
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულება 

 

 

სოციალური სივრცე და 

ურბანული განვითარება 

 

სალექციო კურსის საკითხავი მასალა (რიდერი) 

 

კურსის ავტორი: პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 



1 

 

სალექციო კურსის საკითხავი მასალის (რიდერის) მომზადება 

დააფინანსა შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 

სააგენტომ (SDC) 

 

Preparation of the Reader has been provided by Swiss Agency for 

Development and Cooperation (SDC) 



2 
 

სარჩევი 

1. მაქს ვებერი ქალაქის შესახებ ............................................................................................................... 3 

2. ინფორმაციის მიმოქცევის სივრცე; ფიზიკური ადგილების მომცველი სივრცე: მასალები 

ურბანიზმის თეორიისთვის ინფორმაციულ ერაში ............................................................................ 8 

3. ჰენრი ლეფებვრე სოციალური სივრცის “წარმოების“ შესახებ ................................................... 33 

4. ჰენრი ლეფებვრეს სივრცის წარმოების თეორია (სამგანზომებილებიანი დიალექტიკისკენ)

 .................................................................................................................................................................... 35 

5. პიერ ბურდიე სოციალური ველის შესახებ .................................................................................... 56 

6. ურბანული დიზაინი დღეს ............................................................................................................... 66 

7. ურბანული დიზაინის სოციალური განზომილება .................................................................... 108 

8. სოციალური სივრცე და ჯგუფების გენეზისი ............................................................................. 182 

სილაბუსი ............................................................................................................................................... 208 

 



3 

 

1. მაქს ვებერი ქალაქის შესახებ 

 

ქალაქის დეფინიცია თავისი შინაარსის მიხედვით შესაძლებელია სხვადასხვაგვარი 

იყოს. მათ საერთო მხოლოდ ერთი აქვთ: ქალაქი წარმოადგენს ჩაკეტილ (ყოველი 

შემთხვევისთვის, შედარებით მაინც) დასახლებას, დასახლების პუნქტს და არა ერთ 

ან რამდენიმე ცალკე განთავსებულ საცხოვრებელს.  ჩვეულებრივ, ქალაქის 

ხსენებისას დაბასაც მოიაზრებენ ხოლმე. თავისთავად ეს ნიშანი არ შეიძლება 

უზუსტობად ჩაითვალოს. შესაბამისად, მოსახლეობა, რომელიც ერთმანეთთან 

მჭიდროდ დაკავშირებულ სახლებში ცხოვრობს და ეს სიმჭიდროვე ისეთი ძლიერია, 

რომ მასში აღარ არსებობს მეზობლური ურთიერთობისთვის დამახასიათებელი 

პირადი ნაცნობობა. ამგვარი განმარტებით, ქალაქად შეგვიძლია მივიჩნიოთ 

საკმარისად დიდი დასახლებები. თუმცა, ასეთი მასშტაბის დასახლებებისთვის ეს 

ნიშანი შეგვიძლია ჩავთვალოთ გადამწყვეტად. ადრე ქალაქებს, რომელთაც ჰქონდათ 

სამართლებრივი ხასიათი, ყოველთვის არ გააჩნდათ ეს ნიშანი. ახლანდელ რუსეთში 

არსებობს სოფლები ბევრი ათასი მაცხოვრებლით, უფრო მეტით, ვიდრე რიგი ძველი 

ქალაქებისა, და დასახლებები, რომლებიც ძლივს აღწევს რამდენიმე ასეულ 

მაცხოვრებელს. სიდიდე როგორც ასეთი არ შეიძლება იყოს გადამწყვეტი ქალაქის 

განსაზღვრებისთვის. წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით, ქალაქი შეიძლება იყოს 

განმარტებული, როგორც დასახლება, სადაც მოსახლეობის უმეტესობა სოფლის 

მეურნეობით კი არ არის დაკავებული, არამედ ხელოსნობითა და ვაჭრობით. ქალაქის 

კიდევ ერთ თვისებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ საქმიანობის მრავალფეროვნება, 

თუმცა, ეს ნიშანიც ქალაქის ცნების არსებითი განმსაზღვრელი ვერ იქნება.  

ქალაქი არსებითად  დაფუძნებულია ორ ძირითად მახასიათებელზე - სამეფო კარის 

არსებობაზე, რომელსაც ცენტრის მეშვეობით სჭირდება პოლიტიკური და 

ეკონომიკური მოთხოვნილებების დაკამყოფილება, სადაც წარმოებს პროდუქცია და 

არსებობს ვაჭრობა. ქალაქის წარმოშობის მეორე მნიშვნელოვან ფაქტორად შეგვიძლია 

მივიჩნიოთ ბაზარი, რომელიც მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნილებების  

დაკმაყოფილებისთვის აუცილებელი პირობაა. თუმცა, ბაზრობა ყოველთვის არ არის 

იმის წინაპირობა, რომ ის აუცილებლად ქალაქად გარდაიქმენება. ზოგჯერ 

ბაზრობებს დროებითი ხასიათი აქვთ, სადაც ვაჭრები დროგამშვებით ერთი და იმავე, 

ან სხვადასვა ადგილებში იკრიბებიან  და საბითუმო ფასებში ყიდიან საქონელს. 

ქალაქად შეგვიძლია მივიჩნიოთ მხოლოდ ის ადგილი, სადაც ადგილობრივი 

მოსახლეობა თავის ყოველდღიურ მოთხოვნილებებს  ადგილობრივ ბაზრობის 

საშუალებით იკმაყოფილებს და სხვა ახლო მდებარე სოფლებისთვის და 

დასახლებებისთვის ეკონომიკურად (და არა მხოლოდ) ხელსაყრელ ადგილას 

მდებარეობს.  
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სამეფო ქალაქები პირდაპირ ან ირიბად დამოკიდებულნი არიან სამეფო ან სამეურნეო 

ყიდვისუნარიანობაზე. მსხვილი მომხმარებლები შეიძლება განსხვავებულები იყვნენ 

იმისდა მიხედვით, თუ საიდან არის მათი შემოსავლების წარმომავლობა. ისინი 

შეიძლება იყვნენ 1. თანამდებობის პირები, რომელთაც აქვთ კანონიერი ან უკანონო 

შემოსავლები 2. პოლიტიკური და საგვარეულო ძალაუფლების მატარებელნი. ორივე 

შემთხვევა ახლოს არის სამეფო ტიპის ქალაქთან, რომელიც დაფუძნებულია 

საგვარეულო და პოლიტიკურ შემოსავლებთან, ამ ტიპის ქალაქებად მაგალითად 

შეგვიძლია მივიჩნიოთ მოსკოვი ბატონყომობის გაუქმებამდე და პეკინი. 

ქალაქის მაცხოვრებლების რაოდენობრივად გაზრდას ხელს უწყობს ფაბრიკების, 

ტექსტილის ქარხნების და საწარმოების არსებობა, მაგალითებად შეგვიძლია 

მოვიტანოთ თანამედროვე ქალაქები - ესსენი და ბოხუმი.  აზიური, ანტიკური და შუა 

საუკუნეების ქალაქებისთვის დამახასიათებელია  სხვადასხვა სახელოსნოების 

არსებობა, საქონლით ვაჭრობა, რომლის რეალიზაციაც ქალაქ გარეთაც ხდება და სხვა. 

ისეთი თანამედროვე ქალაქები, როგორიცაა ლონდონი, პარიზი და ბერლინი, 

ნაციონალურ და ინტერნაციონალურ ცენტრებს წარმოადგენენ, სადაც სახელმწიფო 

მნიშვნელობის ბანკები განლაგებული, საიდანაც ქვეყნის სხვა რეგიონებზე 

ნაწილდება თანხები.  

ქალაქის ურთიერთობა სოფლის მეურნეობასთან სულაც არ ყოფილა ერთგვაროვანი. 

არსებოდნენ და არსებობენ  სოფლის მეურნეობის ტიპის ქალაქები, როემლთაც იგივე 

მახასიათებლები აქვთ, რაც ქალაქებს (საწარმოები, სახელოსნოები, ბაზრობები) 

თუმცა ქალაქებისგან იმით განსხვავდებიან, რომ ამ ტიპის დასახლებები საკუთარი 

ყოველდღიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას ძირითადად სოფლის 

მეურნეობის წარმოებით ახერხებენ. 

როგორც წესით სასოფლო სამეურნეო სამფლობელოები მსხვილი ქალქების 

გაერთიანებებს ეკუთვნოდათ ან წარჩინებულ მიწათმესაკუთრეებს მაგ: გრიმალდები, 

მედიჩები.  

ქალქის განსაზღვრებისთვის საჭიროა არა მხოლოდ მისი ეკონომიკური 

მახასიათებლების შეფასება, არამედ პოლიტიკურადაც, თუ ვინ მართავს ქალაქს, რა 

ინსტიტუტიცები გააჩნია და რამდენად ავტონომიურია.  

ჩინეთში ყველა ქალაქი გარშემორტყმული იყო გალავნებით. გალავნების შიგნით 

არსებული დასახლება ითვლებოდა ქალაქად ხოლო, რაც მის გარშემო იყო სოფლის 

დასახლებად მიიჩნეოდა. იგივე იყო ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნებშიც, 

მაგალითად სიცილიაზე. თუმცა ძველ საბერძნეთში სპარტა ამაყობდა იმით, რომ მას 

ირგვლივ არ გააჩნდა გალავანები, ვინაიდან მას ცოცხალი გარნიზონი იცავდა, ეს 

დასახლება ღია ლაგერი იყო სპარტანელებისთვის. ის თუ რამდენი ხნის მანძილზე არ 

არსებობდა გალავნები ათენში ამის თაობაზე  ზუსტი ინფორმაცია არ ასებობს, 

ვინაიდან ელინური ქალაქებისთვის გალავნები დამახასიათებელი იყო. იქედან 
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გამომდინარე, რომ თავდასხმებს ხშირად ჰქონდა ადგილი, შუასაუკუნეების ათენში 

არსებობდა ისეთი სოფლებიც, რომლებსაც გალავნები გააჩნდათ.  

ინგლისში ანგლოსაქსონურ პერიოდში ყველა საგრაფოში იყო უზრუნველყოფილი 

იყოს მტრისგან თავდაცვა. მშვიდობიან პერიოდში საგუშაგოები თავისუფალი რომ არ 

ყოფილიყო მაცხოვრებლები სპეციალურ გადასახადებს იხდიდნენ.  

გალავნები ჩნდებოდა ყველგან, სადაც იყო თავდასხმის საფრთხე - ისრაელში, 

ჩინეთში, ირანში, დასავლეთ ინდოეთში და სხვაგან.  

თავისი განვითარების სტადიაზე ქალაქი ციხე-სიმაგრე ან ბურგი იყო ან კიდევ 

ბურგთან მიკუთვნებული, რომლებსაც მთავრები და მმართველები განაგებდნენ. 

თავისთავად სადაც ბურგები იყვნენ (მხედარმთავრები, ჯარისკაცები) 

განთავსებული, წარმოებაც განვითარებული იყო, ვინაიდან გარნიზონს 

ყოველდღიური მოთხოვნების დაკმაყოფილება ესაჭიროებოდა. ბურგების ყოფნა 

უსაფრთხოების დონეს ზრდიდა, რაც ვაჭრებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, 

ამიტომაც, სადაც ციხე-სიმაგრეები იყო იქ ვაჭრებიც იყრიდნენ თავს.  

არც ყველა ქალაქი და არც ყველა ციხე-სიმაგრე, სადაც არსებობდა ეკონომიკური 

თვალსაზრისით განსაკუთრებული პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული უფლებები 

თავიდანვე არ წარმოქმნილან ერთობების საფუძველზე. მსგავსი რამ მეტ-წილად 

დამახასიათებელი იყო დასავლური ქალაქებისთვის და ნაწილობრივ ახლო 

აღმოსავლეთის ქალაქებისთვის. ციხე-სიმაგრე ქალაქებისთვის აუცილებელი იყო 

შემდეგი პირობების დაკმაყოფილება: 1. გამაგრება 2. ბაზარი 3. საკუთარი 

სასამართლო და რაიმე სახის საკუთრების უფლება. 4. კორპორატიულობა 5. 

გარკვეული ავტონომიურობა, ან ავტოკეფალიის არსებობა, სადაც მოქალაქეები 

მინიმალურად მაინც არიან ჩართულები მართვაში.    

1. გამაგრება (თავდაცვა). ჩინეთში ყველა ქალაქი გარშემორტყმული იყო გალავნებით. 

გალავნების შიგნით არსებული დასახლება ითვლებოდა ქალაქად ხოლო, რაც მის 

გარშემო იყო სოფლის დასახლებად მიიჩნეოდა. იგივე იყო ხმელთაშუა ზღვის აუზის 

ქვეყნებშიც, მაგალითად სიცილიაზე. თუმცა ძველ საბერძნეთში სპარტა ამაყობდა 

იმითი, რომ მას ირგვლივ არ გააჩნდა გალავანები, ვინაიდან მას ცოცხალი გარნიზონი 

იცავდა, ეს დასახლება ღია ბანაკი იყო სპარტანელებისთვის. ის თუ რამდენი ხნის 

მანძილზე არ არსებობდა გალავნები ათენში ამის თაობაზე  ზუსტი ინფორმაცია არ 

ასებობს, ვინაიდან ელინური ქალაქებისთვის გალავნები დამახასიათებელი იყო. 

იქედან გამომდინარე, რომ თავდასხმებს ხშირად ჰქონდა ადგილი, შუასაუკუნეების 

ათენში არსებობდა ისეთი სოფლებიც, რომლებსაც გალავნები გააჩნდათ.  
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ინგლისში ანგლოსაქსონურ პერიოდში ყველა საგრაფოში იყო უზრუნველყოფილი  

მტრისგან თავდაცვა. მშვიდობიან პერიოდში საგუშაგოები თავისუფალი რომ არ 

ყოფილიყო, მაცხოვრებლები სპეციალურ გადასახადებს იხდიდნენ.  

გალავნები ჩნდებოდა ყველგან, სადაც იყო თავდასხმის საფრთხე - ისრაელში, 

ჩინეთში, ირანში, დასავლეთ ინდოეთში და სხვაგან.  

თავისი განვითარების სტადიაზე ქალაქი ციხე-სიმაგრე/ბურგი იყო ან კიდევ 

ბურგთან მიკუთვნებული, რომლებსაც მთავრები და მმართველები განაგებდნენ. 

თავისთავად სადაც ბურგები იყვნენ (მხედარმთავრები, ჯარისკაცები) 

განთავსებული, წარმოებაც განვითარებული იყო, ვინაიდან გარნიზონს 

ყოველდღიური მოთხოვნების დაკმაყოფილება ესაჭიროებოდა. ბურგების ყოფნა 

უსაფრთხოების დონეს ზრდიდა, რაც ვაჭრებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, 

ამიტომაც, სადაც ციხე-სიმაგრეები იყო, იქ ვაჭრებიც იყრიდნენ თავს.  

 2. ბაზარი, რომელიც მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნილებების  

დაკმაყოფილებისთვის აუცილებელი პირობაა. თუმცა, ბაზრობა ყოველთვის არ არის 

იმის წინაპირობა, რომ ის აუცილებლად ქალაქად გარდაიქმენება. ზოგჯერ 

ბაზრობებს დროებითი ხასიათი აქვთ, სადაც ვაჭრები დროგამშვებით ერთი და იმავე, 

ან სხვადასხვა ადგილებში იკრიბებიან  და საბითუმო ფასებში ყიდიან საქონელს. 

ქალაქად შეგვიძლია მივიჩნიოთ მხოლოდ ის ადგილი, სადაც ადგილობრივი 

მოსახლეობა თავის ყოველდღიურ მოთხოვნილებებს  ადგილობრივი ბაზრობის 

საშუალებით იკმაყოფილებს და სხვა ახლო მდებარე სოფლებისთვის და 

დასახლებებისთვის ეკონომიკურად (და არა მხოლოდ) ხელსაყრელ ადგილას 

მდებარეობს;  

3. მისი საკუთარი საკანონმდებლო რეგულაციები და სასამართლო სისტემა;  

 4. ურბანული მოქალაქეობის ასოციაცია, რომელიც ქმნის მუნიციპალური 

კორპორატიულობის განცდას;  

5. ქალაქის მოქალაქეებისთვის საკმარისი პოლიტიკური ავტონომია, რათა აირჩიონ 

ქალაქის მმართველები.  

ვებერს სჯეროდა, რომ აღმოსავლური ქალაქებში იშვიათად იყო ხორცშესხმული ეს 

ფუნდამენტური თვისებები, რამდენადაც ოჯახური, ტრაიბალური ანდა სექტანტური 

იდენტობები ხელს უშლიდა ქალაქის მაცხოვრებლებს მოეხდინათ ინიფიცირებული 

ურბანული მოქალაქეობის ფორმირება, რომელიც შეძლებდა სახელმწიფოს 

კონტროლის უარყოფას. ვებერის მიერ ურბანული ავტონომიის მოთხოვნა შეიძლება 

მიეყენოს მხოლოდ ჩრდილოეთ ევროპას და იტალიას და იქაც კი მხოლოდ დროის 



7 

 

მცირე მონაკვეთებს შუა საუკუნეების ბოლოს. ვებერის მიერ ქალაქის განსაზღვრება 

ძალზე მკაცრია.  

აზიურ ქალაქებში არ არსებობდა განსაკუთრებული ქონებრივი და პროცესუალური 

უფლებები, რომელსაც განაგებდნენ მოქალაქეები, ისევე როგორც არ არსებობდა 

სასამართლოები, სადაც  მაცხოვრებლები იქნებოდნენ ჩართულები. აზიური 

ქალაქებს მართავდნენ უხუცესთა საბჭოები, რომლებიც მნიშვნელოვან 

გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. უხუცესები როგორც წესი წარმოადგენდნენ 

დიდგვაროვან და არისტოკრატიულ  ოჯახებს. 
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2. ინფორმაციის მიმოქცევის სივრცე; ფიზიკური 

ადგილების მომცველი სივრცე: მასალები ურბანიზმის 

თეორიისთვის ინფორმაციულ ერაში 

2004 წ. 

 

მანუელ კასტელსი ესპანეთში 1942 წელს დაიბადა და უმეტესწილად, ვალენსიასა და 

ბარსელონაში იზრდებოდა. იგი 1958–1962 წლებში ბარსელონის უნივერსიტეტში 

სამართალსა და ეკონომიკას სწავლობდა. სტუდენტობისას იგი ფრანკოს დიქტატურის 

წინააღმდეგ აქტივიზმში იყო ჩაბმული. შემდეგ პარიზში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც 

შემდგომში პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში სოციალოგიასა და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში დოქტორის ხარისხი დაიცვა. 1967–1979 წლებში იგი პარიზის 

უნივერსიტეტში სოციოლოგიას ასწავლიდა და ამავე პერიოდში, კალიფორნიის ბერკლის 

უნივერსიტეტში ქალაქისა და რეგიონული დაგეგმარებისა და ასევე, სოციოლოგიის 

პროფესორად დაინიშნა. ამჟამად იგი კომუნიკაციის ტექნოლოგიებისა და საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების დარგში ლოს ანჟელესის სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის ანენბერგის 

სახელობის კომუნიკაციის ინსტიტუტში ვოლის ანენბერგის ფონდს თავმჯდომარეობს. იგი, 

ასევე, პროფესორ–მკვლევარია ბარსელონაში კატალონიის თავისუფალ უნივერსიტეტში. 

კასტელსი არაერთი ქვეყნის მთავრობას უწევს მრჩევლობას და ისეთი უმნიშვნელოვანესი 

საერთაშორისო ორგანიზაციების კონსულტანტია, როგორებიცაა ა.შ.შ.–ის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო (US AID), ევროკომისია, მსოფლიო ბანკი და გაერთიანებული ერების 

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO). 

კასტელსს მწერალის ამპლუაში 20–ზე მეტი წიგნი და 100–ზე მეტი სტატია აქვს 

გამოქვეყნებული ურბანული სოციოლოგიის, ახალი ტექნოლოგიებისა და პოლიტიკური 

ეკონომიკის დარგებში. მისი მთავარი ნაშრომია სამტომიანი კვლევა სახელწოდებით 

„ინფორმაციული ერა: ეკონომიკა, საზოგადოება და კულტურა“ (1996–98 წწ.), რომელსაც 

სოციოლოგმა ენტონი გიდენსმა „გლობალური ინფორმაციული ერის კონტურების 

შემოხაზვის დღემდე ყველაზე შთამბეჭდავი მცდელობა“ უწოდა. 

წინამდებარე ესე თავდაპირველად კრებულში „კიბერ ქალაქების ქრესტომათია“ გამოიცა. 

მასში ტექნოლოგიას, ქალაქსა და საზოგადოებას შორის არსებულ ურთიერთმიმართებასთან 

დაკავშირებით კასტელსის თანამედროვე მოსაზრებებია შეჯამებული. მთავარი არგუმენტი, 

რომელიც ესეშია წამოყენებული, ისაა, რომ ახალი საუკუნის დასაწყისში კაპიტალიზმის 

ახალი ფორმა იქმნება, რომელიც გლობალური ხასიათისაა და უფრო მოქნილია, ვიდრე 

მანამდე არსებული ფორმები. ამ სისტემისთვის, ასევე, გამოწვევას წარმოადგენს ის მრავალი 

შედარებით მცირემასშტაბიანი სოციალური მოძრაობა, რომელთა  მიზანი კულტურული 

იდენტობის გრძნობისა და ადგილობრივი პოლიტიკური კონტროლის გარკვეული 

სტანდარტის შენარჩუნებაა. ადგილობრივ და გლობალურ ფაქტორებს შორის არსებული ეს 

დაპირისპირება „ინფორმაციული ერის“ სამივე ტომში ძირითად დინამიურ ხაზს 

წარმოადგენს. ამ საკითხს კასტელსი შემდეგის მტკიცებით აჯამებს: „ჩვენი საზოგადოების 

სტრუქტურა სულ უფრო მეტად იგება „ქსელსა“ და „მე“–ს შორის ბიპოლარული 
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დაპირისპირების ირგვლივ“. ამ განცხადებაში „ქსელი“ გულისხმობს ახალ ორგანიზაციულ 

სტრუქტურას, რომელიც ქსელური კომუნიკაციური მედიის ფართომასშტაბიან გამოყენებას 

ეფუძნება; „მე“ კი იმ პრაქტიკული ქმედებების სიმბოლოს წარმოადგენს, რომელთა 

მეშვეობითაც ადამიანები საკუთარი იდენტობის განმტკიცებას ცდილობენ გლობალური 

ცვლილებისა და არასტაბილურობის ფონზე (რაც სოციალური და ეკონომიკური ქსელების ამ 

რეორგანიზაციას ახლავს თან). ზოგადად, კასტელსი სოციალურ განვითარებას 

ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურაში მიმდინარე ცვლილებების განუყოფელ ნაწილად 

მიიჩნევს. სწორედ ამ ინფრასტრუქტურის მეშვეობით ახორციელებს საზოგადოება საკუთარ 

ქმედებათა უმეტესობას, „რადგან ტექნოლოგია არის საზოგადოება და საზოგადოებას კი მისი 

ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების გარეშე ვერც გავიგებთ და ვერც წარმოვადგენთ“. 

კასტელსის ბიპოლარული ფორმულირება, ასევე, შეგვიძლია აღვიქვათ, როგორც მეოცე 

საუკუნის უკანასკნელი მცდელობა, გავიგოთ ტექნოლოგიური პროგრესის წარმმართველი 

ურთიერთდაპირისპირებული ძალები, ანუ მუდმივი დიქოტომია ტექნოლოგიურ 

დეტერმინიზმსა და სოციალურ კონსტრუქტივიზმს შორის. 

1. მანუელ კასტელსი (1996 წ.). „ქსელური საზოგადოების აღზევება, ტომი პირველი: 

ინფორმაციული ერა“ (ოქსფორდი: ბლექველი, 1996 წ.). გვ. 3. 

2. ზემოაღნიშნული წყარო, გვ. 5. 
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ჩვენ ახალ, ინფორმაციულ ერაში ვიმყოფებით. სივრცითი ტრანსფორმაცია სტრუქტურული 

ცვლილების ზოგადი პროცესის ფუნდამენტურ განზომილებას წარმოადგენს. ჩვენ 

გვჭირდება სივრცითი ფორმებისა და პროცესების თეორია, რომელიც იმ ახალ სოციალურ, 

ტექნოლოგიურ და სივრცით კონტექსტზე იქნება მორგებული, რომელშიც ვცხოვრობთ. აქ 

ვეცდები ამ თეორიის, კერძოდ კი ინფორმაციულ ერაში ურბანიზმის თეორიის ზოგი 

ელემენტი წარმოგიდგინოთ. აქ არ შევუდგები იმის ანალიზს, თუ რა მნიშვნელობის 

მატარებელია ინფორმაციული ერა და ამის ნაცვლად, თავს უფლებას მივცემ, ამ თემასთან 

დაკავშირებით მკითხველს ჩემს ტრილოგიაზე მივუთითო (კასტელსი, 1996–2000 წწ.). 

მე არ ავაგებ თეორიას სხვა თეორიებიდან, არამედ, ზოგადად, მსოფლიოში მიმდინარე 

სოციალურ და სივრცით ტენდენციებზე დაკვირვებას დავეყრდნობი. მაშასადამე, 

ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისში ძირითადი სივრცითი ტენდენციების მოკლე აღწერით 

დავიწყებ. შემდეგ ჩემი დაკვირვების შედეგად გამოკვეთილი სივრცითი ტენდენციების 

თეორიულ ახსნას წარმოგიდგენთ, რომელიც საცდელი ხასიათისაა. ამის შემდგომ, იმ 

ძირითად საკითხებზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომლებიც ინფორმაციული ერის 

ქალაქებშია აქტუალური, განსაკუთრებით კი ვიმსჯელებ ქალაქის, როგორც კულტურული 

კომუნიკაციის სოციალურ–სივრცითი სისტემის კრიზისზე. სტატიას დავასრულებ ჩემი 

ანალიზის შესაძლო შედეგებისა და გავლენის განხილვით დაგეგმარების, არქიტექტურისა და 

ურბანული დიზაინის კუთხით. 

 

ურბანული სივრცის ტრანსფორმაცია ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისში 

სივრცითი ტრანსფორმაცია სოციალური ტრანსფორმაციის უფრო ფართო კონტექსტში უნდა 

გავიგოთ: სივრცე არ ასახავს საზოგადობას, არამედ ამ უკანასკნელის გამოხატულება, 

ფუნდამენტური განზომილებაა, რომელიც სოციალური ორგანიზაციისა და სოციალური 

ცვლილების ზოგადი პროცესისგან განუყოფელია. მაშასადამე, ახალი ურბანული სამყარო 

ახალი, ქსელური საზოგადოების ფორმირების პროცესში წარმოიქმნება; ეს უკანასკნელი კი 

ინფორმაციული ერის მახასიათებელს წარმოადგენს. ამ მაკრო–სტრუქტურულ 

ცვლილებებთან დაკავშირებული ძირითადი სიახლეები სივრცით სქემებსა და ურბანულ 

პროცესებში მოკლედ შემდეგი მოსაზრებების სახით შეგვიძლია შევაჯამოთ (სკოტი, 2001 წ.): 

 რადგან კომერციული სოფლის მეურნეობა, უმეტესწილად, ავტომატიზებულია და 

გლობალურმა ეკონომიკამ მთელ პლანეტაზე მწარმოებლური ქსელების ინტეგრირება 

მოახდინა, მსოფლიო მოსახლეობის უმეტესობა უკვე ურბანულ სივრცეში ცხოვრობს 

და ეს ტენდენცია კიდევ უფრო მატულობს: ჩვენ გეზი დიდწილად ურბანიზებული 

სამყაროსკენ გვაქვს აღებული, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკუნის შუა ხანებისთვის 

მსოფლიო მოსახლეობის ორი მესამედიდან სამ მეოთხედამდე ნაწილს მოიცავს 

(ფრეირე და სტრენი, 2001 წ.). 

 ურბანიზაციის ეს პროცესი არაპროპორციულადაა კონცენტრირებული ახალი ტიპის 

მეტროპოლიტურ დასახლებებში: ურბანულ კვანძებში, რომლებიც უზარმაზარ 

ტერიტორიაზეა გაფანტული. ისინი ფუნქციურად ინტეგრირებულია, სოციალურად 
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კი დიფერენცირებული ისეთი სტრუქტურის წყალობით, რომელიც მრავალ 

ცენტრალურ წერტილს მოიცავს. მე ამ ახალ სივრცით ფორმებს მეტროპილიტურ 

რეგიონებს ვუწოდებ (გარო, 1991 წ.; ჰოლი, 2001 წ.; ნელ–ლო, 2001 წ.; დანემ–ჯოუნსი, 

2000 წ.). 

 მაღალ დონეზე განვითარებული ტელეკომუნიკაციები, ინტერნეტი და სწრაფი, 

კომპიუტერიზებული სატრანსპორტო სისტემები, ერთდროულად, სივრცითი 

კონცენტრაციისა და დეცენტრალიზაციის საშუალებას იძლევა, რაც მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც მეტროპოლიტურ სივრცეებში, ისე მათ შორის 

ქსელებისა და ურბანული კვანძების ახალი გეოგრაფიის წარმოშობაზე მიუთითებს 

(ვილერი და კოლეგები, 2000 წ.). 

 სოციალური ურთიერთობები, ერთდროულად, ინდივიდუალიზაციითა და თემის 

დომინანტური როლით ხასიათდება. ორივე აღნიშნულ პროცესში, ამავდროულად, 

სივრცით სქემებსა და ონლაინ კომუნიკაციას იყენებენ. ვირტუალური და ფიზიკური 

თემები მჭიდრო ურთიერთდამოკიდებულებაში ვითარდება და ორივეს 

ჩამოყალიბების პროცესში გამოწვევას სამუშაოს, სოციალური ურთიერთობებისა და 

რეზიდენტული ჩვევების მზარდი ინდივიდუალიზაცია წარმოადგენს (რასელი, 2000 

წ.; ველმენი, 1999 წ.; პატნემი, 2000 წ.). 

 პატრიარქალური ოჯახის კრიზისის შედეგად, რომელიც კულტურასა და 

ეკონომიკური განვითარების დონეზე დამოკიდებულებით, სხვადასხვაგვარად 

ვლინდება, სოციალური ურთიერთობები ოჯახური ერთეულებიდან თანდათან 

ინდივიდუალური ერთეულების ქსელებზე გადადის (ყველაზე ხშირად, ესენი არიან 

ქალები და მათი შვილები, თუმცა შეიძლება იყონ, ასევე, ინდივიდუალური 

პარტნიორებიც, რომლებიც ერთად ცხოვრობენ). აღნიშნულს საცხოვრებლის, 

სამეზობლოს, საზოგადოებრივი სივრცისა და სატრანსპორტო სისტემების 

გამოყენებასა და ფორმებზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვს. 

 ქსელური საწარმოების, როგორც ეკონომიკური აქტივობის ახალი ფორმის წარმოშობა, 

რასაც მუშაობისა და მართვის უაღრესად დეცენტრალიზებული, თუმცა 

კოორდინირებული ფორმა ახასიათებს, სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილების 

ფუნქციურ განსხვავებას ბუნდოვანს ხდის. სამუშაო და საცხოვრებელი პირობები, 

რომლებიც ინდუსტრიული სახელობო მუშაობის ადრეული პერიოდებისთვისაა 

დამახასიათებელი, კვლავ ბრუნდება, ხშირად ძველ ინდუსტრიულ სივრცეებს 

იპყრობს და მათ ინფორმაციული წარმოების სივრცეებად აქცევს. ეს მხოლოდ ნიუ 

იორკის სილიკონის ხეივანს ან სან ფრანცისკოს მულტიმედია ხევს არ ეხება. ეს 

ფენომენი, ბევრ სხვა ქალაქს შორის, ასევე, ახასიათებს ლონდონს, ტოკიოს, პეკინს, 

ტაიპეის, პარიზსა და ბარსელონას. ურბანული სივრცის თანამედროვე დინამიკის 

ასახსნელად წარმოებითი გამოყენების ტრანსფორმაცია უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, 

ვიდრე რეზიდენტული მემკვიდრეობა (მიტჩელი, 1999 წ.; ჰორანი, 2000 წ.). 

 ურბანული სივრცეები მსოფლიოში სულ უფრო მრავალეთნიკური და 

მრავალკულტურული ხდება. ეს ჩიკაგოს სკოლისთვის დამახასიათებელი ძველი 
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თემაა, რომელიც ახლა გაცილებით მეტადაა აქტუალური მისი უაღრესად 

მრავალფეროვანი რასობრივი შემადგენლობის ფონზე (ვოლდინგერი, 2001 წ.). 

 გლობალურ კრიმინალურ ეკონომიკას ურბანულ სტრუქტურაში მტკიცედ აქვს 

ფესვები გადგმული და კრიმინალური კულტურისთვის სამსახურებს, შემოსავალსა 

და სოციალურ ორგანიზაციას უზრუნველყოფს. ეს ღარიბი თემებისა და ზოგადად, 

მთელი ქალაქის ცხოვრებაზეც დიდ გავლენას ახდენს. აღნიშნული ძალადობის 

დონის მატების და/ან ურბანულ ძალადობასთან დაკავშირებით ფართომასშტაბიანი 

პარანოიის შედეგს წარმოადგენს, რასაც დამცავი რეზიდენტული სქემების ლოგიკური 

ჯაჭვიც ახლავს თან. 

 კომუნიკაციის სქემების რღვევას ინდივიდებსა და კულტურებს შორის და დამცავი 

სივრცეების წარმოშობას უაღრესად სეგრეგირებული ტერიტორიების ფორმირებამდე 

მივყავართ: სპეციალურად შემოღობილი, დაცული თემები მდიდრებისთვის, 

სპეციალური ტერიტორია ღარიბებისთვის (ბლეიკლი და სნაიდერი, 1997 წ.; მესი, 1996 

წ.). 

 გარეუბნების განვითარებისა და რეზიდენტული სქემების ინდივიდუალიზაციის 

ტენდენციათა საპირისპიროდ, ურბანული ცენტრები და საზოგადოებრივი სივრცე 

ადგილობრივი ცხოვრების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გამოხატულება ხდება და 

კონკრეტული ქალაქის სიცოცხლისუნარიანობის კუთხით სტანდარტულ ნიშნულს 

აწესებს (ჰოლი, 1998 წ.; ბორჰა და ზაიდა, 2001 წ.). მიუხედავად ამისა, კომერციული 

ზეწოლა და ურბანული ცხოვრების მიბაძვის ხელოვნური მცდელობები 

საზოგადოებრივ სივრცეებს ხშირად თემატურ პარკებად აქცევს, რომლებშიც 

გამოცდილების ნაცვლად, სიმბოლოები ქმნის ურბანულ ვირტუალურ რეალობას. 

მისი ზომა რეალურს უტოლდება და მის საბოლოო დანიშნულებას რეალური 

ვირტუალობის მიმსგავსება წარმოადგენს, რომელიც მედიაშია წარმოჩენილი. ეს 

ინდივიდუალიზაციის მზარდ დონეს მოჰყვება, ვინაიდან ურბანული ადგილები 

მოხმარების საგანი და ინდივიდუალური საკუთრება ხდება (ფერნანდეზ–გალიანო, 

2000 წ.). 

 ზოგადად, როგორც ჩანს, ახალ ურბანულ სამყაროში დომინანტურ როლს ორმაგი 

მოძრაობა ასრულებს, რომელშიც, ერთი მხრივ, ტრანსტერიტორიულ ქსელებში 

ჩართვა და მეორე მხრივ, ადგილების სივრცითი გამოცალკევების მეშვეობით 

ექსკლუზია მოიაზრება. რაც უფრო მეტია ადამიანებისა და ადგილების ფასეულობა, 

მით უფრო დაკავშირებულები არიან ისინი ერთმანეთთან ინტერაქტიულ ქსელებში. 

რაც უფრო დაბალია მათი ფასეულობა, მით უფრო ნაკლებია მათი 

დაკავშირებულობის დონეც. ლიმიტირებული რესურსების პირობებში, ზოგი 

ადგილი ითიშება და მათ ქსელების ახალი გეოგრაფიული მოწყობა გადაფარავს, 

როგორც მთელ მსოფლიოში ჩამკვდარი სასოფლო ტერიტორიებისა და დანგრეული 

ურბანული ქალაქების შემთხვევაში ხდება. გამყოფი ურბანიზმი ინფრასტრუქტურის 

სეგრეგირებული ქსელების საფუძველზე ფუნქცინირებს, რასაც ემპირიულად გრემი 

და მარვინი წარმოგვიდგენენ (2001 წ.). 

 იმ მეგა–მეტროპოლიტური რეგიონების წარმოშობა, რომელთაც არც სახელი აქვს, არც 

კულტურა და არც საზოგადოებრივი ინსტიტუტები თუ დაწესებულებები, 
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პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ეფექტური 

ადმინისტრაციის მექანიზმს ასუსტებს (სასენი, 2001 წ.). მეორე მხრივ, 

გლობალიზაციის ეპოქაში ადგილობრივი მთავრობები მოქნილი ინსტიტუციური 

აქტორები ხდებიან, რომელთაც კავშირი აქვთ როგორც ადგილობრივ მოქალაქეებთან, 

ისე ძალაუფლებისა და ფულის გლობალურ დინებასთან (ბორჰა და კასტელსი, 1997 

წ.). ეს იმიტომ არ ხდება, რომ ისინი ძლიერები არიან, არამედ იმიტომ, რომ 

მთავრობის თითქმის ყველა დონის, მათ შორის, ეროვნული მთავრობების მართვისა 

და კონტროლის უნარიც თანაბრად სუსტდება, თუ ისინი იზოლირებულად 

ფუნქციონირებენ. მაშასადამე, ჩნდება სახელმწიფოს ახალი ფორმა, ქსელური 

სახელმწიფო, რომელიც აერთიანებს ზეეროვნულ ინსტიტუტებს, როგორებიცაა 

ეროვნული მთავრობები, ეროვნული სახელმწიფოები, რეგიონული მთავრობები, 

ადგილობრივი მთავრობები და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც კი. ადგილობრივი 

მთავრობები ინსტიტუციური წარმომადგენლობისა და მართვის კვანძად იქცევა, 

რომელთაც ზოგად პროცესში საკუთარი წვლილის შეტანა ძალუძთ, თუმცა ისინი, 

ასევე, დამატებითი ღირებულებითაც ხასიათდებიან, რადგან მოქალაქეებთან უფრო 

ახლოს იმყოფებიან და მათი წარმომადგენლობის უნარიც მეტად აქვთ. მართლაც, 

უმეტეს ქვეყნებში მოსახლეობის აზრის გამოკითხვა აჩვენებს, რომ მთავრობის სხვა 

დონეებთან შედარებით, ადამიანები ადგილობრივი მთავრობის მიმართ უფრო მეტი 

ნდობით არიან განწყობილნი. თუმცა მეტროპოლიტური მმართველობის 

ინსტიტუტები საკმაოდ იშვიათია და იმ შემთხვევაშიც, თუ არსებობს, ისინი 

უაღრესად ცენტრალიზებულია და მოქალაქეებს მონაწილეობის მიღების ნაკლები 

შესაძლებლობა აქვთ. თანდათან სულ უფრო იზრდება დაშორება სამუშაოსა და 

ცხოვრების რეალურ ერთეულს, მეტროპოლიტურ რეგიონსა და პოლიტიკური 

წარმომადგენლობისა და საჯარო მართვის მექანიზმებს შორის. ადგილობრივი 

მთავრობები აღნიშნული დანაკლისის კომპენსირებას თანამშრომლობითა და 

კონკურენციით ახდენენ. თუმცა მაინც, რადგან ისინი საკუთარ ინტერესებს 

მეტროპოლიტური რეგიონის კონკრეტულ შემადგენელ ნაწილებთან კავშირში 

განსაზღვრავენ, ისინი (ხშირად უნებლიედ) სოციალური ცხოვრების სივრცითი 

ჩარჩოების დამატებით ფრაგმენტაციას უწყობენ ხელს. 

 ურბანული სოციალური მოძრაობები არავითარ შემთხვევაში არ გამქრალან; თუმცა 

მათ მუტაცია განიცადეს. სრულიად სქემატურად თუ წამოვაჩენთ, ისინი ორი 

ძირითადი ხაზის გასწვრივ ვითარდებიან. პირველი ადგილობრივი თემის 

თავდაცვაა, რომლის მიზანიც კონკრეტულ საცხოვრებელ ადგილას ცხოვრებისა და 

აქვე ადეკვატური საცხოვრებლითა და ურბანული მომსახურებით სარგებლობის 

უფლების ხაზგასმაა. მეორე კი გარემოს დაცვის მოძრაობაა, რომელიც ყურადღებას 

ქალაქების ხარისხზე ამახვილებს, რაც ცხოვრების ადეკვატური ხარისხის 

უზრუნველყოფის უფრო ფართო მიზნის ქვეშ მოიაზრება: ეს არა მარტო უკეთესი, 

არამედ განსხვავებული ცხოვრებაცაა. ხშირად გარემოს დაცვის მიზნით 

მობილიზაციის უფრო ფართო მიზნები ითარგმნება თავდაცვით ქმედებებად, 

რომელთა მიზანიც ერთი კონკრეტული თემის დაცვაა; ეს კი ორ ზემოაღნიშნულ 

ტენდენციას აერთიანებს. თუმცა ურბანულ სოციალურ მოძრაობებს ლოკალიზმის 

საზღვრების გარღვევა მხოლოდ ურბანული ცხოვრების კულტურული 



14 
 

ტრანსფორმაციისთვის ბრძოლით შეუძლიათ, როგორც ამ ტრანსფორმაციას 

ეკოლოგიის სფეროში მოაზროვნეები და აქტივისტები განსაზღვრავენ. მართლაც, 

მხოლოდ კონკრეტული თემების ფარგლებში საკუთარი ქმედებების შეზღუდვით, 

ურბანული სოციალური მოძრაობები შეიძლება დამატებით სივრცით ფრაგმენტაციას 

უწყობდეს ხელს, რასაც, საბოლოოდ, საზოგადოების ნგრევამდე მივყავართ. 

სწორედ ურბანული სოციალური ცვლილებების ამ ძირითადი ტენდენციების ფონზე 

შეგვიძლია გავიგოთ ახალი სივრცითი ფორმები და პროცესები და ამგვარად, ახლებურად 

გავიაზროთ არქიტექტურა, ურბანული დიზაინი და დაგეგმარება ოცდამეერთე საუკუნეში. 

 

თეორიული მიდგომა სივრცითი ტრანსფორმაციისადმი 

ურბანულ ტენდენციებზე დაკვირვებას რომ გავცდეთ და ქალაქებთან დაკავშირებით ახალი 

თეორიების აგებაზე რომ გადავიდეთ, სოციალურ–სივრცითი ცვლილების ძირითადი 

ელემენტები უფრო ანალიტიკურ დონეზე უნდა გავიგოთ. ვფიქრობ, ქალაქების 

ტრანსფორმაცია ინფორმაციულ ერაში სამი ბიპოლარული ღერძის ირგვლივ შეგვიძლია 

განვიხილოთ. პირველი ფუნქციას ეხება, მეორე – მნიშვნელობას, მესამე კი – ფორმას. 

ფუნქცია 

ფუნქციური თვალსაზრისით, ქსელური საზოგადოება გლობალურ და ადგილობრივ 

ელემენტებს შორის დაპირისპირების ირგვლივაა აგებული. დომინანტური პროცესები 

ეკონომიკის, ტექნოლოგიის, მედიისა და ინსტიტუციონალიზებული ძალაუფლების 

თვალსაზრისით გლობალურ ქსელებში უნდა ვეძებოთ. მაგრამ ყოველდღიური მუშაობა, 

პირადი ცხოვრება, კულტურული იდენტობა და პოლიტიკური მონაწილეობა, ძირითადად, 

ადგილობრივი ხასიათისაა. ქალაქები, როგორც კომუნიკაციის სისტემები, ადგილობრივ და 

გლობალურ ელემენტებს ერთმანეთთან უნდა აკავშირებდეს, მაგრამ სწორედ აქ იწყება 

პრობლემები, რადგან ეს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ლოგიკური სქემაა, რომლებიც 

შიგნიდან არღვევს ქალაქებს, როდესაც ეს უკანასკნელნი ერთდროულად ორივეს საპასუხოდ 

ცდილობენ ღონისძიებების გატარებას. 

