كبير كرد فعل على التهديد ال -المميزة في األماكن داخل المدن 

 . الثقافة الجماهيرية الخارجية

شيء من حولنا في  االثقافة ، إذن ، ليست حكراً على مجموعات النخبة في المجتمع ؛ إنه

القيم هي في . عالوة على ذلك ،  والمباني واألماكن ظاهر العمرانيةالسلع االستهالكية والم

يتم ن العالم ع معلوماتنااألساسية هي أن . النقطة  المجسدة في اللغة وغيرها من أشكال التمثيل

. إن ما يزعم أنه وسيلة متفوقة لفهم العالم هو في  معينة ائما تصفيتها من خالل وجهات نظرد

. بسبب هذا ،  كثير من األحيان محاولة من جانب مجموعة واحدة لفرض فهمها على اآلخرين

. لذلك يجادل ما بعد الحداثة أن  الواقع نفسهطرق ونظم التمثيل بدال من على  يركز ما بعد الحداثة

إنها تمثل محاولة لفرض وجهات نظر على  -النظريات )أو "ادعاءات المعرفة"( مرتبطة بالقوة 

فعالة لتحليل العالم )ما يسمى  طريقة واحدةما بعد الحداثة أنه ليس هناك انصار . جادل  اآلخرين

من ذلك ، هناك العديد من الطرق المختلفة لتمثيل الحقيقة ،  بدالً  أحيانًا خطابًا تدريجيًا أو كليًا(.

 . يجب أن نالحظ في هذه المرحلة أن صحة ما بعد الحداثة اعتماًدا على عالقات القوة المعنية

اعترض الكثيرون على ما بعد الحداثة بسبب تداعياتها على النسبية وقد .  مشكوك فيه كثيرا

ان إلى الرضا عن أنشطة وتجارب وظروف معيشة مما يشير في بعض األحي -األخالقية 

في الوقت نفسه ، يجادل جيدينز بأن المجتمعات المعاصرة ، بدالً من كونها ما بعد  . اآلخرين

س الحداثة ، تعكس حداثة متأخرة ، تتميز بدرجة شديدة من االنعكاسية الفردية ، حيث يدرك النا

التي يتخذونها في حياتهم اليومية ويصبحون ها والخيارات وبشكل متزايد المواقف التي يتبن

 . انعكاسية لها أنفسهم أيًضا 

 ما بعد الحداثةالمدينة و

لتفكير ما بعد الحداثة ، والتي تتماشى مع حركة الدراسات الثقافية ، من السمات الرئيسية 

تنوع المجموعات وتطلعاتها ال ف.  الواحد في المجتمع واختالفهااالعتراف بتنوع المجموعات 

ينعكس فقط في الكتابة األكاديمية ولكن أيًضا في األشكال الشعبية للتمثيل مثل الموسيقى واإلعالن 

للمدن ، على سبيل المثال ، تنعكس ما بعد الحداثة  المظاهر العمرانية . من حيث وغيرها  واألدب

قد .  في مجموعة متنوعة من األساليب المعمارية بدالً من المظهر المستقيم لألنماط الحديثة

تتراوح أنماط ما بعد الحداثة من "التكنولوجيا المتقدمة" إلى الكالسيكية الجديدة وغالبًا ما تتضمن 

غالبًا ما يحاول تصميم ما بعد الحداثة أن يكون و.  مختلفةالزخارف من ال مزيًجا انتقائيًا من العديد

والتخطيط الحضري  . في حين أن الهندسة المعمارية نىامرًحا أو يلمح إلى طبقات من المع

للمدينة الحديثة يعكسان السعي لتحقيق التقدم ، فإن المباني المعاصرة ليست شيئًا ثابتًا ، ولكنها 

مجال يتطور باستمرار ويتنازع عليها ، وهو ما يزال حياً في اللغة والممارسات االجتماعية 

 . اليومية

 ما بعد الحداثة

ة الحديثة في المدن في مفاهيم الحداثة وما بعد تتمثل إحدى طرق تلخيص التحوالت الثقافي

 -:، منها  يمكن استخدام مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة بطرق معقدة كثيرة.  الحداثة

يجادل كل من هارفي  وجيمسون  بأن ما .  ي تاريخالنمط الثقافي ؛ كوسيلة للتحليل ؛ أو كعصر 