მნიშვნელობა 

რაც შეეხება მნიშვნელობას, აღსანიშნავია, რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის 

ინდივიდუალიზაციისა და თემის დომინანტურობის პრინციპების ურთიერთსაწინააღმდეგო 

განვითარებაა დამახასიათებელი. ინდივიდუალიზაცია მე მესმის, როგორც მნიშვნელობის 

მინიჭება პიროვნების, ე.ი. ბიოლოგიურად ხორცშესხმული პიროვნული სისტემის (ან, თუ 

გსურთ, ფრანგული სტრუქტურალიზმიდან ტერმინი „პიროვნება“ გამოვიყენოთ) გეგმების, 

ინტერესებისა და იმისთვის, თუ როგორ წარმოაჩენს იგი საკუთარ თავს. თემის 

დომინანტურობაში ვგულისხმობ მნიშვნელობის მინიჭებას საერთო იდენტობისთვის, 

რომელიც ღირებულებათა და რწმენათა იმ სისტემას ეფუძნება, რომელსაც იდენტობის ყველა 

სხვა წყარო ექვემდებარება. საზოგადოება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ პიროვნებებსა და 

იდენტობებს შორის, მათი ურთიერთქმედების სივრცეში არსებობს. შუამავლის როლს 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტები ასრულებენ. სწორედ აქ იბადება სამოქალაქო 
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საზოგადოებაც, რომელიც, გრამსკის მტკიცებით, არა სახელმწიფოს საპირისპიროდ, არამედ 

მასთან ერთად არსებობს და ერთიან საზოგადოებრივ სფეროს ქმნის, როგორც მას ჰაბერმასი 

უწოდებს. 

ის ტენდენციები, რომელთაც ქსელური საზოგადოების ფორმირების სტადიაზე ვამჩნევ, 

პიროვნებასა და კულტურას, ინდივიდებსა და თემებს შორის მზარდ დაძაბულობასა და 

დაშორებაზე მიუთითებს. რადგან ქალაქები იმ ინდივიდთა მსხვილი აგრეგატებია, 

რომელთაც ერთად ცხოვრებას აიძულებენ, თემები კი მეტროპოლიტურ სივრცეშია 

განლაგებული, დაყოფა პიროვნულ ინდივიდუალობასა და საერთო მახასიათებლებს შორის 

განსაკუთრებულ ზეწოლას ახდენს ქალაქების, როგორც საკომუნიკაციო და 

ინსტიტუციონალიზაციის საშუალებების, სოციალურ სისტემაზე. სოციალური ინტეგრაციის 

პრობლემატიკა კვლავ უმნიშვნელოვანესი ხდება, თუმცა ახალ გარემოებებში და ადრეული 

ინდუსტრიული ქალაქებისგან რადიკალურად განსხვავებული სახით. ეს, ძირითადად, იმ 

როლის გამო ხდება, რომელსაც ურბანულ ტრანსფორმაციაში მესამე უმნიშვნელოვანესი 

ღერძი – ურთიერთსაწინააღმდეგო ტენდენციების ღერძი თამაშობს, რომელიც სივრცით 

ფორმებთანაა დაკავშირებული. 

ფორმები 

ერთი მხრივ, ინფორმაციის მიმოქცევის სივრცესა და მეორე მხრივ, ფიზიკური ადგილების 

შემცველ სივრცეს შორის დაძაბულობაც და ურთიერთკავშირიც მატულობს. 

პირველი ელექტრონულად აერთიანებს განცალკევებულ ადგილებს ინტერაქტიულ ქსელში, 

რომელიც კონკრეტულ გეოგრაფიულ კონტექსტში არსებულ ქმედებებსა და ადამიანებს 

აკავშირებს. ფიზიკური ადგილების შემცველი სივრცე გამოცდილებასა და ქმედებებს 

კონკრეტული ლოკაციის საზღვრებში აქცევს. ამ ორი სივრცის ურთიერთდაპირისპირებით, 

ქალაქები, ერთდროულად, იგება და ინგრევა კიდეც. ისინი ვირტუალურ ქსელებში არ ქრება, 

თუმცა ელექტრონულ კომუნიკაციასა და ფიზიკურ ურთიერთობას შორის 

ურთიერთქმედებით და ქსელებისა და ადგილების კომბინირებით იცვლება. როგორც 

უილიამ მიტჩელი (1999 წ. – ურბანისტული პერსპექტივიდან) და ბარი ველმენი (1999 წ. – 

სოციოლოგიური პერსპექტივიდან) დაობენ, ინფორმაციული ერის ქალაქი კომუნიკაციის ამ 

ორმაგი სისტემის ირგვლივაა აგებული. ამავდროულად, ჩვენი ქალაქები ინფორმაციის 

მიმოქცევისა და ფიზიკური ადგილებისგან და მათი ურთიერთდამოკიდებულებისგან 

შედგება. ამ განცხადების გაგებაში ორი მაგალითი დაგვეხმარება, ერთი ურბანული 

სტრუქტურის, მეორე კი ურბანული გამოცდილების კუთხით. 

ურბანულ სტრუქტურას თუ მივუბრუნდებით, გლობალური ქალაქების ცნების 

პოპულარიზაცია 1990–იან წლებში მოხდა. მართალია, უმეტესობა ამ ტერმინს რამდენიმე 

დომინანტურ ურბანულ ცენტრთან აიგივებს, როგორებიცაა, მაგალითად, ლონდონი, ნიუ 

იორკი და ტოკიო, მაგრამ გლობალური ქალაქის ცნება რომელიმე კონკრეტულ ქალაქს კი არ 

გულისხმობს, არამედ ბევრი ქალაქის ნაწილების გლობალურ გაერთიანებას მთელ 

პლანეტაზე ფუნქციური დომინირების ელექტრონულად დაკავშირებული ქსელის სახით. 

გლობალური ქალაქი უფრო სივრცითი ფორმაა და არა კონკრეტული ქალაქების 

განმასხვავებელი სახელი, თუმცა ზოგ ქალაქზე, სხვებთან შედარებით, ამ გლობალური 
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ქსელების მეტი წილი მოდის. გარკვეულწილად, ყველა ქალაქში არსებული ადგილების 

უმეტესობა, ნიუ იორკისა და ლონდონის ჩათვლით, ადგილობრივი და არა გლობალური 

ხასიათის მატარებელია. ბევრ ქალაქში არსებობს ადგილები, როგორც დიდი, ისე პატარა, 

რომლებიც ამ გლობალურ ქსელებში სხვადასხვა დონით არის ჩართული. გლობალური 

ქალაქის, როგორც სივრცითი ფორმის, ამგვარი ჩასახვა, რომელიც გლობალიზაციის 

პროცესის შედეგს წარმოადგენს, სასკია სასენის პიონერულ ანალიზთან (1991 წ.) უფრო 

ახლოს დგას, ვიდრე მის იმ ვერსიასთან, რომლის პოპულარიზაციაც ქალაქის 

მარკეტინგულმა სააგენტოებმა მოახდინეს. მაშასადამე, სტრუქტურული თვალსაზრისით, 

ქალაქების როლი გლობალურ ეკონომიკაში დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად არიან 

ისინი დაკავშირებული სატრანსპორტო და ტელეკომუნიკაციების ქსელებთან და ქალაქების 

უნარზე, გლობალური კონკურენციის ამ პროცესში ეფექტურად მოახერხონ ადამიანური 

რესურსების მობილიზება. ამ ტენდენციის შედეგად, ქალაქის საკვანძო ადგილები, 

რომლებიც გლობალურ ეკონომიკასთან აკავშირებს მას, ინვესტიციებისა და მართვის 

თვალსაზრისით რესურსების ჩადების მხრივ ყველაზე პრიორიტეტული იქნება, რადგან 

ღირებულების მომტან წყაროს სწორედ ისინი წარმოადგენს და მათი მეშვეობით ნებისმიერი 

ურბანული კვანძი და მისი გარშემომცველი ადგილები შეძლებს არსებობას. მაშასადამე, 

მეტროპოლიტური ეკონომიკის ბედი დამოკიდებულია მის უნარზე, ურბანული ფუნქციები 

და ფორმები კონკრეტული ადგილების დინამიკას დაუქვემდებაროს. სწორედ ეს ადგილები 

უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლის საშუალებათა გლობალურ სივრცეში 

მეტროპოლიტური ეკონომიკის კონკურენტუნარიან შერწყმას. 

ურბანული გამოცდილების თვალსაზრისით, ჩვენ შევდივართ უკვე აშენებულ გარემოში, 

რომელიც ყველგან ელექტრონული კომუნიკაციის სულ უფრო მეტ საშუალებას მოიცავს. 

ჩვენი ურბანული ცხოვრების სტრუქტურა, როგორც მიტჩელი (1999 წ.) ამბობს, ე–ტოპია 

ხდება, რაც ახალი ურბანული ფორმაა, რომელშიც ჩვენ მუდამ ვურთიერთქმედებთ, 

შეგნებულად თუ ავტომატურად, ონლაინ ინფორმაციულ სისტემებთან და ამას სულ უფრო 

მეტად უკაბელო რეჟიმში ვაკეთებთ. მატერიალური თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, 

ინფორმაციის მიმოქცევის სივრცე ფიზიკური ადგილების სივრცეს კვეთს. თუმცა 

თითოეულის უკან მდგარი ლოგიკა განსხვავებულია: ონლაინ და პირისპირ ურთიერთობის 

გამოცდილება კვლავ ერთმანეთისგან გამორჩეული ფორმის მატარებელია და მაშასადამე, 

ძირითადი კითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ როგორ ვუზრუნველყოთ მათი თავსებადობა და 

ერთმანეთთან დაკავშირება. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული შეიძლება დაგვეხმაროს, ურბანიზმის თეორია განსხვავებული 

ფორმით ავაგოთ, ქსელური საზოგადოების წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ და 

ახალი სივრცითი ფორმებისა და პროცესების აღმოცენების შესაბამისად. 

 

ინფორმაციული ერის ურბანული თემები 

სოციალური ინტეგრაციის საკითხი კვლავ ურბანიზმის თეორიის წინა პლანზე გამოდის, 

როგორც ეს ინდუსტრიულ ერაში ურბანიზაციის პროცესის შემთხვევაში იყო. მართლაც, 

კითხვის ნიშნის ქვეშ აქ ქალაქების, როგორც კომუნიკაციის არტეფაქტების, თავად არსებობა 

დგება, იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ ჩვენ, უმეტესწილად, ურბანულ სამყაროში ვცხოვრობთ. 
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მაგრამ რაც სასწორზე ამჟამად დევს, ეს სრულიად განსხვავებული ინტეგრაციაა. მეოცე 

საუკუნის დასაწყისში იყო ურბანული სუბკულტურების ურბანულ კულტურაში 

გაერთიანების მცდელობა. ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისში გამოწვევა ისაა, რომ ქალაქი 

განსხვავებულმა კულტურებმა და იდენტობებმა გაიზიარონ. იგულისხმება, რომ ეს 

განსხვავებულობა გარდაუვალია. აღარ არსებობს დომინანტური კულტურა, რადგან 

მხოლოდ გლობალურ მედიას აქვს ძალაუფლება, გაავრცელოს ძირითადი მესიჯები; მედიამ 

კი მართლაც კარგად შეძლო საკუთარ ბაზართან ადაპტირება: მას მოთხოვნის მიხედვით 

სხვადასხვაგვარი შინაარსის კალეიდოსკოპის აგება შეუძლია, რითაც კულტურული და 

პიროვნული მრავალფეროვნების რეპროდუქციას ახდენს და ერთიან ღირებულებებზე 

განსაკუთრებულ აქცენტს არ აკეთებს. ჰორიზონტალური კომუნიკაციის გავრცელება 

ინტერნეტის მეშვეობით სიმბოლური ურთიერთობის ფრაგმენტაციისა და 

ინდივიდუალიზაციის პროცესს აჩქარებს. მაშასადამე, დანაწევრებული მეტროპოლისი და 

კომუნიკაციის ინდივიდუალიზაცია ერთმანეთს განამტკიცებს და კულტურული 

ქვეჯგუფების უზომოდ დიდ ნაკრებს წარმოშობს. საჯარო სფეროს ნოსტალგია იმ 

სტრუქტურული ტენდენციების კომპენსირებას ვერ მოახდენს, რომლებიც 

მრავალფეროვნებას, კონკრეტიზაციასა და ცხოვრების, მუშაობის, სივრცისა და პირისპირი 

და ელექტრონული კომუნიკაციის ინდივიდუალიზაციას გულისხმობს (რასელი, 2000 წ.; 

პატნემი, 2000 წ.). მეორე მხრივ, თემის დომინანტურობა ინდივიდუალურ სეგმენტაციას 

კოლექტიურ სეგმენტაციასაც მატებს. მაშასადამე, გამაერთიანებელი კულტურის და ესე იგი, 

გამაერთიანებელი კოდის არარსებობის პირობებში, ძირითადი კითხვა დომინანტური 

კულტურის გაზიარება კი არაა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ მრავალრიცხოვანი კოდი 

სხვადასხვა მხარისთვის გასაგები გახდეს. 

კომუნიკაციის წესების ცნება აქ ცენტრალურ როლს თამაშობს. წესები შეიძლება ფიზიკური, 

სოციალური ან ელექტრონული იყოს, რასაც კიდევ ემატება წესები, რომლებიც ჩვენი 

მრავალგანზომილებიანი გამოცდილების ამ სამი განსხვავებული სიბრტყის 

დასაკავშირებლადაა საჭირო. 

ფიზიკური თვალსაზრისით, მნიშვნელობის მინიჭება ამ უსახელო ურბანულ 

გაერთიანებებში სიმბოლური კვანძების ახალი ფორმების აღმოცენებასთანაა 

დაკავშირებული, რომლებიც განსაზღვრავს ადგილებს თუნდაც იმის მეშვეობით, რომ 

სხვადასხვა ჯგუფი თუ პიროვნება მათ მნიშვნელობას სრულიად საპირისპიროდ იგებს და 

ითავისებს (დანემ–ჯოუნსი, 2000 წ.). 

ურბანული ინტერაქციის მეორე დონე სოციალური კომუნიკაციის სქემებს ეხება. აქ 

ადგილობრივი ცხოვრების გამოხატვის ფორმათა მრავალფეროვნება და მათი კავშირი მედია 

კულტურასთან კომუნიკაციის თეორიაში ქმედების და არა უბრალოდ სიტყვების მეშვეობით 

უნდა გაერთიანდეს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის, თუ როგორ ხდება მეტროპოლიტურ 

რეგიონში ერთი სოციალური ჯგუფიდან მეორისთვის და ერთი მნიშვნელობიდან 

მეორისთვის გზავნილების გადაცემა, საჯარო სფეროს ცნების მნიშვნელობის ახლებურ 

განსაზღვრებას საჭიროებს, რისთვისაც საზოგადოებრივი ინსტიტუტებიდან საჯარო 

სივრცეზე, ჰაბერმასიდან კი – კევინ ლინჩზე გადანაცვლება გვჭირდება. საჯარო ადგილები, 

როგორც სივრცე სპონტანური სოციალური ურთიერთობისთვის, ჩვენი საზოგადოების 
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კომუნიკაციურ საშუალებებს წარმოადგენს, მაშინ, როცა ფორმალური, პოლიტიკური 

ინსტიტუტები სპეციალიზებულ სფეროდ იქცა, რომელიც ნაკლებ ზეგავლენას ახდენს 

ადამიანების პირად ცხოვრებაზე, რასაც უმეტესობა ყველაზე მეტ ღირებულებას ანიჭებს. 

მაშასადამე, საქმე იმაში კი არაა, რომ პოლიტიკა ან ადგილობრივი პოლიტიკა მნიშვნელოვანი 

არაა. საქმე იმაშია, რომ მისი რელევანტურობა მხოლოდ ინსტრუმენტულ საშუალებათა 

სამყარომდეა დაყვნილი, მაშინ, როცა ექსპრესიულობა, და მაშასადამე, კომუნიკაცია 

კავშირშია სოციალურ პრაქტიკასთან, რომელიც ინსტიტუციურ საზღვრებს სცდება. ასე რომ, 

ქალაქის პრაქტიკაში, მისი საჯარო ადგილები, მისი სატრანსპორტო ქსელების სოციალური 

გაცვლის ადგილების (ანუ კომუნიკაციის კვანძების) ჩათვლით ქალაქის ცხოვრების 

კომუნიკაციური საშუალებები ხდება (ბორჰა და ზაიდა, 2001 წ.; მიტჩელი, 1999 წ.). როგორ 

შეუძლიათ ან არ შეუძლიათ ადამიანებს საკუთარი თავის გამოხატვა და კომუნიკაცია 

ერთმანეთთან მათი სახლის გარეთ და მათ ელექტრონულ არხებსა და მოწყობილობებს 

მიღმა, ანუ საზოგადოებრივ ადგილებში, ურბანიზმისთვის შესწავლის მნიშვნელოვანი 

სფეროა. მე ამას ინდივიდუალიზებულ მეტროპოლისში საზოგადოებრივი ადგილების 

კომუნიკაბელურობას ვუწოდებ. 

კომუნიკაციის მესამე დონე კომუნიკაბელურობის ახალი ფორმის სახით ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებულ ელექტრონულ კომუნიკაციას ეხება. ველმენის, ჯოუნსისა და სოციალური 

მკვლევარების მზარდი რიცხვის მიერ ჩატარებული კვლევები კომუნიკაციის ელექტრონული 

ქსელების სიმჭიდროვესა და ინტენსიურობაზე მეტყველებს, რაც გვაძლევს მტკიცებულებას, 

რათა მხარი დავუჭიროთ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ვირტუალური თემები, ხშირად, 

ასევე, თემებია, თუმცა პირისპირ ურთიერთობის მქონე თემებისგან განსხვავდება (ველმენი 

და ჰეითორნთვეითი, 2002 წ.; ჯოუნსი, 1998 წ.). აქაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხი 

სხვადასხვა ელექტრონულ ქსელსა და ასევე, ამ ქსელებსა და ფიზიკურ ურთიერთქმედებას 

შორის კომუნიკაციის კოდების გაგებაა. აღსანიშნავია, რომ ეს ელექტრონული ქსელები 

კონკრეტული ინტერესებისა თუ ღირებულებების ირგვლივაა აგებული. ჯერჯერობით არ 

არსებობს მიღებული თეორია კომუნიკაციის ამ პროცესების შესახებ, რადგან ინტერნეტი, 

როგორც ფართოდ გავრცელებული სოციალური პრაქტიკა, ჯერ კიდევ მისი ჩვილობის 

ხანაშია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ონლაინ კომუნიკაბელურობა სპეციფიური ხასიათისაა, 

თუმცა არა უფრო დაბალი ხარისხის მქონე და რომ ფიზიკურ ადგილმდებარეობას 

ელექტრონული კომუნიკაციის ქსელების აგებაში საკუთარი წვლილი შეაქვს, თუმცა, 

ხშირად, მოულოდნელი ფორმით. ვირტუალური თემები, როგორც პიროვნებათა ქსელები 

ახალ მეტროპოლიტურ ცხოვრებაში კომუნიკაბელურობის სქემებს გარდაქმნის, თუმცა ისე, 

რომ ელექტრონული ფანტაზიის სამყაროში არ გადავდივართ (კასტელსი, 2001 წ.). 

მეოთხე საკითხი ისაა, რომ კოდების გაზიარების ანალიზი ახალ ურბანულ სამყაროში, ასევე, 

ფიზიკურ სქემებს, სოციალურ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ქსელებს შორის 

ურთიერთქმედების შესწავლას მოითხოვს. სწორედ ამ ურთიერთქმედებას განიხილავს 

მიტჩელი იმ ახალი ურბანული ფორმის ცენტრალურ ნაწილად, რომელსაც იგი ე–ტოპიას 

უწოდებს. აღნიშნულის მსგავსად, მაგრამ განსხვავებული პერსპექტივიდან, გრემმა და 

მარვინმა (2001 წ.) ურბანული ინფრასტრუქტურა გააანალიზეს, როგორც გაყოფილი ქსელები, 

რომელთაც ურბანული ცივილიზაციის ახალი ელექტრონული მილსადენები ახლებურ 

ფორმას სძენს. ეს საშუალებას გვაძლევს, ქალაქები გავიგოთ არა მარტო, როგორც 

კომუნიკაციის სისტემები, არამედ, ასევე, როგორც ნებაყოფლობითი სეგმენტაციის მანქანა. 
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სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ უნდა გავიგოთ, ერთდროულად, კომუნიკაციის პროცესიც 

და მისი არარსებობაც. 

ახალ მეტროპოლიტურ ცენტრალურობას, საზოგადოებრივი სივრცის პრაქტიკასა და 

ვირტუალურ თემებში აღმოცენებულ ახალ კომუნიკაციურ სქემებს შორის ურთიერთობამ, 

რომელთაც ურთიერთსაწინააღმდეგო ხასიათი შეიძლება ჰქონდეს და/ან ერთმანეთს 

შეიძლება ავსებდეს, შესაძლოა, ურბანიზმის ახალ თეორიას ჩაუყაროს საფუძველი – ეს 

კიბორგი ან ჰიბრიდი ქალაქების თეორიაა; ეს ქალაქები კი ინფორმციის მიმოქცევისა და 

ფიზიკური ადგილების გადახლართვით იქმნება (იხ. მე–3 ნაწილი). 

მოდით, ურბანული თეორიის ახალი თემების განხილვის თვალსაზრისით კიდევ უფრო 

შორს წავიდეთ. ჩვენ ვიცით, რომ დისტანციურად მუშაობა (telecommuting) – რაც ნიშნავს 

იმას, რომ ადამიანები სრული განაკვეთით სახლიდან მუშაობენ – ფუტუროლოგიის კიდევ 

ერთ მითს წარმოადგენს (გილესპი და რიჩარდსონი, 2000 წ.; იხ. ენდრიუ გილესპი და 

რანალდ რიჩარდსონი, გვ. 212). ბევრი ადამიანი, თქვენი და ჩემი ჩათვლით, დროის 

გარკვეული მონაკვეთი სახლიდან ონლაინ რეჟიმში მუშაობს, მაგრამ ჩვენ მაინც განვაგრძობთ 

ამა თუ იმ ადგილას სამუშაოდ სიარულს. ასევე, მუშაობის პროცესში გადავადგილდებით 

(ქალაქსა თუ მსოფლიოში) და ამავდროულად, ჩვენი პროფესიული პარტნიორების, 

მომმარაგებლებისა და კლიენტების ქსელთან მობილურ კავშირს ვინარჩუნებთ. ეს 

უკანასკნელი სამუშაოს ნამდვილად ახალი სივრცითი განზომილებაა. ეს ახალი სამუშაო 

გამოცდილება და ნამდვილად, ახალი ცხოვრებისეული გამოცდილებაცაა. ფიზიკური 

გადაადგილება და ამავდროულად, ქსელური კავშირის შენარჩუნება იმ ყველაფერთან, რასაც 

ვაკეთებთ, ადამიანური თავგადასავლის ახალი სფეროა, რომლის შესახებაც ჩვენ ცოტა რამ 

თუ ვიცით (კოპომა, 2000 წ.; იხ. ზაკ ქერი, გვ. 133; ტიმო კოპომა, გვ. 267). ქსელური სივრცითი 

მობილობის ანალიზი ურბანიზმის თეორიისთვის ახალ ჰორიზონტს წარმოადგენს. მის 

გამოსაკვლევად არა მხოლოდ მისი აღწერის მიზნით, ახალი ცნებები გვესაჭიროება. კავშირი 

ქსელებსა და ადგილებს შორის ამ კავშირების ცვლადი გეომეტრიის კონტექსტში უნდა 

გავიგოთ. ადგილები ინფორმაციის გაცვლის სივრცეებისთვის, ანუ ის დერეფნები და 

დარბაზები, რომლებიც მსოფლიოში სხვადასხვა ადგილს ერთმანეთთან აკავშირებს, უნდა 

აღვიქვათ, როგორც გაცვლისა და სოციალური თავშესაფრის ადგილები, ისევე, როგორც 

სახლები და ოფისები ბორბლებზე. პიროვნული და კულტურული იდენტიფიცირება ამ 

ადგილებთან, მათი ფუნქციონალურობა და სიმბოლიზმი მნიშვნელოვანი საკითხებია, 

რომლებიც მხოლოდ კოსმოპოლიტანურ ელიტას არ ეხება. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, 

მასობრივი ტურიზმი, საერთაშორისო მიგრაცია და ტრანზიტული სამუშაო ისეთი 

გამოცდილების მაგალითებია, რომლებიც მსოფლიოში ახლად შეკრებილი მასებისა  თუ 

ჯგუფებისთვის კარგად ნაცნობია. ის, თუ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს 

აეროპორტებთან, მატარებლებისა და ავტობუსების სადგურებთან, ავტოსტრადებსა თუ 

საბაჟო პუნქტებთან ასობით მილიონი ადამიანის ახალი ურბანული გამოცდილების 

ნაწილია. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მსჯელობა ეთნოგრაფიულ ტრადიციას დავაშენოთ, 

რომლითაც ამ საკითხების გადაჭრას მომწიფებულ ინდუსტრიულ საზოგადოებაში 

ცდილობდნენ. მაგრამ აქაც ტრანსპორტირების სისტემის სისწრაფემ, კომპლექსურობამ და 

პლანეტის მასშტაბით წვდომამ ამ საკითხების მასშტაბი და მნიშვნელობა შეცვალა. უფრო 
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მეტიც, მთავარი ფაქტორი, რომელიც უნდა გვახსოვდეს, ისაა, რომ ფიზიკურად 

გადავადგილდებით მაშინ, როცა ადგილს არ ვიცვლით ჩვენ ელექტრონულ კავშირებში. ჩვენ 

ინფორმაციის დინების მატარებლებს წარმოვადგენთ და სხვადასხვა ადგილას 

გადავადგილდებით. 

 ურბანული ცხოვრება ოცდამეერთე საუკუნეში, ასევე, პატრიარქალიზმის კრიზისის ფონზეც 

იცვლება. ეს ტექნოლოგიური ცვლილების შედეგი არ არის, თუმცა როგორც ჩემს წიგნში 

„იდენტობის ძალა“ (კასტელსი, 1997 წ.) ვმსჯელობ, ეს ინფორმაციული ერის 

უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია. დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

პატრიარქალიზმი ისტორიულად მკვდარი არაა. და მაინც, მასთან დაკავშირებით საკმაოდ 

დიდი დავაა და იგი საკმარისადაა დაძლეული იმისთვის, რომ ქალაქის მაცხოვრებლების 

დიდი ნაწილისთვის ყოველდღიურმა ცხოვრებამ უკვე შეცვლილი ფორმა მიიღოს, რომელიც 

ინდუსტრიული საზოგადოების ტრადიციულ სტრუქტურას ეწინააღმდეგება. ეს 

უკანასკნელი შედარებით სტაბილურ პატრიარქალურ, ბირთვულ ოჯახს ეფუძნება. 

გენდერული თანასწორობის პირობებში და ოჯახების ფორმირების ტრადიციულ გზებზე 

ზეგავლენის შედეგად, ურბანული ცხოვრების ფორმები და რიტმი დრამატულადაა 

შეცვლილი. რეზიდენტული ცხოვრების, ტრანსპორტირების, საყიდლებზე სიარულის, 

განათლებისა და დასვენების სქემები და სტრუქტურა ევოლუციას განიცდის, რათა მოერგოს 

მრავალი მიმართულებით არსებულ ინდივიდუალურ საჭიროებებს, რომლებშიც 

ადამიანებმა, ასევე, ოჯახის საჭიროებებიც უნდა გაითვალისწინონ. ეს ტრანსფორმაცია 

სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლადი ფორმების მეშვეობით ხორციელდება. მაგალითად, ის, თუ 

როგორ მართავენ ბავშვზე ზრუნვის საკითხს სახელმწიფო, ფირმები, ბაზარი თუ 

ინდივიდუალური ქსელები, დიდ გავლენას ახდენს დროსა და სივრცეზე ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის. 

ჩვენ გვაქვს აღწერილი, როგორ ხდება ქალების დისკრიმინაცია პატრიარქალურ ქალაქში. 

ემპირიულად, ჩვენ შეგვიძლია ვიდაოთ, რომ ქალების მიერ შესრულებული სამუშაო 

ქალაქების ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს – ეს ცხადი ფაქტია, რომელსაც ურბანული 

კვლევების ლიტერატურაში იშვიათად თუ აღიარებენ (ბორჰა და კასტელსი, 1997 წ.; სუსერი, 

1996 წ.). და მაინც, გვჭირდება, კიდევ უფრო შორს წავიდეთ და კონკრეტული ურბანული 

წინააღმდეგობების გაკიცხვიდან მათ ანალიზზე გადავიდეთ. ეს წინააღმდეგობები 

გენდერგაცლილ საზოგადოებასა და პატრიარქალიზმის ისტორიულ კრისტალიზაციას 

შორის არსებული დისონანსის შედეგს წარმოადგენს ოჯახისა და ურბანული სტრუქტურის 

სქემებში. როგორ ვლინდება ეს წინააღმდეგობები, როცა ადამიანები ცდილობენ 

სტრატეგიების ჩამოყალიბებას გენდერზე დაფუძნებული გარემოს მიერ შექმნილი 

შეზღუდვების გადასალახად? როგორ ცვლიან, კონკრეტულად, ქალები ურბანულ ცხოვრებას 

და როგორ შეაქვთ საკუთარი წვლილი ქალების ქალაქის ახლებური დიზაინის 

ჩამოყალიბებაში, რომელიც კაცების ქალაქის ათასწლოვანი მემკვიდრეობის საპირისპიროდ 

ვითარდება (კასტელსი და სერვონი, 1996 წ.)? ეს არის საკითხები, რომლებიც უნდა 

გამოიკვლიოს და არა განაცხადოს ჭეშმარიტად პოსტპატრიარქალურმა ურბანულმა 

თეორიამ. 

სახალხო მოძრაობები კვლავ განაგრძობს ქალაქებისა და ასევე, ზოგადად, საზოგადოების 

ფორმირებას. ისინი ყველა სახის ფორმატისა და იდეოლოგიის მატარებელი შეიძლება იყოს. 
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მათ ღია გონებით უნდა მივუდგეთ და წინასწარ არ უნდა გადავწყვიტოთ, რომელი მათგანია 

პროგრესული და რომელი – რეგრესული. ამის ნაცვლად,ყველა მათგანი ჩამოყალიბების 

პროცესში მყოფი საზოგადოების სიმპტომებად უნდა აღვიქვათ. ასევე, არ უნდა 

დაგვავიწყდეს ყველაზე ფუნდამენტური წესი სოციალური მოძრაობების შესწავლაში. ეს 

მოძრაობები სწორედ ისეთნი არიან, როგორებადაც ისინი თავს თავად წარმოაჩენენ. ისინი 

საკუთარ ცნობიერსვე წარმოადგენენ. ჩვენ შეგვიძლია, მათი საწყისები შევისწავლოთ, მათში 

ჩართვის წესები დავადგინოთ, მათი გამარჯვებებისა და დამარცხებების მიზეზები 

გამოვიკვლიოთ, მათ მიერ მიღწეული შედეგები ზოგად სოციალურ ტრანსფორმაციას 

დავუკავშიროთ, მაგრამ არა იმისთვის, რომ ეს მოძრაობები ავხსნათ ან ავუხსნათ მათ, თუ რას 

გულისხმობენ ისინი რეალურად იმით, რასაც თავადვე ამბობენ – რადგან, ბოლოსდაბოლოს, 

სოციალური მოძრაობები სხვა არაფერია, თუ არა მათი საკუთარი სიმბოლოები და 

გაცხადებული მიზნები, რაც, საბოლოოდ, მათ სიტყვებს ნიშნავს. 

ქსელური საზოგადოების განვითარების ადრეულ ეტაპზე სოციალურ მოძრაობებზე 

დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ ურბანული სოციალური მეცნიერებისგან განსაკუთრებულ 

ყურადღებას ორი საკითხი მოითხოვს. პირველი ისაა, რასაც მე გარკვეული პერიოდის წინ 

ინფორმაციის მიმოქცევის სივრცის მიერ მასობრივი, სახალხო ხასიათის მიღება ვუწოდე, 

რაშიც სოციალური მობილიზაციისა და სოციალური გამოწვევების დაძლევისთვის 

კავშირების დასამყარებლად და შესანარჩუნებლად ინტერნეტის გამოყენება იგულისხმება 

(კასტელსი, 2000 წ.). ეს უბრალოდ ტექნოლოგიური საკითხი არაა, რადგან იგი სოციალური 

მოძრაობების ორგანიზებას, წვდომასა და ფორმირების პროცესს ეხება. ყველაზე ხშირად ეს 

ონლაინ სოციალური მოძრაობები კონკრეტულ ადგილმდებარეობაზე მიბმულ მოძრაობებს 

უკავშირდება და ისინი მოცემულ დროსა და ადგილას ფიზიკურ ფორმას იცვლის. ამის კარგი 

მაგალითი იყო სიეტლში, 1999 წელს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შეხვედრისა და 

გლობალიზაციის მომხრე ინსტიტუტების შემდგომი შეხვედრების წინააღმდეგ 

მობილიზაცია. ამ მოძრაობებმა, როგორც დაობენ, უკონტროლო გლობალიზაციის 

წინააღმდეგ სახალხო ოპოზიციის ახალი ტენდენცია დააწესა და ახალი ეკონომიკის 

მიზნებისა და პროცედურების შესახებ დებატების პირობები შეცვალა. მეორე მნიშვნელოვანი 

საკითხი სოციალური მოძრაობების სფეროში გარემოს დაცვითი მოძრაობისა და სოციალური 

ორგანიზაციის ეკოლოგიური ხედვის შესწავლაა. ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ 

ურბანული ადგილები გარემოს დაცვითი მოძრაობის მიერ წამოყენებული გლობალური 

საკითხებისა და იმ ადგილობრივი გამოცდილების დამაკავშირებელი წერტილი ხდება, 

რომლის მეშვეობითაც ადამიანები, ძირითადად, საკუთარი ცხოვრების ხარისხს აფასებენ. 

ქალაქებისთვის, როგორც ეკო–სისტემებისთვის, ახლებური მნიშვნელობის მინიჭება და 

ადგილობრივ და გლობალურ ეკო–სისტემებს შორის კავშირის შესწავლა სახალხო 

მოძრაობების მიერ ლოკალიზმის დაძლევის საფუძველს ქმნის. 

მეორე მხრივ, ეს კავშირი მხოლოდ ეკოლოგიური ცოდნის თვალსაზრისით ვერ იარსებებს. 

გარემოს დაცვით მოძრაობაში იგულისხმება, სიღრმისეულ ეკოლოგიურ თეორიაში კი 

მკაფიოდ არის წარმოდგენილი (როგორც მის ახლებურ ფორმულირებას ფრიტჯოფ კაპრა 

(1996 წ.) გვთავაზობს) კულტურული ტრანსფორმაციის ცნება. ახალი ცივილიზაცია და არა 

უბრალოდ ახალი ტექნოლოგიური პარადიგმა ახალ კულტურასაც მოითხოვს. ამ 
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კულტურაზე, რომელიც ჩამოყალიბების პროცესშია, სხვადასხვა ინტერესებისა და 

კულტურული პროექტების წარმომადგენელი ჯგუფები ომობენ და დაობენ. გარემოს 

დაცვითი მოძრაობა კოდური ცნებაა ამ კულტურულ ომში და ეკოლოგიური საკითხები 

ურბანულ გარემოში ამ ბრძოლისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან საომარ ველს 

წარმოადგენს. 

ახლად წამოჭრილი პრობლემების მოგვარების გარდა, ჯერ კიდევ ანგარიშგასაწევია 

ოცდამეერთე საუკუნეში ურბანული სიღარიბის, რასობრივი და სოციალური 

დისკრიმინაციისა და სოციალური გარიყვის საკითხები, რომელთა გადაჭრაც ასე 

გაჭიანურდა. სინამდვილეში, თანამედროვე კვლევები ქსელურ საზოგადოებაში ურბანული 

მარგინალიზაციისა და უთანასწორობის დონის ზრდას გვიჩვენებს (ჰუმანური განვითარების 

ანგარიში, 2001 წ.). უფრო მეტიც, ძველი საკითხები ახალ კონტექსტში, თავისთავად, ახალი 

ხდება. ამგვარად, იდა სუსერმა (1996 წ.) გვიჩვენა ადამიანების დაკავშირების ლოგიკა, 

რომელიც ნიუ იორკის ღარიბ მოსახლეობაში ეკონომიკური შეჭირვების, სტიგმისა და 

დისკრიმინაციის ქსელების მეშვეობით შიდსის გავრცელებას ედო საფუძვლად. ერი 

კლინენბერგი (2000 წ.), ჩიკაგოში 1995 წლის ძლიერი სიცხის ტალღის გამანადგურებელი 

შედეგების სოციალური ანატომიის განხილვისას, გვიჩვენებს, თუ რატომ ედო საფუძვლად 

ქალაქში მარტოობაში სიკვდილი, რაც რამდენიმე დღის განმავლობაში ასობით 

ხანდაზმულის ბედი გახდა, სოციალური იზოლაციის ახალ ფორმებს, რომლებიც სამუშაოს, 

ოჯახის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ქსელებიდან ადამიანების გარიყვიდან 

მომდინარეობდა. ინკლუზიასა და გარიყვას შორის არსებული დიალექტიკა ქსელურ 

საზოგადოებაში ურბანული სიღარიბის შესწავლის სფეროს ახლებურად განსაზღვრავს და 

გვაიძულებს, განვიხილოთ ინკლუზიის ალტერნატიული ფორმები (მაგალითად, 

სოციალური სოლიდარობა ან თუნდაც, კრიმინალური ეკონომიკა) და ასევე, გარიყვისა და 

ტექნოლოგიური აპართეიდის ახალი მექანიზმები ინტერნეტის ეპოქაში. 

საბოლოო ჰორიზონტი ურბანიზმის ახალი თეორიისთვის და ზოგადად, სოციალური 

მეცნიერებებისთვისაც, ინფორმაციულ ერაში დროსა და სივრცეს შორის ახლებური 

ურთიერთობის შესწავლაა. დროისა და სივრცის ამ ახალი ურთიერთობის ჩემეულ 

ანალიზში, მე წამოვაყენე ჰიპოთეზა, რომ ქსელურ საზოგადოებაში დროს სივრცე ქმნის, რაც 

ეწინააღმდეგება ინდუსტრიულ საზოგადოებას, რომელშიც დრო დომინირებდა და 

ურბანიზაცია და ინდუსტრიალიზაცია უნივერსალური პროგრესის მიმდინარეობის 

ნაწილად აღიქმებოდა; ეს უკანასკნელი კი კონკრეტულ ადგილზე მიბმულ ტრადიციებსა და 

კულტურას შლიდა. ჩვენ საზოგადოებაში ის ქსელური საზოგადოება, რომელშიც ცხოვრობთ, 

თქვენთვის მნიშვნელოვან დროით ჩარჩოს განსაზღვრავს. თუ ინფორმაციის მიმოქცევის 

სივრცეში ცხოვრობთ, ან ისეთ ადგილას, რომელიც დომინანტური ქსელების ნაწილია, 

თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი „დროის არმქონე“ დრო იქნება (რომელსაც საათის 

დასამარცხებლად გაშმაგებული რბოლა განასახიერებს), როგორც ეს, მაგალითად, ვოლ 

სტრიტზე ან სილიკონის ველზე ხდება. თუ პერლის მდინარის დელტის ქარხნების ქალაქში 

იმყოფებით, თქვენ ქრონოლოგიურ დროს დაექვემდებარებით, როგორც დეტროიტში 

ტეილორიზმის საუკეთესო ეპოქაში ხდებოდა. და თუ ამაზონეთში, მამირაუას ერთ–ერთ 

სოფელში ცხოვრობთ, თქვენს ცხოვრებას განაგებს ბიოლოგიური დრო, რომელიც, 

ჩვეულებრივ, გაცილებით უფრო მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობას გულისხმობს. დროის 

ასეთი სივრცითი განსაზღვრების საპირისპიროდ, გარემოს დაცვით მოძრაობებში წინაა 
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წამოწეული ნელი სვლით მიმავალი დროის ცნება. სტიუარტ ბრენდი მას „ხანგრძლივი 

ახლანდელის დროს“ უწოდებს. ამ დროის წინა პლანზე წამოწევა სივრცითი განზომილების 

მის პლანეტარულ მასშტაბამდე და მის ურთიერთქმედებათა მთელ სირთულემდე 

გავრცობით ხდება, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი შვილთაშვილები ჩვენ დროით განზომილებაში 

ექცევიან (ბრენდი, 1999 წ.). 

ახლა იმაზე გადავიდეთ, თუ რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს მრავალგანზომილებიანი 

ტრანსფორმაცია დაგეგმარებისთვის, არქიტექტურისა და ურბანული დიზაინისთვის. 

 

დაგეგმარება, არქიტექტურა და ურბანული დიზაინი ქალაქის რეკონსტრუქციაში 

დიდი უბრანული პარადოქსი ოცდამეერთე საუკუნეში ისაა, რომ ჩვენ შეიძლება 

ვცხოვრობდეთ ძირითადად ურბანულ სამყაროში ქალაქების გარეშე – ანუ კულტურული 

კომუნიკაციისა და მნიშვნელობათა გაზიარების (თუნდაც კონფლიქტური გაზიარების) 

სივრცეში დაფუძნებული სისტემების გარეშე. ურბანული სტრუქტურის სოციალური, 

სიმბოლური და ფუნქციონალური დაშლის ნიშნები მთელ მსოფლიოში მრავლდება. ასევე, 

იმატებს გაფრთხილებები ანალიტიკოსებისა და დამკვირვებლების მხრიდან, რომლებიც 

სხვადასხვა პერსპექტივას წარმოაჩენენ (კანტსლერი, 1993 წ.; აშერი, 1995 წ.; დეივისი, 1992 წ.; 

სორკინი, 1997 წ.; რასელი, 2000 წ.). 

მაგრამ საზოგადოება იქმნება და სივრცე იგება ადამიანის ცნობიერი ქმედების მეშვეობით. 

სტრუქტურული დეტერმინიზმი არ არსებობს. ასე რომ, ქალაქების ეკონომიკურ 

კონკურენტუნარიანობაზე, მეტროპოლიტურ მობილობაზე, სივრცის პრივატიზაციზე, 

ზედამხედველობასა და უსაფრთხოებაზე აქცენტთან ერთად, მსოფლიოში არსებულ 

მეტროპოლიტურ სივრცეებში, ასევე, იზრდება ქალაქური ცხოვრების, ქუჩის ცხოვრების, 

სამოქალაქო კულტურისა და მნიშვნელობის მატარებელი სივრცითი ფორმების 

ღირებულებაც. ქალაქის რეკონსტრუქციის პროცესი მიმდინარე ფაზაშია. და მსოფლიოში 

ყველაზე განვითარებული ურბანული პროექტების აქცენტები კომუნიკაციაზე კეთდება მისი 

მრავალგანზომილებიანი მნიშვნელობით, რაც შემდეგს მოიცავს: ფუნქციური კომუნიკაციის 

აღდგენა მეტროპოლიტური დაგეგმარების მეშვეობით, სივრცითი მნიშვნელობის მინიჭება 

ახალი სიმბოლური კვანძების მიერ, რომელთაც ინოვაციური არქიტექტურული პროექტები 

ქმნის და ქალაქისთვის მისი ურბანული ფორმის აღდგენა ურბანული დიზაინის მეშვეობით, 

რომელიც ყურადღებას საჯარო სივრცეების შენარჩუნებაზე, აღდგენასა და აგებაზე 

ამახვილებს, რადგან ურბანულ ცხოვრებას სწორედ ეს სივრცეები განასახიერებს. 