ال تساعد ثقافة ما بعد الحداثة ف.  بعد الحداثة هي الشريك الثقافي المنطقي لنظام التراكم المرن

على إنتاج العديد من األسواق المتخصصة المتنوعة فحسب ، بل إنها تميل إلى إنتاج مجموعة من 

جه تحديا تقر إلى المؤسسات الجماعية لتوسحر االستهالك وتفب ملناس المفترض أنها سحرتها

 . للقوى المهيمنة في المجتمع

 د. عادة ما تُع لفهم كيفية استخدام هذه المفاهيم ، نحتاج أوالً إلى دراسة مفهوم الحداثة

الحداثة حركة ثقافية وفلسفية واسعة النطاق ظهرت مع عصر النهضة ، والتي بدأت تؤتي ثمارها 

تميز ت ت. قبل كل شيء ، كان قرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينبالكامل في أواخر ال

. وأدى ذلك  باالعتقاد بأن تطبيق الفكر العقالني والتحليل العلمي يمكن أن يؤدي إلى تقدم عالمي

في النهاية إلى الهندسة االجتماعية ، وهي فكرة أن المجتمع يمكن تحسينه من خالل التخطيط 



. كانت هذه الفلسفة ضمنية في في ادارة الدولة وتنظيمها  المبادئ العلمية الشامل الرشيد وتطبيق

التجديد الحضري الشامل )أي إزالة األحياء الفقيرة( وبرامج إدارة المرور داخل المدن في 

رين . ومع تقدم القرن العش الحداثة أساًسا للنُهُج الكمية والسلوكية عد. وبالمثل ، يمكن  الستينيات

، إال أن الحروب والمجاعات والقمع السياسي وخيبة األمل مع التكاليف االجتماعية والبيئية 

درجة كبيرة من خيبة األمل مع  للتكنولوجيات المتقدمة ومحاوالت التخطيط الشامل أدى إلى

 . مفهوم الحداثة

 -من السمات األساسية لما بعد الحداثة أنه ال توجد تجربة محضة وفورية وغير ماهرة 

كل تجاربنا تتم بوساطة مجموعات من االستهالك الثقافي ، المتعة ، وخلق ربح مع القليل من ف

لمدينة . فل . وهناك موضوع رئيسي آخر لتفسيرات ما بعد الحداثة االهتمام بالتبعات االجتماعية

. جادل الكاتب البارز في ما بعد الحداثة  متزايدة من عالمات وصور في الحياة اليومية أهمية

Baudrillard (1988)  أن ثقافة ما بعد الحداثة تستند إلى صور أو نسخ من العالم الحقيقي )المعروف

تأخذ حياة خاصة بها ويصعب تمييزها عن الواقع المقلد ، إن لم يكن حيث  (simulacraباسم 

 . . تحياًل مس

ميزة أخرى لثقافة ما بعد الحداثة هي أن اإلعالنات ووسائل اإلعالم تنتج عالمات 

. قد يطلق على  لها معاني داخلية خاصة بها ، مما ينتج عنه ما يسمى الواقعية المفرطة اوصور

مثال . ربما تكون حدائق ديزني الند هي ال البيئة التي يهيمن عليها الواقع الزائد مساحة كبيرة

األكثر تطرفًا وضوًحا على هذا الواقع المفرط ألنها تقدم رؤية غير صحية ومهددة للعالم تمجد 

الوطنية والقيم األسرية التقليدية والمشاريع الحرة التي تتحدث عن قضايا العنف واالستغالل 

ديزني هو  االمتداد النهائي لفلسفةو.  . هذا الخلق الواعي للبيئات أطلق عليه الخيال والصراع

يمكن فيه استبعاد التوترات المرتبطة إنشاء مدينة االحتفال في أورالندو ، مجتمع سكني متكامل 

 . باالستقطاب االجتماعي

وحدة سكنية ومركز مدينة متعدد  8000أكثر من بانجاز تم التخطيط لالحتفال فقد 

لتي تتضمن شققًا فوق االستخدامات مع أكثر من مليوني قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة ا

قاعة المدينة  . هناك فرض المتاجر ومدرسة وحرم جامعي فرعي وفندقًا باإلضافة إلى مكتب

مدير المدينة هو مدير تنفيذي لشركة  -عموًدا وبابًا ضخًما ، ولكن ال توجد حكومة بلدية  28ذات 

صفحة من  70من . يتم ضمان المطابقة المعمارية في االحتفال من خالل كتاب نمط  ديزني

. يجب أن تكون  تصاميم المنازل مستوحاة من أنواع األماكن الواردة في مجلة ساذرن ليفينج

أبيض ، يجب أال يتكرر داخل ثالثة  . لون المنزل ، ما لم يكن الستائر التي تواجه الشارع بيضاء

جانبية على األقل . يجب أن تحتوي ربع الحدائق األمامية وال منازل على نفس الجانب من الشارع

. لقد تم تخيل العديد من "التقاليد" في المدينة من  على بعض النباتات بجانب العشب ؛ وهلم جرا

. وتشمل هذه الثلوج كل ليلة من يوم بعد عيد الشكر  قبل شركة ديزني ، بأسلوب ديزني الحقيقي

قدم رؤية مشوهة للغاية مجموعة متنوعة من عمليات المحاكاة ت -وحتى ليلة رأس السنة الجديدة 

مباني ما بعد الحداثة المتنوعة في المدينة المعاصرة تقدم واجهة ضحلة . والنتيجة هي أن  للعالم

. لمدة أسبوعين في  من الثقافة )تسمى أحيانًا ديزنييفيكيشن(. "الثلج" يتكون من فقاعات الصابون

)ملفقة من ورق المناديل( من أشجار النخيل في وسط المدينة.يجادل  أكتوبر ، تسقط أوراق البلوط

 .سوركين بأنه في عصر ما بعد الحداثة أصبحت المدينة ككل "متنزهًا كبيًرا" واحًدا 

 جمالية االستهالك

. من غيره  يُقال إن فعل االستهالك في مجتمع ما بعد الحداثة قد اكتسب أهمية أكبر بكثير

مختلفة من الهوية من خالل  ا: بل الناس قادرون على اختيار أنواع بالوالدةلم يعد الوضع يعزى ف

: ما يتم إنتاجه بشكل  جمالية االستهالكهذه العملية ب توصف وقد.  البضائع التي يستهلكونها

. يحدث هذا ليس فقط في تكاثر الكائنات غير تجارية  متزايد ليس كائنات مادية بل عالمات

والسينما والفيديو ، إلخ( ، ولكن مكون جمالي كبير )مثل موسيقى البوب المادية التي تشتمل على 



. جمالية األجسام المادية  أيًضا في المكون المتزايد لقيمة اإلشارة أو الصورة في الكائنات المادية

 .  تداول واستهالك هذه السلع يمكن أن تحدث إما في اإلنتاج أو

أيقونة األزياء ذات العالمات التجارية هو حذاء نايك مثال كالسيكي للعنصر الذي أصبح 

. تم تطوير الحذاء في البداية الرتدائه عند ممارسة الرياضة ، وأصبح رمًزا لرفض  الرياضي

في استغالل  بطيئ نايكي . وكان مسوقي التيار الرئيسي عند تبنيه من قبل الشباب في برونكس

افة االبتكارات مثل باطن مبطن بالهواء ، واألربطة هذه القيمة الثقافية الرمزية من خالل إض

. إلى جانب حملة إعالنية رفيعة المستوى ، أدى ذلك إلى  الملونة وتجهيزات "مضخة الحركة"

كبيرة وصعوبة كبيرة في كثير من األحيان للعائالت الفقيرة نسبيًا حيث كانت تكافح  اتحقيق أرباح

 . لشراء هذه األحذية

انتشاره في المجتمع ، فقد المنتج الكثير من ارتباطه بالتجاوز والتخريب. بالطبع ، بمجرد 

ومن العناصر األساسية في نظرية ما بعد الحداثة الحديثة حول المدن ، الدور الحاسم لالستهالك 

"يتم تأكيد الهويات واالعتراض عليها من خالل إذ جاكسون ، جاء عن . كما  في تشكيل الهويات

. يقال أنه عند شراء منتجات معينة ، ال يفرق الناس أنفسهم عن  لمحددة"أعمال االستهالك ا

اآلخرين فقط ولكنهم يجدون أيًضا وسيلة للتعبير عن الذات يمكنهم من خاللها تبني وتجربة مع 