თუმცა ახალ სივრცით კონტექსტში ქალაქების, როგორც კულტურული ფორმების 

შენარჩუნებისთვის განმსაზღვრელი ფაქტორი დაგეგმვის, არქიტექტურისა და ურბანული 

დიზაინის ინტეგრაციის უნარი და შესაძლებლობა იქნება. ეს ინტეგრაცია მხოლოდ 

ურბანული პოლიტიკური კურსის მეშვეობით შეიძლება განხორციელდეს, რომელზეც 

ზოგადი ურბანული პოლიტიკა ახდენს გავლენას. საბოლოო ჯამში, მეტროპოლიტური 

რეგიონების მართვა პოლიტიკური პროცესია, რომელშიც სხვადასხვა ინტერესი, 

ღირებულება, კონფლიქტი, დებატი თუ ვარიანტი მოიაზრება, რომლებიც სივრცესა და 
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საზოგადოებას შორის ურთიერთობას განსაზღვრავს. ქალაქებს მოქალაქეები ქმნიან და მათი 

მართვაც სწორედ მოქალაქეების სახელით ხდება. ტექნოლოგია და ეკონომიკა მხოლოდ მაშინ 

განსაზღვრავს ჩვენი ცხოვრების სტილს, როცა დემოკრატია იკარგება. აგლომერაციებს 

ქალაქების, როგორც მრავალგანზომილებიანი კომუნიკაციის ცოცხალი სისტემების 

ჩანაცვლება მხოლოდ მაშინ შეუძლია, როცა ბაზარი კულტურას გადაჯაბნის და როცა 

ბიუროკრატია მოქალაქეებს უგულებელყოფს. 

დაგეგმვა 

დაგეგმვის ძირითადი მიზანი ინფორმაციული ერის მეტროპოლიტურ რეგიონებში, როგორც 

ამ რეგიონების შიგნით, ისე მათ შორის კავშირის უზრუნველყოფაა. დაგეგმვა 

დაკავშირებულია რეგიონის შესაძლებლობასთან, იფუნქციონიროს ინფორმაციის 

მიმოქცევის სივრცის ფარგლებში. რეგიონისა და მისი მაცხოვრებლების კეთილდღეობა, 

დიდწილად, დამოკიდებული იქნება მათ უნარზე, კონკურენცია გასწიონ და 

ითანამშრომლონ ცოდნის, სიმდიდრისა და ძალაუფლების ფორმირების/მიკუთვნების 

მიზნით შექმნილ გლობალურ ქსელებში. ამავდროულად, დაგეგმვამ უნდა უზრუნველყოს ამ 

მეტროპოლიტური კვანძების დაკავშირება ადგილების სივრცესთან, რომელიც 

მეტროპოლიტურ რეგიონში შედის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სივრცითი ქსელებისგან 

შემდგარ სამყაროში ამ განსხვავებულ ქსელებს შორის სათანადო კავშირი უმნიშვნელოვანეს 

როლს თამაშობს გლობალური და ადგილობრივი ელემენტების დაკავშირებაში ისე, რომ მათ 

ერთმანეთს არ უპირისპირებს. 

ეს  იმას ნიშნავს, რომ დაგეგმვა მეტროპოლიტური მასშტაბით უნდა ხდებოდეს და 

ამავდროულად, ეფექტურ ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფდეს, მრავალი კვანძის 

არსებობას უშვებდეს და სივრცითი სეგრეგაციის წინააღმდეგ იბრძოდეს გარიყულთა 

ზონების დაწესების წინააღმდეგ გამოსვლის, ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის 

უზრუნველყოფისა და სკოლების დესეგრეგაციის მეშვეობით. ეთნიკური და სოციალური 

მრავალფეროვნება მეტროპოლიტური რეგიონის მახასიათებელია და ის უნდა დავიცვათ. 

დაგეგმვის მიზანი მეტროპოლიტურ სივრცეში ღია სივრცისა და ბუნებრივი ადგილების 

შერწყმა უნდა იყოს, რაც მწვანე ზონის ტრადიციულ სქემას სცდება. ახალი 

მეტროპოლიტური რეგიონი მოიცავს ფართო ტერიტორიულ სივრცეს, რომელშიც სასოფლო–

სამეურნეო და ბუნებრივი მიწის დიდი მონაკვეთები უნდა დავიცვათ, როგორც 

დაბალანსებული მეტროპოლიტური ტერიტორიის ძირითადი შემადგენელი კომპონენტი. 

ახალი მეტროპოლიტური სივრცე მისი მრავალფუნქციონალურობით ხასიათდება და ეს ის 

სიმდიდრეა, რომელიც მოდერნისტული ურბანიზმის ფუნქციონალურ სპეციალიზაციასა და 

სეგრეგაციაზე დიდია. ახალი დაგეგმარების პრაქტიკა იწვევს პარალელურ პროცესს, 

რომელიც მოსახლეობისა და ღონისძიებების დეცენტრალიზაციასა და კვლავ ცენტრში 

გაერთიანებას გულისხმობს, რასაც რეგიონში მრავალი ქვეცენტრის შექმნისკენ მივყავართ. 

მეტროპოლიტური რეგიონის სოციალური და ფუნქციონალური მრავალფეროვნება  

ტრანსპორტირების საკითხის მიმართ მრავალმხრივ მიდგომას მოითხოვს, რაც კერძო 

საავტომობილო/გზატკეცილების სისტემის საჯარო მეტროპოლიტურ ტრანსპორტსა 

(რკინიგზა, მიწისქვეშა ტრანსპორტი, ავტობუსები, ტაქსი) და ადგილობრივ სატრანსპორტო 

სისტემასთან (ველოსიპედები, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკები, სპეციალიზებული 

სატრანსპორტო მომსახურება) შერწყმას გულისხმობს. უფრო მეტიც, პოსტ–პატრიარქალურ 
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სამყაროში, ბავშვზე ზრუნვა კრიტიკული ურბანული მომსახურება ხდება და მაშასადამე, 

მეტროპოლიტური დაგეგმარების სქემებში მისი ინტეგრაცია უნდა მოხდეს. ისევე, როგორც 

ზოგ ქალაქს კონკრეტულ ადგილებში შექმნილი ყოველი ახალი სამსახურისთვის 

დამატებითი ინვესტიციის ჩადება სჭირდება საცხოვრებელი ადგილებისა და 

ტრანსპორტირების თვალსაზრისით, დაგეგმარების ეს სტანდარტები ბავშვზე ზრუნვის 

მომსახურების მიწოდებასაც უნდა მოიცავდეს. 

ზოგადად, მეტროპოლიტური დაგეგმარების უმეტესი ნაწილი დღესდღეობით იმაზეა 

მიმართული, რომ მეტროლიტანური რეგიონის ფიზიკური ადგილების შემცველი სივრცე 

ინფორმაციის მიმოქცევის სივრცეს მიუსადაგოს, რომელიც რეგიონის ეკონომიკურ 

კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს. გამოწვევა იქნება, აღნიშნულის ნაცვლად, 

დაგეგმარება ფიზიკური ადგილების შემცველი სივრცისთვის საცხოვრებელი სივრცის 

სტრუქტურის მისაცემად გამოვიყენოთ და უზრუნველვყოთ, რომ მეტროპოლიტური 

რეგიონის ეკონომიკასა და მისი მაცხოვრებლების ცხოვრების ხარისხს შორის კავშირი 

არსებობდეს და რომ ისინი ერთმანეთს ავსებდეს. 

არქიტექტურა 

სიმბოლური მნიშვნელობის აღდგენა ყველაზე ფუნდამენტური დავალებაა მეტროპოლიტურ 

სამყაროში, რომელიც კომუნიკაციის კრიზისს განიცდის. ეს ის როლია, რომელიც, 

ტრადიციულად, არქიტექტურას ჰქონდა აღებული. დღეს ეს როლი უფრო მნიშვნელოვანია, 

ვიდრე ოდესმე ყოფილა. არქიტექტურის ნებისმიერი ფორმა უნდა მოვიშველიოთ, რათა 

მეტროპოლიტურ რეგიონში სიმბოლური მნიშვნელობა აღვადგინოთ და ამით ინფორმაციის 

მიმოქცევის სივრცეში კონკრეტული ადგილები მოვნიშნოთ. უკანასკნელ წლებში 

არქიტექტურული მნიშვნელოვნების არსებით აღორძინებას ვამჩნევთ, რამაც, ზოგ 

შემთხვევაში, ქალაქებისა და რეგიონების გაცოცხლებაზე, არა მარტო კულტურული, არამედ 

ეკონომიკური თვალსაზრისითაც პირდაპირი გავლენა იქონია. დანამდვილებით შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ არქიტექტურა, თავისთავად, მთელი მეტროპოლიტური სივრცის ფუნქციას ან 

თუნდაც მნიშვნელობას ვერ შეცვლის. სიმბოლური მნიშვნელობა ქალაქის მთელ 

სტრუქტურაში უნდა ჩავაშენოთ და ეს, როგორც ქვემოთ ვიმსჯელებ, ურბანული დიზაინის 

მთავარი როლია. მაგრამ ჩვენ მაინც გვჭირდება მნიშვნელობის მატარებელი ფორმები, 

რომლებიც არქიტექტურული ჩარევის შედეგად უნდა იქმნებოდეს, რათა კულტურული 

დებატები წამოვიწყოთ, რომლებიც სივრცეს ცოცხალ ფორმად აქცევს. არქიტექტურაში 

თანამედროვე ტენდენციები მის ტრანსფორმაციაზე მიუთითებს. ამ ტრანსფორმაციის 

შედეგად, არქიტექტურა ჩარევიდან, რომელიც ფიზიკური ადგილების შემცველ სივრცეზე 

ხორციელდება ისეთ ჩარევად იქცევა, რომელიც ინფორმაციის მიმოქცევის სივრცეზეა 

ორიენტირებული, რაც ინფორმაციული ერის დომინანტურ სივრცეს წარმოადგენს. 

აღნიშნული ჩარევა იმ სივრცეებზე ხორციელდება, რომლებიც მუზეუმებს, შეხვედრების 

ცენტრებსა და სატრანსპორტო კვანძებს უჭირავს. ეს კულტურული არქივებისა და 

ფუნქციური კომუნიკაციის სივრცეებია, რომლებიც არქიტექტურული საქმიანობის შედეგად 

კულტურული გამოხატვისა და მნიშვნელობის მატარებელი ურთიერთგაცვლის ფორმებად 

გარდაიქმნება. 
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ყველაზე შთამბეჭდავი მაგალითია ფრენკ გერის გუგენჰაიმის მუზეუმი ბილბაოში, რომელიც 

სერიოზულ ეკონომიკურ კრიზისსა და დრამატულ პოლიტიკურ კონფლიქტში ჩაფლული 

ქალაქის სიცოცხლის წყურვილის სიმბოლოს წარმოადგენს. კალატრავას ხიდები (სევილია, 

ბილბაო), ტელეკომუნიკაციის ანძები (ბარსელონა), აეროპორტები (ბილბაო) ან შეხვედრების 

ცენტრები (ვალენსია)ინფორმაციის გაცვლის სივრცის საინჟინრო ხელოვნების მეშვეობით 

გამოქანდაკებულ წერტილებს აღნიშნავს. ბოფილის ბარსელონას აეროპორტი, მონეოს AVE 

(ესპანეთის ჩქაროსნული რკინიგზის) სადგური მადრიდში და კურსაალის შეხვედრების 

ცენტრი სან სებასტიანში, მაიერის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ბარსელონაში ან 

კულჰასის ლილის დიდი სასახლე (Lille Grand Palais) – ყველა ინფორმაციული ერის ამ ახალი 

კათედრალების მაგალითებია, რომლებშიც პილიგრიმები მათი ხეტიალის მნიშვნელობისა 

და მიზნის საძიებლად იკრიბებიან. კრიტიკოსები ბევრ ამ სიმბოლურ შენობასა და ზოგადად, 

ქალაქს შორის კავშირის გაწყვეტაზე საუბრობენ. ის, რომ ინფორმაციის გაცვლის 

საშუალებათა სივრცის ეს არქიტექტურა საჯარო სივრცეში ნაკლებადაა ინტეგრირებული, 

ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც სიმბოლური აქცენტირებისა და სივრცითი მნიშვნელობის 

ნაკლებობის შეპირისპირება. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი არქიტექტურის ურბანულ 

დიზაინსა და დაგეგმარებასთან დაკავშირება. თუმცა არქიტექტურულ ქმნილებას საკუთარი 

ენა და გეგმა აქვს, რომელიც ფუნქციამდე ან ფორმამდე ვერ დაიყვანება. სივრცით 

მნიშვნელობას მაინც კულტურა განაპირობებს, თუმცა მისი საბოლოო მნიშვნელობა 

დამოკიდებული იქნება მის ურთიერთქმედებაზე ისეთი ქალაქის პრაქტიკასთან, რომელიც 

საჯარო სივრცის ირგვლივ იქნება მოწყობილი. 

ურბანული დიზაინი 

ინფორმაციულ ერაში ურბანიზმის ძირითადი გამოწვევა ქალაქების კულტურის აღდგენაა. ეს 

ურბანული ფორმების სოციალურ–სივრცით დამუშავებას მოითხოვს. ამ პროცესს ჩვენ 

ვიცნობთ, როგორც ურბანულ დიზაინს. მაგრამ ამ დიზაინს საერთო საჯარო ადგილების 

მეშვეობით ადგილობრივი ცხოვრების, ადამიანების, თემებისა და ინსტრუმენტალური 

გლობალური დინებების დაკავშირება უნდა შეეძლოს. საჯარო სივრცე გამოცდილების 

ძირითადი დამაკავშირებელია, კერძო სავაჭრო ცენტრების საპირისპიროდ, რომლებიც 

კომუნიკაციის სივრცეებს წარმოადგენს. 

ბორჰა და ზაიდა (2001 წ.) შესანიშნავ წიგნში, რომელიც რამდენიმე საუკუნის შემთხვევათა 

შესწავლას ეყრდნობა, ქალაქში საჯარო სივრცის უმნიშვნელოვანეს როლზე საუბრობენ. 

მართლაც, სწორედ საჯარო სივრცე, მოქალაქეობის პრაქტიკის მეშვეობით, ქალაქებს 

კულტურის შემქმნელებად, კომუნიკაციის ორგანიზატორებად, კომუნიკაციის სისტემებად 

და დემოკრატიის წყაროდ აქცევს. ის ურბანულ კრიზისს ეწინააღმდეგება, რომელიც 

ქალაქების რღვევით, ფრაგმენტაციითა და პრივატიზაციით ხასიათდება. ბორჰა და ზაიდა 

წარმოგვიდგენენ საჯარო სივრცის (რე)კონსტრუქციის კონტექსტში მიმდინარე ქალაქებისა 

და მათი კულტურის რეკონსტრუქციის პროექტებს მათი ურთიერთშედარების საფუძველზე. 

იგულისხმება, რომ ფიზიკურ ადგილებსა და ინფორმაციის მიმოცვლას შორის სინთეზი 

საჯარო სივრცეში ხორციელდება, რომელიც სოციალური შეჯაჭვულობისა და სოციალური 

გაცვლის ადგილს წარმოადგენს (ბორჰა და ზაიდა, 2001 წ., 35). 

ეს, სინამდვილეში, ხანგრძლივი ტრადიციაა ურბანულ დიზაინში, რომელიც კევინ ლინჩის 

მოსაზრებებსა და პრაქტიკასთანაა დაკავშირებული და რომლის საუკეთესო 
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წარმომადგენელიც დღეს ალან ჯეიკობსია. ჯეიკობსის ნამუშევრები ქუჩებში და ელიზაბეთ 

მაკდონალდსთან ერთად, ბულვარებშიც (რომლებიც იმ ურბანულ ფორმებს წარმოადგენს, 

რომელთაც ქალაქში ტრანსპორტის მობილობისა და ქალაქის სოციალური მნიშვნელობის 

ინტეგრირება შეუძლია), გვიჩვენებს, რომ საზღვრისპირა ქალაქის ალტერნატივა არსებობს 

და იგი გარეუბნების უფლებებისთვის ბრძოლას სცდება, რომელსაც თავდაცვითი ხასიათი 

და ადამიანური სახე აქვს (ჯეიკობსი, 1993 წ.). ურბანული დიზაინის ბარსელონის მოდელის 

წარმატება ძველ ქალაქში საჯარო მოედნებისა და თუნდაც, მინი–მოედნების დაგეგმვის 

შესაძლებლობას ეფუძნება, რაც სოციალურ ცხოვრებას, მნიშვნელობის მატარებელ 

არქიტექტურულ ფორმებსა (რომლებიც ყოველთვის საუკეთესო გემოვნებით არ გამოირჩევა, 

თუმცა ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს) და ადამიანების მოხმარებისთვის ღია სივრცის 

უზრუნველყოფას ერთმანეთთან აკავშირებს. ეს უბრალოდ ღია სივრცეს კი არ ნიშნავს, 

არამედ მონიშნულ ღია სივრცესა და ქუჩის ცხოვრებას, რომელიც არაფორმალური ვაჭრობის, 

ქუჩის მუსიკოსებისა და მსგავსი ღონისძიებების დაშვების შედეგს წარმოადგენს. 

საჯარო სივრცის უკან დაბრუნებისთვის ბრძოლა მთელ მეტროპოლიტურ რეგიონშია 

აქტუალური და განსაკუთრებით, სამუშაო კლასის მიერ დასახლებული პერიფერიების 

შემთხვევაში, რომელთაც სოციალურ–სივრცითი რეკონსტრუქციის მიმართ ყველაზე მეტი 

ყურადღების გამახვილება ესაჭიროება. ზოგჯერ საჯარო სივრცე მოედანია, ზოგჯერ პარკი, 

ზოგჯერ ბულვარი, ზოგჯერ კი რამდენიმე კვადრატული მეტრი შადრევნის ირგვლივ ან 

ბიბლიოთეკისა თუ მუზეუმის წინ, ან სულაც გარე კაფე, რომელმაც ტროტუარის 

კოლონიზაცია მოახდინა. ყველა შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია გამოყენების გზების 

სპონტანურობა, ურთიერთქმედების სიმჭიდროვე, გამოხატვის თავისუფლება, სივრცის 

მრავალფუნქციურობა და ქუჩის ცხოვრების მრავალკულტურულობა. ეს შუა საუკუნეების 

ქალაქის ნოსტალგიური რეპროდუქცია არ არის. სინამდვილეში, საჯარო სივრცის 

მაგალითები (ძველი, ახალი და განახლებული) მთელ პლანეტაზე არსებობს, როგორც ბორჰამ 

საკუთარ წიგნში გვიჩვენა. ისტორიული უცნაურობა სწორედ საჯარო სივრცის გაქრობაა 

ქალაქის პრივატიზაციისა და ინფორმაციის მიმოცვლის სივრცის აღზევების 

კომბინირებული ზემოქმედების ქვეშ. მაშასადამე, ეს არ არის წარსული მომავლის 

წინააღმდეგ, არამედ აწმყოს ორი ფორმა, რომლებიც ახალი მეტროპოლიტური რეგიონების 

ომში ერთმანეთს ებრძვის. და თავად ბრძოლაც და მისი შედეგიც, რა თქმა უნდა, 

პოლიტიკური ხასიათისაა მისი ეტიმოლოგიური მნიშვნელობით: ეს პოლისის ომია, რომლის 

მიზანიც ქალაქის, როგორც მნიშვნელობის მატარებელი ადგილის შექმნაა. 

 

ქალაქების მთავრობა ინფორმაციულ ერაში 

მეტროპოლიტური დაგეგმარების, არქიტექტურისა და უბრანული დიზაინის დინამიურად 

დაკავშირება ურბანული პოლიტიკის სფეროს განეკუთვნება. ურბანული პოლიტიკა 

მეტროპოლიტური სივრცის სასურველი ევოლუციის სტრატეგიული ხედვით იწყება. 

იგულისხმება, რომ მეტროპოლიტურ სივრცეს ინფორმაციის გაცვლის გლობალურ სივრცესა 

და ადგილების ლოკალურ სივრცესთან ორმაგი დამოკიდებულება ახასიათებს. ეს ხედვა, 

რომელიც სახელმძღვანელო ინსტრუმენტი უნდა იყოს, მრავალი ურბანული აქტორის 
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მხრიდან ღირებულებათა და ინტერესების ურთიერთსაწინააღმდეგო გამოხატულებებს 

შორის დინამიური კომპრომისისგან უნდა მომდინარეობდეს. ეფექტური ურბანული 

პოლიტიკა ყოველთვის ამ აქტორების ინტერესებსა და მათ კონკრეტულ გეგმებს შორის 

სინთეზის შედეგია. მაგრამ ამ სინთეზს ტექნიკური თანმიმდევრულობა და ფორმალური 

გამოხატულება სჭირდება, რათა ქალაქმა საკუთარი ფორმის ჩამოყალიბება ისე შეძლოს, რომ 

ადგილობრივი საზოგადოება ეკონომიკური შეზღუდვების ან ტექნოლოგიური 

დეტერმინიზმის მოთხოვნებს არ დაუქვემდებაროს. 

სხვადასხვა სტრუქტურული ფაქტორი და ურთიერთსაწინააღმდეგო სოციალური პროცესები 

ერთმანეთთან შესაბამისობაში მუდამ ქალაქების მთავრობას მოჰყავს. სწორედ ამიტომაც 

კარგი დაგეგმარება ან ინოვაციური არქიტექტურა ბევრს ვერაფერს გახდება ქალაქების 

კულტურის გადასარჩენად, თუ მათ ეფექტური მთავრობა არ ეყოლება, რომელიც 

მოქალაქეთა ჩართულობასა და ადგილობრივი დემოკრატიის პრაქტიკას დაეფუძნება. ეს 

ძალიან დიდი მოთხოვნა ხომ არ არის? სინამდვილეში, პლანეტაზე მრავლადაა ქალაქების 

კარგი მთავრობის მაგალითები, რომლებიც მათ სიცოცხლისთვის ხელსაყრელ გარემოდ 

აქცევს საბაზრო ძალებისა და სხვადასხვა ინტერესების გამტარებელი ჯგუფების მოთოკვის 

გზით, რისი მიზანიც საჯარო კეთილდღეობის დამყარებაა. პორტლენდი, ტორონტო, 

ბარსელონა, ბირმინგემი, ბოლონია, ტამპერე და კურიტიბა, ბევრ სხვა ქალაქს შორის, იმის 

მაგალითებია, თუ როგორ ცდილობენ ინოვაციური ურბანული პოლიტიკის კურსის 

გამტარებლები, ამჟამად მიმდინარე მეტროპოლიტური ტრანსფორმაცია მართონ (ბორჰა და 

კასტელსი, 1997 წ.; ვერვიჟნენი და ლეტოვუორი, 1999 წ.; სკოტი, 2001 წ.). მაგრამ ინოვაციური 

ურბანული პოლიტიკის კურსი დიდი ურბანისტების მუშაობის შედეგი კი არაა (თუმცა ისინი 

ნამდვილად არიან საჭირონი), არამედ გაბედული ურბანული პოლიტიკისა, რომელსაც 

მოქალაქეთა მობილიზება შეუძლია მათი გარემოს მნიშვნელობის თემის ირგვლივ. 

 

დასკვნა 

ქალაქების ახალი კულტურა ისტორიის დასასრულის კულტურა არ არის. კომუნიკაციის 

აღდგენამ შეიძლება მნიშვნელობის მატარებელი კონფლიქტის აღდგენისკენაც გახსნას გზა. 

ამჟამად, სოციალური უსამართლობა და პიროვნული იზოლაცია ერთობლივად 

გაუცხოებულ ძალადობას წარმოშობს. ასე რომ, ურბანული ინტეგრაციის ახალი კულტურა 

ერთ დომინანტურ კულტურაში ასიმილაციის კულტურა არ არის, არამედ ეს არის 

კომუნიკაციის კულტურა გარდაუვლად მრავალფეროვან ადგილობრივ საზოგადოებასა და 

სიმდიდრის, ძალაუფლებისა და ინფორმაციის იმ გლობალურ მიმოცვლას შორის, 

რომელთანაც ეს საზოგადოება დაკავშირებულია/ რომლისგანაც იგი გამოთიშულია. 

არქიტექტურა და ურბანული დიზაინი სივრცით–კულტურული მნიშვნელობის წყაროა 

ურბანულ სამყაროში, რომელსაც კომუნიკაციის წესები და გაზიარების არტეფაქტები ძალიან 

სჭირდება. მისასალმებელია, რომ არქიტექტორები და ურბანული დიზაინერები შთაგონებას 

სოციალურ თეორიაში პოულობენ და თავს საკუთარი საზოგადოების დაინტერესებულ 

მოქალაქეებად აღიქვამენ. მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, მათ საკუთარი საქმე უნდა აკეთონ 

და სივრცითი ფორმების კულტურული განსაზღვრების მეშვეობით მნიშვნელობა უნდა 

შემოგვთავაზონ. მათი ტრადიციული ფუნქცია საზოგადოებაში ადრეულ პერიოდთან 
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შედარებით უფრო კრიტიკულია – ამ ინფორმაციულ ერაში, ერაში, რომელიც 

ინსტრუმენტალობის დამქსაქსავ ქსელებსა და ერთი მნიშვნელობის მატარებელ 

სეგრეგირებულ ადგილებს შორის მზარდი დაშორებით გამოირჩევა. არქიტექტურამ და 

დიზაინმა ტექნოლოგია და კულტურა შეიძლება დააკავშიროს იმით, რომ ერთიანი 

სიმბოლური მნიშვნელობა შექმნას და ახალ მეტროპოლიტურ კონტექსტში საჯარო სივრცის 

რეკონსტრუქცია მოახდინოს. მაგრამ არქიტექტურა და დიზაინი ამას მხოლოდ ინოვაციური 

ურბანული პოლიტიკური კურსის დახმარებით შეძლებს, რომელსაც დემოკრატიული 

ურბანული პოლიტიკა უჭერს მხარს. 
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3. ჰენრი ლეფებვრე სოციალური სივრცის “წარმოების“ 

შესახებ 

რა არის სოციალური სივრცე? 

სივრცეს გააჩნია სოციალური და კულტურული ასპექტები. 

როგორც ლეფებვრე (Lefebvre) წერს, სოციალური სივრცე არის „სუბიექტებსა და მათ 
გარემოს შორის ინტერაქციის ნაწილი“. სუბიექტთა მოქმედებები და კონკრეტული 

სივრცის მიმართ კმაყოფილება ცენტრალურია ამ თემისთვის. მაგალითად, მუშათა 

კლასის რევოლუცია, რომელიც აღწერილია მარქსის შრომებში, იმის შედეგია, რომ 

არსებობდა უკმაყოფილება სუბიექტებისა მათ გარემოსთან. ლეფებვრე ეთანხმება 

მარქსს იმაში, რომ სივრცე მჭიდროდაა დაკავშირებული დროსთან და რომ დრო 

შეიძლება აღმოჩნდეს კონკრეტული სივრცის ცვლილების აგენტი. 

ლეფებვრე, აგრეთვე, მიუთითებს შრომისა და წარმოების მნიშვნელობაზე 

კონკრეტულ სივრცეში. ადამიანები არ არიან სტაგნაციურები, ისინი მოქმედებენ და 

აზროვნებენ. კონკრეტული სივრცის პროდუქტი ან მოქმედება, რომელიც 

დაფუძნებულია სახელმწიფოს  წესებსა და რეგულაციებზე, მიმართულია იმისკენ, 

რომ მართოს სივრცე. თუ საზოგადოება არ არის ბედნიერი მისი სივრცული 

კომპონენტით, ცვლილება გარდაუვალია, მაგრამ ცვლილება, ასევე, დროს 

უკავშირდება და საზოგადოებას მოუწევს ცვლილების ინიცირება კონკრეტულ 

სივრცეში. 

ამ კონტექსტში, ლეფებვრეს შრომა პრომარქსისტულია და განსაზღვრავს სივრცეს 

მოქმედებაზე ორიენტირებული ფორმით.  

თავის წიგნში „სივრცის წარმოება“ ლეფებვრე კრიტიკულად ემიჯნება სივრცის ნეო-

კანტიანურ და ნეო-კარტეზიანურ გაგებას. ფოკუსირდება რა სოციალურ სივრცეზე,  

ლეფებვრე ამტკიცებს, რომ სივრცე არ არის ინერტული, ნეიტრალური და ის, რაც 

არსებობამდეა მოცემული, არამედ წარმოადგენს სივრცითი ურთიერთობების მიმდინარე 

(ცოცხალ) წარმოებას. აქცენტი სივრცის წარმოებაზე ლეფებვრეს აქცევს პოსტ-

სტრუქტურალისტური და პოსტ-მოდერნული კრიტიკული თეორიების ფარგლებში.   

ლეფებვრე წერს: „სოციალური სივრცე არ არის საგანი სხვა საგანთა შორის, ის არც 

პროდუქტია სხვა პროდუქტთა შორის: ის უფრო მეტად ახდენს წარმოებული საგნების 

თავმოყრას და მოიცავს მათ ურთიერთობას მათ თანაარსებობასა და სიმულტანობაში - მათ 

შედარებით მოწესრიგებულობას და შედარებით მოუწესრიგებლობას“. ლეფებვრე უარყოფს 

სივრცის რეიფიკაციას, უკუაგდებს რა კარტეზინულ მოდელს, რომელიც გამოყოფს 

„იდეალურ სივრცეს“ „რეალური სივრცისაგან“. ამისაგან განსხვავებით, სივრცე არის 

პროდუქტი რაიმესი, რაც შექმნილია მატერიალურად, თუმცა, ამავე დროს, ოპერირებს 
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პროცესებზე, რომელთაგან მას გამოცალკევება არ შეუძლია, რადგან თავადაა მათი 

პროდუქტი“. 

ლეფებვრე გვთავაზობს „კონცეპტუალურ ტრიადას“ იმის ასახსნელად, თუ როგორ იწარმოება 

სივრცე: 

1. სივრცითი პრაქტიკა ეხება ობიექტებსა და პროდუქტებს შორის სივრცითი მიმართებების 

წარმოებას და კვლავწარმოებას. ის ასევე უზრუნველყოფს ხანიერებას და მთლიანობის 

(ერთიანობის) გარკვეულ ხარისხს. „სოციალური სივრცის და ამ სივრცესთან საზოგადოების 

თითოეული წევრის ურთიერთობის თვალსაზრისით, ეს მთლიანობა გულისხმობს 

კომპეტენციის გარანტირებულ დონეს და პერფორმაციის სპეციფიკურ დონეს“. 

2. სივრცის რეპრეზენტაციები „მიბმულია წარმოებით ურთიერთობებთან და იმ „წესრიგთან“, 

რომელსაც ეს ურთიერთობები აყალიბებენ, და, ამდენად, ცოდნასთან, ნიშნებთან, კოდებთან 

და „ფრონტალურ“ მიმართებებთან“. ისინი ასევე ეხებიან „კონცეპტუალიზებულ სივრცეს, 

მეცნიერთა, დამგეგმავთა, ურბანისტთა, ტექნოკრატთა და სოციალურ ინჟინერთა სივრცეს, 

როგორც არტისტის გარკვეულ ტიპს მეცნიერული გადახრით - ყველასთან, ვისთანაც 

იდენტიფიცირდება ის, რაც აღიქმება და წარმოიდგინება“.  

 

3. რეპრეზენტაციული სივრცეები  ეხება სივრცეებს, რომლებიც „ცხოვრობენ“ მათთან 

ასოცირებული იმიჯებისა და სიმბოლოების მეშვეობით და, ამდენად, წარმოადგენს 

„დასახლებულთა“ და „მომხმარებელთა“ სივრცეს“. ესაა ნაცხოვრები გამოცდილებები, 

რომელიც ჩნდება როგორც სივრცით პრაქტიკასა და სივრცეთა რეპრეზენტაციებს შორის 

დიალექტიკური ურთიერთობის შედეგი. 
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4. ჰენრი ლეფებვრეს სივრცის წარმოების თეორია 

(სამგანზომებილებიანი დიალექტიკისკენ)  

კრისტიან შმიდი 

 

სივრცის წარმოება 

ლეფებვრეს სივრცის წარმოების თეორიამ ბოლო წლების განმვლობაში 

მნიშვნელოვანი რენესანსი განიცადა. ეს მით უფრო გასაკვირია, რადგან ამ ნაშრომს 

განსაკუთრებული გამოხმაურება არ მოჰყოლია გამოქვეყნებისას, 1970–იანი წლების 

დასაწყისში. მიუხედავად იმისა, რომ ლეფებვრეს ტექტსები მარქსიზმის, 

ყოველდღიური ცხოვრების და ქალაქის შესახებ პოპულარული იყო, მისი 

მოსაზრებებს სივრცის შესახებ არ გამოუწვევია დიდი ინტერესი.  იმ პერიოდში, 

სივრცის სფეროში პრობლემები ჯერ კიდევ არ იდგა თეორიული განხილვის დღის 

წესრიგში. მაგრამ დღეს, ლეფებვრეს წიგნის, სივრცის წარმოების, ციტირება 

ჩვეულებრივი ამბავია. სივრცის პრობლემებს მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა 

სოციალურ მეცნიერებებში, რაც სცდება გეოგრაფიის საზღვრებს. არსებითად, ეს 

დაკავშირებულია ურბანიზაციის და გლობალიზაციის კომბინირებულ პროცესებთან: 

გეოგრაფიის ყველა ახლადგანვითარებულ მასშტაბში. დროისა და სივრცის ახალი 

კონფიგურაციები, რომლებიც ჩვენ სამყაროს განსაზღვრავს, სივრცის შესახებ ახალი 

კონცეფციების შექმნას მოითხოვს, თანამედროვე სოციალური პირობების 

შესაბამისად.  

  ამ კონტექტსში ლეფებვრეს თეორია სივრცის წარმოების შესახებ ძალიან 

მიმზიდველია. მისი მნიშვნელობა გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ ის 

სისტემატურად აერთიანებს ქალაქის და  სივრცის კატეგორიებს ერთ 

ყოვლისმომცველ სოციალურ თეორიაში, რაც საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ 

და გავიაზროთ სივრცითი პროცესების სხვადასხვა დონე. მიუხედავად იმისა, რომ 

ლეფებვრეს თეორიას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, ამ კატეგორიების ფართოდ 

გამოყენებას ადგილი მაინც არ ჰქონია. უპირველეს ყოვლისა, ამის მიზეზი მისი 

პოსტმოდრენული რეფორმულირება და მონოპოლიზაცია გახლდათ, რომელიც დიდ 

დაბნეულობას იწვევდა. სივრცის შექმნის თეორიის რეკონსტრუქციის აუცილებლობა 

ასევე მოიცავს კონტექსტს. ქვემოთ მოცემულ ნაშრომში სრულყოფილი ანალიზის 

გამოყენებით განმარტებულია თეორიის ფორმატიული ელემენტები და მისი 

ძირითადი სტრუქტურა, ასევე ლეფებვრეს ეპისტემოლოგიის საფუძვლები.i 

ანალიზი ცხადყოფს, რომ, ლეფებვრეს თეორიის გასააზრებლად, სამი აქამდე 

უგულვებელყოფილი ასპექტია მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში, დიალქეტიკის 

კონკრეტული კონცეფცია, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მისი 
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ორგინალური წვლილი. მისი ვრცელი სამუშაოს დროს, ლეფევრმა ჩამოყალიბა 

დიალექტიკის საკუთარი ვერსია, რომელიც იყო ორიგინალური და დამოუკიდებელი. 

ეს იყო არა ორობითი, არამედ სამობითი სისტემა, რომელიც ეფუძნებოდა ჰეგელის, 

მარქსის და ნიცშეს სამეულს.  ეს არასწორად იქნა გაგებული, რამაც მნიშვნელოვანი 

გაუგებრობა გამოიწვია. მეორე განმსაზღვრელი ფაქტორი არის ენის თეორია. ის 

ფაქტი რომ, ნიცშეს ნაშრომებზე დაყრდნობით ლეფევრმა შექმნა საკუთარი ენის 

თეორიაii, არასოდეს მიიღებოდა მხედველობაში მისი ნაშრომების განხილვისა და 

ინტერპრეტაციის დროს. სწორედ ამ დროს მან პირველად გამოაქვეყნა და 

კონკრეტულად გამოიყენა მის მიერვე შექმნილი დიალექტიკის სამობრივი სისტემა. 

მესამე უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ფრანგული ფენომენოლოგია. მიუხედავად 

იმისა რომ, ლეფებვრეს შემოქმედებაზე ჰაიდეგერის გავლება დეტალურად არის 

განხილული (იხილეთ ელდენი და უაითი ამ ტომში), ფრანგი ფენომენოლოგისტების, 

მორის მერლო–პონტისა და გასტონ ბაშლარის წვლილი არ არის გათვალისწინებული. 

ამ სამმა უგულვებელყოფილმა ასპექტმა შეიძლება შეიძლება გადამწყვეტი როლი 

შეასრულოს ლეფებვრეს ნაშრომის უკეთ გააზრებაში და სივრცის წარმოების შესახებ 

მისი ინოვაციური თეორიის მნიშვნელობის დაფასებაში.  

 

დროისა და სივრცის ფარდობითი აღქმა 

სივრცის წარმოების კონცეფცია უჩვეულო იყო იმ დროში, როცა ლეფევრმა მისი 

თეორია ჩამოაყალიბა. დღეს ეს მოსაზრება ცარიელ ფორმულად ჩანს. ის იმდენად 

ხშირად არის ციტირებული, რომ მისი მნიშვნელობა აღიარების მიღმა დგას. 

მიუხედავად ამისა, ეს ფორმულირება და მისი გავლენა სერიოზულად უნდა 

აღიქმებოდეს, რადგან მიგვანიშნებს დროისა და სივრცის სოციოლოგიური 

კონცეფციის პარადიგმულ ცვლილებაზე.  

(სოციალური) სივრცე  არის (სოციალური) პროდუქტი; ამ ფუნდამენტური 

თეზისის გასააზრებლად, პირველ რიგში, საჭიროა თავი დავიხსნათ იმ ფართოდ 

გავრცელებული გაგებისგან, რომ სივრცე არის დამოუკიდებელი მატერია, რომელიც 

„თავისთავად არსებობს.“ ასეთი გაგების საწინააღმდეგოდ, ლეფებვრე იყენებს 

სივრცის წარმოების კონცეფციას, რომელის თანახმადაც სივრცე სოციალურ 

რეალობასთან ფუნდამენტალურადაა დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, სივრცე 

„თავისთავად“ ვერასდროს იქნება ეპისტემოლოგიურად საწყისი პოზიცია. სივრცე 

„თავისთვად“ არ არსებობს, ის შექმნილია.   

მაგრამ, როგორ უნდა გავიაზროთ სოციალური სივრცე? როგორც თანამედროვე 

თეორიებისiii უმეტესობა, ლეფებვრეს თეორიაც გამომდინარეობს სივრცისა და დროის 

შედარებითი კონცეფციიდან. სივრცე არის სოციალური რეალობის სინქრონული 

თანმიმდევრობა; დრო, მეორე მხრივ, აღნიშნავს დიაქრონულ თანმიმდევრობას, და 

შესაბამისად, სოციალური წარმოების ისტორიულ პროცესს. საზოგადოება აქ არ 
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ნიშნავს არც „სხეულების“ და „მატერიის“ და არც მოქმედებების და საქმიანობის 

ერთობლიობას. ლეფებვრეს მატერიალისტური თეორიის ცენტრალური ფიგურები 

ადამიანები არიან, მათი მატერიალურობითა და შეგრძნებადობით, წარმოდგენებითა 

და მგრძნობელობით,  აზროვნებითა და იდეოლოგიით; ადამიანები, რომლებსაც 

ერთმანეთათან აქტივობები და საქმიანობა აკავშირებს.  

ლეფებვრე ამ მოსაზრებებზე დაყრდნობით ქმნის სოციალური სივრცისა და 

სოციალური დროის წარმოების თეორიას. ამ გაგებით დრო და სივრცე მხოლოდ 

მატერიალური ფაქტორები არ არის. ასევე, არ შეიძლება მათი სტატუსის შემცირება 

აპრიორ ცნებებამდე. ისინი სოციალური პრაქტიკის განუყოფელი ასპექტებია. 

ლეფებვრე მათ აღიქვამს როგორც სოციალურ პროდუქტებს; შესაბამისად, ისინი 

წარმოადგენენ საზოგადოების შექმნის როგორც პროდუქტს, ასევე წინაპირობას.   

შესაბამისად დრო და სივრცე არ არსებობს უნივერსალურად. რადგან ისინი 

შექმნილია, მათი გააზრება შეიძლება მხოლოდ კონკრეტულ სოციალურ კონტექსტში. 

ამ თვალსაზრისით, დრო და სივრცე არა მხოლოდ ფარდობითი, არამედ 

ფუნდამენტურად ისტორიული ცნებაცაა. ეს მოითხოვს ანალიზს, რომელიც მოიცავს 

სოციალურ ერთობლიობას, ძალისმიერ ურთიერთობას და კონფლიქტებს, 

რელევანტურს თითოეული სიტუაციისთვის.  

როგორ იქმნება (სოციალური) სივრცე? ლეფებვრეს თეორიის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ასპექტია მოსაზრება, რომ სივრცის წარმოება შეიძლება დაიყოს სამ 

დიალექტიკურად დაკავშირებულ განზომილებად ან პროცესად. ლეფებვრე მათ 

სივრცის შექმნის მომენტებსაც უწოდებს. მათ ორმაგი განსაზღვრება აქვთ, 

შესაბამისად, აქვთ ორმაგი დანიშნულებაც. ერთი მხრივ, ისინი ეხება  „სივრცითი 

პრაქტიკის“, „სივრცის წარმომადგენლობის“ და „წარმომადგენლობის სივრცის“ 

სამეულს. მეორე მხრივ, ეხება „აღქმულ“, „ჩაფიქრებულ“ და „საცხოვრებელ“ ფართს. 

ეს პარალელური რიგი აღნიშნავს სივრცის მიმართ ორმაგ მიდგომას: პირველი - 

ფენომენოლოგიური, და მეორე -  ლინგვისტური ან სემიოტიკური.  

თუმცა, ლეფებვრეს ნაშრომში ეს სამი განზომილება გაურკვეველ 

მდგომარეობაშია. პირველად, საკუთარი ეპისტემოლოგიური იდეებიდან 

გამომდინარე, ლეფებვრე მათ ასახავს როგორც მიახლოებას. ის იკვლევს მათი 

საიმედოობის საზღვრებს, და ცვლის მათ ისტორიული ექსკურსების მიხედვით. 

თეორიაში ამ განზომილებების გამოყენებას მოჰყვა აბსოლუტური დაბნეულობა. 

განიხილებოდა სამი განზომილების ყველა ასპექტი: მათი სტატუსი, შიდა 

არქიტექტურა და მათი ურთიერთკავშირი. თუმცა, ტექსტში ამ განზომილებების 

ასახსნელად გამოყენებული უბრალო ციტატები არ არის საკმარისი. სამი 

განზომილების მნიშვნელობა მხოლოდ თეორიის მთლიან კონტექსტში და 

ლეფებვრეს  მთლიანი ნაშრომის გათვალისწინებით შეიძლება იქნეს გააზრებული.  

ამისთვის, უნდა დავიწყოთ დიალექტიკით.  
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დიალექტიკური აზროვნება 

რას ნიშნავს დიალექტიკური აზროვნება?  პირველ რიგში ეს ნიშნავს იმის 

აღიარებას, რომ სოციალური რეალობა გამოირჩევა წინააღმდეგობებით, და შეიძლება 

გაგებული იქნეს მხოლოდ ამ წინააღმდეგობების გათვითცნობიერებით.  

დიალექტიკის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია კონცეფცია, რომელიც მხოლოდ 

გერმანულად შეიძლება მთლიანდ გამოითქვს: das Aufheben des Widerspruchs 

(წინააღმდეგობის საპირისპირო). Aufheben, ერთი მხრივ, აღნიშნავს უარყოფას და 

დაძლევას; მეორე მხრივ, შენარჩუნებას და შემდეგ დონეზე გადაყვანას. ეს 

ორაზროვნობა მთლიანად იკარგება თარგმანის დროს: მაგალითად ფრანგულად 

(dépasser) ან ინგლისურად (“transcend” ან “sublate”) გადმოტანისას.  

Aufheben–ის კონცეფციის შესახებ ლეფებვრე წერს: „აშკარაა რომ ამ კონცეფციას 

არ აქვს ის სიმარტივე, რომლითაც კარტეზიანული კონცეფციები გამოირჩევა. რას 

ვიპოვით ამ კონცეფციის წარმოშობის შესწავლისას? სიტყვების თამაში, რომლის 

თარგმნა შეუძლებელია, არაფერი ფორმალური და შესაძლოა, არეფერი რისი 

ფორმალიზებაც შეგვეძლებოდა თანმიმდევრულ დისკურსში.iv  

 ჰეგელმა Aufheben-ის კონცეფცია საკუთარ კაშკაშა პოლისემიაში გამოიყენა:  

„გარდაქმნას“ (to sublate) ორმაგი მნიშვნელობა აქვს, ერთის მხრივ ნიშნავს 

შენარჩუნებას, ასევე ის აღნიშნავს დაბოლოვებას, შეწყვეტას. თვით 

„შენარჩუნება“ მოიცავს უარყოფით ელემენტს, კერძოდ ამოღებულია რაღაცის 

უშუალობა, ის ღიაა გარე გავლენისათვის რათა შენარჩუნდეს. ამრიგად რაც არის 

გარდაქმნილი (sublated),  ასევე არის შენარჩუნებული; მან დაკარგა უშუალობა, 

მაგრამ არ არის განადგურებული.  „გარდაქმნის“ (To Sublate) ორმაგი 

მნიშვნელობა, რომელიც ჩვენ ავხსენით, შეიძლება მიღებული იყოს ამ სიტყვის 

ლექსიკონურ განმარტებად. რა თქმა უნდა, საოცარია, რომ ენა ერთ სიტყვას 

იყენებს ორი საპირისპირო მნიშვნელობის აღსანიშნავად. აღმაფრთოვანებელია 

ენაში ისეთი სიტყვების პოვნა, რომლებსაც ორმაგი მნიშვნელობა აქვს; 

გერმანულში ასეთი სიტყვა ბევრია... რაღაც  არის გარდაქმნილი (sublated) 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის მოყვანილია მის საპირისპიროსთან 

ერთობლიობაში; სწორედ ამ განსაკუთრებული მნიშვნელობას შეიძლება 

ვუწოდოთ მომენტი.v  

ბივალენტური ან ფორმალური ლოგიკის საწინააღმდეგოდ, დიალექტიკაში არ 

არსებობს ცალსახა ურთიერთობები, სიმართლის ან სიცრუის ლოგიკური ასოციაციის 

წესები. როცა ფორმალური ლოგიკა ამბობს: „წინადადება ერთდროულად არ 

შეიძლება იყოს ჭეშმარიტიც და ყალბიც,“ ლეფებვრეს დიალქეტიკა ამტკიცებს: „თუ 

გავითვალისწინებთ შინაარსს, თუ ასეთი არსებობს, იზოლირებული წინადადება არც 
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ჭეშმარიტია და არც ყალბი; ყველა იზოლირებული წინადადება საზღვრებს მიღმაა; 

ნებისმიერი შინაარსიანი წინდადადება ერთდროულად ჭეშმარიტიცაა და ყალბიც, 

ჭეშმარიტია თუ საზღვრებს მიღმაა, და ყალბია თუ მიღებულია როგორც 

აბსოლუტური.“vi ეს ციტატა გასაღებია ლეფებვრეს განთქმული რიტორიკული 

მეტყველების სტილისთვის, რომელშიც ის საკუთარი თავისთვის დასმულ შეკითხვას 

პასუხობს „დიახ“ და „არა“–ს.  

ლეფებვრეს აზრით, წინააღმდეგობაა, როდესაც გარდაიქმნება, არ აღწევს 

საკუთარ საბოლოო ფორმას, არამედ განიცდის ტრანსფორმაციას – ის ლახავს ზღვარს, 

მაგრამ ამავე დროს დაცულია და ინარჩუნებს ორმაგ განსაზღვრებას.vii ამრიგად,  

გარდაქმნა ამ რადიკალური განხრით არ ნიშნავს ჭეშმარიტების საბოლოო ფორმის 

დადგენას. ეს წინააღმდეგობა გადაწყვეტასტან ახლოსაა, მაგრამ გადაწყვეტის 

შემდეგაც არ უარყოფს წარსულ წინააღმდეგობას, ის მას ერთდროულად ინარჩუნებს 

კიდეც და უფრო მაღალ დონეზეც აჰყავს. ამიტომ წინააღმდეგობის გადალახვა იწვევს 

ახალი წინააღმდეგობის ჩანასახების გაჩენას. დიალექტიკის გააზრება გამოირჩევა 

ისტორიის განვითარების დინამიური და ისტორიული ინტერპრეტაციით. ლეფებვრე 

აღნიშნავს: „ამიტომ მოძრაობა უსაზღვროა.“viii ეს შეიძლება წავიკითხოთ 

საპირისპიროდაც: ტრანსცენდენტური (გარდაქმნა) ნიშნავს (ისტორიულ) მოძრაობას.  

მაგრამ ლეფებვრე აქ არ ჩერდება. თუ მატერიალისტური თვალსაზრისით 

წავიკითხავთ, გარდაქმნის (sublation) კონცეფცია აღნიშნავს მოქმედებას, კრეატიულ 

საქმიანობას, რომელიც არა იმდენად რეალურობას, არამედ რეალიზაციას: გახდომას, 

გულისხმობს. ორ განსაზღვრებას, უარყოფასა და კონსერვაციას შორის, ლეფებვრეს 

აზრით, არსებობს განუსაზღვრელი მნიშვნელობა: განხორციელების შესაძლებლობა, 

მოქმედებითი, პროექტი. ლოგიკური და ანალიტიკური მიდგომით ვერ ხერხდება  

გარდაქმნის მოძრაობის და, მისი როგორც შემოქმედებითი აქტის, გააზრება.  „ჩვენ 

გვინდა ვთქვათ რომ გარდაქმნის კონცეფცია მიუთითებს, რომ ყოველდღიური 

საქმიანობა (წარმოება, კრეატიულობა) არ შეიძლება გაგებული იქნას ამ კონცეფციით. 

რატომ? იმიტომ რომ ეს კრეატიული ძალა არ შეიძლება სრულად განისაზღვროს, 

ამოწურულად განიმარტოს.“ გარდაქმნაში ყოველთვის არის შესაძლო მარცხის რისკი, 

და ამავდროულად შესაძლებლობაც - პირობა.ix 

ეს პასაჟები ცხადყოფს, რომ ლეფებვრეს დიალექტიკას აბსოლუტურად 

განსხვავებული წყაროები აქვს. ეს მიუთითებს არა მხოლოდ ჰეგელის და მარქსის 

იდეებისკენ, არამედ ნიცშესკენაც.  
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გერმანული დიალექტიკა: ჰეგელი, მარქსი და ნიცშე 

მისი ხალნგრძლივი შემოქმედებითი საქმიანობის დროს, ლეფევრმა შეიმუშავა 

ძალიან ორიგინალური დიალექტიკა, რომელიც დაფუძვნებული იყო მის მიერ 

ჰეგელის, მარქსის და ნიცშეს ნაშრომების კრიტიკაზე; ამ სამ გერმანელ მოაზროვნეს 

ყველაზე დიდი წვლილი მიუძღვით მისი თეორიის ჩამოყალიბებაში.  

ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა წარმოვადგინოთ ლეფებვრეს დიალექტიკის 

ექსპოზიცია, რადგან დროთა განმავლობაში იგი ცვლიდა აა]სკუთარ პოზიციას და 

ამდიდრებდა მას ახალი ფაქტებით. ლეფებვრეს დიალექტიკასთან გაცნობა 

თარიღდება ადრეული წლებთ, როცა ის ახალგაზრდა ფილოსოფოსი სტუდენტი იყო. 

ლეფებვრეს ადრეული დიალექტიკა წარმოდგენილია მის ნაშრომში „La conscience 

mystifiée“.   დიალექტიკური მარქსიზმი მოიცავს ჰეგელის დიალექტიკას და მის 

კრიტიკას მარქსის მიერ. და ბოლოს, დეტალური და უაღრესად დახვეწილი 

ფორმულირება შეიძლება ვიპოვოთ „ლოგიკურ დიალექტიკაში“ (Logique formelle, 

logique dialectique), რომელიც დაგეგმილი იყო როგორც პირველი ტომი და შესავალი, 

უაღესად ამბიციურ, დიალქტიკური მატერიალიზმის რვატომეულში. შემდეგი 

მნშვნელოვანი ეტაპია „მეტაფილოსოფია“. აქ ლეფებვრე შეიმუშავებს ფილოსოფიის 

რადიკალურ კრიტიკას რომელიც ორიენტირებულია ნიცშეზე, და ამავდროულად 

იყენებს ახალ ტრიადიკულ დიალექტიკას.  ამ ახალი დიალექტიკის ყველაზე 

მნშვნელოვანი რეალიზაცია შეიძლება ვიხილოთ მის ნაშრომში „სივრცის წარმოება“. 

თუმცა ის სრულად დამუშავებული მხოლოდ მოდმევნო სწავლებებშია, 

განსაკუთრებით კი „Le petour de la dialectique“–ში.x 

ჰეგელის დიალექტიკის მსგავსად, ლეფებვრეს დიალექტიკა იწყება კონცეფციის 

დონზეზე: ტერმინის იდენტობა შეიძლება გაგებული იქნას მხოლოდ სხვა 

ტერმინებთან მიმართებაში, და შესაბამისად, საკუთარი უარყოფის გზით. ამიტომ 

რაიმე ობიექტის პოსტულირება ასევე ნიშნავს მისი საპირისპიროს პოსტულირებას: 

ამრიგად ტერმინი იძენს იდენტობას მხოლოდ მის საპირისპიროსთან 

დიალექტიკური უთრიერთობის შემდეგ. შესაბამისად, მესამე ტერმინი 

ერთდროულად უარყოფს და მოიცავს სხვა ორ ტერმინს. აქედან გამომდინარე, 

ტერმინის პოსტულირებით იწყება მოძრაობა, რომელიც შეჯამებულია ცნობილი 

ფორმულით: დადასტურება, უარყოფა, უარყოფის უარყოფა. პირველი ტერმინი, 

დადასტურება, ასევე შეიცავს საკუთარი თავის უარყოფას, რომელიც უარყოფს და 

ამავდროულად ასრულებს მას. ორი ტერმინის შიდა კავშირებზე დაყრდნობით, ეს 

ტერმინები გავლენას ახდენს ერთმანეთზე და ქმნის მესამე ტერმინს, რომელშიც 

პირველი ტერმინი უკეთესადაა განსაზღვრული და ასევე, მეორე ტერმინის 

განმარტება უერთდება პირველს. მესამე ტერმინი ეწინააღმდეგება პირველს, რადგან 

უარყოფს მეორეს, ამრიგად ავსებს პირველი ტერმინის შინაარსს – განკუთვნილია 

უარსაყოფად.xi 
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ლეფებვრე აკრიტიკებს ჰეგელის დიალექტიკას ორი განხრით. პირველ რიგში, 

იგი უარყოფს მის იდეალისტურ კონცეფციას. ჰეგელისთვისთვის დიალექტიკური 

მოძრაობა მხოლოდ კონცეფციის დროს ხდება. ლეფებრის კრიტიკა გამომდინარეობს 

იქიდან რომ ასეთი დიალექტიკა წარმოსახვითია და არ შეიძლება გადმოვიტანოთ 

რეალობაში. ხოლო ცხოვრების წინააღმდეგობრივი ხასიათი ვლინდება რეალობაში 

და არა წარმოსახვაში. შესაბამისად, ყველაზე მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რეალური 

ცხოვრება მისი ყველა წინააღმდეგობებით. ამრიგად, ლეფებვრე ეთანხმება მარქსს, 

რომელმაც „ჰეგელის დიალექტიკა ფეხზე წამოაყენა“ და სოციალური წარმოების 

მატერიალურ პროცესებს მიანიჭა უპირატესობა.  

ჰეგელის კრიტიკის მეორე მიმართულება ეხება ჰეგელის მიერ შემუშავებულ 

დიალექტიკურ „სისტემას“: ჰეგელი საკუთარ სისტემატიზირებულ ფილოსოფიაშია 

ტოვებს დროის მსვლელობას, „გახდომის/შექმნის“ პროცესს დახურულად აცხადებს 

და ამრიგად ანადგურებს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიდგომას. ასეთი აზრი 

ხელს უშლის ადამიანის თავისუფლებას, ეს დომინაციის პრაქტიკაა, იგი უკავშირებს 

საკუთარ თავს ძალას, და უფრო მეტიც, მას თავდ სურს გახდეს ძალა. პრაქტიკული 

ძალის და აბსტრაქციული ძალის (აზროვნების, წერის და ენის) კრიტიკა, ლეფებვრეს 

ნამუშევრის ლეიტმოტივია. ისე ასევე უქმნის საფუძველს ლეფებვრეს შეტევებს 

თანამედროვე მეცნიერებების და ფილოსოფიის წინააღმდეგ, ხოლო შემდგომ 

ნამუშევრებში დაგეგმვის და არქიტექტურის წინააღმდეგ.   

სასიკვდილო ძალას, ლეფებვრე, ისევე როგორც ნიცშე, უპირისპირებს ნიშნის 

მეტამფოროზას: პოეზიას. ლეფებვრეს აზრით, ხელოვნების ნიმუში ერთდროულად 

არის დასრულებულიც და დაუსრულებელიც, უსასრულოდ განსაზღვრული და 

ცოცხალი.xii სამუშაოსა და თამაშს შორის წინააღმდეგობრივი ბრძოლის დროს, პოეტი 

გადაარჩენს სიტყვას სიკვდილისაგან – ბრძოლა ისეთივე საშინელია, როგორც 

რელიეფი, რომელზეც ეს ბრძოლა მიმდინარეობს. აქ ლეფევრს აშფოთებს არა 

მაღალინტელექტუალური, არამედ ყოველდღიური ხელოვნება, ყოველდღიური 

ცხოვრების  პოეზია: „ამ მხრივ მარქსისტული რაციონალიზმი უერთდება ნიცშეს 

იდეებს „გახდომის/გადაქცევის“ გასამართლებლად.“xiii  

„გერმანული დიალექტიკის“ ადაპტირებისას მან განახლებული 

სამგანზომილებიანი დიალექტიკა შეიმუშავა, რომელსაც არ  მოეპოვება პარალელები 

ფილოსოფიასა და ისტორიაში. ლეფებვრეს საკუთარი განმარტებით, მისი 

დიალექტიკა არის ჰეგელის კრიტიკა დაყრდნობილი მარქსის სოციალურ პრაქტიკასა 

და ნიცშეს ხელოვნებაზე.xiv საერთო ჯამში, ლეფებვრეს დიალექტიკური ფიგურა 

შეიძლება გაგებული იქნას, როგორც წინააღმდეგობა სოციალურ აზროვნებასა და 

სოციალურ მოქმედებას შორის, მათზე დამატებული შემოქმედებითი მესამე 

ფაქტორით, პოეტური აქტით.  
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სამგანზომილებიანი დიალექტიკა 

ამრიგად, ლეფებვრე ქმნის სოციალური რეალობის სამგანზომილებიან ფიგურას. 

მატერიალური სოციალური პრაქტიკა, როგორც ცხოვრების დასაწყისი და ანალიზი, 

წარმოადგენს პირველ მომენტს. ის წინააღმდეგობაშია მეორე მომენტთან: ცოდნა, ენა 

და დამწერლობა, რომლებიც ლეფებვრეს მიერ გაგებულია როგორც აბსტრაქცია და 

კონკრეტული ძალა, იძულება და შეზღუდვა. მესამე მომენტი მოიცავს პოეზიას და 

ტრანსცენდენციის სურვილს, რომელიც უნდა დაგვეხმაროს ვაჯობოთ სიკვდილს. 

თუმცა, ლეფებვრე არ ჩერდება ამ გარდაქმნაზე ტრანსცენდენციასა და პოეზიაში. ის 

არ გადადის მეტაფიზიკაში, არამედ უბრუნდება პრაქტიკასა და საქმიანობას. ამ გზით 

იქმნება სამ განზომილებიანი დიალექტიკური ფიგურა, სადაც სამი მომენტი 

დიალექტიკურად ურთიერთდაკავშირებულია: მატერიალურ სოციალური პრაქტიკა 

(მარქსი), ენა და აზროვნება (ჰეგელი), და შემოქმედება, პოეტური აქტი (ნიცშე).  

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტს, რომ სამგანზომილებიანმა 

დიალექტიკამ ფუნდამენტურად შეცვალა დიალექტიკის ბუნება. მაშინ როცა ჰეგელის  

(და ასევე მარქსის) დიალექტიკა დაფუძნებულია ორ ტერმინზე, რომლებიც 

ერთმანეთს ეწინააღმდეგება მესამე ტერმინით, ლეფებვრეს დიალექტიკა ეფუძვნება 

სამ ტერმინს. თითოეული მათგანი შეძლება გააზრებული იქნას თეზისის მეშვეობით, 

თვითოეული მათგანი გულისხმობს დარჩენილ ორს და დანარჩენი ორის გარეშე 

დარჩება აბსტრაქციად. ეს სამობითი სისტემა არ მთავრდება სინთეზით, როგორც 

ჰეგელის სისტემაში. ის სინთეზის გარეშე  აკავშირებს სამ მომენტს, რომლებიც 

განსხვავდება ერთმანეთისგან, – სამი მომენტი რომელიც არსებობს 

ურთიერთქმედების, ალიანსის ან  კონფლიქტის დროს.xv ამრიგად ეს სამი ტერმინი 

თუ მომენტი გულისხმობს თანაბარ მნიშვნელობას, და თითოეული იღებს სხვების 

მსგავს პოზიციას. ამ გზით მიიღება დიალექტიკის ახალი სამგანზომილებიანი ან 

სამობითი სისტემა.  

ლეფევრმა მხოლოდ ბოლო ნაშრომებში განსაზღვრა ეს სამგანზომილებიანი 

დიალექტიკა.xvi მისი თქმით, ამ დიალექტიკას ის დიდი ხნის განმავლობაში 

საიდუმლოდ (იატაქქვეშეთში) ამუშავებდა და მოგვიანებით შეაჯამა.xvii მას მიაჩნია, 

რომ ეს სამგანზომილებიანი ფიგურა დიალექტიკის განვითარებაა, რომელსაც იგი 

ადარებს წინამორბედებთან, ჰეგელის დიალექტიკასთან და მარქსისტულ 

დიალექტიკასთან. ლეფებვრეს აზრით, ჰეგელის ტრიადა „თეზისი–ანტითეზა–

სინთეზი“, წარმოდგენილი როგორც „გახდომის/გადაქცევის“ პროცესის ასახვა, 

ილუზიაა რადგან მის მიერ შექმნილია მხოლოდ წარმომადგენლობა. ამისგან 

განსხვავებით მარქსის „დამტკიცება–უარყოფა–უარყოფის უარყოფა“ ტრიადაის უნდა 

ეწარმოებინა პროცესი, მაგრამ ამ ამბიციური გეგმის გაეხორციელება ვერ შეძლო. 

როგორც ჩანს, ისტორიის მანძილზე არ ყოფილა გადაულახავი ზღვარი, სიურპრიზები 

და სიძნელეები რომელიც არ შეეძლო გადაელახა, შემოევლო ან აეხსნა დიალექტიკას. 

წინამორბედებისგან განსხვავებით ლეფებვრე გვთავაზობს საკუთარ სამობით ან 
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ტრიადიკულ დიალექტიკას, რომელიც სამი ანალიზისგან შედგება. ის ამტკიცებს სამი 

მომენტის თანაბარ ღირებულებას, რომლებიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან 

ვარიაციული ურთიერთობით და რთული მოძრაობებით, სადაც ორი სხვა მომენტი 

ეწინააღმდეგება მესამის უარყოფას. ლეფებვრეს კონცეფცია არ ასახავს 

გახდომის/გადაქცევის კონსტრუქციას, არც გახდომის/გადაქცევის პროდუქციას, ის 

გახდომის ანალიზი უფროა. მისი ანალიტიკური მეთოდი საშუალებას იძლევა 

აღმოვაჩინოთ ან გავიაზროთ მნიშვნელობა; გახდომის/გადაქცევის ჰორიზონტები – 

შესაძლებლობები, გარუკვევლობა, შანსი. ის იძლევა სტრატეგიის ფორმულირების 

საშუალებას – მიზნის მიღწევის უეჭველობის გარეშე.xviii  

იდეა, რომ ეს შეიძლება იყოს „სივრცითი დიალექტიკა“xix  შეცდომაა. ეს უფრო 

ზოგადი პრინციპია, რომელიც ლეფევრმა სხვადასხვა სფეროში გამოიყენა. ამგვარად, 

სამობითი პრინციპი ფორმა-სტრუქტურა-ფუნქცია, ბევრ მის ნაშრომშია ასახული.  

ენის თოერიაში, ლეფებვრე იყენებს ამ პრინციპს, და ანსხვავებს ენის პარადიგმატულ, 

სინტაქსურ და სიმბოლურ განზომილებებს (იხილეთ ქვემოთ). რითმის ანალიზში 

ტრიადა გულისხმობს მელოდია–ჰარმონია–რითმს.xx „La présence et l’absence“-ში ის 

სვამს კითხვას: „არსებობს კი ორ ტერმინს შორის ურთიერთობა წარმომადგენლობის 

გარდა? ტერმინი ყოველთვის სამია. ყოველთვის არსებობს სხვა“.xxi და შემდეგ ამატებს 

ტრიადების სიას, რომელიც ეხება რეალობის უმრავლეს ასპექტს. და ბოლოს, უნდა 

აღინიშნოს ლეფებვრეს სივრცე–დროის კონცეფციის ტრიადის ფუნდამენტალური 

ერთიანობა: სივრცე–დრო–ენერგია.xxii 

 

ენის თეორია 

ლეფევრმა სამგანზომილებიანი პრინციპი პირველა დეტალურად გამოიყენა 

1966 წელს გამოცემულ ნაშრომში – Le langage et la société. აქ ლეფებვრე ავითარებს 

ენის საკუთარ ნიცშეზე ორიენტირებულ თეორიას, რაც ბევრი განხრით არღვევს 

თანამედროვე სემიოტიკის პრინციპებს. მისი სამგანზომილებიანი წარმოებით, იგი 

ქმნის გარკვეულ წინაპირობას სივრცის წარმოების თეორიისთვის, მაშინაც კი თუ 

ლეფებვრე ამას პირდაპირ არ აღნიშნავს.   

ლეფებვრეს თეორიის ამოსავალი წერტილი ნიცშეს პოეზიაა, განსაკუთრებით კი 

მისი 1873 წელს გამოქვეყნებული „ჭეშმარიტების და ტყუილის შესახებ 

მორალურობის აზრს მიღმა.“xxiii ლეფებვრეს აზრით, ნიცშემ სწორად ასახა ენის 

პრობლემა, გამომდინარე რეალურად წარმოთქმული სიტყვიდან და არა მოდელიდან, 

დააკავშირა აზრი ღირებულებასთან და ცოდნა - ძალასთან. ლეფებვრე ასევე ეხება 

მეტაფორების და მეტონიმიის კლასიკურ კონცეფციას, რომელსაც რადიკალური 

მნიშვნელობა მიეცა ნიცშეს ნამუშევრებში. აქ სიტყვები სცდება დაუყოვნებლივს, 

მგრძნობიარე  შთაბეჭდილებების და გრძნობების ქაოსს. ის ჩაანაცვლებს ამ ქაოსს 
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სურათით ან ზეპირი წარმოდგენებით, სიტყვით, და აქედან გამომდინარე, 

მეტამფოროზით. ამრიგად, ენის სიტყვები ჩვენ გვაძლევს მხოლოდ მეტაფორებს, და 

კონცეფცია გამომდინარეობს არაიდენტურის იდენტიფიკაციიდან და მასთან ერთად 

მეტონიმიიდან.xxiv ნიცშე წერდა: „ჩვენ გვგონია რომ ვიცით რაღაც ამ საგნების შესახებ, 

როდესაც ვლაპარაკობთ თოვლზე, ხეებზე, ფერებზე და ყვავილებზე,  მაგრამ 

სინამდვილეში ჩვენ მხოლოდ მეტაფორები გვაქვს, რომლებიც არ გამოხატავს ამ 

საგნების რეალურ არსს.“xxv ნიცშესთვის „ნებისმიერი სიტყვა ხდება კონცეფცია, არა 

როგორც ინდივიდუალური გამოცდილების შეხსენების ხელსაწყო, რომელსაც იგი 

საკუთარ დაბადებას უნდა უმადლოდეს, არამედ როგორც უთვალავი ასე თუ ისე 

ერთნაირი შემთხვევების ერთობლიობას, რომლებიც მკაცრად რომ ვთქვად, 

არასდროს ხდებიან თანასწორნი, ამიტომ ყოველთვის თანასწორონი არიან. 

ნებისმიერი კონცეფცია იბადება უთანასწოროების გათანაბრებით.“xxvi მაშინ, რა არის 

ენა? ლეფებვრე გვპასუხობს ნიცშეს სიმართლის განმარტებით: „ მაშ რა არის 

სიმართლე? მეტაფორების, მოტონიმების, ანტროფორმიზმების, მობილური არმია, 

მოკლედ რომ ვთქვათ ადამიანური ურთიერთობების ჯამი, პოეტურად და 

რიტორიკულად გამძაფრებული, რომელიც ხანგრძლივი გამოყენებსი შედეგად 

ადამიანებისთვის გადაიქცა კანონიკურად და სავალდებულოდ.“xxvii შემდეგ 

ლეფებვრე განიხილავს მეტაფორებს და მეტონიმებს მათი ორგინალური აზრით, 

რომლებიც რიტორიკულ ფიგურებად გარდაიქცევიან მხოლოდ გამოყენების შემდეგ. 

შესაბამისად, მას საზოგადოება ესმის როგორც სივრცე და კონცეფციების, ფორმებისა 

და წესების არქიტექტურა, რომლის აბსტრაქტული ჭეშმარიტება აღემატება 

რეალობის გრძნობას, სხეულს, სურვილებს და ოცნებებს.xxviii  

ასეთი მოსაზრებებით დაწყებით ლეფებვრე ავითარებს ენის სამგანზომილებიან 

თეორიას თავის ნაშრომში „Le langage et la société“. პირველი, სინტაქსური ან 

სინტაგმატიკური განზომილება, ასე ვთქვათ კლასიკური განზომილებაა 

ლინგვისტიკასა და გრამატიკაში. ის ეხება წესების ფორმალურ კომბინაციას, 

რომელიც განსაზღვრავს ურთიერთობას ნიშნებს შორის, მათ შესაძლო კომბინაციებს, 

წინადადების სტრუქტურას და სინტაქსს.xxix  

ლეფებვრე ასევე ანსხვავებს პარადიგმულ განზომილებებს. ეს კონცეფცია 

უკავშრდება რომან იაკობსონს, რომელმაც შეიმუშავა ენის ორგანზომილებიანი 

კონცეფცია; იგი ანსხვავებდა ნიშნების ორი სახის კლასიფიკაციას.xxx პირველი არის 

კომბინაცია ან კონტექსტი, ნებისმიერი ნიშანი შედგება ნიშნების კომბინაციისგან ან 

შეადგენს კომბინაციას სხვა ნიშნებთან ერთად, ამიტომ, ყველა ენობრივი ერთეული 

არის უფრო მარტივი ერთეულების კონტექსტი, ან უფრო რთული ერთეულების 

კონტექსტის წევრი. ნიშნის ეს პირველი კლასიფიკაცია, რომელიც შეესაბამება 

მეტონიმურ პროცესს შეიძლება მიეკუთვნოს სინტაგმატიკურ განზომილებას. შემდეგ 

იაკობსონმა განასხვავა მეორე ლინგვისტური ოპერაცია: შერჩევის ან შეცვლის. ეს 

ოპერაცია გულისხმობს ერთი ტერმინის მეორეთი ჩანაცვლების შესაძლებლობას, 
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როცა მეორე ტერმინი ერთი მხრივ თანაბარია პირველის მიმართ, ხოლო მეორე მხრივ, 

განსხვავებულია. ნიშნის ეს მეორე კლასიფიკაცია გულისხმობს მეტაფორულ პროცესს 

და ეხება კოდს, სისტემის მნიშვნელობას: პარადიგმებს. ლეფებვრე ამ განზომილებას 

ეძახის პარადიგმულ განზომილებას.  

და ბოლოს, ლეფებვრე ამ ორ განზომილებას უმატებს მესამეს, სიმბოლურ 

განზომილებას. როგორც თვითონ აღიარებს, სიმბოლოების კონცეფცია 

დამაბნეველია, რადგან მას სხვადასხვა მნიშვნელობა შეიძლება მიენიჭოს. ერთი 

მხრივ, ის აღნიშნავს მათემატიკის ფორმალურ ნიშანს; მეორე მხრივ მან შეიძლება 

აღნიშნოს იმიჯები, ემოციები, ეფექტურობა და კონოტაციები. ლეფებვრე სიმბოლოს 

ზუსტად ამ მეორე განმარტებით იყენებს: მისი ორაზროვნება, ჩანაცვლების 

შესაძლებლობა  და სირთულე განუყოფელია ცოცხალ ენასთან. თვით ფილოსოფიაც 

არ იყო წარმატებული სურათების და სიმბოლოების, შესაბამისად პოეზიის 

გადმოცემაში, მიუხედავდ იმისა, რომ ეს მისი ვალია. ამდენად, ფილოსოფიის 

გათვალისწინებითაც კი არსებობს ორაზროვნება და გაუგებრობა - „ბედნიერი 

გაურკვევლობა და მოსალოდნელი გაუგებრობა.“ მასწავლებლის მიერ მოსწავლეების 

მიმართ ქადაგება ხდება ამ ორაზროვნების და გაუგებრობის საფუძველზე: სიტყვებს 

სიმბოლოებსა და სურათებთან მიმართებაში უპირატესობა ეძლევა, რაც აძლევს 

კონცეფციებს ძალას.“xxxi 

აქედან გამომდიანრე, ლეფებვრე არავითარ შემთხვევაშია aრ ვარდება 

მისტიციზმში და ირაციონალობაში. საპირისპიროდ, მას უნდა გამოიკვლიოს 

ინსტიქტიურობა, ემოციონალურობა და „ირაციონალურობა“ როგორც სოციალური 

ფაქტი.  მხოლოდ ამ გაგებით იყენებს ის სიმბოლოებს: მათი  ადამიანებისთვის და 

საზოგადოებისთვის მნიშვნელობის გამო. ამიტომ, სიმბოლოები შედის სოციალურ 

სტრუქტურებსა და იდეოლოგიებში და ემსახურება ალეგორიებსა და ფეტიშს.  ის 

წარმოადგენს სოციალური წარმოსახვის საფუძველს, რომელიც განსხვავდება 

ინდივიდუალური წარმოდგენებისგან. შესაბამისად, აარსებობს მკვეთრი განსხვავება 

წარმოსახვის ფილოსოფიურ ფუნქციასა და სიმბოლოს სოციალურ ფუნქციას შორის. 

ლეფებვრესთვის სიმბოლოების უსასრულება გადამწყვეტია. შესაბამისად, მათი 

ფორმალიზება შეუძლებელია.xxxii  

 

ენა და სივრცე 

ამ სქემის და სივრცის კავშირი ცხადია. ამდენად ლეფებვრე პოსტულირებს, რომ 

სივრცეში საქმიანობა ქმნის სისტემას, რომელიც გარკვეულად შეესაბამება სიტყვების 

სისტემას.xxxiii ამ თვალსაზრისით სივრცითი წარმოების სამგანზომილებიანი ანალიზი 

შემდეგგნაირად ჩანს:  
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 სივრცითი პრაქტიკა: ეს კონცეფცია განსაზღვრავს სოციალური აქტივობისა და 

ურთიერთქმედების მატერიალურ განზომილებას. სივრცითი კლასიფიკაცია 

ნიშნავს აქტივობების ერთდროულობაზე აქცენტირებას. სივრცითი პრაქტიკა, 

ენაში სინტაგმატური განზომილების ანალოგიურად, აღნიშნავს აქტივობებს 

შორის კავშირს და ურთიერთქმედებას. კონკრეტულად, შეიძლება ვიფიქროთ 

ქსელების ურთიერთობის და კავშირის შესახებ, რადგან ისინი წარმოიქმნებიან 

ყოველდღიური ცხოვრების (მაგალითად ყოველდღიური კავშირი 

საცხოვრებელ და სამუშაო ადგილებს შორის) ან წარმოების პროცესის დროს 

(წარმოების და გაცვლის ურთიერთობა).  

 სივრცის წარმომადგენლობა: სივრცის წარმომადგენლობა გვაძლევს სურათს, 

ანუ ასახავს სივრცეს. ენის პარადიგმული განზომილების ანალოგიურად, 

სივრცის ერთი წარმოდგენა შეიძლება ჩანაცვლდეს მეორეთი, რომელიც 

გარკვეული თვალსაზრისით გვაჩვენებს მსგავსებას, ხოლო სხვა 

თვალსაზრისით – განასხვავებს მათ. სივრცის წარმომადგენლობა წარმოიქმნება 

დისკურსის, სიტყვის დონეზე, შესაბამისად მოიცავს განმარტებებს, აღწერას და 

განსაკუთრებით სივრცის (მეცნიერულ) თეორიებს. უფრო მეტი, ლეფებვრე 

რუკებს და გეგმებს, სურათებით გადმოცემულ ინფორმაციას და ნიშნებს 

აღიქვამს სივრცის წარმომადგენლებად. ამ წარმომადგენლების შემქმნელები 

სპეციალური დისციპლინებია, არქიტექტურა, დაგეგმარება, მაგრამ ასევე 

სოციალური მეცნიერებები (აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გეოგრაფია). 

 წარმომადგენლობის სივრცე: სივრცის წარმოების მესამე განზომილება, 

ლეფებვრეს ტერმინოლოგიით, სივრცის წარმომადგენლობის ინვერსიაა.xxxiv ეს 

სივრცის სიმბოლურ განზომილებას ეხება. მასზე დაყრდნობით, 

წარმომადგენლობის სივრცე არ ეხება თვით სივრცეს, არამედ ეხება რაღაც 

სხვას: ღვთაებრივ ძალას, ლოგოებს, სახელმწიფოს, მამაკაცურ ან ქალურ 

პრინციპებს და ა.შ. სივრცის წარმოების ეს განზომილება გულისხმობს 

აღნიშვნის (signification) პროცესს, რომელიც საკუთარ თავს აკავშირებს 

(მატერიალურ) სიმბოლოსთან.  სივრცის სიმბოლოებად შეიძლება აღებულ 

იქნეს არტეფაქტები, როგორიცაა ხეები ან ცნობილი ტოპოგრაფიული 

ფორმირებები; ან - ნივთები, შენობები, ძეგლები; შეიძლება იყოს მათი 

კომბინაცია, მაგალითად „ლანდშაფტები“. 

ამ სქემის მიხედვით, (სოციალური) სივრცე  შეიძლება გავაანალიზოთ ამ სამი 

განზომილების განხრით. პირველ რიგში, სოციალური სფერო სივრცითი პრაქტიკის 

განზომილებაშია, როგორც აქტივობების და ურთიერთქმედების დამაკავშირებელი 

ჯაჭვი, რომლებიც თავის მხრივ დაფუძნებულია დეტერმინირებულ მატერიალურ 

საფუძველზე (მორფოლოგია, სამშენებლო გარემო). მეორე რიგში, ეს სივრცითი 

პრაქტიკა ლინგვისტიკურად შეიძლება იქნას განსაზღვრული და შემოსაზღვრული, 

როგორც სივრცე, შედეგად იგი წარმოადგენს სივრცის წარმომადგენლობას. ეს 

წარმომადგენლობა ემსახურება საორგანიზაციო სქემას ან მოქმედების გეგმას 
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კომუნიკაციისთვის, რომელიც იძლევა სივრცითი ორიენტაციის საშუალებას და ამით, 

ამავდროულად, განსაზღვრავს საქმიანობას. მესამე რიგში, მასალა რომელიც მიწაზეა 

განთავსებული, შეიძლება იქცეს მნიშვნელობის გადმოცემის ძრავად. ამ გზით 

ვითარდება  სივრცითი სიმბოლიზმი, რომელიცა გამოხატავს სოციალურ ნორმებს, 

ღირებულებებს და გამოცდილებას.  

 

ფენომენოლოგია 

 თუ ლეფებვრეს თეორიას განვიხილავთ როგორც სივრცის წარმოების თეორიის 

ერთ წყაროს, მაშინ მეორე წყარო შეიძლება მოვიძიოთ ფენომენოლოგიაში. 

ფენომენოლოგიური მიკუთვნება ასევე ნათელი ხდება თუ განვიხილავთ ძირითად 

პრინციპებს: აღქმულს, ჩაფიქრებულს, განვლილს/გამოცდილს.  

აღქმა ფენომენოლოგიის ცენტრალური კონცეფციაა. როგორ აღიქვამს სუბიექტი 

სურათს, პეიზაჟს, ძეგლს? როგორც ჩანს აღქმა დამოკიდებულია სუბიექტზე, გლეხი 

ვერ ხედავს „მის კუთვნილ“ პეიზაჟს ისევე, როგორც ქალაქის მაცხოვრებელი, 

რომელიც უბრალოდ ამ ადგილას სეირნობს.xxxv მიუხედავად ამისა ლეფებვრეს 

დამოკიდებულება აღქმის ფენომენოლოგიური ვერსიის მიმართ სკეპტიკურია. აქედან 

გამომდიანრე, იგი აერთიანებს მას სოციალური პრაქტიკის კონცეფციასთან, რათა 

გვაჩვენოს, რომ აღქმა არა მხოლოდ გონებაში ხდება, არამედ ეფუძნება კონკრეტულ 

წარმოებულ მატერიალობას.xxxvi  

 განვლილის/ნაცხოვრების (le vécu) კონცეფცია ასევე ეფუძვნება 

ფენომენოლოგიურ თვალსაზრისს. ლეფებვრეს აზრით, გამოცდილება არ შეიძლება 

გააზრებული იქნას ისტორიულად ჩაფიქრებულის გარეშე. მისი თქმით, ამ ორი 

ტერმინის განცალკევება პირველად დასავლურ ფილოსოფიაში მოხდა. ასე გაჩნდა 

წინააღმდეგობა ცხოვრებასა და ფიქრს, „vécu”–ს და „conçu“–ს შორის. რობ შილდსი 

ყოველგვარი მითითების გარეშე ამტკიცებს რომ, ლეფებვრემ „ცენტრალური 

დუალიზმი“ გამოცდილებასა და ჩაფიქრებულს შორის, ნიცშესა და სპინოზასგან 

შეითვისა.xxxvii თუმცა თვით ლეფებვრე გამოცდილების კონცეფციას ფენომენოლოგიას 

და ეგზისტენციალიზმს უკავშირებს, განსაკუთრებით კი - ჟან პოლ სარტირს. 

მეტაფილოსოფიაში ის განვლილის/გამოცდილის განსაზღვრავს როგორც 

ფილოსოფიურ ტერმინს ყოველდღიურობისთვის (la quotidienneté).xxxviii 

ცხოვრებასა და სივრცეს შორის კავშირის დამყარებაც, და შესაბამისად, 

საცხოვრებელი სივრცის კონცეფციაც არ შექმნილა ლეფებვრეს მიერ. საცხოვრებელი 

სივრცის პრობლემები პირველად განხილული იქნა 1930–იან წლებში; ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ფსიქიატრიულ ანომალიებზე დაკვირვება, ჰიპნოზის  

და ფსიქოდელური პრეპარატების გამოყენებით.xxxix  
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მიუხედავად ამისა, აღწერითი ფენომენოლოგია ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო 

ლეფებვრესთვის. 1945 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში  „აღქმის ფენომენოლოგია“xl 

მორის მერლო–პონტიმ განავითარა თეორია, რომელიც ეყრდნობოდა ძირითად 

ცნებებს: „სივრცე“, „დრო“ და „ საცხოვრებელი სამყარო“ (monde vécu). აქ უკვე 

გამოთქმულია განსხვავება რეალურ საცხოვრებელ სამყაროსა და ჩაფიქრებულ 

სამყაროს შორის; ასევე აზრი რომ, ერთი მხრივ, მეცნიერება ეხება გამოცდილებას 

სამყაროს შესახებ (და ამიტომ საცხოვრებელ სამყაროს) რომლის გარეშეც მეცნიერულ 

სიმბოლოებს აზრი დაეკარგებოდა, მეორე მხრივ მეცნიერება განსაზღვრავს აღქმულ 

სამყაროს. შესაბამისად, მერლო–პონტი ანსხვავებს ფიზიკურ სივრცეს, 

კონცეპტუალურად გააზრებულ გეომეტრიულ ფართს, რომელიც შექმნილია აღქმით,  

და ბოლოს საცხოვრებელ ფართს (espace vécu): მითიური სივრცე, ფართი 

ოცნებისათვის, შიზოფრენიისა და ხელოვნებისთვის. ეს სივრცე ეფუძნება ობიექტის 

ურთიერთობას მის სამყაროსთან, და განხორციელებულია ამ პიროვნების 

რეალობაში.xli 

მიუხედავად ამისა, ლეფებვრეს თეორია ბევრად უფრო დასაბუთებულია 

ჰეიდეგერის და ბაშლარის მიერ,  რომელებიც ხაზს უსვამენ მის აზრს ცხოვრების 

შესახებ. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გასტონ ბაშლარის 

ნამუშევარს, სივრცის პოეზიას, რომელიც საცხოვრებელი სივრცის კლასიკური 

ფენომენოლოგიური ანალიზია და გამოცემულია 1957 წელს. ამ ნაშრომში ბაშლარი 

ახორციელებს წარმოსახვის ფენომენოლოგიის პროექტს, რომელიც დაფუძვნებულია 

„ბედნიერი სივრცის“ პოეტურ გამოსახულებებზე ლიტერატურაში.xlii ნაშრომი ასახავს 

მოსაზრებებს, რომელიც უკვე გამოყენებულია ლეფებვრეს სამგანზომილებიანი 

სივრცის კონცეფციაში. „ბედნიერი სივრცის“ ეს სურათები ცდილობს ასახოს 

ადამიანთა ღირებულებები და მათი სურვილი „დაეუფლონ სივრცეს“ (espaces de 

possession). ბაშლარი აქ გულისხმობს იმ სივრცეს, რომელიც დაცულია გარეშე 

მტრული ძალებისაგან, საყვარელ სივრცეს, ან განდიდებულ ფართს. „მის დამცავ 

ღირებულებასთან ერთად, რომელიც შეიძლება პოზიტიური იყოს, ასევე არსებობს 

გამოგონილი ღირებულებები, რომლებიც მალე დომინანტური ხდება. სივრცე 

რომელსაც უკვე დაეუფლა ფანტაზია, ვერ დარჩება ინდიფერენტულ სივრცედ 

მაძიებლის შეფასებაში. აქ უკვე ნაცხოვრია, არა დადებითი განხრით, არამედ 

მიუკერძოებელ ფანტაზიაში.“xliii ამრიგად, აქ ჩანს პირველი განსხვავება სივრცის 

„რეალურ“ (ან მატერიალურ) ასპექტსა და განვლილ/ნაცხოვრებ ასპექტს შორის, 

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ასპექტი შეიძლება ერთსა და იმავე „სივრცეს“ 

ეხებოდეს. ბედნიერი სივრცე არა მხოლოდ წარმოსახვითი ან ნაცხოვრებია, არამედ 

მას აქვს რეალური დამცავი ღირებულება. ამიტომ ის ასევე შეესაბამება სივრცის 

პრაქტიკას. 