. وبالتالي ، يُقال )بشكل مثير للجدل إلى حد ما( أن الناس يتم تعريفهم  اجديد اوظائف موضوع

 . تهلكونه بدالً من العوامل التقليدية مثل دخلهم أو طبقتهم أو خلفيتهم اإلثنيةبشكل متزايد بما يس

.  هنا الية وأخالقيات البروتستانت مفيدتفسير كولن كامبل  للعالقة بين الرأسمب التذكير

كانت النظرة التقليدية ، المستمدة من عمل ماكس ويبر في رأسمالية القرن التاسع عشر ، عن 

 تميل الى تشعر بالقلق من النجاح االقتصادي ولكنالتي ،  كالفينيروح غروس بم عقالنينظام 

. إذا نظرنا إلى الوراء من أواخر القرن  الزهد البارد ، نقيض الغموض والرومانسية والسحر

، الكازينوهات والمطاعم ذات الطابع السياحية سفن الرحالت البحرية نجد  العشرين ، التسوق 

بعد بودالرد وآخرون ، يشير إلى أهمية المشهد ، الروعة ، المحاكاة ، الحجم . ريتزير ،  الخاص

حتج بأنها جميعها مفتاح السحر وإعادة السحر في يلمعاصرة ، ووالحجم الكبير في الثقافة المادية ا

. واحدة من أكثر المظاهر المذهلة لدور االستهالك المتزايد في المدن المعاصرة  عالم المستهلك

ليس فقط في مراكز التسوق الضخمة في الضواحي  - دة المساحة المخصصة للتسوقهو زيا

تم تصميم البنية الداخلية لهذه فقد .  ولكن أيًضا في مراكز المدن واألسواق التي أعيد تنشيطها

. في محاولة لجذب الناس  المساحات الجديدة لالستهالك بعناية لتشجيع الناس على إنفاق أموالهم

 اكز التسوق الجديدة هذه ، هناك مناسبات خاصة ومسرح في الشارع وأشكااللإلنفاق في مر

 معمارية أكثر إثارة .

 االستنتاجات

بعض التغييرات المعقدة العديدة في ثقافات المدن الغربية في السنوات  اتضحتلقد 

حو أنه أصبح من الصعب على ن ونالكثير جادل هذه التغييرات التيفي تعقيد ال. هذا  األخيرة

حضرية واحدة  بل  ةلم تعد هناك جغرافيف.  متزايد "قراءة" وفهم المدينة كمشهد ثقافي واحد

. يقال إن المدينة أصبحت كريمة ، ليس فقط  مجموعة كاملة من المناطق الجغرافية الحضرية

ل مكانيًا وبنيًا ، ولكن أيًضا اجتماعيًا ومفاهيميًا )كل هذه العناصر مرتبطة ببعضها البعض بشك

االنتقادات الرئيسية لهذا العمل الملهم ثقافيًا هو أنه أدى إلى التركيز  ىوثيق(. ومع ذلك ، فإن أحد

على العديد من األشكال "المحلية" للمعرفة والهوية مع إغفال الهيكل األوسع لالقتصاد السياسي 

 . الذي تعمل فيه هذه الثقافات

إحدى النتائج المهمة للقلق من تجنب إضفاء الطابع الثنائي على العناصر الثنائية 

ومعارضتها وخلقها هي أن العديد من الجغرافيين يشككون في أنواع الخرائط والجداول التي 

. ال يتم الوثوق  االجتماعية ، وغالبًا ما تكون معادية لها ة الحضرلجغرافيكانت تقليديًا أساسية 

شكال الراسخة من التمثيل ألنها تُرى كأنها تخفي عالقات القوى وتسهم في الواقع في بهذه األ

 . الصور النمطية ذاتها التي يسعى الجغرافيون الثقافيون إلى تخريبها



الثقافية "الجديدة" تضع مخططًا أكبر بكثير لالنتقال من هذه  ةبدالً من ذلك ، فإن الجغرافي

النزعة االستهالكية الحديثة" التي تعود جذورها إلى حاجة الناس إلى  العقالنية العملية إلى "روح

. يجادل كامبل بأن الصقل والشخصية الجيدة كان يعزى  إنشاء مقاييس اجتماعية ذات مذاق جيد