სივრცის მესამე ასპექტი ასევე წარმოდგენილია ბაშლარის ნაშრომში და 

მკაფიოდაა გამიჯნული წარმოდგენილი სივრცისგან.  ფარულის ესთეტიკურ 
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კონტექსტში, რომელიც ეხება ყუთებს, კარადებს და უჯრებს, ბაშლარი წერს: 

„ცარიელი უჯრა წარმოუდგენელია. მასზე მხოლოდ ფიქრი შეიძლება. ხოლო 

ჩვენთვის, რომლებმაც უნდა აღვწეროთ ის, რასაც წარმოვიდგენთ სანამ მასზე რამე 

გვეცოდინება, რაზეც ვოცნებობთ სანამ შეგვეძლება გადამოწმება, ყველა კარადა 

სავსეა.“xliv ლეფებვრეს მომდევნო პასაჟი, ჩაფიქრებული როგორც კრიტიკა, იკითხება 

როგორც გაგრძელება: „ცარიელი ადგილი სოციალური და მენტალური სიცარიელის 

განხრით, რომელიც ხელს უწყობს ჯერ კიდევ არასოციალური სფეროს 

საზოგადოებრივად გადაქცევას, ფაქტობრივად სივრცის წარმომადგენლობაა.“xlv   

ამრიგად, გამოვლინდა თეორიის მეორე ცენტრალური ათვლის წერტილი: 

(ფრანგული) ფენომენოლოგია. მიუხედავად ამისა, ამ მოსაზრებას საკმაოდ 

კრიტიკულად უდგება ლეფებვრე. მისი აზრით, ეს არის მიდგომა რომელზეც ჯერ 

კიდევ მძლავრი გავლენა აქვს დეკარტის მიერ სუბიექტის და ობიექტის გაყოფას. 

შესაბამისად, ის აკრიტიკებს ჰასერლს, ფენომენოლოგიის დამფუძნებელს, ისევე 

როგორც მის მოსწავლე მერლო–პონტის, უმთავრესად იმიტომ რომ, ისინი კვლავ 

იყენებენ სუბიექტივიზმს საკუთარი თეორიის ცენტრალურ ამომავალ წერტილად, და 

ვერ ძლევენ იდეალიზმს.xlvi  ლეფებვრეს მიზანი, ასე ვთქვად, ფენომენოლოგიის 

მატერიალური ვერსიაა – პროექტი, რომლის განხორციელება მერლო–პონტისაც 

უნდოდა, თუმცა უშედეგოდ.  

 

ადამიანის დიალექტიკური სამება 

ლეფებვრე აღნიშნავს სივრცის წარმოების სამი განზომილების 

ფენომენოლოგიურ წვდომილებას სამი კონცეფციით: აღქმული (perçu), ჩაფიქრებული 

(conçu) და ნაცხოვრები (vécu). ეს სამება ერთდროულად ინდივიდუალურიცაა და 

სოციალურიც;  ის არა მხოლოდ პიროვნების თვითპროდუქტიულობის შესაბამისია, 

არამედ საზოგადოების თვითპროდუქტიულობის შესაბამისიც. სამივე ეს ცნება 

აღნიშნავს აქტიურ, და ამავდროულად, ინდივიდუალურ და სოციალურ პროცესებს.  

 აღქმული სივრცე: სივრცეს აქვს აღქმითი ასპექტი, რომელიც შეიძლება 

მოხელთებულ იქნეს შეგრძნებებით. ეს აღქმა შეესაბამება სოციალური 

პრაქტიკის ყველა განუყოფელ კომპონენტს. ის მოიცავს ყველაფერს, რასაც 

თავად შეგრძნებები წრამოადგენს. არა მარტო დანახვას, არამედ სუნს, 

სმენას, შეხებას, დეგუსტაციას. სივრცის ეს გრძნობით აღქმადი ასპექტი 

პირდაპირ ეხება იმ „ელემენტების“ მატერიალურობას რისგანაც შედგება 

„სივრცე“.  

 ჩაფიქრებული სივრცე: სივრცე არ შეიძლება იქნეს აღქმული, თუ ის 

თავდაპირველად არ იქნა წრმოდგენილი აზროვნებაში. ელემენტების 

გააზრება და მათი გაერთიანება იმ „მთლიანობის“ ფორმირებისთვის. რაც 
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შემდეგ მიჩნეულია ან აღნიშნულია როგორც სივრცე, გულისხმობს 

აზროვნების აქტს, რომელიც დაკავშირებულია ცოდნის წარმოებასთან.  

 ნაცხოვრები სივრცე: სივრცის წარმოების მესამე განზომილება სივრცეში 

ცხოვრების გამოცდილებაა. ეს განზომილება აღნიშნავს ადამიანების 

ყოველდღიური ცხოვრებით დანახულ სამყაროს. ამ თვალსაზრისით 

ლეფებვრე ცალსახაა: გამოცდილება, პრაქტიკული გამოცდილება არ 

დაუშვებს ამოიწუროს თეორიული ანალიზის მეშვეობით. ყოველთვის 

რჩება ზედმეტი, გამოუხატავი, გაუანალიზებელი, მაგრამ ყველაზე 

ღირებული ნაშთი, რომლის გამოხატვა მხოლოდ მხატვრული 

საშუალებითაა შესაძლებელი.   

 

ფენომენოლოგიური პერსპექტივით განხილული სივრცის წარმოება, ეყრდნობა 

სამ განზომილებას, რომლებიც იდენტიფიცირებადია ყველა სოციალურ პროცესში. 

ლეფებვრე ამის დემონსტრირებას გაცვლის მაგალითით აკეთებს. გაცვლა, როგორც 

ისტორიული საწყისი წერტილი სასაქონლო საზოგადოებისთვის არ არის 

შეზღუდული მხოლოდ ფიზიკური ობიექტების გაცვლით. იგი ასევე მოითხოვს 

კომუნიკაციას, დაპირისპირებას, შედარებას და, აქედან გამომდინარე, ენას და 

დისკურსს, ნიშნებს და ნიშნების მიმოცვლას, მენტალურ გაცვლას; ასე რომ, 

მატერიალური გაცვლა ყველგან ხდება. მიმოცვლის ურთიერთობა ასევე შეიცავს 

აფექტურ ასპექტს - გრძნობების და განცდების გაცვლა, რომელიც ამ ურთიერთობაში 

მონაწილეობს.xlvii  

 

სოციალური რეალობის სივრცით–დროითი განზომილებები 

ახლა ნათელია ლეფებვრეს სივრცის წარმოების ფუნდამენტური პრინციპები. რა 

არის სივრცე? ლეფევრს ესმის ის როგორც წარმოების პროცესი, რომელიც ხდება სამი 

განზომილების დიალექტიკურად დაკავშირების განხრით. ის ამ განზომილებებს ორი 

გზით განსაზღვრავს: ერთი მხრივ, ის იყენებს სამ კონცეფციას, „სივრცითი პრაქტიკა“, 

„სივრცის წარმომადგენლობა“ და „წარმომადგენლობის სივრცე“, რომლებიც 

ჩართულია მის ენის სამგანზომილებიან თეორიაში. მისი ენის თეორია ერთი მხრივ 

შედგება, ამ სამგანზომილებიანი დიალექტიკური კონსტრუქციით, და მეორე მხრივ, 

სიმბოლური განზომილებით, რომელიც ნიცშეზეა „ორიენტირებული“. თუმცა, 

სივრცის წარმოების თეორია  ენის თეორიასთან შედარებით წინგადადგმული 

ნაბიჯია. ის ცდილობს მოიცვას მთლიანი სოციალური პრაქტიკა, და არა მხოლოდ ამ 

პრაქტიკის ერთი რომელიმე ასპექტი. ამგვარად, ის როგორც სივრცის ყველა თეორია 

მიმართულია უმნიშვნელოვანესი მომენტისკენ: სოციალური პრაქტიკის 

მატერიალურობის და მასში ადამიანის ცენტრალური როლისკენ.  
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შემდეგ ლეფებვრე მიდის ცნებების მეორე ჯგუფისკენ: „აღქმული“ 

„ჩაფიქრებული“ და “ნაცხოვრები“. როგორც ნაჩვენებია, ეს კონცეფციები ფრანგული 

ფენომენოლოგიიდანაა აღებული, განსაკუთრებით ბუშარის და მარლო–პონტის 

ნაშრომებიდან. თუმცა ამ მიდგომებისთვის, ლეფებვრე ცდილობს შეინარჩუნოს 

საკუთარი დიალექტურ-მატერიალისტური თვალსაზრისი. ამ გზით 

ეპისტომოლოგიური პერსპექტივა სუბიექტიდან რომელიც, ფიქრობს, მოქმედებს და 

იღებს გამოცდილებას გადადის აზროვნების, მოქმედების და გამოცდილების მიღების 

სოციალური წარმოებისკენ.  

ამ ფენომენოლოგოური მიდგომის სივრცის წარმოების თეორიისკენ 

მიმართვიდან გამომდინარეობს დასკვნა: სოციალური სივრცე შეიცავს არა მარტო 

მატერიალურობას, არამედ აზრის  კონცეფციას  გამოცდილების განცდას. 

მატერიალურობა ან მატერიალური პრაქტიკა არ არსებობს აზრის, რომელიც მას 

წარმოადგენს, და გამოცდილების ელემენტის გარეშე, ეს ის გრძნობებია რომლებიც 

ინვესტირებულია ამ მატერიალურობაში. მხოლოდ აზრი უბრალოდ ფიქციაა; ის 

გამომდინარეობს სამყაროდან, ყოფნიდან, როგორც მატერიალურიდან, ასევე 

ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან. და მხოლოდ „გამოცდილება“ ბოლო ანალიზში 

სუფთა წყლის მისტიკაა: რეალური–სოციალური განხრით, სხეულის (რომელზეც ის 

უნდა იყოს დაფუძნებული) და აზრის (რომლითაც ის უნდა იყოს გამოხატული) 

გარეშე ის არ არსებობს. სივრცის წარმოების ეს სამი ურთიერთგამომრიცხავი 

განზომილება შეადგენს ერთიანობას.  მას სამმაგი განსაზღვრა აქვს: სივრცე იქმნება 

მხოლოდ სამივე მათგანის ურთიერთქმედებისას.  

სივრცის წარმოების თეორია ავლენს წარმოების სამ ძირითად მომენტს: 

პირველი, მატერიალური წრამოება; მეორე, ცოდნის წარმოება; და მესამე, 

მნიშვნელობის წარმოება. ეს ცხადყოფს რომ, ლეფებვრეს თეორიის ობიექტი არ არის 

„თავად სივრცე“, არც ობიექტების (მასალა) და სივრცეში ხარვეზების რიგი. სივრცე 

უნდა იქნას გაგებული, როგორც ურთიერთობების რთული ქსელი, რომლებიც 

მუდმივად წარმოიქმნება და მრავლდება. შესაბამისად, ანალიზის ობიექტი 

წარმოების აქტიური პროცესებია, რომლებიც დროთა განმავლობაში იკავებს ადგილს.  

 

დიალექტიკური გაუგებრობები 

სივრცის წარმოების ეს შინაარსობრივი რეკონსტრუქცია ცხადად გვაჩვენებს, თუ 

რამხელა გავლენა აქვს ზოგიერთ თანამედროვე ინტერპრეტაციას და როგორ შეუძლია 

მათ,  განმარტების ნაცვლად, ხელი შეუწყონ გაუგებრობის გამძაფრებას. 

თვით დევიდ ჰარვისაც, რომელმაც შემოქმედებითად შეითვისა ლეფებვრეს 

ბევრი კონცეფცია, ჰქონდა პრობლემები სამგანზომილებიანი თეორიის მიმართებით. 

ამ კითხვას მან მოკლედ უპასუხა: „მაგრამ იმის მტკიცება, რომ გამოცდილების, 
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აღქმულის  და წარმუსახულს შორის ურთიერთკავშირი დიალექტიკურად უფრო 

ადვილად ასახსნელია ვიდრე კაზუალურად, ბევრ ბუნდოვანებას ტოვებს.“xlviii 

მიუხედვად ჰარვის შემდგომი ცვლილებებისა (იხილეთ თავი პირველი), ლეფებვრეს 

სამგანზომილებიანი თეორიის მიმართ ეს სკეპტიციზმი აღსანიშნავია. თუმცა, ეს 

დიალექტიკური თეორია დაეხმარა ლეფერვს დაეძლია და გადაელახა მარქსიზმის და 

კლასიკური პოლიტიკური თეორიის ვიწრო საზღვრები და შეზღუდვები. ამან აიძულა 

ჰარვი დეტალურად განეხილა საკუთარი თეორიული მცნებების ძირითადი 

წინაპირობები. ლეფებვრეს ანალიზზე დაყრდნობით, ეს კითხვა აჩენს ფართო გამყოფ 

ხაზს სივრცის წარმოებასა და „სივრცის პოლიტიკურ ეკონომიას“ შორის, რომელიც 

შემდგომში ჰარვიმ მნიშვნელოვნად განავითარა.xlix  

ძირითადი პრობლემები ასახულია ედუარდ სოიას ინტერპრეტაციაში, რომლსაც 

დიდი გავლენა აქვს როგორც გეოგრაფიის სფეროს საზღვრებში, ასვე ამ საზღვრებს 

გარეთ.l ლეფებვრეს თეორიის ამ პოსტმოდერნისტული ინტერპრეტაციის ძირითადი 

პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ის აშენებს, დამოუკიდებელ სივრცეს, სამი 

განზომილების ან სივრცის წარმოების მომენტების საზღვრებს გარეთ. სოია 

პოსტულირებს სამი განზომილების ავტონომიურ არსებობას: პირველი - ფიზიკური 

სივრცე, მეორე - მენტალური სივრცე, და მესამე - სოციალური სივრცე. ის ხედავს 

სოციალური სივრცის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. მას ესმის, რომ ეს არის 

ყოვლისმომცველი სივრცე,  რომლის მეშვეობითაც ერთდროულად ყველა დანარჩენი 

სივრცე შეიძლება იქნას მიღწეული, გააზრებული და ტრანსფორმირებული.li მისი 

სამგანზომილებიანი სქემის შესაბამისად, სოია ასევე ასხვავებს კონკრეტულ სივრცულ 

„ეპისტემოლოგიებს“, რომლებიც შესაბამისად განეკუთვნებიან პირველი, მეორე და 

მესამე სახის სივრცეებს. პოსტმეტროპოლისში (Postmetropolis) ის ამ განსხვავებებს 

იყენებს ურბანული კვლევის მიდგომების განსასხვავებლად სამ ძირითად ჯგუფში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონცეფცია საინტერესოდ შეძლება მოგვეჩვენოს, ამ 

მიდგომას ლეფებვრეს თეორიასთან ბევრი საერთო არ აქვს. ლეფებვრეს თანახმად, არ 

შეიძლება არსებობდეს მესამე სივრცე, არც პირველი და არც მეორე. როგორც აქამდეა 

ნაჩვენები, ლეფებვრე არასდროს განიხილავდა სამ დამოუკიდებელ სივრცეს, მისთვის 

სივრცეები დიალექტიკურად ურთიერთდაკავშირებული წარმოების პროცესებია. 

მიუხედავად იმისა, რომ სოია არაერთხელ ციტირებს ლეფევრს, მისი სივრცის 

თეორია ფუნდამენტურად განსხვავდება ლეფებვრეს თეორიისგან.   

 თუმცა, მხოლოდ სოიას არ უჭირს ლეფებვრეს დიალექტიკის გაგება. რობ 

შილდსი, რომელმაც პირველმა წარმოადგინა ლეფებვრეს სამუშაო ინგლისურ ენაზე,  

ასევე ხვდება პრობლემებს ლეფებვრეს დიალექტიკასთან მიმართებაში. მის 

ინტერპრეტაციაში, რომელზეც ნაწილობრივ გავლენა სოიამაც მოახდინა, შილდსი 

ამბობს რომ ლეფევრმა ბოლომდე არ ამოწურა „სივრცითი დიალექტიკის“ 

მნიშვნელობის ახსნა.lii იგი ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ამტკიცებს რომ, 

ლეფებვრეს დიალექტიკის „ჩვეულებრივი ინტერპრეტაცია“ არის თეზისი ორი 
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ანტითეზით: თეზისი არის „ყოველდღიური საქმიანობა და შემეცნება“, პირველი 

ანთითეზაა „ანალიტიკური თეორია და ინსტიტუტები“, ხოლო მეორე ანტითეზა - 

„სრულად ნაცხოვრები მომენტები“. თუმცა, თავად შილდს ასეთი ახსნა გაუგებრად 

მიაჩნია და ცდილობს ლეფებვრეს დიალექტიკა გადათარგმნოს კლასიკური 

ჰეგელიანური დამტკიცების, უარყოფის, და უარყოფილის უარყოფის სქემისკენ. ამ 

სქემის დასამთავრებლად შილდსი პოულობს მეოთხე კონცეფციას, რომელსაც ასახავს 

ტერმინით „გასივრცოება“ (the spatialisation).  ლეფებვრეს დიალექტიკათან ბრძოლა 

შილდსის შემთხვევაში სრული დაბნეულობით სრულდება.  

თვით სტიუარტ ელდენიც მნიშვნელოვან სირთულეებს წააწყდა ლეფებვრეს 

დიალექტიკის განხრით.liii სოიას და შილდის კრიტიკაში იგი სწორედ აღნიშნავს, რომ 

ლეფებვრეს კონცეფცია არც დიალექტიკურ აზროვნებას ცვლის და არც სივრცის 

მნიშვნელობის გაზრდას ახდენს დიალექტიკაში. ის უკავშრებს „ლეფებვრეს 

პრობლემებს დიალექტიკურ მატერიალიზმთან, ისტორიული ცვლილების 

სწორხაზოვანი თეოლოგიური სურათით ასახვას.“ აქედან გამომდინარე, იგი ამბობს, 

რომ ლეფებვრეს აზრით „მესამე ტერმინი არ არის დიალექტიკის შედეგი ... ის 

არსებობს მაგრამ აღარ არის კულმინაცია.“liv ამიტომ დიალექტიკა არ არის უბრალოდ 

ორი კონფლიქტური ტერმინის მოგვარება, არამედ სამ მიმართულებიანი პროცესი, 

სადაც სინთეზს შეუძლია რეაგირება მოახდინოს პირველ ორ ტერმინზე. დიახ, 

საეჭვოა შეიძლება თუ არა ასეთი კონსტრუქცია ავხსნათ დიალექტიკით, რადგან 

დიალექტიკური აზროვნება ფუნდამენტალურად ეფუძნება წინააღმდეგობების 

დინამიკას და არ არის შეზღუდული ელემენტების ურთიერთკავშირით. შესაბამისად, 

ელდენი ამტკიცებს რომ ლეფებვრეს dépassement (ფრანგული ტერმინი 

გარდაქმნისთვის) უფრო ნიცშეს Überwinden (დაძლევა) თარგმანია, ვიდრე 

ჰეგელიანების ან მარქსისტების Aufhebung–ის (გაუქმება და შენარჩუნება).lv თუმცა, 

როგორც მე უკვე ვცადე მეჩვენებინა, ეს ინტერპრეტაცია არ შეიძება მხარდაჭერილი 

იქნას ლეფებვრეს ნაშრომით. ამდენად ელდენის ექსპოზიციაც ვერ ახერხებს 

შეამციროს დაბნეულობა, რომელიც ლეფებვრეს დიალექტიკამ გამოიწვია.  

 

სამომავლო პერსპექტივები 

ლეფებვრეს სივრცის წარმოების თეორიის ანალიზისა და რეკონსტრუქციიდან 

გამომდინარე ძირითადი დასკვნა ასეთია: სივრცის წარმოების სამი განზომილება 

გაგებული უნდა იქნას, როგორც ფუნდამენტალურად თანაბარი. სივრცე 

ერთდროულად არის აღქმული, ჩაფიქრებული და ნაცხოვრები. არც ერთი ეს 

განზომილება არ არის მთავარი, და პრივილეგირებული. სივრცე უსასრულოა, რადგან 

იგი მუდმივად არის წარმოებული და ყოველთვის დაკავშირებულია დროსთან.  
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იმედი მაქვს, ლეფებვრეს თეორიის ინტერპრეტაციის დღევანდელი „მესამე 

ტალღა“ უკეთესად იქნება გააზრებული. ამ მხრივ, სამი ამოცანა იქნება უმთავრესი. 

პირველი, მნიშვნელოვანია ჩავწვდეთ ლეფებვრეს ეპისტემოლოგიის ძირითად 

კონსტრუქციას, რათა ემპირიული ანალიზისთვის თეორიული საფუძველი შევქმნათ. 

მეორე, მოძიებულ ინდა იქნას ლეფებვრეს თეორიის ნაყოფიერად გამოყენების 

შემთხვევები. ამ მიზნისთვის წარმოიშვა შესაფერისი შესაძლებლობები, რომლებიც 

ბოლომდე არ არის შესწავლილი. თუმცა ზოგიერთი იმედისმომცემი ანალიზი 

არსებობს.lvi მესამე, ლეფებვრეს მიდგომის უნდა გავითვალისწინოთ 

უმნიშვნელოვანესი მხარე: უნდა გავცდეთ ფილოსოფიას და თეორიას, და მივიდეთ 

პრაქტიკასა და მოქმედებასთან.      
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5. პიერ ბურდიე სოციალური ველის შესახებ 

 

ბურდიეს თანახმად, კლასიკური სოციალური თეორია ხასიათდება 

სუბიექტივისტურ და ობიექტივისტურ მიდგომებს შორის დაპირისპირებით. 

სუბიქტივისტური მიდგომა აქცენტს სვამს აგენტების ატიტუდებზე, სურვილებსა 

და შეფასებებზე და სოციალურ სამყაროს განიხილავს როგორც მათ შესაბამისად 

მოწყობილს. პირიქით, ობიექტივისტური თვალსაზრისი სოციალურ აზროვნებას 

და მოქმედებას ხსნის მატერიალური და ეკონომიკური პირობების, სოციალური 

სტრუქტურების ან კულტურული ლოგიკის თვალსაზრისით. ეს უკანასკნელნი 

განიხილება როგორც ის, რაც პრევალირებს და განსაზღვრავს აგენტების 

სიმბოლურ კონსტრუქციებს, გამოცდილებასა და მოქმედებებს.  

 

თავის ისეთ მნიშვნელოვან შრომებში როგორიცაა “პრაქტიკის თეორიის 

მონახაზი” და “პრაქტიკის ლოგიკა”, ბურდიე აკრიტიკებს როგორც 

ობიექტივიზმის ცალმხრივობას (განსაკუთრებით, ლევი-სტროსის 

სტრუქტურალიზმს), ისე სუბიექტივიზმის არაადეკვატურობას (კერძოდ, სარტრს 

და, ზოგადად, ფენომენოლოგიურ მიდგომას). ბურდიეს აზრით, სოციალური 

ცხოვრება გაგებულ უნდა იქნეს ისე, რომ კანონიერი გახადოს როგორც 

“ობიექტური” სოციალური და კულტურული სტრუქტურები, ისე ინდივიდების 

მიერ შექმნილი პრაქტიკა და გამოცდილება.  

 

საერთოდ, ბურდიე სოციალურ მეცნიერებებში ცოდნის მხოლოდ ისეთ 

გენერაციას ემხრობა, რომელიც თეორიული და ემპირიული კვლევის სინთეზს 

ახდენს.  

 

ბურდიესთვის მიუღებელია სოციალური მეცნიერის ისეთი პოზიცია, როდესაც 

ის სოციალური პროცესების ნეიტრალური, ანუ “გარედან” დამკვირვებელია. 

ასეთი ობიექტივიზმის პირობებში არ ხდება სოციალური ცხოვრების 

ადეკვატური რეპრეზენტაცია. გარედან დამკვირვებელი ქმნის რუკებს, მოდელებს 

და წესებს, რათა გაერკვეს მისთვის უცხო და უცნობი კულტურის 

თავისებურებებში. მაგრამ, ეს “ინსტრუმენტები” მკვლევრის მიერ კულტურაში 

შეტანილი და მისთვის თავს მოხვეული იარაღებია, რომლებიც კულტურის 

ნამდვილი ბუნებისაგან გვაშორებს. ბურდიე მხარს უჭერს იმას, რასაც ის 

“რეფლექსურ სოციოლოგიას” უწოდებს. ამ კონცეფციის მიხედვით, 

სოციოლოგებმა თავიანთი პოზიციის ფორმირება უნდა მოახდინონ იმ 

პრაქტიკებთან ზედმიწევნით შესაბამისობაში, რომელთა მონაწილეებსაც ისინი 

სწავლობენ. ამ შემთხვევაში, აქტორის მოქმედება და მკვლევრის მოქმედება 

ერთმანეთს ემთხვევა. ესაა დაკვირვება “შიგნიდან” და არა “გარედან”. 
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რეფლექსურმა სოციოლოგიამ უნდა მოიცვას აქტორის “ვირტუოზულობა”, ანუ 

ის, რომ აქტორებს გააჩნიათ ე.წ. “თამაშის გრძნობა”. ეს ნიშნავს, რომ აქტორები 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოქმედებენ არა აბსტრაქტული და აპრიორული 

წესების მიხედვით, არამედ იმპროვიზირებულად. ისინი ფლობენ სიტუაციაში 

მყისიერი გარკვევის და იმის არჩევის უნარს, რაც მოცემული კონტექსტისთვის 

ადეკვატურია. ამით აქტორები ვირტუოზ მოთამაშეებს ემსგავსებიან. თუმცა, 

ბურდიე ხასგასმით მიუთითებს, რომ “თამაშის გრძნობა” არ არის 

ინდივიდუალისტური. ის ჩნდება სოციალური ინტერაქციებიდან, ანუ 

განსაზღვრულია აქტორის ჯგუფში არსებობით და ჯგუფის წევრების მხრიდან 

მოქმედების განსაზღვრული მსვლელობის დადასტურებით (აღიარებით). 

ჯგუფური მოლოდინები და ნორმები (მათთან დაკავშირებულ სანქციებთან 

ერთად) ქმნის სწორედ ინდივიდისათვის სტრუქტურულ კონტექსტს. ეს 

კონტექსტი მყარი და უცვლელი კი არ არის, არამედ ფლუიდური და 

ცვალებადია. სწორედ ასეთ სტრუქტურულ გარემოში ყალიბდება ინდივიდი 

სოციალურ არსებად. ბურდიე წერს: 

 

“ის, რაც მთელ მექანიზმს ამოძრავებს, არ არის რაღაც აბსტრაქტული პრინციპი... 

და არც წესების ის წყება, რომელიც ამ პრიციპიდან გამომდინარეობს, არამედ 

პატივისცემის გრძნობა, განწყობა, რომელიც გამომუშავებულია ცხოვრების 

ადრეულ წლებში და მუდმივად მხარდაჭერილია ჯგუფის მხრიდან წესრიგის 

მოთხოვნით”.1     

 

მაშასადამე, ბურდიესთვის სტრუქტურა ჩართულია ყოველდღიურ პრაქტიკაში, 

მისი ნაწილია და მასთან ერთად “ცოცხლობს”. სწორედ ამ პოზიციიდან ახდენს 

ბურდიე სოსიურის (საერთოდ, სტრუქტურალიზმის) დებულებების კრიტიკულ 

გადასინჯვას. კერძოდ, თუ სოსიურის თეორიაში კულტურა და ენა (ლანგუე) 

წინააღმდეგობაში მოდის პრაქტიკასთან და მეტყველებასთან (პაროლე), ბურდიე 

ცდილობს ამ წინააღმდეგობის მოხსნას და ახალი მიდგომის, ე.წ. კულტურული 

პრაქტიკის განვითარებას. 

 

სოციალური ცხოვრების მიმართ რეფლექსური მიდგომა, რომლის საშუალებითაც 

ბურდიე ცდილობს გადალახოს კლასიკური სოციალური თეორიის 

წინააღმდეგობები, ეყრდნობა სამ ფუნდამენტურ ცნებას. ესენია: “ჰაბიტუსი”, 

“კაპიტალი” და “ველი”. 

 

 

 

                                                           
1
 Bourdieu, Pierre (1977): Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press; pp. 14-15. 
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1.2. ჰაბიტუსი 

 

ჰაბიტუსის ცნება ცენტრალურია ბურდიეს პრაქტიკის თეორიაში.2  ამ ცნების 

საშუალებით ბურდიე ცდილობს დაძლიოს პრაქტიკის ორი, ერთმანეთის 

საწინააღმდეგო გაგება: ერთი გაგება ეკუთვნის მეთოდოლოგიურ და 

ონტოლოგიურ ინდივიდუალიზმს (ფენომენოლოგია), რომელიც პრაქტიკას 

განიხილავს როგორც მხოლოდ მაკონსტრუირებელს. მეორე გაგება 

დაკავშირებულია სტრუქტურალიზმთან (ლევი-სტროსი) და სტრუქტურულ-

ფუნქციონალიზმთან (დიურკემი და მისი მიმდევრები), რომლის თანახმადაც 

პრაქტიკა მხოლოდ კონსტრუირებული შეიძლება იყოს. ბურდიესთვის 

სოციალური ცხოვრება (პრაქტიკა) ისეთი ინტერაქციაა სტრუქტურებს, 

განწყობებსა და მოქმედებებს შორის, რომელიც ორმხრივი კონსტრუირებით 

ხასიათდება. კერძოდ, სოციალური სტრუქტურები როგორც მოქმედების 

განმეორებადი ორიენტაციები ქმნის ამ სტრუქტურების შესახებ ემპირიულ 

(ამდენად, ლოკალურ) ცოდნას, ხოლო, ეს ცოდნა, თავის მხრივ, არის სოციალურ 

სტრუქტურათა მაკონსტრუირებელი. ამდენად, სოციალური პრაქტიკა ისეთი 

ხანიერი ორიენტაციებისაგან შედგება, რომლებიც ერთსა და იმავე დროს 

“მასტრუქტურირებელიცაა” და “სტრუქტურირებულიც”. ასეთია პრაქტიკის 

შინაარსი. ჰაბიტუსი, ბურდიეს მიხედვით, სწორედ პრაქტიკის სტრუქტურირების 

უნარია. იგი ზოგადი კოგნიტური სქემების სისტემაა. ესაა განწყობათა 

(დისპოზიციათა) სისტემა, რომელიც ობიექტურიცაა და სუბიექტურიც. ეს 

ნიშნავს, რომ იგი არსებობს მოქმედი სუბიექტის (“სელფის”) კონსტიტუციაში, 

თუმცა, ამავე დროს, ინტერსუბიექტურიცაა. ჰაბიტუსი სუბიექტის (სხეულებრივ) 

მოძრაობებს ობიექტურ სოციალურ ძალას უთავსებს. სხვანაირად ეს ნიშნავს, რომ 

სუბიექტური აქტები “დატვირთულია” ფართო სოციალური და კულტურული 

მნიშვნელობებით. ინდივიდთა მოქმედება მოწესრიგებულია იმ კულტურით, 

რომლის წევრებიც ისინი არიან. მაშასადამე, კულტურა არ შეიძლება გაგებულ 

იქნეს ვოლუნტარისტული გზით. მას გააჩნია ობიექტურობა, რომელიც 

ხელმძღვანელობს ინდივიდუალურ ცოდნას და გაგებას. ჰაბიტუსი სწორედ იმ 

კოგნიტურ სტრუქტურებს და “ცოცხალ” განწყობებს მოიცავს, რომლებიც 

ახდენენ ინდივიდის მოქმედების და სამყაროზე მისი შეხედულების 

ორგანიზებას.  

 

ჰაბიტუსი არ არის აპრიორული უნარი. ის ამოზრდილია ობიექტური სოციალურ-

ეკონომიკური პირობებიდან. უფრო ზუსტად, ჰაბიტუსის საშუალებით ინდივიდები 

ახდენენ ობიექტური სოციალური პირობების ინტერნალიზებას. ინდივიდები 

თავიანთი სოციალური პოზიციის შესაბამის სოციალურ პრაქტიკებს ასრულებენ. 

                                                           
2
 es termini burdiem klasikuri memkvidreobidan aiRo, kerZod, maqs veberisgan da 
norbert eliasisgan. 
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მაშასადამე, ჰაბიტუსი იბადება იმ სტრუქტურული სოციალურ-ეკონომიკური 

პოზიციებიდან, რომლებშიც ინდივიდები საკუთარ თავს ნახულობენ. ბურდიე წერს: 

 

“კოგნიტური სტრუქტურები, რომელთა იმპლიმენტაციასაც სოციალური აგენტები 

ახდენენ სოციალური სამყაროს შესახებ მათ პრაქტიკულ ცოდნაში, 

ინტერნალიზებული, ხორცშესხმული სოციალური სტრუქტურებია”.3 

 

თუმცა, აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ჰაბიტუსი, ბურდიეს მიხედვით, 

სოციალური პრაქტიკის რეგულაციის ერთ-ერთი სახეა, განსხვავებული ისეთი 

სახეებისაგან, როგორიცაა ექსპლიციტური ნორმები ან რაციონალური 

კალკულაცია. ჰაბიტუსის სპეციფიკა იმაშია, რომ ის პრაქტიკებს ქმნის 

არაცნობიერი, განუზრახველი გზით. ისაა მოდუს ოპერანდი (ოპერაციის 

ნაირსახეობა), რომელიც არ არის ცნობიერად მოწყობილი, სპონტანობაა _ 

ცნობიერების ან თუნდაც ნების არსებობის გარეშე. მაშასადამე, პრაქტიკა 

ჰაბიტუსის მიერ სტრუქტურირების უშუალო და გათვლილი რეზულტატი კი არ 

არის, არამედ იმპროვიზირებული პროცესის შედეგია. ჰაბიტუსს ბურდიე 

სტრუქტურირების იმპროვიზირების უნარსაც უწოდებს. იგი ფუნქციონირებს 

არაცნობიერ დონეზე. შესაბამისად, ინდივიდები რუტინულად ახდენენ 

ობიექტური პირობების ინტერნალიზებას. ამგვარი ბუნების გამო, ჰაბიტუსს 

ეკისრება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი რეგულაციური როლი იმ 

საზოგადოებებში, სადაც ცოტა რამაა კოდიფიცირებული. შესაბამისად, იგი 

ნაკლებად მნიშვნელოვანია რაციონალიზებულ, კოდიფიცირებულ, მაღალი 

ხარისხით დიფერენცირებულ საზოგადოებებში.  

 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჰაბიტუსთან დაკავშირებით ჩნდება 

კონტრარგუმენტი: თუ ის სპონტანური და არარაციონალიზებულია, მაშინ 

როგორ შეუძლია მას უხელმძღვანელოს მეცნიერულ გამოკვლევას, 

რომლისთვისაც აუცილებლად დამახასიათებელია ცნობიერი თვითმონიტორინგი 

და რაციონალური თვითანალიზი? რა ადგილი შეიძლება ჰქონდეს მეცნიერებას 

ჰაბიტუსის არაცნობიერ, ნების არმქონე სტრატეგიაში? 

 

ამ არგუმენტის საპასუხოდ, საჭიროა გაიფანტოს ერთი მნიშვნელოვანი 

გაუგებრობა: ჰაბიტუსის კვლევა იმ აზრით, რომ იგი არაცნობიერად და 

განუზრახველად აწარმოებს სოციალურ პრაქტიკებს, არ ნიშნავს იმას, რომ მისი 

ვალიდურობა შემოფარგლულია არადიფერენცირებული და 

არარაციონალიზებული სოციალური დროითა და სივრცით. არსებობს 

სპეციალიზებული პრაქტიკები, რომელთა შესრულება არ მოითხოვს ცნობიერ 

                                                           
3
 Bourdieu, Pierre (1984):Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge; p. 468. 
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გამიზნულობას და განზრახულ მოძრაობებს და რეგულირებულია 

ინტეგრირებული (ინკორპორირებული) განწყობებით. ასეთია, მაგალითად, ყველა 

ის პრაქტიკა, რომელიც დაფუძნებულია დასწავლილ სხეულებრივ მოძრაობებზე: 

მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა, მანქანის მართვა, ბეჭდვა, 

კვალიფიცირებული ხელსაქმე (მაგ., ქსოვა) და ა.შ. შესაძლებელია, ამავე წესით, 

ვისაუბროთ ისეთ პრაქტიკებზე, რომლებიც მოითხოვს სიმბოლოებით 

მანიპულაციას. მაგალითად, წერა, გეომეტრიული დასაბუთების აგება და სხვ. 

შეცდომა იქნებოდა გვეფიქრა, რომ ეს მოქმედებები სრულდება მხოლოდ 

ცნობიერად და განზრახული წესრიგით. მწერალიც და მეცნიერიც აუცილებლად 

მოიხმარენ მეტაინსტრუმენტებს: მწერალს ეხმარება რიტმისა და ფრაზეოლოგიის 

(დიქციის) “მოსმენა”, ხოლო მეცნიერს _ არგუმენტების  “შეგრძნება”. 

 

ამდენად, ჰაბიტუსი არის სტრუქტურისა და მოქმედების, საზოგადოებისა და 

ინდივიდის დინამიკური გადაკვეთა. აგენტის მოქმედება, ერთი მხრივ, 

ობიექტურად კოორდინირებული და რეგულარული წესების პროდუქტია, ხოლო, 

მეორე მხრივ, გაუცნობიერებელი და იმპროვიზირებული. 

 

ბურდიე თავისებურად სცემს პასუხს კითხვაზე: რა იგულისხმება სოციალური 

(ან სოციოლოგიური) “თეორიის” ქვეშ? ლოგიკურ ტერმინებში გამოთქმული 

პასუხი ამ კითხვაზე ასეთია: თეორია ლოგიკური ერთეულების (ცნებების, 

ცვლადების, აქსიომების, წინადადებების და სხვ.) სტრუქტურაა; ამ ერთეულებს 

ახასიათებს გარკვეული ლოგიკური თვისებები (ზოგადობა, აბსტრაქტულობა, 

სიზუსტე და სხვ.) და იმყოფებიან ერთმანეთთან გარკვეულ ლოგიკურ 

ურთიერთობაში (იგივეობა, დაპირისპირებულობა, იმპლიკაცია და ა.შ.); ამ 

ერთეულებზე შესაძლებელია გარკვეული ლოგიკური ოპერაციების (დედუქცია, 

გენერალიზაცია, კოდიფიკაცია და სხვ.) ჩატარება. ბურდიე მიიჩნევს, რომ 

თეორიის ასეთ ლოგოცენტრულ ინტერპრეტაციას არ შეუძლია ნათელყოს მისი 

პრაქტიკული მიმართულება და მწარმოებლური (გენერაციული) ძალა. თეორიის 

პრაქტიკული ეფექტურობის ნათელყოფა მხოლოდ მის სოციოლოგიურ 

ინტერპრეტაციას შეუძლია. ამ ინტერპრეტაციის თანახმად, თეორია მხოლოდ 

მაშინაა ლეგიტიმური, თუ ის იმართება პრაქტიკული და არა თეორიული 

ლოგიკით, თუ ის შედგება ინტერნალიზებული განწყობებისაგან 

(დისპოზიციებისაგან) და არა კოდიფიცირებული წინადადებებისაგან. ანუ, 

ბურდიეს მიხედვით, თეორია მხოლოდ მაშინ ხდება ღირებული, თუ ის 

გაჯერებულია (განსაზღვრულია) სოციოლოგიური ჰაბიტუსის მიერ. ნებისმიერი 

ჰაბიტუსის მსგავსად, სოციოლოგიური ჰაბიტუსი არის ხანიერი და მობილური 

განწყობების (დისპოზიციების) სისტემა, რომელიც ქმნის და არეგულირებს 

პრაქტიკათა უსასრულო ვარიაციებს. ჰაბიტუსი განსაზღვრავს იმ პრობლემებს, 
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რომლებიც წამოიჭრება, გვთავაზობს ახსნას და პრობლემების გადაწყვეტის 

ინსტრუმენტებს (კონცეპტუალურს, მეთოდოლოგიურს ან სტატისტიკურს). 

 

ამრიგად, სოციოლოგიური აღქმა შეიძლება იმართებოდეს ჰაბიტუსის 

შემადგენელი განწყობებით. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია განისაზღვროს 

განწყობათა სერია, რომლებიც მოახდენს სოციოლოგიური აღქმისა და პრაქტიკის 

სტრუქტურირებას. ანუ, ჰაბიტუსმა წარმართოს კონკრეტული სოციოლოგიური 

პრაქტიკა _ მისცეს მას მიმართულება, პრობლემატურად მიიჩნიოს ის, რაც 

სხვებს ცხადად მიაჩნიათ, სტრუქტურირებული პატერნები ჩათვალოს უწესრიგო 

ვარიაციებად, ფოკუსირება მოახდინოს ნიშნებზე, რასაც სხვები უმნიშვნელოდ 

ჩათვლიდნენ და ა.შ. 

 

თუმცა, ბურდიეს თანახმად, ეს არ ნიშნავს, რომ სოციოლოგიური სამუშაო 

იმართება ან უნდა იმართებოდეს მხოლოდ ჰაბიტუსის მიერ. უფრო პირიქით: 

ჰაბიტუსის “განუზრახველი შემოქმედებითობა” არის და უნდა ბალანსირდეს, 

გაკონტროლდეს და კორექტირდეს სხვა რეგულაციური ხერხებითა და 

მექნიზმებით. ამგვარი რეგულაცია აუცილებლად მოითხოვს ჰაბიტუსის 

ობიექტივირებული პროდუქტის არსებობას. ასეთი პროდუქტი შეიძლება იყოს 

დაწერილი, ან სხვა ხერხით ჩანიშნული ტექსტი, რომელიც ღიაა 

ინსპექციისათვის. დაწერილი პროდუქცია შესაძლებელს ხდის “დავუბრუნდეთ 

იმას, რაც უკვე ითქვა ვინმეს მიერ”, რაც, თავის მხრივ, “დისკურსის თანმდევი 

მომენტების მიმართ კონფრონტაციის შესაძლებლობას იძლევა”. ნაწერი ახდენს 

პრაქტიკის სინქრონიზირებას და, ამდენად, შესაძლებელს ხდის გაკონტროლდეს 

პრაქტიკების თანმდევი მომენტები. ამდენად, ლოგიკური კონტროლი 

ამავდროულად სოციალური კონტროლიც არის. კონტროლის შემდგომი 

გაუმჯობესება ხდება პუბლიკაციის მეშვეობით. კოდიფიცირებული, საჯარო 

ნაწერი, ბურდიეს თანახმად, სოციალური და ლოგიკური კონტროლის ეფექტური 

საშუალებაა. კოდიფიცირება ნიშნავს იმას, რომ შემოტანილ იქნეს 

“ექსპლიციტური ნორმატულობა”, “პრაქტიკული სქემა ტრანსფორმირებულ იქნეს 

ლინგვისტურ კოდად”, საგნები გახდეს “მარტივი, ნათელი და ტრანსმისიური”.4  

 

თუმცა, სოციალურ და ლოგიკურ კონტროლს თავისთავად აქვს დისპოზიციური 

(ისევე როგორც ტექნიკური და ინსტიტუციური) საფუძველი. ნაწერი (მით უფრო, 

კონდენსირებული და კოდიფიცირებული) შეადგენს თეორიების, ანუ 

“ანალიტიკური პარადიგმების” (მერტონი) შინაარსს. მათი კონტროლის 

ეფექტური განხორციელება დამოკიდებულია მეცნიერული სფეროს პატერნებზე 

                                                           
4
 Bourdieu, Pierre (1990): In Other Words: essays toward a reflexive sociology, trans. M. Adamson. Cambridge: 

Polity; Stanford: Stanford University Press; pp. 98-99. 



62 
 

(ეტალონებზე), რასაც ბურდიე “კრიტიკულ ან რეფლექსურ განწყობას” უწოდებს. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სოციოლოგიური ჰაბიტუსის სოციალური და 

ლოგიკური კონტროლი, უნდა “აიგოს” თავად ჰაბიტუსში. მეცნიერული 

ჰაბიტუსი სხვა ჰაბიტუსებისაგან განსხვავდება სწორედ რეფლექსურობით, 

შესაბამისად, რეფლექსურობაა ის, რაც განასხვავებს მეცნიერებას სხვა 

პრაქტიკებისაგან. რეფლექსურობას შეუძლია და უნდა იყოს ინკორპორირებული 

ჰაბიტუსში, დისპოზიციის ფორმაში, რათა განახორციელოს მისი საკუთარი 

პროდუქტების მონიტორინგი და ჩაწვდეს ცოდნის წარმოების საკუთარ 

პრინციპებს. ეს ნიშნავს, რომ კრიტიციზმს და ცოდნის ზრდას აქვს 

დისპოზიციური, ისევე როგორც ინსტიტუციური, საფუძველი, რაც კიდევ 

ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ ჰაბიტუსის არაცნობიერი სამუშაოს 

რეფლექსური რეგულაცია სრულდება როგორც თავად ჰაბიტუსის შემადგენელი 

ნაწილი. 

 

 

1.3. კაპიტალი 

 

“კაპიტალის” ცნება ბურდიესთან შორსაა მარქსისტული და, საერთოდ, 

ფორმალურ-ეკონომიკური გაგებისაგან. იგი აღნიშნავს ადამიანის უნარს, 

აკონტროლოს როგორც საკუთარი, ისე სხვათა მომავალი. ამ აზრით, კაპიტალი 

ძალაუფლების ფორმაა. ამავე დროს, ამ ცნებას მედიატორული ფუნქცია აქვს 

ინდივიდსა და საზოგადოებას შორის. ერთი მხრივ, სოციეტალურ დონეზე, 

საზოგადოების სტრუქტურირება ხდება კაპიტალის განსხვავებული განაწილებით. 

მეორე მხრივ, ინდივიდების დონეზე, ისინი იბრძვიან, რომ მოახდინონ 

საკუთარი კაპიტალის მაქსიმიზირება (ანუ, აგენტებს სურთ სარგებლობის 

მაქსიმიზაცია იმ სოციალური პოზიციიდან გამომდინარე, რომელიც მათ უკავიათ 

ამა თუ იმ ველში). კაპიტალი, რომლის აკუმულირებასაც ისინი ახერხებენ, 

განსაზღვრავს მათ სოციალურ ტრაექტორიას (ანუ, მათ ცხოვრებისეულ შანსებს); 

უფრო მეტიც, კაპიტალი, აგრეთვე, ახდენს კლასობრივი განსხვავებების 

რეპროდუცირებას. 

 

ბურდიე განასხვავებს სამი ტიპის კაპიტალს: სოციალურს, კულტურულს და 

ეკონომიკურს. ეკონომიკური კაპიტალი კაპიტალის ყველაზე უფრო ეფექტური 

ფორმაა. იგი, როგორც კაპიტალიზმის მახასიათებელი, შეიძლება გამოიხატოს 

ზოგადი, ანონიმური, უნივერსალური და კონვერტირებადი ფულადი ერთეულის 

სახით, რომელიც გადაეცემა ერთი თაობიდან მეორეს. ეკონომიკური კაპიტალის 

კონვერტირება უფრო ადვილად შესაძლებელია სიმბოლურ, ანუ სოციალურ და 

კულტურულ კაპიტალში. თუმცა, შესაძლებელია პირიქითაც მოხდეს, ანუ 

სიმბოლური კაპიტალი, საბოლოო ანგარიშით, ტრანსფორმირდეს ეკონომიკური 
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კაპიტალის სახით. ეკონომიკური კაპიტალის ფლობა საზოგადოებაში 

კლასობრივი განსხვავებულობის საფუძველია. ბურდიე ამ საკითხში მარქსს 

ენათესავება და ეკონომიკურ კაპიტალს კულტურისა და ისტორიის მატერიალურ 

დეტერმინანტად მიიჩნევს. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკაა 

არსებითი განმსაზღვრელი, ბურდიე მიიჩნევს, რომ ის უნდა იყოს სიმბოლურად 

გაჯერებული (შეფასებული). საქმე ისაა, რომ ეკონომიკური კაპიტალი ახდენს 

ძალაუფლებისა და სიმდიდრის ღია პრეზენტაციას და ააშკარავებს მათი 

განაწილების სუბიექტურ (თვითნებურ) ხასიათს. სიმბოლური კაპიტალის 

ფუნქციაა, რომ შენიღბოს მმართველი კლასის ეკონომიკური დომინაცია და ამით 

გამოწვეული ლეგიტიმური იერარქია. ამას ის ახერხებს იმით, რომ ახდენს 

სოციალური პოზიციის (სტატუსის) გამნიშვნელოვანებას და ნატურალიზებას. ეს 

ნიშნავს, რომ არაეკონომიკური ველები კლასობრივი ურთიერთობების 

გამოხატვას, რეპროდუცირებასა და ლეგიტიმაციას არაიდენტიფიცირების 

(მისრეცოგნიტიონ) საშუალებით ახდენს. კლასი და სტატუსი, რომელიც 

კატეგორიულად გაყო ვებერმა, ბურდიესთან ურთიერთდაკავშირებული ხდება 

(მაშასადამე, სტატუსს განსაზღვრავს სიმბოლური კაპიტალი, ხოლო კლასობივ 

კუთვნილებას _ ეკონომიკური). 

 

1.4. ველი 

 

“ველის” ცნება ბურდიესთან გულისხმობს სოციალურ პოზიციათა 

მულტიგანზომილებიან სივრცეს, რომელშიც აგენტებს განსხვავებული პოზიციები 

უკავიათ. ველი ქმნის ფართო ინსტიტუციურ გარემოს, სტრუქტურას იმ 

სოციალური ურთიერთობებისათვის, რომლებშიც ინდივიდია ჩართული. ბურდიე 

აცხადებს, რომ სოციალურ ურთიერთობათა სტრუქტურა არ არის “მიბმული” 

ველში ჩართულ ინდივიდებზე. ეს სტრუქტურა არსებობს ინდივიდებისაგან 

დამოუკიდებლად და განსაზღვრავს მათ შორის ბრძოლას. მაშასადამე, ველს აქვს 

ობიექტური სტატუსი. ბურდიე წერს: 

 

“ის, რაც არსებობს სოციალურ სამყაროში, ურთიერთობებია _ არა ინტერაქციები 

აგენტებს შორის და ინტერსუბიექტური კავშირები ინდივიდებს შორის, არამედ 

ობიექტური ურთიერთობები, რომლებიც არსებობს, როგორც მარქსი ამბობს, 

“ინდივიდუალური ცნობიერებისა და ნებისაგან დამოუკიდებლად”... 

ანალიტიკური აზრით, ველი შეიძლება განისაზღვროს როგორც პოზიციათა 

შორის ობიექტურ ურთიერთობათა ქსელი, ან კონფიგურაცია”.5   

 

                                                           
5
 Bourdieu, Pierre, and Wacquant, Loic J. D. (1992): An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press; 

p. 97 
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ჰაბიტუსი ველში თამაშობს მნიშვნელოვან როლს, რამდენადაც ეფექტურად 

აკავშირებს ინდივიდს ველში მის პოზიციასთან და უზრუნველყოფს, რომ 

ინდივიდმა, ადეკვატური მოქმედებების საშუალებით, მოახდინოს მისი 

პოზიციის კვლავწარმოება. თავის მხრივ, ეს პოზიცია განსაზღვრულია 

კაპიტალის შესაბამისი ფორმის განაწილებით. სოციალურ პოზიციათა ბუნება და 

რანჟირება იცვლება სოციალურად და ისტორიულად.    

 

ველის ცნების შემოტანით ბურდიე ცდილობს გააღრმავოს ჰაბიტუსის გაგება. ის 

აჩვენებს, თუ როგორ ხდება ველში ჯგუფების ბრძოლა უპირატესობისთვის და 

სოციალური გამორჩეულობისთვის. მაგალითად, მუშათა კლასის ეკონომიკური 

პოზიცია განაპირობებს იმას, რომ ისინი ბურჟუაზიულ ჩვეულებებს 

უპატივცემულოდ მოექცნენ. მაშასადამე, მუშათა კლასის ჰაბიტუსი 

დაკავშირებულია ველში მის ეკონომიკურ პოზიციასთან და ახდენს ინდივიდის 

მოქმედების და მისი შეხედულებების ორგანიზებას. სხვა მხრივ, მაღალი კლასის 

ჯგუფები მათ ქვემოთ მდგომებს, როგორც წესი, მიიჩნევენ უკულტურო და 

უგემონო სტატუსის მატარებლად. ამავე დროს, ვიდრე მაღალი სტატუსის მქონე 

ჯგუფები ცდილობენ გარკვეული კულტურული პრაქტიკების მონოპოლიზებას, 

დაქვემდებარებული ჯგუფები ესწრაფვიან დაეუფლონ ამ პრაქტიკებს, რათა 

დაასუსტონ მაღალი ჯგუფების სტატუსი და მათი გამორჩეულობა. მაგალითად, 

ძვირი მოდური სამკაულების შეძენას საშუალო კლასის ჯგუფების მიერ 

შეიძლება ამოძრავებდეს განზრახვა, რომ მოხდეს მათი იმიტირება მდიდრებთან 

და ცნობილებთან და, შესაბამისად, თანდათან დაიკარგოს მაღალი კლასის 

გამორჩეულობა.  

 

თითოეული ველი ნახევრად ავტონომიურია და ჰყავს საკუთარი 

მადეტერმინებელი აგენტები (მაგ., სტუდენტები, მწერლები, მეცნიერები და ა.შ.) 

და მათი ველები. მაგალითად, მეცნიერება ქმნის “ველს”, რომელიც მოიცავს 

მეცნიერთა მიერ აგებულ კონსტრუქციებს და მეცნიერული ქცევის მოტივაციებს. 

თითოეული ველი ახდენს საკუთარი ისტორიის კონდენსირებას, მოქმედებს 

საკუთარი ლოგიკით და გააჩნია კაპიტალის საკუთარი ფორმები. თუმცა, 

როგორც აღინიშნა, ველები არ არიან ურთიერთშეუღწევადი. კაპიტალი, 

რომელიც დაგროვილია ერთ ველში, შეიძლება გადავიდეს (ტრანსფერირდეს) 

მეორეში. მეტიც, ცალკეული ველი ჩართულია ძალაუფლების ინსტიტუციურ 

ველში ან, უფრო ზოგადად, კლასობრივ ურთიერთობათა ველში. თითოეული 

ველი ბრძოლის არენაა. ბრძოლა მიმდინარეობს მოცემული ველების შიგნით და 

ველებს შორის ძალაუფლებისათვის.  

 

ბურდიეს აზრით, სოციალური გამორჩეულობისათვის ბრძოლა ემპირიულად 

შემოწმებადი პროცესია, რომელსაც ბურდიე აღწერს თავის წიგნში: “განსხვავება: 

გემოვნების განსჯის სოციალური კრიტიკა”. 
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*  *  * 

 

ბურდიე ერთმანეთთან აკავშირებს ზემოაღნიშნულ სამ ცნებას. სოციალური 

პრაქტიკა მისთვის სხვა არაფერია, თუ არა კლასის ჰაბიტუსსა და არსებულ 

კაპიტალს შორის ინტერაქცია, რომელიც რეალიზდება მოცემული ველის 

სპეციფიკური ლოგიკის ფარგლებში. აგენტის კაპიტალი, თავის მხრივ, არის 

ჰაბიტუსის პროდუქტი, ხოლო ესა თუ ის სპეციფიკური ველი _ 

ობიექტივირებული ისტორია, რომელიც რეალურს ხდის იმ აგენტების ჰაბიტუსს, 

რომლებიც ამ ველში ოპერირებენ. მაშასადამე, ყოველ წუთას ხდება პრაქტიკაში 

ჰაბიტუსის “გაცოცხლება”. ჰაბიტუსი თვითრეფლექსურია, იგი თავის თავს 

აღმოაჩენს ხორცშესხმული და ობიექტივირებული ისტორიის სახით. 

 

ამ სამი ცნების საფუძველზე ბურდიე ცდილობს სოციალური ცხოვრების მიმართ 

რეფლექსური მიდგომის შემუშავებას, რომელიც ააშკარავებს სოციალური 

სტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული განწყობებისა და ატიტუდების 

წარმოების პირობების თვითნებურ ხასიათს. ასეთი მიდგომა მიბმულია 

ემანსიპაციის ცნებასთან. ბურდიეს თანახმად, ადამიანთა ცხოვრების შესწავლა 

მხოლოდ იმიტომ ღირს, იგი ეხმარება აგენტებს, ჩაწვდნენ თავიანთი 

მოქმედებების საზრისს. რეფლექსური მიდგომა ცდილობს ნათელყოს 

უთანასწორობის სოციალური და კულტურული საფუძველი არაადეკვატურობის 

(misrecognition) პროცესების ანალიზის მეშვეობით, ანუ, იმის გამოკვლევით, თუ 

როგორ შეუძლია გადაფაროს დომინანტური ჯგუფების ჰაბიტუსმა მათდამი 

სუბორდინაციის პირობები, რასაც ბურდიე “სიმბოლურ აგრესიას” (symbolic 

violence) უწოდებს. 

 

რეფლექსური მიდგომა ერთადერთი ადეკვატური მიდგომაა ბურდიესათვის. 

მისთვის წარმოუდგენელია არსებობდეს ნეიტრალური, “დაუინტერესებელი” 

პერსპექტივა. თავად ბურდიეც არ არის მხოლოდ საზოგადოების ანალიტიკოსი, 

იგი, ამავე დროს, მისი აქტორიცაა. ბურდიესათვის რეფლექსურობა ნებისმიერი 

კრიტიკული სოციალური თეორიისათვის აუცილებელი პირობაა. 
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6. ურბანული დიზაინი დღეს  

Carmona, Matthew;  Heath, Tim; Oc, Taner; Steve Tiesdell, Steve (2012): Public Places Urban 

Spaces. The Dimensions of Urban Design. Routledge. 

Chapter 1 

ეს წიგნი განმარტავს ურბანულ დიზაინს მისი ფართო გაგებით, როგორც 

ადამიანებისთვის უკეთესი ადგილების შექმნის პროცესს, ვიდრე ეს მის გარეშე 

მოხდებოდა (სურათი 1.1 – 1.3).  ამ განსაზღვრებაში ოთხი აზრია მოცემული: 

პირველი, ურბანული დიზაინი ხალხისთვისაა; მეორე, „ადგილის“ მნიშვნელობა; 

მესამე, ურბანული დიზაინი მოქმედებს რეალურ სამყაროში, თუმცა მისი 

შესაძლებლობები შეზღუდულია პოლიტიკური (მარეგულირებელი) და 

ეკონომიკური (ბაზარი) ძალების მიერ; და მეოთხე, დიზაინის, როგორც პროცესის 

მნიშვნელობა. ის ფაქტი, რომ ურბანული დიზაინის მთავარი დანიშნულება უკეთესი 

ადგილების შექმნაა ვიდრე ეს მის გარეშე მოხდებოდა, რა თქმა უნდა ნორმატიული 

განცხადებაა იმის შესახებ თუ რა უნდა იყოს ურბანული დიზაინი, და არა რა არის ის 

რომელიმე მოცემულ მომენტში.   

ურბანული დიზაინის ახსნისა და განსაზღვრის მიზნით მოცემული თავი 

გაყოფილია სამ ქვეთავად. პირველი ქვეთავი კონცენტრირებულია საგნის 

გააზრებაზე. მეორე ქვეთავი განიხილავს ურბანული დიზაინის საჭიროებას 

დღევანდელ სამყაროში. მესამე ქვეთავი განიხილავს ურბანულ დიზაინერებს და 

ურბანული დიზაინის პრაქტიკას.  

ურბანული დიზაინის გააზრება 

1960–იანი წლების დასაწყისიდან, მწერლებისა და დიზაინერების ნაკრებმა – 

განსაკუთრებით კი, ჯეინ ჯეიკობსი, კევინ ლინჩი, გორდონ კალენი, კრისტოფერ 

ალექსანდერი, ალდო როსი, იან მაკჰარგი, იან გეილი და სხვები –  გავლენა იქონია იმ 

სფეროს განვითარებაზე, რომელიც მოგვიანებით ურბანულ დიზაინად ჩამოყალიბდა. 

ეს ტერმინი 1950–იან წლებში ჩრდილოეთ ამერიკაში გაჩნდა და მეტწილად 

ასოცირდება ხოსე ლუის სერტთან, ჰარვადრის უნივერსტეტის დიზაინის სკოლის 

დეკანთან, რომელმაც 1956 წელს ჰარვარდში ჩაატარა კონფერენცია ურბანული 

დიზაინის შესახებ და პირველმა შექმნა ურბანული დიზაინის პროგრამა აღნიშნულ 

უნივერსტეში (იხილეთ Krieger & Saunders 2009).  

ამ ტერმინმა, როგორც პროცესის აღმნიშვნელმა სიტყვამ, შეცვალა უფრო 

ტრადიციული და ვიწრო მიმართულების ტერმინი  „სამოქალაქო დიზაინი“. 

სამოქალაქო დიზაინი, რომელიც ჩამოაყალიბა მოძრაობამ ქალაქის სილამაზისთვის, 

ძირითადად კონცენტრირებული იყო სამოქალაქო ობიექტების - მერიის, ოპერის, 

მუზეუმების დიზაინზე, და მათ ურთიერთობაზე ღია სივრცესთან. თანამედროვე 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Matthew%20Carmona&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Tim%20Heath&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Taner%20Oc&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Steve%20Tiesdell&search-alias=books&sort=relevancerank
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ურბანული დიზაინი განსხვავდება წინამორბედის ესთეტიკური სწრაფვისგან 

გადაენაწილებინა შენობების მასა და დაეტოვებინა დიდი სივრცე შენობებს შორის; 

მას აქვს უფრო ექსპანსიური მიდგომა და, როგორც ამ წიგნის სათაური ამბობს, 

ძირითადად ზრუნავს ქალაქის სივრცის შემქნაზე და გადახალისებაზე, რათა 

საზოგადროებრივი ადგილები ხალხისთვის უფრო სასიამოვნო და გამოსადეგი იყოს.  

სურათი 1.1 გამელ სტრენდი, კოპენჰაგენი (ფოტო: სტივ ტისდელი) 

სურათი 1.2 წმინდა ენდრიუს მოედანი, ედინბურგი (ფოტო: სტივ ტისდელი) 

ურბანული დიზაინის განსაზღვრა 

ორი პრობლემატური სიტყვისგან შემდგარი ეს ტერმინი შეიძლება ორაზროვნად 

მოგვეჩვენოს. ცალ-ცალკე აღებულ ორივე სიტყვას აქვს ზუსტი განმარტება: 

ურბანული აღნიშნავს დიდი და პატარა ქალაქების მახასიათებლებს, ხოლო დიზაინი 

მოიცავს ისეთი საქმიანობებს როგორიცაა დაგეგმარება, მოწყობა, გაფერადება, 

ესკიზების და ნიმუშების შექმნა. სიტყვა ურბანულს ამ სფეროში უფრო ფართო და 

მრავლისმომცველი მნიშვნელობით იყენებენ, არა მარტო ქალაქების, არამედ 

სოფლების და დაბების მიმართაც, ხოლო დიზაინი არა მხოლოდ ფიზიკური ან 

ესთეტიკური შედეგების ასახვაა, არამედ იგი ასევე აღნიშნავს პრობლემების 

ეფექტურად გადაჭრის პროცესს  და/ან განვითარების ორგანიზებას და 

უზრუნველყოფას.  

სურათი 1.3 ჩიკაგო (ფოტო: მეთიუ კარმონა) 

მადანიპურმა (1996: 93-117) გამოავლინა ურბანული დიზაინის შვიდი ბუნდოვანი 

მხარე: 

 უნდა იყოს თუ არა ორიენტირებული ურბანული დიზაინი კონკრეტულ 

სკალებზე ან დონეებზე?  

 ის ორიენტირებული უნდა იყოს ურბანული გარემოს ვიზუალურ 

მხარეებზე თუ ყურადრება უნდა მიაქციოს უფრო ფართო საკითხებს, 

როგორიცაა ურბანული სივრცეს ორგანიზაცია და მენეჯმენტი?  

 ის უნდა ეხებოდეს სივრცეში განლაგების საკითხებს, თუ უფრო ღრმად 

ჩაერიოს საზოგადოებას და სივრცეებს შორის სოციალურ და კულტურულ 

ურთიერთობებში? 

 აქცენტს უნდა აკეთებდეს პროდუქტზე (ურბანული გარემო), თუ იმ 

პროცესებზე რომლისგანაც პროდუქტი იქმნება?  

 ის უნდა იყოს არქიტექტორების, მგეგმავების თუ ლანდშაფტის 

არქიტექტორების კომპეტენციის სფერო? 

 ის უნდა განეკუთვნებოდეს სამოქალაქო თუ კერძო სექტორის საქმიანობას? 
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 ის უნდა იყოს ობიექტური-რაციონალური პროცესი (მეცნიერება) თუ  

ექსპრესიული-სუბიექტური პროცესი (ხელოვნება)? 

პირველი სამი კითხვა მოიცავს ურბანული დიზაინის „პროდუქტს“, ბოლო სამი 

კითხვა - ურბანული დიზაინს როგორც პროცესს, ხოლო მეოთხე კითხვა, ეხება 

პროდუქტი – პროცესის დილემას. მიუხედავად იმისა, რომ მადანიპურის  კითხვები  

ერთმანეთის საწინააღმდეგო და ურთიერთგამომრიცხავად ჩანს, ხშირად ისინი ეხება 

უფრო ორივე ცნებას [საწინააღმდეგო და ურთიერთგამომრიცხავი] ვიდრე ერთ-ერთს. 

როცა „ჩვენ შეგნებულად ვაყალიბებთ და ვმართავთ აშენებულ გარემოს“ 

(მადანიპური 1996:117) ურბანული დიზაინერები დაინტერესებულნი არიან როგორც 

პროცესით, ასევე  პროდუქტით. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკაში ურბანული 

დიზაინით ასახავენ განვითარების ყველა პროცესს და პროდუქტს, უფრო ვიწრო 

გაგებით ურბანული დიზაინი ნიშნავს პროდუქტის და პროცესის ხარისხის 

ამაღლებას.  

კიდევ ერთი დამაბნეველი გარემოება შეიძლება იყოს სხვაობა მის აღწერით და 

ნორმატიულ გამოყენებაში. პირველ შემთხვევაში, ნებისმიერი საქალაქო მშენებლობა 

უბანული დიზაინია, მეორე შემთხვევაში კი - მხოლოდ გარკვეული ხარისხის 

დამსახურების შემდეგ შეგვიძლია მშენებლობას მივანიჭოთ ურბანული დიზაინის 

სახელი. აქედან გამომდინარე, ანალიტიკური თვალსაზრისით, ურბანული დიზაინი 

არის ურბანული განვითარების პროცესი, ნორმატიული თვალსაზრისით კი 

ურბანული დიზაინი არის, ან უნდა იყოს, უკეთესობისკენ მიმართული ურბანული 

განვითარება. გაუგებრობა გამომდინარეობს იქედან რომ, ხშირად ის ადამიანები ვინც 

ამ საკითხში გათვითცნობიერებულნი არიან (დიზაინერები) ორივე სახის 

განმარტებას იყენებენ, ხოლო სხვები (უმეტეს შემთხვევაში სოციალური მეცნიერები) 

ვერ ანსხვავებენ ამ ორ აზრს.  

ურბანული დიზაინს ფართო გამოყენების არეალი აქვს. ამ არეალის 

გათვალისწინებით, ტიბალდსი (1988ა) შეეცადა აეხსნა ურბანული დიზაინი მარტივი 

ტერმინებით. მისი აზრით, ურბანული დიზაინი არის „ყველაფერი რასაც ფანჯრიდან 

ხედავთ“. მართალია, ამ განცხადებაში არის სიმართლე და ლოგიკა, მაგრამ თუ 

„ყველაფერი“ შეგვიძლია მივიჩნიოდ ურბანულ დიზაინად, მაშინ „არაფერიც“ ასევე 

შეგვიძლია მივიჩნიოთ ურბანულ დიზაინად (იხილეთ Dagenhart & Sawicki 1994). 

მიუხედავად ამისა, ურბანული დიზაინის განმარტებისას საზღვრების გავლება აზრს 

მოკლებულია. მისი ცენტრალური შინაარსისა და საქმიანობის 

იდენტიფიცირებისთვის, გააზრებისა და განხილვისთვის,  საჭიროა დავინახოთ 

ურბანული დიზაინის მთავარი აზრი, ძირითადი ბირთვი ; არ არის აუცილებელი 

ყურადღება გავამახვილოთ მის კუთხეებსა და საზღვრებზე.  

ამ გაუგებრობის წარმომავლობის დასადგენად, ურბანული დიზაინი შეგვიძლია 

განვიხილოთ დისციპლინის და გეოგრაფიული სკალების მიხედვით.  
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1. დისციპლინა 

დისციპლინის თვალსაზრისით, უფრო ადვილია ვთქვათ, რას არ წარმოადგენს 

ურბანული დიზაინი, ვიდრე რას წარმოადგენს. მაგალითად, ის არ არის დიდი 

არქიტექტურა, მცირემასშტაბიანი დაგეგმარება, სამოქალაქო გალამაზება, ურბანული 

ინჟინერია, ნიმუშების მაგალითი, მხოლოდ ვიზუალური/ესთეტიკური მხარე მის 

სფეროში, მხოლოდ საზოგადოებრივი ზრუნვის საგანი და არც ვიწრო 

დამოუკიდებელი დისციპლინა. მიუხედავად ამისა, კავშირებითი განმარტებები 

(განმარტებები, რომლებიც ასახავს ერთის მეორესთან კავშირს) დაგვეხმარება 

გავარკვიოთ ურბანული დიზაინის არსი. როგორც წესი ურბანულ დიზაინს 

განიხილავენ არქიტექტურული და ქალაქის დაგეგმარების თვალსაზრისით - 

გოსლინგმა და მეითლენდმა (1984)  ახსნეს ის როგორც „საერთო საფუძველი“ ამ 

დისციპლინებს შორის, მაშინ როცა  გაერთიანებული სამეფოს სოციალურ 

მეცნიერებათა კვლევის საბჭო  მას ხსნის როგორც:  

„...გამყოფ ხაზს, არქიტექტურას, ლანდშაფტურ არქიტექტურას და სამოქალაქო 

დაგეგმვას შორის, რომელიც იყენებს დიზაინის ტრადიციებს არქიტექტურიდან და 

ლანდშაფტის არქიტექტურიდან, გარემოს დაცვის მენეჯმენტს და თანამედროვე 

დაგეგმარების ტრადიციებს სოციალური მეცნიერებებიდან.“  

(Bentley & Butina 1991) 

 მაგრამ ურბანული დიზაინი არ არის უბრალოდ გამყოფი ხაზი. ხშირად ის 

მოიცავს და აერთიანებს მრავალ დისციპლინას და აქტივობას: არქიტექტურას, 

საქალაქო დაგეგმარებას, ლანდშაფტის არქიტექტურას, გეოდეზიას, უძრავი ქონების 

სფეროს განვითარებას,  გარემოს დაცვასა და მართვას და ა.შ. კუთბერტის (2007:185) 

დაკვირვების მიხედვით, პროფესიები ყოველთვის განსხვავდება ტერიტორიული 

პრინციპით, უფრო მეტიც, აკადემიური ინსიტუტები, რომლებიც სთავზობენ 

მომხმარებელს განათლებას პროფესულ სფეროებში, საბოლოო ჯამში გარდაიქმნება 

ტერიტორიულ ერთეულებად, რასაც პროფესიები განსაზღვრავენ (იხილეთ ცხრილი 

1.1).  ურბანული დიზაინი არ არის, ან არ უნდა იყოს რომელიმე პროფესიის 

ტერიტორია (იხილეთ ქვემოთ). 
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ცხრილი 1.1. სისტემური ხედვა პროფესიულ საზღვრებზე 

 არქიტექტურა ურბანული დიზაინი ურბანული დაგეგმვა 

განმარტება ინდივიდუალური 

შენობების დიზაინი, 

რომელიც ძირითადად 

ორიენტირებულია 

ხელოვნურად 

კონტროლირებულ 

გარემოზე.   

ღია სისტემა, რომელიც 

იყენებს 

ინდივიდუალურ 

არქიტექტურულ 

ელემენტებს და გარემო 

სივრცეს როგორც 

ძირითად ლექსიკონს; 

რომელიც 

ორიენტირებულია 

სოციალურ 

ურთიერთობებსა და 

კომუნიკაციაზე 

მოცემულ დარგში. 

სახელმწიფო აგენტი, 

რომელიც აკონტროლებს 

მიწის დამუშავებას 

კაპიტალის 

აუკუმულაციის და 

სოციალური 

რეპროდუქციის 

მიზნით; ანაწილებს 

ადგილებს საერთო 

სოციალური სიკეთის 

მოსახმარებლად, 

როგორიცაა 

საავადმყოფოები, 

სკოლები, შენობები 

რელიგიური 

დაწესებულებებისთვის. 

ასევე, ეძებს საქონლის 

წარმოების, მოხმარების 

და ცირკულაციისთვის 

საჭირო ადგილებს.  

ელემენტი    

I. 

სტრუქტურა 

სტატიკური + 

ადამიანის აქტივობა 

სივრცეისა და ფორმების 

მორფოლოგია 

(ისტორია+ადამიანის 

აქტივობა) 

სახელმწიფო 

ბიუროკრატია 

II. გარემო სამ განზომილებიანი 

(დახურული სისტემა) 

ოთხგანზომილებიანი 

(ღია სისტემა) 

სახელმწიფო 

პოლიტიკური 

ეკონომიკა  

III. 

რესურსები 

მასალები + ენერგია + 

დიზაინის თეორია 

არქიტექტურა + გარემო 

სივრცე + სოციალური 

თეორია 

ლეგიტიმაციის და 

კომუნიკაციის 

სისტემები 

IV. მიზნები სოციალური 

ჩაკეტვა/ფიზიკური 

უსაფრთხოება 

სოციალური 

კომუნიკაცია და 

ინტერაქცია 

ძალის, როგორც გაბა-

ტონებული იდეოლო-

გიის განხორციელება 

V.  ქცევა დიზაინის პარამეტ-

რები: ხელევნურად 

კონტროლირებული 

გარემო 

ურბანული მიწის 

ბაზრის დინამიკა 

მოწინავე 

კაპიტალისტური 

საზოგადოებების 

დინამიკა 

წყარო: ადაპტირებულია ქათბერდიდან 2007:189-90 
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 მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი პროფესია იმპერიალისტურ პრეტენზიას 

გამოთქვამს ამ სფეროს შესახებ, როგორ წესი, ურბანული დიზაინი არის 

კოლაბორაციული და ინტერდისციპლინური დარგი, რომელიც მოიცავს 

ინტერგირებულ მიდგომას და სხვადასხვა აქტორების უნარებსა და ექსპერტიზას. 

ზოგიერთი ურბანული დიზაინერი ამტკიცებს რომ  „სივრცე“არ არის – ან არ უნდა 

იყოს – ერთი პროფესიის ტერიტორია, ერთ „ყველაფრისმცოდნე“ დიზაინერზე არ 

უნდა იყოს დამოკიდებული ობიექტის შექმნა/დიზაინი, ის გადანაწილებული უნდა 

იყოს სხვადასხვა პირებზე. მაგალითად ქრაუნის  (2001ა: 9) სვამს კითხვას: 

„... რომელი პროფესიაა უკეთესი პოლიტიკის ინტერპრეტაციისთვის; 

ადგილობრივი ეკონომიკის და უძრავი ქონების ბაზრის შეფასებისთვის;  

ტერიტორიის შეფასებისთვის მიწის გამოყენების, ეკოლოგიის, ლანდშაფტის, 

ნიადაგის  მდგომარეობის, სოციალური ფაქტორების, ისტორიის, არქეოლოგიის, 

ტრანსპორტის და ურბანული ფორმის მიხედვით; ჩართულობის პროცესის მართვისა 

და გამარტივებისთვის; დიზაინის პრინციპების შედგენისა და ილუსტრაციისთვის; 

განვითარების პროცესის პროგრამირებისთვის?“ 

მისი მთავარი აზრი მდგომარეობს შემდეგში: იმ დროს, როცა ყველა ეს უნარი 

საჭიროა მაგალითად ურბანული დიზაინის პროექტის ან გენიალური გეგმის 

შემუშავებისთვის, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ  ეს ყველაფერი ერთ ადამიანში იქნება 

თავმოყრილი. საუკეთესო პროექტები და გენიალური გეგმები იქმნება სხვადასხვა 

უნარებით დაჯილდოვებული ადამიანთა ჯგუფის მიერ, რომლებიც საერთო საქმეზე 

მუშაობენ. ხშირად ურბანული დიზაინერები ერთდროულად მუშაობენ რამოდენიმე 

კლიენტთან, რაც თავისთავად ქმნის ინტერესთა კონფლიქტს; ეს გამოწვეულია იმით, 

რომ ერთი და იგივე პრობლემის გადასაჭრელად დიზაინერს სხვადასხვა მიდგომის 

ძებნა სჭირდება.  

მართლაც, ბევრი ფიქრობს რომ ტერმინი „ურბანული დიზაინი“ ზედმეტად 

მრავლისმომცველია  და ამჯობინებენ უფრო ინკლუზიურ ტერმინს 

„ადგილთმშენებლობა“, უფრო დიდ  მასშტაბში კი - „ქალაქთმშენებლობას.“ ეს 

ტერმინები მიგვითითებს, რომ მხოლოდ (პროფესიონალი) „დიზაინერი“ არ ქმნის 

ქალაქებს და შენობებს. ტერმინის „ურბანული დიზაინი“ გამოყენებისას ბევრ 

არაპროფესიონალს უჭირს მასში საკუთარი როლის დანახვა, ხოლო როცა იყენებენ 

„ადგილთმშენებლობას“, ისინი ადვილად საზღვრავენ საკუთარ როლს და წვლილს 

რომელიც მათ შეაქვთ პროცესში. ამიტომ, ტერმინი ურბანული დიზაინი შეიძლება 

მივიჩნიოთ ურბანული დიზაინერების, ხოლო „ადგილთმშენებლობა“ - ყველა 

დანარჩენი ადამიანის საქმიანობად.  

მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ურბანულ დიზაინს (ან ადგილთმშენებლობა) 

როგორც პირდაპირ დიზაინს (შენობის დიზაინს), და ურბანულ დიზაინს როგორც 
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არაპირდაპირ დიზაინს (პოლიტიკური ეკონომიკა) შორის. მეორე შემთხვევაში,  

სხვადასხვა პირები განკარგავენ მშენებლობის ადგილს, აწარმოებენ პოლიტიკას, 

იღებენ  გადაწყვეტილებებს ინვესტირების შესახებ, მართავენ სივრცეს  და ა.შ., მაგრამ 

ისინი შეიძლება არ იყვნენ ჩართულნი დიზაინის პროცესში. ურბანული დიზაინი 

აერთიანებს ორივეს. ჯორჯი (1997) განასხვავებს პირველი რიგის დიზაინს და მეორე 

რიგის დიზაინს. პირველი რიგის დიზაინი მოიცავს სამშენებლო გარემოს 

კომპონენტების პირდაპირ დიზაინს, მაგალითად, შენობის ან შენობების კომპლექსის 

დიზაინს, გარემოს გაუმჯობესებისთვის საჭირო ცვლილებებს, უფრო მოკლედ რომ 

ვთქვათ, ეს არის რაიმე პროექტი, რომელიც მოიცავს ერთ მონაკვეთს. მეორე რიგის 

(არაპირდაპირი) დიზაინი მოიცავს გადაწყვეტილებების მიღების და მონაწილე 

პირების შერჩევის პროცესს (მაგალითად ინვესტორების მოძიება, დიზაინერების და 

მშენებლების შერჩევა და ა.შ.). ურბანული დიზაინი შეიძლება მიჩნეულ იქნეს 

პირველი რიგის დიზაინის პროცესად (მაგალითად, ახალი საზოგადოებრივი პარკის 

მშენებლობის დიზაინი), მაგრამ ხშირად ის ასევე მოიაზრება  სხვადასხვა 

სტრატეგიების, გეგმების და პოლიტიკის ერთობლიობად, ამიტომ ის ხშირად 

განიხილება როგორც მეორე რიგის საქმიანობა.  

2. მასშტაბი 

მასშტაბი ხშირად გამოიყენება ურბანული დიზაინის ასახსნელად, რადგან 

ურბანული დიზაინი ხშირად განიხილება როგორც საშუალედო რგოლი 

დაგეგმარებას (დასახლება)  და არქიტექტურას (ინდივიდუალური შენობები) შორის. 

1976 წელს რეინარ ბანჰამმა ჩამოაყალიბა მისი გამოყენების სფერო როგორც: 

„...ურბანული სიტუაციები დაახლოებით ნახევარი კვადრატული მილის ფართობზე.“ 

ეს განმარტება სასარგებლოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ურბანულ დიზაინს 

განვიხილავთ როგორც დამაკავშირებელ ფაქტორს არქიტექტურასა და დაგეგმარებას 

შორის. ლინჩმა (1981: 291) უფრო ფართოდ განმარტა ურბანული დიზაინი, როგორც 

სხვადასხვა სივრცეების მასშტაბის გამაერთიანებელი რგოლი. მისი აზრით, 

ურბანული დიზაინერები შეიძლება ჩართულნი იყვნენ რეგიონალური წვდომის 

კვლევაში, ახალი ქალაქის ან პარკის  პროექტების მომზადებაში, და ასევე,  

„...შეიძლება სურდეთ მეზობელი ქუჩების დაცვა, საზოგადოებრივი პარკების 

გამოცოცხლება,  ... წესების დადგენა კონსერვაციის ან განვითარებისთვის, 

ინტერპრეტაციული სახელმძღვანელოს შედგენა საქალაქო დღესასწაულებისთვის.“ 

როგორც წესი, ურბანული დიზაინი მოქმედებს სხვადასხვა სივრცით 

მასშტაბებში. კონკრეტულ მასშტაბებში ურბანული დიზაინი შეიძლება ძალიან 

მოხერხებული ინსტრუმენტი იყოს, მაგრამ მან შეიძლება დააკნინოს ადგილის, 

როგორც ვერტიკალურად ინტეგრირებული „მთლიანობის“ცნება.  ურბანული 

დიზაინერებს ყოველთვის უნდა ახსოვდეთ მათი საქმიანობის სფეროს ზემოთ და 
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ქვემოთ არსებული მასშტაბების შესახებ, ასევე, უნდა ახსოვდეთ იმ ურთიერთობის 

შესახებ, რომელიც აქვთ ნაწილებს მთლიან პროდუქტთან და პირიქით.  

კრისტოფერ ალექსანდერის სიტყვები ასახავს, თუ რა მასშტაბის საზღვრებში 

მოქმედებენ და მუშაობენ დიზაინერები, დაწყებული სტრატეგიული (ქალაქის  

მასშტაბი) დიზაინიდან და დამთვარებული „ინტერიერის დიზანით“.  ურბანული 

დიზაინის მრავალშრიანი სიძნელეების გამოვლენისას  წიგნის 253 მოდელის 

საშუალებით, ალექსანდერმა და მისმა თანაავტორებმა (1977: XIII) დაადგინეს რომ 

არც ერთი მოდელი არ იყო „იზოლირებული სუბიექტი“ : 

„...თითოეული მოდელი შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაზე მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ მას მხარში უდგას სხვა მოდელი: უფრო დიდი მოდელები, 

რომლებშიც ის გაერთიანებულია, მისივე სიდიდის მოდელები, რომლის გვერდზეც 

ის დგას, და უფრო მცირე ზომის მოდელები, რომელთაგანაც ის შედგება.“  

ტიბალდსი (1992: 9) მოუწოდებდა სამშენებლო პროფესიის ადამიანებს დაენახათ 

როგორც მთლიანი, ასევე ნაწილები; მისი აზრით „ადგილები ყველაზე 

მნშვნელოვანია“: 

„როგორც ჩანს, ჩვენ ვკარგავთ შესაძლებლობას გვერდიდან შევხედოთ 

პროდუქტს, რომელსაც ვქმნით ერთ მთლიანობად. ჩვენ ნაკლებად უნდა ვიდარდოთ 

ინდივიდუალური შენობების და ფიზიკური არტეფაქტების შესახებ, და მის ნაცვლად 

უნდა შევხედოთ ადგილებს როგორც ერთობლიობას.“ 

აზროვნების ტრადიციები  

ურბანული დიზაინის აზრის ორი ფართო ტრადიცია ორი სხვადასხვა მხრიდან 

აღიქვამს ურბანულ დიზაინს და დიზაინის პროცესის პროდუქტებს: როგორც 

ესთეტიკურ საგნებს (შენობებს, რომლებსაც ვუყურებთ) და როგორც გარემოს 

(შენობებს, რომლებშიც ვცხოვრობთ). ჯარვისმა (1980) განიხილა ეს განსხვავება 

ვიზუალურ-მხატვრული ტრადიციის განხრით, რომელიც ვიზუალურ ფორმას 

ანიჭებს უპირატესობას (შენობა და სივრცე), და საზოგადოებრივი სარგებელის 

ტრადიციის განხრით, რომელიც ორიენტირებულია საზოგადოების მიერ მისი 

გამოყენების და გარემოს დაცვაზე (ადამიანები და საქმიანობა). ეს ტრადიციები 

სინთეზირებულ იქნა მესამე ტრადიციაში,  „ადგილთმშენებლობა“ , რომელიც 

ორიენტირებულია როგორც პროცესსზე ასევე პროდუქტზე. ამ ბოლო დროს, მესამე 

ტრადიცია სულ უფრო მეტ და მეტ ძალას იკრებს.  

I. ვიზუალურ–მხატვრული ტრადიცია  

ვიზუალურ–მხატვრული ტრადიცია გამოხატავს ურბანული დიზაინის უფრო 

ადრინდელ, უფრო არქიტექტურულ და უფრო ვიწრო განმარტებას. ადრეულ ეტაპზე 
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ის პროდუქტზე ორიენტირებული ტრადიცია იყო, ამიტომ მეტ ყურადღებას 

ამახვილებდა ობიექტის ვიზუალურ თვისებებზე და ესთეტიურ მხარეზე, ვიდრე 

წარმატებული ურბანული ადგილების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და 

კულტურულ მხარეებზე.  

ჯარვისმა  დაინახა ამ მოვლენის და ზიტეს ნამუშევარის – „ქალაქის დაგეგმარება 

ხელოვნების პრინციპებიდან გამომდინარე (1889)“ – კავშირი. მან ლე კორბუზიეც ამ 

ტრადიციის მთავარ მომხრედ მიიჩნია, და ამავდროულად ზიტეს „ესთეტიკურ 

მოწინააღმდეგედ“. ვიზუალურ–მხატვრული ტრადიცია კარგად არის ასახული 

ანვინის ნამუშევარში „ქალაქგეგმარება პრაქტიკაში (1909)“ და შემდგომში მის მიერ 

სხვა ნამუშევარში შეტანილ წვლილში –„დიზაინი ქალაქსა და სოფელში“(MHLG 

1953).  ამ უკანასკნელში საცხოვრებელი ტერიტორიების შესახებ გიბერდის 

შეხედულების კომენტირებისას, ჯარვისმა (1980: 53) ყურადღება გაამახვილა იმ 

როლის უგულებელყოფაზე, რომელიც ხალხის აქტივობას აქვს საცხოვრებელ 

ტერიტორიებზე, ასევე, გიბერდის მიერ სახლის წინ მდებარე ბაღებზე ყურადღების 

კონცენტრირებაზე, ადამიანების კონფიდენციალურობის და პირადულობის დაცვის 

მაგივრად.  

განსაკუთრებით ცნობილი აზრი ამ ტრადიციის შესახებ იყო „ქალქის 

ლანდშაფტი“, რომელიც ჩამოაყალიბა გორდონ ქალენმა 1940–50–იან წლებში. 