سرعان ما أصبح  ولكنفي البداية إلى األشخاص الذين يبحثون عن الجمال والخير والسعادة 

. أصبحت حياة الناس مغمورة  السلع الكمالية الجميلة استهالكبالبحث عن المتعة مرتبطًا 

. وهكذا برزت روح النزعة  باألوهام وأحالم اليقظة واألوهام حول األشياء االستهالكية

. تحت نوبة وهم الذات  االستهالكية الحديثة ، التي وصفها كامبل بأنها "مذهب المتعة الوهمية"

استمرار عن المتعة ، مفتونين بسلسلة من األشياء واألفكار ، مذهب المتعة ، يبحث الناس ب

. هذا هو أساس "الرأسمالية  معتقدين دائًما أن المرحلة التالية ستكون أكثر إرضاًء من السابقة

 . الرومانسية" ، مدفوعة باألحالم واألوهام أكثر من البروتستانتية أخالقيات العمل

خمسينيات من القرن الماضي مع طفرة اقتصادية ازدهرت الرأسمالية الرومانسية في ال

. بدأت مجموعات الهوية  في فترة ما بعد الحرب عززها توافر بطاقات االئتمان على نطاق واسع

التقليدية القائمة على الطبقة والعرق والعمر في التشويش حيث وجد الناس أنفسهم أكثر حرية 

. باإلضافة إلى األعمال التقليدية المتمثلة  الكهمبناء هوياتهم وأنماط حياتهم من خالل أنماط استهل

' neotribalفي االستهالك الموضعي ، سعى أعضاء الكسور الطبقية الجديدة ومجموعات '

. حطم االستهالك اإلنتاج باعتباره  أنماط االستهالك في العاطفية إلثبات تميزهم من خالل األفراد

، يمكن تحقيق  Fordismبفضل و.  ية والسياسيةأهم ميدان للصراع والمنافسة االجتماعية والثقاف

. انبثق السحر من القدرة على تحمل التكاليف واالختيار أحالم المستهلكين بسرعة أكبر وبسهولة 

جدليا إلى خيبة األمل حيث تم تقويض الحداثة هذا ادى . ولكن  الناتج عن الترشيد واإلنتاج الضخم

. لمواجهة هذا  رومانسية للبضائع عن طريق االستهالك الشاملوالتفرد والتمييز والجاذبية ال

أصبح التصميم والتسويق المتخصص ، إلى جانب "شعراء" العالمات التجارية ،  االتجاه ، المنتج

، فإن السحر مضمون أيًضا من  . كما أوضح جورج ريتزير محوريًا في سحر األشياء وتجديدها

الموجهة لنشر  -"كاتدرائيات االستهالك"  -ات المتخصصة خالل مجموعة متنوعة من البيئ

: مراكز التسوق والمحالت التجارية والكتالوجات واالمتيازات ومطاعم  االستهالك وتسهيله

الوجبات السريعة ، اإلنترنت والتلفزيون التركيز على األساليب اإلثنوغرافية ، وعلى وجه 

 . نوع آراء الناسالخصوص المقابالت المتعمقة لتعكس تعقيد وت

مرتبطة حصرا . في الحدود القصوى  مواقفهم تجاه هذه القضاياالمدينة تختلف  دارسوا

. ومع ذلك ، ادعى أنتوني جيدينز ، أحد المعلقين االجتماعيين  األساليب الكمية أو النوعيةبإما 

هة نظري ، بغض النظر عن كيفية البارزين في العالم ، "جميع البحوث االجتماعية ، في وج

. في هذا األمر الحاسم ، هناك حاجة إلى األخير  حسابها كمياً أو رياضياً ، تفترض اإلثنوغرافيا "

لتنفيذ سياسات جماعية منسقة للتحسين  -إلى جانب رؤى من األصوات "الداخلية" للمدينة  -

 من كليهما احكيم االوريد يقترح أن مزيجالكمية . دام األساليب لذلك يتم استخ.  االجتماعي

. يمكن أن تكشف  االجتماعية ة الحضرجغرافيفي دراسة  األساليب الكمية والنوعية مناسب

كن الخرائط والرسوم البيانية والجداول ، إذا تم الطرق النوعية عن تنوع األصوات في المدينة ، ل

 .ثقافات المدن ل ضرورية للكشف عن صورة أوسع دعرضها مع إدراك كاٍف لقيودها ، تع

 