ქალენის წიგნი (1961) „ქალაქის ლანდშაფტი“ ხაზს უსვამს ვიზუალურ განზომილებას 

ყველა სხვა კუთხის ვირტალური მარგინალიზაციის ხარჯზე. როგორც პუნტერმა და 

კარმონამ (Punter & Carmona) აღნიშნეს (1997: 72), მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი 

წარმოადგენდა ქალენის ექსპრესიულ პასუხს ურბანული გარემოს შესახებ, მან ვერ 

შეძლო გაეთვალისწინებინა საზოგადოების მიერ ქალაქის ლანდშაფტის და 

ადგილების აღქმა, რაც განსაკუთრებულ კონტრასტს ქმნის ლინჩის ნამუშევართან 

„ქალაქის იერსახე“. 

 

II. სოციალური სარგებლის ტრადიცია 

 

ჯარვისი ხაზს უსვამს განსხვავებას ვიზუალურ–მხატვრულ ტრადიციასა და 

სოციალური სარგებლის ტრადიციას შორის, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, 

თუ როგორ იყენებს და აღიქვამს ადამიანი სივრცეს. მოიაზრა რა კევინ ლინჩი ამ 

მიდგომის მთავარ მომხრედ, ჯარვისმა (1980: 58) ახსნა თუ როგორ წარმართა ლინჩმა 

ურბანული დიზანის ორიენტაცია ორი გზით: პირველი, ურბანული გარემოს 

დაფასება – მან უარყო აზრი თითქოს ეს მხოლოდ ელიტის საზრუნავი იყო; მისი 

აზრით, შენობებიდან სიამოვნების მიღება ეს ჩვეულებრივი, ყველასთვის საერთო 

მოვლენაა; მეორე, სწავლების საგანი – შენობის ფიზიკური და მატერიალური მხრის 
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შეფასების მაგივრად, ლინჩმა (1960: 3) გვირჩია შეგვეფასებინა ადამიანების აღქმა და 

მათი მენტალური სურათები.  

ამ მიმდინარეობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომხრე იყო ჯეინ ჯეიკობსი, 

რომლის წიგნმა „დიდი ამერიკული ქალაქების სიკვდილი და სიცოცხლე“ (1961) 

შეუტია „მოდერნისტული“ ურბანული დაგეგმარების მრავალ ფუნდამენტურ 

პრინციპს; აღნიშნული წიგნი თანამედროვე ურბანული დიზაინის მრავალ ასპექტს 

აჟღერებს (იხილეთ თავი  2). ჯეიკობსის აზრით (1961: 386), ქალაქი ვერასოდეს იქნება 

ხელოვნების ნიმუში, რადგან ხელოვნება წარმოადგენს „ცხოვრებიდან შერჩეულ 

მომენტებს“, ხოლო ქალაქი - „... სიცოცხლის განსახიერებას“. ჯეიკობსი ყურადღებას 

ამახვილებდა ქუჩების, პარკების, ტროტუარების სოციო–ფუნქციონალურ 

ასპექტებზე. მისი დაკვირვებები ხაზს უსვამდა ამ ადგილების როლს ადამიანთა 

საქმიანობაში და სოციალურ ურთიერთობებში. მსგავსი კვლევა ჩაატარეს სხვადსხვა 

მკვლევარებმაც, განსაკუთრებით აღსანიშნავია იან გეილის კვლევა საზოგადოებრივი 

ადგილების შესახებ სკანდინავიაში (Gehl 1971) და უაითის სოციალური ცხოვრება 

პატარა ურბანულ ადგილებში (1980). 

ალექსანდერის ნაშრომიც მოკლედ აღწერს საზოგადოებრივი სარგებლის ტრადიციას. 

თავის ნაშრომებში, ჩანაწერები ფორმის სინთეზის შესახებ (1964) და ქალაქი არ არის 

ხე (1965), ალექსანდერი ასახავს დიზაინის ფილოსოფიის წარუმატებლობას, 

რომელიც მოიაზრებს „ფორმას კონტექსტის გარეშე,“ და ურბანული დიზაინის 

მიმართ იმ მიდგომის დაუშვებლობას, რომელიც ხელს უშლის ადგილების და 

საქმიანობის ურთიერთკავშირების ფართო არჩევანს (ჯარვის 1980: 59). 

ალექსანდერის იდეებმა განვითარება ჰპოვეს შემდეგ ნაშრომებში: „პატერნების ენა“ 

(Alexander et al 1977) და „მშენებლობის მარადიული გზები“ (Alexander et al  1979), 

რომლებშიც მან ჩამოაყალიბა „პატერნების“ არეალი. „დამთავრებული დიზაინის“ 

მაგივრად, თითოეული შაბლონი იყო „მინიმალურ ჩარჩოებში მოქცეული მთავარი 

დეტალები“, „რამოდენიმე საბაზო ინსტრუქცია“ და „უხეშად მოხაზული ესკიზი“, 

რომელიც შემდგომ უნდა დაიხვეწოს და ფორმაში იქნას მოყვანილი (ჯარვისი 1980: 

59). ალექსანდერის აზრით, პატერნები უზრუნველყოფდა დიზაინერებს საქმიანობასა 

და სივრცეს შორის ურთიერთკავშირს გამოსადეგი (მაგრამ არა 

წინასწარგანსაზღვრული) მაგალითებით. ამ შაბლონებს შორის,  ვიზუალურ 

ტრადიციებთან ყველაზე ახლოს მდგომი მაგალითებიც კი (რომელთა შესახებაც 

ალექსანდერი ხშირად  კამილო ზიტეს ციტირებას ახდენს), გამართლებულია 

კვლევებით ან/და დაკვირვებებით ადამიანების მიერ ადგილების გამოყენების 

შესახებ. 

 

სურათი 1.4 ფედერაციის მოედანი, მელბურნი (ფოტო: სტივ ტისდელი) 
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III. ადგილების შექმნის ტრადიცია 

გასული 20 წლის განმავლობაში ურბანულ დიზაინში ადგილების შექმნის 

ტრადიცია  ჩამოყალიბდა. ამ ტრადიციას სათავეში ურბანული დიზაინის პიონერები 

დგანან. ორივე ადრეული ტრადიციის სინთეზიდან გამომდინარე, თანამედროვე 

ურბანული დიზაინი ყურადღებით უდგება როგორც შენობის ესთეტიურ მხარეს, 

ასევე მის სოციალურ პარამეტრებს, რაც გამოიხატება: „მაგარ (hard) ქალაქში“ – 

შემდგარი შენობებისა და სივრცეებისგან; და „რბილ (soft) ქალაქში“ – რომელიც 

აერთიანებს ადამიანებს და მათ საქმიანობას (სურათები 1.4 და 1.5). 

სურათი 1.5 ბროუს ბაზარი, ლონდონი (ფოტო: მეთიუ კარმონა) 

თანამედროვე ურბანული დიზაინი დაინტერესებულია იმ აქტივობების 

სიმრავლით, რომლებიც იძლევა საშუალებას შევქმნათ წარმატებული საქალაქო 

ობიექტები. მაგალითად, თუ რა წარმატებით ეხმარება ფიზიკური გარემო 

კონკრეტულ ადგილზე საქამიანობას და რა კავშირი აქვს ამ სივრცეს 

ყოველდღიურ ცხოვრებასთან.  

  

IV. ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ტრადიცია –  მდგრადი ურბანიზმი 

დრევანდელ დღეს ურბანულ დიზაინში მთავარი მიზანი მდგრადი 

განვითარებაა, მას იმდენად დიდ როლს უთმობენ, რომ შეიძლება ჩამოყალიბდეს 

ახალი ტრადიცია ამ მიმართულებით.  ბრაუნმა და სხვებმა (2009) 2000–იან წლებში 

ჩამოაყალიბეს საქმიანობის ოთხი განსხვავებული გზა, რომელსაც ერთი მიზნისკენ 

მივყავართ: 1) რიჩარდ ფლორიდას ნაშრომი (2004) და მისი აზრი, რომ აქტიური, 

სასეირნოდ კეთილმოწყობილი სამეზობლო იზიდავს კრეატიული კლასის 

ადამიანებს; 2) ამერიკული ქალაქების  ქონების პარალელური ტრანსფორმაცია, 

როგორც  ქალაქში ცხოვრებაზე გაზრდილი მოთხოვნა; 3) სიმსუქნის კრიზისით 

შეშფოთების ზრდა ამერიკაში (ან ნებისმიერ სხვა ადგილას), რაც დაკავშირებულია 

მანქანებზე დამოკიდებულ ურბანიზმთან; და 4) მზარდი ინტერესი ურბანიზმის იმ 

ფორმისადმი, რომელიც ხელს შეუწყობს კაცობრიობის მიერ ნახშირბადის გამოყოფის 

შემცირებას.  

პირველი სამი ცვლის ადგილების შექმნის ტრადიციებს, ხოლო მეოთხე კი 

გვთავაზობს რომ ახლებურად აზროვნებაა საჭირო. პენ-როკფელერის კონფერენციის 

50 წლისთავისადმი მიძღვნილი ურბანული დიზაინის შესახებ 1958 წლის 

მანიფესტის მიხედვით:  

„ახალმა ურბანულმა დიზაინერმა კომფორტულად უნდა იმუშავოს ორმაგ 

სიტუაციებში. მას უნდა ესმოდეს, რომ ურბანულ დიზაინში გაერთიანებულია  

ხელოვნება და მეცნიერება, დიზაინერმა უნდა შეძლოს ადაპტირება და განვითარება 
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ამ პირობებში.  ... ურბანული დიზაინერის იდეალად შეგვძლია მივიჩნიოთ ადამიანი, 

რომელსაც შეუძლია გამოხატოს ქალაქის მომავალი ვიზუალური, ტექნიკური და 

ნარატიული ტერმინებით, რომლებიც ასახავენ სოციალურ ჩართულობას, 

პოლიტიკურ სიტუაციას, ეკონომიკურ ინვესტირებას  მომავლის ქალაქებში (პოსტ 

ნახშირბადული ერის ქალაქები).“ (Abrainson et al 2008: 4-5). 

მაღალი ხარისხის ტექნიკური ინფორმაციის და წარსულის მაგალთების სწავლა 

დაეხმარება ენერგიის დაბალი მოხმარების ან „ნულოვანი ენერგიის“ (შენობები 

რომელშიც ენერგიის მოხმარების ბალანსი დადებითია, ე.წ. აქტიური სახლები. 

მთარგმნელის შენიშვნა) მშენებლობებს (მაგალითისთვის იხილეთ Dunster et al  2008). 

ასე რომ, როგორც ტექნოლოგიებმა მოგვიტანა სწრაფი მოგზაურობა და 

მაღალსართულიან სახლებში ცხოვრება, თუ იქნება ამის სურვილი, მასვე შეუძლია 

მოგვიტანოს ცხოვრება ნახშირბადის  გარეშე და ამავე პროცესში შეამციროს 

მშენებლობების მიერ ნახშირბადის გამოყოფის გავლენა. მიუხედავად იმისა, რომ 

ურბანული დიზაინი არ იმყოფება ამ ორივე ძალზედ ხელშესახები ტექნიკური 

კითხვების და ზემოთგანხილული ბევრად უფრო ნაკლებად ხელშესახები კითხვების 

საზღვრებში, ურბანულ დიზაინერებს მოუწევთ მოახდინონ ამ საკითხების 

ინტეგრირება საკუთარ საქმეში. ამ მიმართულებით, მდგრადი განვითარება 

ურბანული დიზაინის გრძელვადიანი მიზანია ადამიანებზე ორიენტირებული 

გარემოს შესაქმნელად – არა მარტო ხარისხიანი პროდუქტის მიწოდება არამედ 

მომავალში, გლობალური მაშტაბით არასახარბიელო შედეგების თავიდან აცილება.  

 

ურბანული დიზაინის და ადგილთმშენებლობის ჩარჩოები 

 ადგილების შექმნის ტრადიციის ფარგლებში, რამოდენიმე თეორეტიკოსმა და 

პრაქტიკოსმა სცადეს ჩამოეყალიბებინათ, თუ რა სასურველი თვისებებები უნდა 

ჰქონდეს წარმატებულ ურბანულ ადგილებს ან „კარგ“ ურბანულ ფორმებს. 

სასარგებლოა გავეცნოთ 6 ასეთი ადამიანის მთავარ აზრს ამ სფეროში. 

კევინ ლინჩი  

ლინჩმა (1981: 118-9) განიხლა ურბანული დიზაინის 5 განზომილება: 

 სიცოცხლისუნარიანობა – რა დოზით ინარჩუნებს შენობა ფუნქციებს, 

ესადაგება ადამიანების ბიოლოგიურ მოთხოვნებს და შესაძლებლობებს. 

 შეგრძნება (sense) –  რა დონემდე შეიძლება შენობა აღქმულ იქნეს 

ადამიანების მიერ დროსა და სივრცეში. 

 შესაბამისობა  – რა დოზით შეესაბამება შენობის ფორმა და ტევადობა 

ადამიანთა ქცევას. 
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 ხელმისაწვდომობა – სხვა ადამიანების, აქტივობის, რესურსების, 

მომსახურების, ინფორმაციის ან ადგილების ხელმისაწვდომობა 

ადამიანებისთვის, მათი დივერსიფიკაციის და რაოდენობის 

გათვალისწინებით.  

 კონტროლი – რა დონემდე შეუძლიათ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ 

ან ცხოვრობენ შენობაში, დაუშვან სივრცემდე ან საქმიანობამდე წვდომა.  

ორმა მეტა კრიტერიუმმა - ეფექტურობამ და სამართლიანობამ - გაამყარა 

საბაზისო განზომილებები. ეფექტურობას განეკუთვნება, თუ რა დანახარჯების 

ხარჯზე ხდება შენობის შექმნა ან მისი შენარჩუნება გარემოს დაცვის განზომილებაში, 

მაშინ როცა სამართლიანობას მიეკუთვნება ის, თუ როგორ გადანაწილდა გარემოდან 

გამომიდნარე სარგებელი. ასე რომ ლინჩისთვის (1981: 119) მნშვნელოვანი კითხვები 

იყო: 1) რა საფასურის გადახდით შეიძლება მივიღოთ  სიცოცხლისუნარიანობის, 

აზრის, შესაბამისობის, ხელმისაწვდომობის და კონტროლის დამაკმაყოფილებელი 

დონეები; 2)  ვინ რა ნაწილს იღებს შექმნილი პროდუქტიდან.  

 

ალან ჯეიკობსი და დონალდ ეპლაიარდი  

ნაშრომში - „ურბანული დიზანის მანიფესტისკენ“ ჯეიკობსმა და ეპლაიარდმა 

(1987) შემოგვთავაზეს შვიდი „მთავარი მიზანი კარგი ურბანული გარემოს 

შესაქმნელად“ : 

 საცხოვრებელი – ქალაქი უნდა იყოს ადგილი, სადაც ყველას შეეძლება, ასე 

თუ ისე, კომფორტულად ცხოვრება. 

 კონტროლი და იდენტობა – ადამიანები უნდა გრძნობდნენ, რომ გარემოს 

ნაწილი მათ ეკუთვნით, ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად, რომლის 

ნაწილი მათი საზრუნავი და მოსავლელია, არ აქვს მნიშვნელობა, მათ 

საკუთრებაშია ეს ფართი თუ არა.  

 შესაძლებლობების, გართობის და ფანტაზიის ხელმისაწვდომობა – 

ადამიანებმა ქალაქი უნდა მიიჩნიონ ადგილად, სადაც შესაძლებელია 

ტრადიციული ქცევიდან გადახვევა, ახალი ადამიანების გაცნობა, 

გამოცდილების მიღება და გართობა.  

 აუთენტურობა და საზრისი –  ადამიანებs უნდა „ესმოდეთ“ საკუთარ 

ქალაქის (ან სხვა ქალაქების), მისი საბაზო განლაგების, საზოგადოებრივი 

ფუნქციების და ინსტიტუტების, უნდა იცოდნენ, თუ რა შესაძლებლობებს 

სთავაზობთ მათ ქალაქი.  

 თემი (community) და საჯარო ცხოვრება – ქალაქებმა უნდა წაახალისონ 

მოქალაქეების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.   
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 ურბანული თვითუზრუნველყოფა – ქალაქებს სულ უფრო მეტად 

მოუწევთ საკუთარი თავის უზრუნველყოფა ენერგიით და სხვა იშვიათი 

რესურსებით. 

 გარემო ყველასათვის – კარგი გარემო ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა 

იყოს. თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საშუალება იცხოვროს კარგი 

გარემოს, კონტროლის და შესაძლებლობების პირობებში (Jacobs & 

Appleyard 1987: 115-6). 

ამ მიზნების მისაღწევად  „ჯანმრთელი“ ურბანული გარემოს ხუთი წინაპირობა 

გამოვლინდა: 

 ცხოვრებისთვის შესაფერისი ქუჩები და სამეზობლოები.  

 მშენებლობების სიმჭიდროვის მინიმალური დონე და მიწის ფართის 

გამოყენების ინტენსიურობა. 

 გარკვეული აქტივობების (ცხოვრება, მუშაობა, „შოფინგი“) ინტეგრაცია, 

მათ შორის მანძილის სიახლოვის გზით. 

 ადამიანებისთვის შექმნილი გარემო, კერძოდ, ის შენობები, რომლებიც 

მონიშნავს საჯარო სივრცეს. 

 ბევრი სხვადასხვა შენობა, რომლებსაც ექნებათ რთული სტრუქტურა და 

ურთიერთობები  (რამოდენიმე დიდი შენობის საწინააღმდეგოდ) (Jacobs & 

Appleyard 1987: 117). 

ამ მიზნების მისაღწევად  „ჯანმრთელი“ ურბანული გარემოს ხუთი წინაპირობა 

გამოვლინდა: 

 ცხოვრებისთვის შესაფერისი ქუჩები და სამეზობლოები.  

 მშენებლობების სიმჭიდროვის მინიმალური დონე და მიწის ფართის 

გამოყენების ინტენსიურობა. 

 აქტივობების (ცხოვრება, მუშაობა, შოფინგი)  მანძილების ინტეგრაცია 

ერთმანეთთან. 

 ადამიანების მიერ შექმნილი გარემო, კერძოდ ის შენობები რომლებიც 

მიიჩნევა საზოგადოებრივ ადგილებად (იმ შენობების საწინააღნდეგოდ 

რომლებიც სივრცეში არიან მოთავსებულნი). 

 ბევრი სხვადასხვა შენობა რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებული 

იქნებიან (რამოდენიმე დიდი შენობის საწინააღმდეგოდ) (Jacobs & 

Appleyard 1987: 117). 

 

მგრძნობიარე გარემო  
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1970-იანი წლების ბოლოდან, 1980-იანი წლების დასაწყისამდე, გუნდმა რომელიც 

შემდგომ გარდაიქმნა ოქსფორდის პოლიტექნიკურად, ჩამოაყალიბა ურბანული 

დიზანისადმი მიდგომა. საბოლოო ჯამში მათ გამოაქვეყნეს ნაშრომი „ურბანული 

დიზაინერების სახელმძღვანელო (Bentley et al 1985)“ სახელით. მათი აზრით, საჭირო 

იყო უფრო მეტად დემოკრატიული გარემო, სადაც მომხმარებლებს ექნებოდათ 

არჩევნის საშუალება. ნაშრომის მთავარი იდეა შემდეგშია: „...სამშენებლო გარემომ 

უნდა მიაწოდოს საკუთარ მომხმარებელს დემოკრატიული არჩევანი და 

მაქსიმალურად განავრცოს ამ არჩევანის რიცხვი“(Bentley et al 1985:9). 

ადგილის დიზაინი გავლენას ახდენს ადამიანის არჩევანზე: 

 სად შეუძლიათ მათ წავიდნენ და სად არ შეუძლიათ (შეღწევადობა). 

 არჩევანის დიაპაზონი (ვარიაცია). 

 რამდენად ადვილად შეუძლიათ მათ აღიქვან შესაძლებლობები (სიცხადე). 

 რა დონემდე შეუძლიათ მათ მოცემული ადგილის გამოყენება სხვადასხვა 

მიმართულებით (სტაბილურობა). 

 თუ რამდენად ასახავს ადგილის გარეგნობა მოცემული არჩევნის 

მრავალფეროვნებას (ვიზუალური შესაბამისობა). 

 სენსორული გამოცდილების არჩევანი (სიმდიდრე). 

 რა ზომით შეუძლიათ მათ საკუთარი შტამპის დადება კონკრეტული 

ადგილისთვის (პერსონალიზაცია). 

ამ თვისებების მქონე ადგილები მგრძნობიარე იყო. 1990 წელს, იან ბენტლიმ 

შემოგვთავაზა თვისებების კიდევ ერთი კრებული – სისუფთავე, რესურსების 

ეფქტურობა, რომლებიც დაკავშირებულია ურბანული ფორმების და აქტივობების 

შაბლონების ეკოლოგიურ გავლენასთან. მოგვიანებით მან თავის იდეები განავრცო 

ნაშრომში „ქალაქის მგრძნობიარე ტიპოლოგიები“, რომელიც 6 აზრიდან შედგება: 

დეფორმირებული ქსელი (ურთიერთდაკავშირებული ქუჩების ნიმუში); 

კომპლექსური შაბლონები (შერეული გამოყენება); მტკიცე მიწის ნაკვეთების 

განვითარება; კონფიდენციალობის პოზიტიური გრადიენტი (აქტიური ფასადი); 

პერიმეტრის ბლოკი; და მშობლიური ბიოტიკური ქსელი (Bentley et al 1999: 215-7). 

განსხვავებით იან ბენტლისგან, გუნდის ორმა სხვა წარმოამდგენლმა, მაკგლინიმა და 

მურეინმა (1994) ორიგინალური სია შემცირეს ოთხ ფუნდამენტურ თვისებამდე: 

შეღწევადობა, ვარიაცია (სიცოცხლისუნარიანობა, სიახლოვე და კონცენტრაცია), 

სიცხადე და სტაბილურობა (მოქნილობა).  

ფრანსის ტიბალდსი  

1989 წელს, მისმა უდიდებულესობა პრინცმა ჩარლზმა გააკეთა შემოთავაზება 

არქიტექტურული დიზაინის ჩარჩოებზე, რომელიც მოიცავს ადგილს, იერარქიას, 

მასშტაბს, ჰარმონიას, გარსს, მასალებს,  დეკორაციებს, ხელოვნებას, ნიშნებს და 

განათებას, და საზოგადოებას. ვიზუალურ-მხატვრულ ტრადიციებთან 
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შესაბამისობაში მყოფმაი პრინცის იდეებმა ამ საკთხზე მნიშვნელოვანი დებატები 

გამოიწვია. პასუხად, ქალაქების დაგეგმარების სამეფო ინსტიტუტის პრეზიდენტმა 

და გაერთიანებულ სამეფოში არსებული ურბანული დიზაინის ჯგუფის შემქმნელმა, 

ფრანსის ტიბალდმა (1988ა,ბ 1992) ჩამოაყალიბა ურბანული დიზაინის უფრო 

დახვეწილი ათი პრინციპი: 

 ადგილები ყველაზე მნიშვნელოვანია 

 უნდა ვისწავლოთ წარსულის მაგალითები  

 აქტივობების და გამოყენების საშუალებების შერევა 

 დიზაინი უნდა იყოს ადამიანებზე ორიენტირებული 

 უნდა წახალისდეს ფეხით მოსიარულეთა თავისუფლება 

 ყველას უნდა ქონდეს წვდომის საშუალება 

 უნდა ვაშენოთ ადვილად გასაგები გარემო 

 უნდა ვაშენოთ გარემო რომელსაც გრძელი სიცოცხლის ვადა ექნება 

 გავაკონტროლოთ ცვლილებები (ნაბიჯები) 

 გავაერთიანოთ ყველაფერი 

კონგრესი ახალი ურბანიზმისთვის 

1990-იან წლებში, ადრინდელი იდეების ორი კრებულიდან ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში ჩამოყალიბდა „ახალი ურბანიზმი“(იხილეთ თავი 2): 

 „ნეოტრადიციული სამეზობლოები“ (NTDs) და „ტრადიციული 

სამეზობლოების განვითარება“ (TNDs),  სადაც ცენტრალური იდეა 

მდგომარეობდა ახალი სამეზობლოების ჩამოყალიბებაში, რომელიც 

იქნებოდა ისეთივე როგორიც ტრადიციული სამეზობლოები (მაგალითად, 

Duany & Plate-Zyberk 1991). 

 „ფეხით სასეირნო ადგილები“ და „ ტრანზიტზე ორიენტირებული 

მშენებლობა“ (TOD), სადაც ცენტრალური იდეა იყო შექმნილიყო ისეთი 

რაიონები, რომლებიც ორიენტირებულნი იქნებოდნენ სატრანსპორტო 

კომუნიკაციებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე (მაg. Calthorpe 1989, 

1993) 

ახალი ურბანიზმის კონგრესის (CNU) შექმნასთან ერთად 1993 წელს 

გამოქვეყნებული იქნა ახალი ურბანიზმის წესდება (www.csu.org), რომელიც მხარს 

უჭერდა საზოგადოებრივი პოლიტიკის და სამშენებლო პრაქტიკის შეცვლას 

ქვემოთმდებარე ჩამონათვალის მხარდასაჭერად:  

 სამეზობლოები განსხვავდებიან მოსახლეობით და მოხმარებით. 

 თანამეგობრობები შeქმნილია სატრანსპორტო კომუნიკაციის და 

ტრანზიტისთვის, როგორც მანქანები. 

http://www.csu.org/
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 ქალაქები შედგება ფიზიკური ნიშნებით განპირობებული ადვილად 

ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი ადგილებისგან და ინსტიტუტებისგან. 

 ურბანული ადგილები იქმნება არქიტექტურის და ლანდშაფტის დიზაინის 

მეშვეობით, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ ისტორიას, კლიმატს, 

ეკოლოგიას და მშენებლობის პრაქტიკას.  

ნაშრომი ასევე გვთავაზობს, საზოგადოებრივი პოლიტიკის, მშენებლობის 

პრაქტიკის, ურბანული დაგეგმარების და დიზაინის მთავარი პრინციპების 

დაწვრილებით სახელმძღვანელოს, რომელიც განასხვავებს სამ მასშტაბს: 1. რეგიონი – 

მეტროპოლია, დიდი ან პატარა ქალაქი; 2. სამეზობლო, რაიონი; 3. კვარტალი, ქუჩა 

და შენობა (იხილეთ www.cnu.org).  

ნან ელინი 

ცოტა ხნის წინ ნან ელინმა გამოაქვეყნა თავისი მანიფესტი, სახელად 

„ინტეგრალური ურბანიზმი“, იგი მისი ამავე სახელწოდების წიგნის სატიტულო 

გვერდი იყო. ინტეგრალური ურბანიზმი დემონსტრირებას უკეთებს ხუთ თვისებას: 

ჰიბრიდულობას, კავშირს, ფორიანობას, ავთენტურობასა და დაუცველობას:  

 იზოლირებული საგნების და სხვადასხვა ფუნქციების მაგივრად, 

ჰიბრიდულობა და ურთიერთკავშირი აერთიანებს ადამიანებს და ბუნებას 

როგორც სიმბიოტებს, ასევე აერთიანებს შენობებს და ლანდშაფტს. 

 ფორიანობა ასახავს ერთობლიობას, რომელშიც ყველას აქვს 

ურთიერთწვდომა გამტარი მემბრანის საშუალებით. 

  ავთენტურობა მოიცავს: 

„შთაგონების მიღება აქტუალური სოციალური და ფიზიკური 

მდგომარეობიდან, ამავდროულად ზრუნვის, პატივისცემის და 

პატიოსნების შენარჩუნება. როგორც ნებისმიერი ჯანსაღი ორგანიზმი, 

ავთენტური ქალაქი ყოველთვის ზრდის პროცესშია, ითვალისწინებს ახალ 

საჭიროებებს საკუთარი წარმატების და წარუმატებლობის შეფასებთ (2006: 

XIV). 

 დაუცველობა მოითხოვს „მოვიპოვოთ კონტროლი, ყურადღებით 

მოვუსმინოთ, დავაფასოთ პროცესი, ასევე პროდუქტი, და მოვახდინოთ 

სივრცის დროსთან რეინტეგრაცია“(2006: XIV). 

ჩარჩოები/ფარგლები 

ბევრის ასეთი ჩარჩო/ფარგლები არსებობს, თითოეული მათგანი განსხვავებული 

დონით მოიცავს სასურველ ფიზიკურ და სივრცობრივ ფორმების. ლინჩის მოანხაზი 

ყველაზე ნაკლებად სავალდებულოა და ფაქტიურად შეგება ურბანული დიზანის 

შესაფასებელი კრიტერიუმებიდან, იგი სხვა მეცნიერებს უტოვებს ფიზიკური 

ფორმების განსაზღვრას. ჯეიკობსის და აპლიარდის ნაშრომი უფრო 

http://www.cnu.org/
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კონცენტრირებულია ვალდებულებებზე, მათი შემოთავზებები დამყარებულია ისეთ 

სიცოცხლისუნარიან, კარგად ინტეგრირებულ ქალაქებზე, როგორებიცაა სან 

ფრანცისკო ან პარიზი. ახალი ურბანიზმის კონგრესის კრიტერიუმებიც ასევე 

სავალდებულოობით გამოირჩევა ფიზიკური და სივრცითი ფორმების მიმართ. 

როგორც მოგვიანებით განვიხილავთ (იხილეთ თავები 4 და 8), ურბანული 

დიზაინის განმარტება ურბანულ ფორმებზე, არ უნდა იყოს ძალიან სავალდებულო, 

რადგან ის დამოკიდებულია ადგილობრივ კლიმატზე და კულტურაზე. სივრცითი 

ფორმები შეიძლება სათანადო იყოს ერთ კლიმატში და კულტურაში, მაგრამ არ იყოს 

სხვა ადგილას. კალისკიმ (2008ა; 94-5) აღნიშნა რომ ჯეინ ჯეიკობსი პრიორიტეტულ 

მნიშვნელობას ანიჭებს მცირე მაშტაბში ცხოვრებას, როგორც კარგი ურბანიზმის 

მამოძრავებელ ძალას, ამავე დროს კალისკი შემოგვჩივლებს რომ ჯეიკობსმა: 

„... მან ზედმეტად სწრაფად მიაკუთვნა გარკვეული ფორმები კარგ ურბანიზმს და 

აღწერა ისინი კარგ ფორმებად. ასეთი მიდგომა აუფასურებს ალტერნატიულ 

ურბანიზმს, რომელიც ისევე უყვართ მის რეზიდენტებს, როგორც ჯეიკობსი 

აღმერთებს გრინვიჩ ვილიჯს.“ 

ბოლო წლებში ურბანული დიზაინის „ოფიციალური“ განმარტებები მოიცავს 

ადგილთმშენებლობას, მათი ეს ოფიციალური პოზიცია მოექცა ისეთივე ჩარჩოებში 

როგორებიც ზემოთ განვიხილეთ. თუ მაგალითისთვის ავიღებთ ინგლისს, 

მთავრობამ პირველად 1997 წელს განმარტა ურბანული დიზაინი საკუთარ 

პოლიტიკაში:  

„...სხვადასხვა შენობების ურთიერთობა; შენობების ურთიერთობა სხვა 

შენობებთან, ქუჩებთან, მოედნებთან, პარკებთან და სხვა სივრცეებთან, რომლებიც 

ქმნიან საზოგადოებრივ ტერიტორიას; ქალქების ან სოფლების ერთი ნაწილის 

ურთიერთობას ამავე ქალაქების ან სოფლების სხვა ნაწილებთან; არსებული 

მოძრაობის და აქტივობის შაბლონები; მოკლედ რომ ვთქვათ, აშენებული ან 

აუშენებელი სივრცეებში ყველა ელემენტის კომპლექსური ურთიერთობა.“ (DoE 1997: 

პარაგრაფი 14) 

მთავრობის მიერ მოგვიანებით გამოცემული ნაშრომი – დიზაინით: ურბანული 

დიზაინი დაგეგმარების სისტემაში: უკეთესი პრაქტიკისკენ (DETR/CABE 2000ა: 8) – 

უფრო სრულყოფილად ასახავს ურბანულ დიზაინის, და გვამცნობს რომ ურბანული 

დიზაინი არის „ხალხისთვის განკუთვნილი ადგილთმშენებლობის ხელოვნება“: 

„ის მოიცავს საზოგადოებისთვის ადგილების მნიშვნელობას, თუ როგორ 

მუშაობენ ეს შენობები საზოგადოების საკეთილდღეოდ  და როგორ გამოიყურება ეს 

შენობები. ის ითვალისწინებს ადგილების და ადამიანების კავშირს, მოძრაობას და 
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ურბანულ ფორმას, ბუნებას და სამშენებლო სფეროს, და იმ პროცესებს რომლებიც 

ბადებენ წარმატებულ ქალაქებს და სოფლებს.“ 

გამოვლინდა შვიდი მიზანი, თითოეული მათგანი განეკუთვნება ადგილის 

კონცეფციას: 

 ხასიათი – ადგილი საკუთარი იდენტობით 

 უწყვეტობა და გარსი – ადგილი სადაც სხვაობა საზოგადოებრივ და კერძო 

სივრცეებს შორის გამოკვეთილია. 

 ხარისხიანი სჯარო სფერო – ადგილები რომლებსაც მიზმიდველი ფასადი 

აქვთ. 

  ადვილი გადაადგილება – ადგილი რომლისკენაც და რომელშიც ადვილია 

მოძრაობა. 

 მკაფიოობა – ადგილი რომელსაც აქვს სუფთა სურათი და ადვილად 

გასაგებია. 

 ადაპტურობა – ადგილი რომელიც შეიძლება ადვიალდ შეიცვალოს. 

 დივერსიფიკაცია – ადგილი რომელშიც დიდი არჩევანია (DETR/CABE 

2000). 

2005 წლის პოლიტიკის განახლებაში (OPDM 2005) ასახულია მდგრადობის 

მზარდი როლი  ეროვნული ურბანული დიზაინის დღის წესრიგში: „კარგი დიზაინი 

უზრუნველყოფს შენობების  მიმზიდველობას, ადვილად წვდომას, გამძლეობას და 

ადაპტურობას, ის მნიშვნელოვანი ელემენტია მდგრად განვითარებაში.“ ინგლისი ამ 

შემთხვევაში გამონაკლისი არ არის, მთავრობის ასეთივე მიდგომა შეგვიძლია 

დავინახოთ მთელ მსოფლიოში (მაგალითისთვის იხილეთ: ახალი ზელანდიის 

ურბანული დიზაინის პროტოკოლი – გარემოს დაცვის სამინისტრო 2005). 

მაშინ როცა თეორიული გეგმები და პოლიტიკით განსაზღვრული თვისებები 

ხშირად ემთხვევა ერთმანეთს, დიზაინის სასურველი პრინციპების მოუქნელ 

დოგმად გარდაქმნა სახიფათოა. დიზაინი და ადგილთმშენებლობა შეიძლება 

დავიდეს უბრალო ფორმულამდე. ამან შეიძლება უარყოს დიზაინის აქტიური 

პროცესი, რომელიც იყენებს საერთო პრინციპებს კონკრეტული სიტუაციებისთვის: 

დიზაინის პრინციპები გამოყენებული უნდა იქნას მოქნილი სახით, გაითვალისწინოს 

მათი საფუძველი, ურთიერთობა და გამართლება. დიზაინის პროცესში არ არსებობს 

აბსოლუტურად „სწორი“  და „არასწორი“ პასუხები – იმიტომ რომ, დიზაინი მოიცავს 

სასურველი პრინციპების გამოყენებას კონკრეტული ადგილისათვის, და 

მნიშვნელოვანი აქ მხოლოდ შედეგია.  

უფრო მეტიც, ეს გეგმები, როგორც აქ არის წარმოდგენილი, ზიანს აყენებს 

ურბანული დიზაინის საბოლოო პროდუქტს: ისინი ასახავენ „კარგი“ ადგილის 

თვისებებს, მაგრამ არ გვიჩვენებენ თუ როგორ უნდა შეიქმნას ან მიეწოდოს 

მომხმარებელს ეს კარგი ადგილი. ადგილების შექმნის ეფექტურობა მოითხოვს 
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მგრძნობიარობას და ძალის დინამიკის განხილვას ურბანულ სივრცესა და 

პროდუქციაში. ამიტომ, ურბანული დიზაინერები უნდა ათვითცნობიერებდნენ თუ 

რა კონტექსტში მოქმედებენ (იხილეთ თავი 3), და რა პროცესები ეხება ადგილებს და 

მშენებლობებს (იხილეთ თავი 10 და 11). როგორც ბევრ პროფესიაში, აქაც არის 

განხორციელების შეუსაბამობა პრაქტიკასა და თეორიაში, პოლიტიკის 

თვალსაზრისით კი - შეუსაბამობა მაღალი დონის მოლოდინის პრინციპებსა და 

ადგილობრივ პროდუქტს შორის.  

 

ურბანული დიზაინის საჭიროება  

1976 წელს ბენტლი ამბობდა რომ ურბანული დიზაინი ჯერ კიდევ 

„პრეისტორიულ ხანაშია“. ბენტლიმ (1976) დაინახა აუცილებლობა, გამოეხატა 

შეშფოთება შემდეგი საკითხების მიმართ: ურბანული დიზაინი წარმოშობილი 

ურბანული გარემოს კრიტიკის შედეგად, პროცესი რომლის შედეგადაც ეს 

სამშენებლო გარემო შეიქმნა,  და მისი პროფესიული როლი პროდუქციის 

კონტროლში. თითოეული ეს საკითხი ეხებოდა ფრაგმენტაციის სხვადასხვა სახეს, 

მთლიანობაში ურბანულ გარემოში ხარისხის შესახებ შეშფოთების არ არსებობას. ეს 

პრობლემები დღემდე სახეზეა.  

 

პროდუქტი და პროცესი 

სამშენებლო სფეროს ხარისხს ხშირად აკრიტიკებენ. მრავალი დროებითი 

სამშენებლო ადგილების დაბალი ხარისხი და საერთოდ, სფეროში ხარისხის 

უგულველყოფა არამარტო თვითონ პროცესის ფუნქციაა, ასევე იმ ადამიანების ვინც 

ამ პროცესში არიან ჩართულნი.  ეს პრობელმა  შეგვიძლია მივაკუთვნოთ მთლიანდ 

სამშენებლო ინდუსტრიას. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის ურბანული დიზაინის 

კრებულში (Llewelyn-Davies 2000:12) ნათქვამია რომ სამშენებლო პროცესი და მასში 

ჩართული ადამიანები „ჩათრეულნი“ აღმოჩნდნენ სისტემაში რომელიც ქმნის 

„მშენებლობებს“ და არა „ადგილებს“. ხარისხიანი ადგილთმშენებლობის 

შემაფერხებელ მიზეზების გამოვლენისას ლეველენ–დევისმა (2000: 12) აღმოაჩინა „... 

სამშენებლო ინდუსტრიის ძირითადად კონსერვატიული, მოკლევადიანი და 

მოწოდებაზე ორიენტირებული თვისებები“. 

ლუკაიტუ–სიდერი (1996:91) პროცესის ნაცვლად ორიენტირებული იყო 

პროდუქტზე, მან ადგილების ხარისხის პრობლემა განიხილა „ბზარების“ მიხედვით. 

მისის აზრით ბზარები იყო:  

 უფსკრულები ურბანულ ფორმებში, სადაც საერთო უწყვეტობა ჩაშლილია 
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 საცხოვრებელი ფართები მიტოვებულია განითარების გარეშე, მათ არ 

იყენებენ. 

 ფიზიკური წინაღობები ყოფს სოციალურ სამყაროებს.  

 სივრცეები რომლებსაც მშენებლობამ გვერდი აუარა; მშენებლობა მხოლოდ 

ფრაგმენტულია ან შეწყვეტილია. 

ასეთი ბზარების მაგალითები მოცემულია სხვადასხვა ტერიტორიებზე, 

ურბანული ცენტრის ჩათვლით: 

„... სადაც კორპორატიული ცათამბჯენები ამტკიცებენ მათ დომინაციას ცაზე, 

ამავე დროს ზურგს აქცევენ ქალაქს; სადაც ამაღლებული ავტოსადგომები და 

სახურავზე განთავსებული ბაღები ხელს უშლიან ქვეითად მოსიარულეთა აქტივობას; 

და სადაც ასფალტის უდაბნოები ხელს უწყობენ ქუჩების უსასრულობის დაკარგვას.“ 

(Loukaitou-Sideris 1996:91) (სურათი 1.6). 

სხვა ადგილებში, ბზარები მოიცავენ მანქანებზე ორიენტირებულ, კომერციულ 

გზებს, რომლებსაც არ აქვთ ტროტუარები ფეხით მოსიარულeთათვის, და კედლებით 

შემოღობილი მშენებლობები რომლებიც „... იცავენ საკუთარ კონფიდენციალურობას 

გარემოსთან კომუნიკაციის შეზღუდვით.“ (Loukaitou-Sideris 1996:91–2). ბზარების 

გამომწვევი მიზეზი საკუთარ თავში დარწმუნებული დიზაინის შედეგია, მაგრამ, 

ასევე ბევრი მათგანი გამოდმინარეობს ექსპრესიული დიზაინისგან. სამშენებლო 

დეგრადაციის კიდევ ერთი მიზეზი  უცოდინარი დიზაინერების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებებია (იხილეთ ქვემოთ).  

სურათი 1.6 ბზარი ქალაქში (ფოტო: მეთიუ კარმონა) 

ცუდი ხარისხის ურბანული შენებლობები ასევე გამომდინარეობს სხვადასხვა 

სოციალური და ეკონომიკური ტრენდებიდან, მაგალითად ასეთი ტენდენციებია: 

სტანდარტიზაცია და ჰომოგენიზაცია; ცხოვრების და კულტურის პრივატიზაცია; 

საზოგადოებრივი აზრის უარყოფა და გვერდის ავლა. 20 წლის წინ ჯეიკობსმა და 

აპლიარდმა (1987: 113) აღნიშნეს, თუ როგორ გადაიქცნენ ამერიკული ქლაქები 

პრივატიზირებულ ქალაქებად. ამის მიზეზი მომხმარებელი საზოგადოების კერძო და 

ინდივიდუალური საკუთრებაზე დაყრდნობა გახდა. მანანების გავრცელების 

გაფართოების შედეგად ეს ტენდენციები კიდევ უფრო განვითარდა, და შედეგად 

მივიღეთ „ქალაქის ახალი ფორმა“ : 

„...დახურული, დაცული კუნძული ცარიელი და უფანჯრებო ფასადებით, 

გარსშემორტყმული პარკირების ადგილებით და სწრაფად მოძრავი ტრაფიკით. ... 

ბევრი ამერიკული ქალაქის საზოგადოებრივი იერსახე გარდაიქმნა უდაბნოდ, 

საჯარო ცხოვრება მიატოვეს საკუთარი ბედის ანაბრად, დამოკიდებული წინასწარ 

დაგეგმილ შემთხვევებზე, ძირითადად ჩაკეტილ პერსონალურ სივრცეებში.“ (Jacobs & 

Appleyard 1987: 113) 
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სამშენებლო გარემოს პროფესიები 

სხვადასხვა პროფესიონალების როლის კრიტიკა ურბანული დიზაინის და 

ადგილთმშენებლობის სფეროს შეშფოთების საბაბია. 1960–იანი წლების ბოლოდან 

დღევანდელ დღემდე იყო კრიზისის რამოდენიმე პერიოდი, როდესაც ამ სფეროში 

დასაქმებულმა პროფესიონალებმა არ იცოდნენ რას აკეთებდნენ და რისთვის 

აკეთებდნენ. მაგალითად, ლენგმა (1994: 3)  ურბანული დიზაინის (ხელახალი) 

დაბადება მიაკუთვნა იმის აღიარებას, რომ  

„...სტერილური ურბანული გარემო მიღწეულია მოდერნული მოძრაობის 

იდეების გამოყენებით, როგორც პოლიტიკის შემუშავებაში ასევე არქიტექტურულ 

დიზაინში საქალაქო დონეზე, ეს წარუმატებელი ნაბიჯი იყო იმ ადამიანებისთვის 

რომლებიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ.“ 

ასევე მაკგლინმა (1993: 3) აღწერა თუ როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები და რა 

გამოცდილება მიიღეს მათ: 

„...ომისშემდგომი განვითარების გამარტივებული, ფრაგმენტული და ხშირად 

გაუცხოვებული ფორმები, მათ შეცვალეს დიზაინერების და მგეგმავების აღქმა, და 

ჩაანაცვლეს პრემოდერნისტული ურბანიზმის ფორმები.“ 

თანამედროვე განვითარების ხარისხის ნაკლებობა ასევე კარგად არის 

გააზრებული სამოქალქო რეგულაციაში (Ben-Joseph & Szold 2004; Duany & Brain 2005). 

როუზმა (1998) შTაგონების წყაროდ გამოიყენა ჯონ რaსკინსიs ნაშრომები, და 

შემოგვთავაზა „ურბანული დიზაინის შვიდი კაუჭი“ – მიზეზები „რატომ ვერ 

ვაღწევთ ურბანული დიზაინის მაღალ სტანდარტებს“ (იხილეთ ცხრილი 1.2 და თავი 

11). 

ასევე, აშშ–ში დაგეგმარების და მშენებლობის განხილვის დროს, დუენიმ და 

სხვებმა (2000-19) ასახეს თუ რამდენად ნეგატიური ეფექტი აქვს მშენებლობის 

ზოგიერთ წესს სამშენებლო გარემოს ხარისხზე: 

„... მათი ზომა და შედეგი ერთი და იმავე პრობლემის სიმპტომია: მათი ბირთვი 

ცარიელია (ღრუ). ისინი არ გამომდინარეობენ ფიზიკური ხედვიდან. მათ არ აქვთ 

დიაგრამები, ჩანახატები, რეკომენდირებული მოდელები, აქვთ მხოლოდ რიცხვები 

და სიტყვები. მათი ავტორები როგორც სჩანს ვერ ათვითცნობიერებენ თუ როგორი 

უნდა იყოს მათი  თემი. ისინი არ წარმოიდგენენ ადგილებს რომლებსაც აღმერთებენ, 

და შენობებს რომლის აშენებაც სურთ. ამის მაგივრად, როგორც ჩანს, ისინი 

წარმოიდგენენ მხოლოდ იმას რაც არ სურთ: არა შერეულ გამოყენებას, არა ნელა 

მოძრავ მანქანებს, არა პარკირების სიმცირეს, არა ხალხმრავლობას.“  
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ისინი ხედავენ რომ 

„ადამიანი ადვილად ვეღარ ააშენებს ჩარლსტონს, იმიტომ რომ ეს კანონის 

დარღვევაა. ასევე, ბოსტონის ბიკონ ჰილი, ნანტუკეტი, სანტა ფე, კარმელი, ეს 

ცნობილი ადგილები რომლებიც ტურიზმის მიზანი გახდა,  მათი არსებობა 

დღევანდელი კანონების დარღვევაა.“  (Duany et al 2000: XI)  

პრობლემა გზატკეცილების და მოძრაoბის სტანდარტებTან პირდაპირ კავშირშია, 

მათი კონფიგურაცია განაპირობებს ბევრი ადგილების განლაგებას. ეს თავისთaვად 

ფრაგმენტაციიდან გამომდინარეობს: ერთ ნაწილზე კონცენტრაციის უნარი (და 

ხშირად მისი ტექნიკური და უცვლადი  სტანდარტის საწინააღმდეგოდ შეფასება), 

ხოლო საერთო სურათის  ვერდანახვა. ურბანული დიზაინი კი განსხვავებულია, ის 

ნაწილებისგან მთლიანის შექმნის პროცესია, რომელიც ასახავს რომ  „მთლიანობა“ 

ყველაზე მიშვნელოვანია (იხილეთ თავები 3 და 9). 

დაგეგმარების დროს, არქიტექტურამ და გზატკეცილების ინჟინერიამ მრავალი 

კრიტიკული შეფასება მიიღო საზოგადოებისგან 1960-70-იან წლებში. მოვალეობების 

და საკითხების სხვაობამ სამშენებლო სფეროს პროფესიონალებს საშულება მისცა 

ერთმანეთისთვის გადაებრალებინათ პრობლემები. 

ცხრილი 1.2 ურბანული დიზაინის შვიდი კაუჭი 

1. სტრატეგიული ვაკუუმის კაუჭი 

მნიშვნელოვანი ნაციონალური, რეგიონული და ადგილობრივი პოლიტიკის 

არარსებობა უზრუნველყოფს ურბანული დიზაინის ყოფნას პოლიტიკური და 

ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრში. 

2. რეაქტიულობის კაუჭი  

დაგეგმვის სისტემის წარუმატებლობა ურბანული დიზაინის პროცესისადმი 

სტრატეგიული მიდგომის ადაპტირებაში, რეაქტიული და ნეგატიური 

რეგულაციის ცვლილება პროაქტიული და პოზიტიური ინტერვენციისთვის.  

3. ზედმეტი რეგულაციის კაუჭი 

ცუდ დროს და ადგილას რეგულაციამ შეიძლება გაანადგუროს ინოვაცია, 

კრეატიულობა და რისკიანობა, მაგრამ მშენებლობის პროცესის დიდი 

მოქნილობა უნდა დაბალანსდეს კონტროლით და დიზაინის ხარისხით. 

4. უღირსობის კაუჭი 

ჩვენ გავიზარდეთ ეპოქაში, რომელშიც ვისწავლეთ ყველაფრის ფასი, მაგრამ 

დაგვავიწყდა ბევრი რამის ღირებულება. ამით სართო ჯამში დაზარალდა 

ურბანული დიზაინი. დიზაინი შეიძლება ძვირია, მაგრამ ის ქმნის 

ღირებულებას. 

5. უსწავლელობის კაუჭი 
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ვირტუალურად არავის არ აქვს იდეალური ურბანული დიზაინის შესაქმნელი 

გამოცდილება და უნარები. ჩვენ გავხდით უსწავლელები და ჩვენ გვჭირდება 

ხელახლა კოლექტიურად სწავლა.   

6. შაბლონური აზროვნების კაუჭი 

თანამედროვე მშენებლობას ახასიათებს საკუთარი თავის ანალიზი, დაბალი 

ამბიცია, ტენდენცია დაუბრუნდეს ყველაზე დაბალ ნიშნულს, და  წარსულის 

წარმატებებით ან წრუმატებლობით არაჯანსაღი გატაცება. 

7. მოკლე ვადიანობის კაუჭი 

სისტემური თვისება, როდესაც მშენებლობის სახე ნაკარნახევია არა შენობის 

სიცოცხლის 100-წლიანი პერიოდით და მათი მოვლის აუცილებლობით, 

არამედ ხუთწლიანი დაფინანსების პროგრამით, ოთხწლიანი პოლიტიკური 

ციკლით, საჯარო ხარჯების შესახებ სამწლიანი შეთანხმებით და პერიოდული 

ანაზღაურების მექანიზმების სპექტრით. 

 როგორც მაკგლინმა (1993: 3) განაცხადა, არქიტექტურის საქმე იყო შენობის (ან 

შენობების) დიზაინის შექმნა, ხოლო დაგეგმარება პასუხისმგებელია:  

„...მიწის გამოყენების საერთო პოლიტიკის ფორმულის განსაზღვრა, დაგეგმარება 

და ინდივიდუალური სამშენებლო პროექტების დეტალური რეგულაცია სამშენებლო 

კონტროლის სისტემის გამოყენებით.“ 

საერთოდ, მგეგმავები უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ სოციალურ-ეკონომიკურ 

პროცესებს და პოლიტიკურ სისტემებს, რაც ადამიანების და ადგილების შესახებ 

ფიქრის ხარჯზე ხდება. რელფი (1976: 24) აღნიშნავს რომ ამ პერიოდის განმავლობაში, 

„ადგილი“ როგორც ცნება ურბანულ დიზაინში უფრო მეტს ნიშნავდა, ვიდრე 

უბრალოდ კონკრეტული ტერიტორია რომელზეც  გარკვეული ურთიერთქმედებები 

ხდებოდა: „... ადგილის ცნება, რომელსაც მცირე წვლილი შეაქვს სივრცით 

გამოცდილებაში.“ კარმონა (2009ა) ასახავს განსხვავებული კულტურის მაგალითებს, 

როგორც პროფესიულ „ტირანიას“ რომელსაც ნეგატიური გავლენის მოხდენა 

შეუძლია სამშენებლო პროექტების დიზაინის ხარისხზე. პირველი ტირანია 

გამომდინარეობს დიზაინის გაფეტიშებით, სადაც გარეგანი სახე უფრო 

მნიშვნელოვანია ვიდრე მისი დამახასიათებელი ღირებულება (ეკონომიკური, 

სოციალური თუ ბუნების დაცვითი), და სადაც კრეატიული პროცესის თავისუფლება 

ყველაზე დაფასებულია. ასეთი დღის წესრიგი ასოცირებულია არქიტექტურულ 

პროფესიებთან. მეორე  მაგალითი გამოხატავს აზრს, რომ ბაზარმა ყველაფერი 

ყველაზე კარგად იცის, და გაყიდვები არის უმნიშვნელოვანესი. აქედან გამომდინარე, 

ეკონომიური ასპექტები (შენების სიადვილე, სტანდარტიზაცია, ბაზრის შეფასება და 

მომხმარებლის აზრი) განსაზღვრავს დიზაინის ხარისხს. ლანგმა (2005: 381) დასვა 

კითხვა „ვინ მართავს?“, და დაასკვნა რომ კაპიტალისტურ ქვეყნებში ურბანული 
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განვითარება მართულია კერძო კორპორაციების მიერ. რეგულაციის მესამე 

მაგალითი შეიძლება გაანალიზებული იყოს პოლიტიკური ეკონომიკის 

თვალსაზრისით, კერძოდ ბაზარზე წარუმატებლობის გამოსწორების მცდელობად. 

ვან დორენის (2005: 45) აზრით, რეგულაცია ძვირი და არაეფექტურია, მაგრამ ის 

ძნელი შესაცვლელია იმ პირების გამო ვინც მას მხარს უჭერს. ასეთ ადამიანებს ის 

„ბუტლეგერებად“ (ადამიანები, ვისაც აქვთ ეკონომიკური ინტერესი რეგულაციის 

არსებობაში) და „ბაპტისტებად“(ადამიანები, როლებსაც არ მოსწონთ სხვისი ქცევა და 

სურთ რომ მთავრობამ აკრძალოს ეს ქცევა) ნათლავს.  

მიუხედავად იმისა რომ ტირანიები შეიძლება კარიკატურულად მოგვეჩვენოს, 

ისინი ასახავენ რეალურ პრობლემებს, რომლებიც პრაქტიკოსებს მშენებლობის 

პროცესში ხვდებათ. ისინი გამომდინარეობენ როგორც სხვადასხვა მიზეზებიდან 

(თანხმობის მიღება, მოგება ან საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვა), ასევე მუშაობის 

სხვადასხვა რეჟიმიდან და დაკავშირებული პროფესიული ცოდნის სფეროებიდან 

(დიზაინი, მენეჯმენტი/ფინანსები, სოციალურ/ტექნიკური ექსპერტიზა). ეს ხშირად 

იწვევს უხარისხო სამშენებლო გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც 

დაფუძვნებულია კონფლიქტზე, კომპრომისზე და შეფერხებებზე, და არა უკეთესი 

ხარისხის ადგილების შექმნაზე.  

 

ურბანული დიზაინი როგორც გაერთიანება 

1960–იანი წლების ბოლოდან, პროფესიონალური მოვალეობების მკვეთრი, 

დივიზიონალური გადანაწილება მიიჩნეოდა ხარისხიანი მშენებლობის საწინდარად. 

ბენტლის (1995: 15) შეხედულებით, ურბანული დიზაინი გაჩნდა სხვადასხვა 

სამშენებლო დისციპლინებს შორის დადგენილი საზღვრების არსებობის გამო. მისი 

აზრით, საზღვრების პრობლემა დაკავშირებულია დიზაინერებისა და ბაზრის 

პროცესების ურთიერთკავშირთან, ეკონომიური რაციონალიზაცია იწვევს მზარდ 

სპეციალიზაციას. მას მიაჩნია, რომ შედეგად მივიღეთ „პროფესიების 

ფრაგმენტირებული კრებული“ „გამოკვეთილი საზღვრებით“ და „უფსკრულებით 

მათ შორის“. პროფესიებს შორის უფსკრულების გაზრდის და 

ინსტიტუციონალიზაციის პირობებში, დაიკარგა აზრი: „...საჯარო სამყარო – 

შენობებს, ქუჩებს და სივრცეებს შორის ადგილი, რომელიც წარმოადგენდა ჩვენ 

ყოველდღიურ ცხოვრებას.“   (McGlynn 1993: 3). ამან თავისი მხრივ, მოგვაწოდა აზრი 

რომ საჭიროა ინტეგრირებულ პროფესიულ საქმიანობაზე კონცენტრირება, და რაც 

უფრო მნიშვნელოვანია - ფიქრი ხარისხიანი ადგილების შექმნაზე.  

ზემოთ ასახული დისკუსია გვაძლევს ურბანული დიზაინის ორ ცნებას: 

პირველი, ხარისხიანობის ამაღლება ინდივიდუალურ, შიგნით-რიენტირებულ 

ურბანულ მშენებლობებში (მაგალითად, მთლიანად ადგილის ხარისხის 
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გაუმჯობესება), და მეორე, ფრაგმენტირებული პროფესიების კრებულის 

გაერთიანება.  

 

ურბანული გარემოს გაერთიანება 

 სტერნბერგის (2000) აზრით, ურბანული დიზაინის მთავარი როლი  „ურბანული 

გამოცდილების ურთიერთკავშირის“ აღდგენაა. იგი „ორგანიციზმის“ სკოლის 

(რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა პატრიკ გედსზე, ლუის მამფორდზე, 

ალექსანდერზე (1987, 1979) და ალექსანდერზე და სხვებზე (1977)) მიმდევარი იყო, და 

აღწერდა რომ ორგანიციზმის მიმდევრები ხედავდნენ: 

„...თანამედროვე საზოგადოებამ (განსაკუთრებით ცენტრალური დინამიკის 

მექანიზმმა, ბაზარმა) დაანაწევრა თემი, ბუნება და ქალაქი. ბიოლოგიური 

მეტაფორებით და ვიალიზმის ფილოსოფიური აზრებით შთაგონებული 

ოგრანიციზმის მიმდევრები ცდილობენ აღადგინონ ბუნებასთან ერთობლიობა, 

განსხვავებით „მექანიკური“, ბაზარზე ორიენტირებული საზოგადოებისგან, 

რომელიც ამ საკითხს არ ანიჭებს მნიშვნელობას.“ (Sternberg 2000:267) (იხილეთ თავი 

9). 

სტერნბერგის აზრით, ურბანული დიზაინი და ადამიანები ინაწილებენ 

ინტელექტუალურ მემკვიდრეობას „არასამომხმარებლო“ გამოცდილების შესახებ 

კერძო საკუთრების ფარგლებში, ამიტომ შეუძებელია ნაწილების გამოყოფა მთლიანი 

პროდუქტისაგან. იგი ამტკიცებს რომ მოწინავე ურბანული დიზაინიერები 

იზიარებენ „ ...ხედვას რომლის მიხედვითაც, კარგი დიზაინი ცდილობს ადამიანების 

გამოცდილების ინტეგრირებას ურბანულ ფორმებში, სამშენებლო ბაზრის 

საწინააღმდეგოდ, რომელიც შენობებს და მიწის ფართს განიხილავს როგორც 

დისკრეტულ საქონელს.“ (Sternberg 2000: 265).  აქედან გამომდინარე, მისი აზრით, 

თუ ურბანულ დიზაინს არ შევხედავთ როგორც, ინდივიდუალური და ხშირად 

შიგნით ორიენტირებული მშენებლობის ხარიხის ამაღლების, ურთიერთკავშირის 

განმტკიცების პროცესს, ადგილის საერთო ხარისხი უყურადღებოდ დარჩება. 

კრისტოფერ ალექსანდერის აზრი „საგნების“ და „ურთიერთკავშირის“ შესახებ 

ასევე გვეხმარება ეს იდეა მოვაქციოთ დიზაინის კონტექსტში. ნაშრომში „მშენებლობა 

დროის დაკარგვის გარეშე“ (ალექსანდერი 1979),  ალექსანდერმა გამოთქვა აზრი, რომ 

ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში აღვიქვამთ როგორც „საგნებს“ (შენობები, 

კედლები, ქუჩები, ღობეები და ა.შ.), უკეთესად შეიძლება გავიგოთ როგორც 

„შაბლონები“ რომლები იკვეთებიან სხვა „შაბლონებთან“ (მაგალითად ურთიერთობა). 

როგორც კანსტლერი (1996:83) ხსნის: 
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„... სახლის ფანჯარა არის ურთიერთობა სახლის შიგათავსსა და გარესამყაროს 

შორის. ის გადასცემს შუქს და ჰაერს, და კრთის კერძო და საჯარო სამყაროებს შორის. 

როცა ის ვერ ართმევს ამ საქმეს თავს, ფანჯრის მაგივრად ვიღებთ უბრალო ხვრელს 

კედელში.“ 

როდესაც შაბლონები „ურთიერთობიდან“გარდაიქმნებიან „საგნებად“ 

(მაგალითად ვარდებიან კონტექსტიდან), ისინი კარგავენ თვისებას რომელსაც 

ალექსანდერი ეძახის „სიცოცხლეს“. აქედან გამომდინარე, როგორც ალექსანდერი და 

სხვები (1977) ამბობდნენ, არც ერთი შაბლონი არ არის იზოლირებული სუბიექტი 

(იხილეთ ზემოთ), ურბანული დიზაინი არის  სხვადასხვა შაბლონების ერთობლიობა, 

რომლებსაც სხვები (არქიტექტორები, დეველოპერები, ინჟინრები და ა.შ.) მას 

აწოდებენ. 

ინტეგრალური ურბანიზმის ახსნისას, ელინმა (2006:91) განაცხადა რომ „არაფერი 

არ არსებობს იზოლაციაში, არსებობა შესაძლებელია მხოლოდ კავშირში“ და მოჰყავს 

ჯორჯ ლუის ბორგეს ციტატა: „ვაშლის გემო ... გამომდინარეობს ხილის სასათან 

კავშირით და არა მარტო ხილიდან; ასევე (მე ასე ვიტყოდი) პოეზია ჩნდება პოემის და 

მკითხველის შეხვედრის დროს, და არა წიგნში დაბეჭდილი სიმბოლოებით“ 

 ელინი შემდეგ განავრცობს: „განსხვავებით კარგად დაგეგმილი ქალაქისა, 

რომელიც ანცალკევებს, აუცხოვებს, იზოლირებას აკეთებს, ინტეგრალური 

ურბანიზმი აკავშირებს და აახლოვებს“ (Ellin 2006: 15), და აქედან გამომდინარე ხსნის 

რომ ინტეგრალური ურბანიზმი კონცენტრირებულია: 

 ქსელზე და არა საზღვრებზე 

 ურთიერთობაზე და არა იზოლირებულ საგნებზე 

 ურთიერთდამოუკიდებლობაზე და არა დამოკიდებულებაზე ან 

დამოუკიდებლობაზე 

 ბუნებრივ სოციალურ თემებზე და არა ინდივიდებზე 

 გამჭვირვალობაზე და არა გაუმჭვირვალობაზე 

 წვდომაზე და არა კედლებზე 

 ნაკადზე და არა სტაზისზე 

 ბუნებასთან კავშირზე და არა ბუნების კონტროლზე 

 კატალიზატორებზე, არმატურაზე, პუნქტუაციის ნიშნებზე, გეგმებზე და 

არა საბოლოო პროდუქტზე და უტოპიაზე (Ellin 2006: XXIII) 

 

სამშენებლო გარემოს პროფესიების გაერთიანება 

ადგილის ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემები „ბოროტი პრობლემებია“, 

რომელთაც უამრავი საერთო თვისება ახასიათებთ ურთიერთკავშირის, 
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კომპლექსურობის, გაურკვევლობის, ორაზროვნებისა და კონფლიქტის ჩათვლით. 

არსით მრავალგანზომილებიანი, ეს განზომილებები ურთიერთდამოკიდებულია, 

მარტივად ვერ ერგება ცალკეულ ფუნქციური განყოფილებების სტრუქტურებს, და 

შესაბამისად, მოითხოვენ სრულყოფილ და ჰოლისტიკურ გაერთიანებულ პასუხს. 

გარდა ამისა, უკვე კარგად ნაცნობი პრობლემებისგან განსხვავებით, რომლებიც 

მოითხოვენ მთლიანად მოგვარებას, ბოროტი პრობლემების გადაჭრა მხოლოდ 

ნაწილობრივ შეიძლება, რადგან ისინი დაკავშირებულნი არიან ღია სისტემასთან, 

სადაც „პრობლემა“ გამუდმებით იცვლება და ვითარდება. შესაბამისად, 

გულუბრყვილობაა მიიჩნევდე, რომ ნებისმიერი დიზაინის პროექტი, ინტერვენცია ან 

ქმედება მოგვცემს დასრულებულ შედეგს.  

იმის გათვალისწინებით, რომ არქიტექტურული და, უფრო ნაკლებად, 

ლანდშაფტის დიზაინი ხშირად მეტ ყურადღებას უთმობს „პრობლემის გადაჭრას და 

არა თავად პრობლემას“, დობინსი (2009: 182) ამტკიცებს, რომ ურბანულ დიზაინს 

„... ადგილი აქვს თხევად, ინტერაქტიულ და მუდმივად ცვალებად გარემოში. 

ადგილთმშენებლობის პროცესს, რომელიც მუშაობს და კმაყოფილებას გვანიჭებს, 

არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული ისე, როგორც ეს ხდება შენობის პროექტის, ან 

სხვა დროსთან ან ბიუჯეტთან დაკავშირებული პროექტების შემთხვევაში.“ 

ის ამტკიცებს, რომ ურბანულ დიზაინს სჭირდება „გადაჭრა“: 

„ზოგიერთი დიზაინერი „დიდ იდეას“, ან სამ ან ოთხ დიდ იდეას ეყრდნობა, 

როგორც ურბანული დიზაინის პროცესის სინთეზირების საშუალებას. თუ დიდი 

იდეა ასახავს პრობლემის სრულ გამოცდას, მთლიანად ინკლუზიურ და 

მოქალაქეებზე ორიენტორებულ პროცესს, დიდი შანსია მეთოდმა გაამართოს - და ის 

ნამდვილად დაეხმარება წარმოსადგენად მარტივი და აზრიანი ხედვის 

ჩამოყალიბებაში. მეორეს მხრივ, თუ დიდი იდეები უბრალოდ მოდის 

კონსულტანტის სამედიცინო ჩანთიდან, რომელსაც აწერია „დიდი იდეები“, მაშინ 

ფრთხილად იყავით. რამდენადაც დამაჯერებელი და მიმზიდველი, ან შეუცნობლად 

შეცდომაში შემყვანი არ უნდა იყოს ეს დიდი იდეა, არსებობს საკმაო შანსი იმისა, რომ 

დიდი იდეის პატრონმა არც კი იცოდეს რატომ გაუჩნდა იგი, როგორც პრობლემის 

გადაჭრის შესაძლებლობა, ან მისი გამოყენება გადაჭრის თუ არა პრობლემას  

უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ“ (Dobbins 2009: 182-3). 

 დობინსისთვის, ურბანული დიზაინის სფერო დაბინძურებულია პრობლემის 

გადაჭრის გზებით, რომლებიც მხოლოდ ვარაუდობდნენ, და არ იკვლევდნენ, არ 

ცდილობდენ გაეგოთ პრობლემა. 

ამიტომ, ურბანული დიზაინი ყოველთვის ღია და მიმდინარე უნდა იყოს, და 

უფრო მეტიც, ის არის ინტერვენცია, ან წვლილი, შეტანილი სხვა დინამიურ 
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სისტემებში. თუმცა, თანამედროვეობის სწრაფი ცვლილებების გათვალისწინებით, 

განცალკევებული ინკრემენტალიზმის საშიშროებას სათანადო ყურადღება უნდა 

დავუთმოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთი ზოგადი ხედვა წარმართავს 

განვითარებას წინასწარ დასახული მიზნებისკენ - მოკლევადიანი პერსპექტივით 

მაინც (ევოლუციურ პერიოდში), რაც თავდაჯერებას ჰმატებს ინვესტიციების 

მოზიდვის კუთხით და უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ შედეგებს სინერგიულ 

მთლიანობაში (იხილეთ თავი 9). 

ხისტი, სილოსზე-დაფუძნებული პროფესიონალური დემარკაციები აძლიერებს იმ 

ტენდენციებს, რომლის თანახმადაც პროფესიები ყველაფერს თავიანთი ვიწრო 

დისციპლინიდან გამომდინარე ხედავენ. მაგალითად, ბრეინი (2005: 229) ჩივის იმის 

შესახებ, თუ როგორ 

„იღებს ფორმებს დეზინტერგრირებული არჩევანი, რაც ძირითადად არის 

სხვადასხვა სპეციალისტების მიერ ტექნიკური და ადმინისტრაციული პრობლემების 

გადაჭრის მცდელობის შედეგი. მასში რიგითობის ლოგიკა განისაზღვრება 

ინჟინრებისა და ადმინისტრატორების ტექნიკური მოსაზრებებით, კრედიტორი 

ინსტიტუტების ინტერესებით შედარებით და წინასწარ განჭვრეტად ინვესტიციებში.“  

ის ამტკიცებს, რომ ეფექტური ადგილთმშენებლობა ხშირდ მოიცავს 

დეზინტეგრირებული სილოს-ეფექტის პრობლემის გადაჭრას სპეციალისტების მიერ 

(2005: 234). იმისა გამო, რომ ექსპერტიზის სხვადასხვა სადენებს ხშირად თავმოყრა 

სჭირდება და არა პროფესიული სპეციალიზაცია, პრობლემა ერთ-ერთი ფრაგმენტია 

და ინტეგრირებული ჰოლისტიკური გააზრების ნაკლებობა. სპეციალიზაცია და 

სპეციალისტის ექსპერტიზა ხშირად საჭირო და სასურველია (ჩვენ ტვინის 

ქირურგები ისევე გვჭირდება, როგორც ზოგადი პრაქტიკოსები), მაგრამ კარგი 

ადგილის შექმნისას, საჭიროა რბილი და არამტკიცე პროფესიონალიზმი, და 

კოლაბორაციული, ინკლუზიური მუშაობა.  

1970-იანი წლებიდან მოყოლებული, საკუთარი დანაშაულის სხვაზე 

გადაბრალების ნაცვლად ზოგიერთმა პროფესიონალმა სცადა პროფესიონალური 

პრაქტიკის ასპექტების გათვალისწინება, რომლებიც ზიანს აყენებდა ადგილის 

ხარისხს. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ უფრო მეტად უნდა მოხდეს ადგილის და 

გარემოს ხარისხის გათვალისწინება დაგეგმარების პროცესში, ასევე, პატივი უნდა 

ვცეთ არქიტექტურის კონტექსტს (ადგილის მნიშვნელობა დავინახოთ უბრალო 

საკუთრების საზღვრებს მიღმა). 

აღარეს რა დანაწევრებული პროფესიებისა და პროფესიონალების გაერთიანების 

საჭიროება, ზოგიერთმა მნიშვნელოვანმა პირმა, და საბოლოო ჯამში 

ორგანიზაციებმა, გადაწყვიტეს ხიდის გადება და დიალოგის გამართვა სამშენებლო 

გარემოს პროფესიებს შორის. დიდ ბრიტანეთში, პირველი ქოლგა ორგანიზაცია იყო 

ურბანული დიზაინის ჯგუფი (UDG), რომელიც 1978 წელს ჩამოყალიბდა. ურბანული 
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განვითარების ჯგუფმა საკუთარი ნებით გადაწყვიტა ყველა დაინტერესებული პირის 

ჩართვა პროცესში „... ვინაიდან, მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები გავლენას 

ურბანული სივრცის ხარისხზე ახდენდა“ (Linden & Billingham 1998: 40). 

ურბანული დიზაინის პროფესიათშორისმა ბუნებმა უფრო მეტად ჰპოვა გაქანება 

დიდ ბრიტანეთში, როდესაც 1997 წელს დაარსდა ურბანული დიზაინის ალიანსი 

(UDAL). სამოქალაქო ნდობის, ბრიტანელ არქიტექტორთა სამეფო ინსტიტუტის 

(RIBA), პრივილეგირებული გეოდეზისტების სამეფო ინსტიტუტის (RICS), 

ქალაქდაგეგმარების სამეფო ინსტიტუტის (RTPI) და ურბანული დიზაინის ჯგუფის 

მიერ დაარსებული ურბანული დიზაინის ალიანსი მიზნად ისახავს „...ხელი შეუწყოს 

ურბანული დიზაინის ცოდნას და მაღალ სტანდარტებს.“ 

ზემოთ აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ წარმოებულმა კამპანიამ ხელი შეუწყო 

დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების დამოკიდებულების შეცვლას ურბანული 

დიზაინისადმი მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში (იხილეთ თავი 11). 

მაგალითად, კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში საზღვრები პროფესიებს შორის 

იმავე დოზით არ არსებობს. იქ ხშირად დაგეგმარებას არქიტექტურის, ან ინჟინერიის 

ქვე-დისციპლინად მოიაზრებენ, ხოლოდ „ურბანიზმს“ - მათი აქტივობების 

შუალედურ კონცენტრაციად (იხილეთ Hebbert 2006). თითქმის ყველგან, ხშირად 

სრულიად განსხვავებულ სტრუქტურებს შორის შესამჩნევი პროგრესია ურბანული 

დიზაინისა და ადგილთმშენებლობის შორის აქტივობების დანერგვის კუთხით.  

მიაუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, ამ პერიოდის განმავლობაში, ურბანული 

დიზაინის არსი, როგორც ოფიციალური პროფესიისა, მუდმივი განხილვის საგანი 

იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ურბანული დიზაინერის ოფიციალური 

პროფესიის არარსებობის განხილვისას პიტერ ქალთროფი (Fishman 2005: 68) 

ამტკიცებდა: 

„არსებობს ლანდშაფტის დიზაინერის, მგეგმავის, სამოქალაქო ინჟინერიის, 

საგზაო ინჟინერიის პროფესია და ლიცენზია, თუმცა არ არსებობს ყველაზე 

მნიშვნელოვანი, ურბანული დიზაინერის პროფესია. იქ უშველებელი სიცარიელეა... 

იქ პროფესია უნდა გაჩნდეს... ხშირად ხალხი ტოვებს არქიტექტურას და ურბანული 

დიზაინერი ხდება, თუმცა ეს საკმაოდ იშვიათია, რადგან ისინი შენობას აღმერთებენ. 

ზოგჯერ, კარგი ლანდშაფტის დიზაინერი ხდება ურბანული დიზაინერი, თუმცა მას 

სათანადო განათლება არ აქვს. დაგეგმარების სფეროში დიდი ემფატიაა, თუმცა 

ძალიან ცოტა ტალანტი და უნარი, რადგან მათ არ აქვთ განათლება დიზაინის 

სფეროში... არ არსებობს პროფესია, რომელიც პრობლემებს საჭირო კუთხით 

მიუდგებოდა.“ 
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დიდ ბრიტანეთში ზოგიერთი ინტერესთა ჯგუფი ასევე ცდილობს ურბანული 

დიზაინის პროფესიის წინ წაწევას. მაგალითად, ურბანული დიზაინის ჯგუფმა (UDG) 

შეიმუშავა სქემა, რომლის თანახმადაც ნებისმიერი პროფესიის მქონე პირს 

(ნებისმიერი განთლებით), რომელიც ურბანულ დიზაინში მუშაობს, შეუძლია 

მოითხოვოს საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების აღიარება ახალი, თუმცა 

ხელოვნებას მოკლებული, „ურბანული დიზაინერის აღიარებული პრაქტიკოსის“ 

სტატუსის მოპოვების გზით.   

გავრცელებული არგუმენტია, რომ  პროფესიების არსებობას განსაზღვრავს 

საზოგადოებრივი სიკეთე, რომელსაც სათანადოდ ვერ გამომუშავდება თავისუფალი 

ბაზრის პირობებში, და პროფესიებს მოეთხოვებათ არამარტო კლიენტების 

მომსახურება, არამედ საზოგადოებრივი სიკეთის ადვოკატირებაც (იხილეთ Friedson 

1994; Childs 2009). მიუხედავად ამისა, ურბანული დიზაინერის ოფიციალური 

პროფესიის შექმნა ერთი შეხედვით უარყოფს თავად ურბანული დიზაინის, როგორც 

გამაერთიანებლისა და ადგილთმშენებლობის ინკლუზიური აქტივობების 

ხელისშემწყობის მთავარ არსს, და როგორც ეს იან ბენტლიმ აღნიშნა, ახდენს 

ურბანული დიზაინის ინსტიტუციონალიზაციას ექსკლუზიურ პროფესიულ 

ტერიტორიად.  

 

ურბანული დიზაინერები 

ურბანული დიზაინის საჭიროების გათვალისწინებით, წინამდებარე თავი 

მიმოიხილავს „თუ ვინ არიან ურბანული დიზაინერები?“ ამ კითხვაზე 

ყოვლისმომცველი პასუხი იქნება: ყველა ის ვინც იღებს გადაწყვეტილებას და ქმნის 

ურბანულ გარემოს, რაც მოიცავს არა მხოლოდ არქიტექტორებს, ლანდშაფტის 

არქიტექტორებს, მგეგმავებს, ინჟინრებს და გეოდეზისტებს, არამედ დეველოპერებს, 

ინვესტორებს, მაცხოვრებლებს, სახელმწიფო/საჯარო მოხელეებს, პოლიტიკოსებს, 

ორგანიზატორებსაც კი, დანაშაულისა და ხანძრის პრევენციის ოფიცრებს, გარემოს 

დაცვის სპეციალისტებს, და სხვ. ამ თვალსაზრისით, ყოველდღიურ მომხმარებლებს 

ისეთივე მნიშვნელობა ენიჭებათ, როგორც დიზაინერებს. კალიცკი (2008ბ: 105) 

ამტკიცებდა, რომ:  

„პიროვნება, რომელიც ირჩევს სამსახურისკენ მიმავალ სხვადასხვა გზას, ერთი 

აბრის თავზე მეორეს ჰკიდებს, ქუჩის კუთხეში დახლიდან ვაჭრობს, ან ინიციატივას 

იჩენს თემის/სამეზობლოს შეხვედრა მოაწყოს, ისეთივე დიზაინერის, როგორიც 

დეველოპერი და არქიტექტორი, რომლებიც ცათამბჯენს აშენებენ, ანდა ქალაქის 

მერიის წარმომადგენელი, რომელიც ბრძანებებს გამოსცემს. ქალაქი წარმოადგენს ამ 

ყოველდღიურობის შედეგს, რომელიც ერწყმის ურბანული დიზაინერების ხედვას და 

შემუშავებულ გენიალურ გეგმას.“ 
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შესაბამისად, ინდივიდები და ჯგუფები ურბანული დიზაინისა და 

ადგილთმშენებლობის პროცესში არიან ჩართულნი სხვადსხვა შესაძლებლობებისა 

და მიზნების ფარგლებში. მათი ჩართულობა და გავლენა დიზაინის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებაზე შესაძლოა იყოს პირდაპირი და არაპირდაპირი; უფრო 

მეტიც, მათ შეიძლება მოსწონდეთ ან არ მოსწონდეთ თუ რა გავლენა იქონია მათმა 

გადაწყვეტილებამ ხარისხზე.  

აქედან გამომდინარე, არსებობს მუდმივი ჯაჭვი „შეცნობილ“ (გააზრებულ) 

ურბანული დიზაინს (გულისხმობს იმას თუ რას ქმნიან და აკეთებენ ის ადამიანები, 

რომლებსაც თავი ურბანულ დიზაინერებად მიაჩნიათ) და „შეუცნობელ“ 

(გაუაზრებელ) ურბანულ დიზაინს (იმ ხალხის გადაწყვეტილების შედეგი, 

რომლებსაც თავი ურბანულ დიზაინერებად არ მიაჩნიათ) შორის (იხილეთ Beckley 

1979, in Rowley 1994: 187). ეს სხვაობა არ გულისხმობს შედეგის ხარისხს - შედეგს 

თვალსაზრისით ორივე მათგანი შეიძლება იყოს „კარგი“ ან „ცუდი“. თავისთავად 

გაუაზრებელი ურბანული დიზაინი „ცუდი რამ“ ნამდვილად არ არის, თუმცა ის 

ამცირებს კარგი ადგილების შექმნის შესაძლებლობას, ვინაიდან, ზოგადად ადგილის 

ხარისხი არ არის დამოუკიდებლად არსებული ცნება. ბარნეტი (1982:9) ამბობდა: 

„დღევანდელი ქალაქი არ არის შემთხვევითი. როგორც წესი, მისი ფორმა 

გაუთვალისწინებელია, თუმცა არა შემთხვევითი. ის წარმოადგენს იმ 

გადაწყვეტილებების შედეგს, რომლებიც მიიღეს ცალკეული მიზნებისთვის; მათი 

გვერდითი მოვლენები და გადაკვეთები კი არ იქნა ბოლომდე გათვალისწინებული. 

ამ ქალაქების დიზაინი განსაზღვრეს ინჟინრებმა, გეოდეზისტებმა, იურისტებმა და 

ინვესტორებმა; თითოეული მათგანი კი იღებდა ინდივიდუალურ, რაციონალურ 

გადაწყვეტილებას რაციონალური მიზეზებით.“ 

შეცნობილი/გააზრებული ურბანული დიზაინერები, როგორც წესი, არიან 

პროფესიონალები, რომლებსაც მათი გამოცდილების შედეგად ირჩევენ, ანუ, 

ურბანული დიზაინის პრაქტიკოსები. ბევრი მათგანს ხარისხიც კი აქვთ ურბანულ 

დიზაინში, თუმცა ნაწილს საერთოდ არ მიუღია სპეციფიური განათლება ურბანულ 

დიზაინში და მათი ცოდნა გამოცდილების და პრაქტიკის შედეგი, რომელიც 

თავდაპირველი პროფესიის (არქიტექტორები, მგეგმავები და/ან ლანდშაფტის 

არქიტექტორები) შედეგად შეიძინეს. 

 ზემოთაღნიშნული ჯაჭვის შემდეგი რგოლია სამშენებლო გარემოს სფეროში 

მომუშავე პროფესიონალების ჯგუფი, რომლებიც თავს ურბანულ დიზაინერებად არ 

მიიჩნევენ, თუმცა საკმაო გავლენას ახდენენ ადგილის ხარისხზე. მიუხედავად ამისა, 

მათ ესმით და აფასებენ საკუთარ როლს  და გავლენას ადგილის ხარისხის 

გაუმჯოებესების საქმეში. ეს ჯგუფი ასევე მოიცავს უძრავი ქონების 



98 
 

სპეციალისტებსაც, რომლებიც აღიარებენ დიზაინის როლს ფასის გაზრდასა და 

გრძელვადიანი კომერციული წარმატების მიღწევაში (University of Reading 2000). 

შეუცნობელი/გაუაზრებელი ურბანული დიზაინერები არიან ის ხალხი, 

რომელსაც წვლილი შეაქვს ურბანული დიზაინის განვითარებასა და 

გადაწყვეტილების მიღებაში, თუმცა საკუთარ წვლილს ნაკლებად აფასებენ (ცხრილი 

1.7 და 1.8); ესენი არიან: 

 პოლიტიკოსები ცენტრალურ/სახელმწიფო ხელისუფლებაში, რომლებიც 

დიზაინისთვის ქმნიან სტრატეგიულ ჩარჩოებს ეროვნული ეკონომიკური 

სტრატეგიის ფარგლებსა და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის 

კონტექსტში.  

 პოლიტიკოსები ადგილობრივ ან რეგიონალური ხელისუფლებაში, 

რომლებიც ახორციელებენ ზემოთაღნიშნულ სტრატეგიას ადგილობრივი 

გარემოებების გათვალისწინებით. 

 ბიზნეს გარემო და სახელმწიფო/საჯარო მოხელეები, რომლებიც 

ინვესტიციურ გადაწყვეტილებებს იღებენ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის 

ჩათვლით. 

 ბუღალტრები, რომლებიც რჩევებს აძლევენ საჯარო და კერძო სექტორებს 

ინვესტიციებთან დაკავშირებით. 

 ინჟინრები, რომლებიც ქმნიან გზების დიზაინს და საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურას, და საჯარო სფეროში ახდენენ მათ 

ინტეგრირებას. 

 ინვესტორები, რომლებიც აფასებენ მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან 

საინვესტიციო შესაძლებლობებს და იღებენ გადაწყვეტილებებს რას და ვის 

დაუჭირონ მხარი. 

 ურბანული რეგენერაციის სააგენტოები, რომლებიც საჯარო ფონდების 

ინვესტირებას ახდენენ რეგენერაციულ პროექტებში, და აბალანსებენ 

გარემოს, სოციალურ და ეკონომიკურ ამოცანებს. 

 ინფრასტრუქტურის მომწოდებლები (მაგ. ელექტრო, გაზის და 

სატელეკომუნიკაციო კომპანიები), რომლებიც დაფარული 

ინფრასტრუქტურის ინვესტირებას ახდენენ და ინარჩუნებენ საჯარო 

სფეროს. 

 სათემო ჯგუფები, რომლებიც მხარს უჭერენ ან ეწინააღმდეგებიან 

განვითარებას, გაუმჯობესების კამპანიებს, და სხვა კუთხით არიან 

ჩართულნი განვითარების პროცესებში. 

 მობინადრეები და მაცხოვრებლები, რომლებიც ინარჩუნებენ და/ან 

განაგებენ საკუთარ ქონებას.  
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სურათი 1.7. გრინვიჩი, ლონდონი (ფოტო: მეთიუ კარმონა). გორგოლაჭებიანი ნაგვის 

ყუთების შემოტანით გრინვიჩში, ლონდონმა მოულოდნელი გამანადგურებელი 

გავლენა იქონია ურბანულ გარემოზე; ეს წარმოადგენს შეუცნობელი ურბანული 

დიზაინის მაგალითს. 

სურათი 1.8. რომი, იტალია (ფოტო: მეთიუ კარმონა). პარკირების საზოგადოებრივი 

ნორმები სხვადასხვა დეველოპერის მიერ - გზის ერთ მხარეს ზედაპირზე მყოფმა, 

ხოლო მეორე მხარეს - მიწისქვეშამ, მომაკვდინებელი გავლენა იქონია ქუჩის 

გარეგნობაზე, თუმცა მასზე პასუხისმგებელი არავინაა. ამ რეგულაციებში არავის 

გაუთვალისწინებია საჭიროებების მქონე პირთა ხედვა. 

  ამ ჯგუფს ასევე განეკუთვნებიან სამშენებლო გარემოს სფეროში მომუშავე 

პროფესიონალები, რომელთაც არ აინტერესებთ რა გავლენას იქონიებს მათი 

გადაწვეტილებები ზოგადად ადგილის ხარისხზე.  

ხარისხის აღიარებისა და კარგი დიზაინის დამატებითი ღირებულების გარეშე, 

ხშირად ადგილების შექმნა ხდება გამოტოვების და არა უფლებამოსილების გზით. 

გააზრებული ურბანული დიზაინერების, განსაკუთრებით კი პრაქტიკოსების 

გამოწვევაა ურბანული დიზაინის მნიშვნელობისა და ღირებულების წარმოჩენა. 

ისინი უნდა დარწმუნდნენ, რომ დაინტერესებულ პირებს აღელვებთ ამა თუ იმ 

ადგილის განვითარება, და ყურადღების მიღმა არ დატოვებენ საკითხს 

მოკლევადიანი შედეგების გამო. ეს როლი ნაწილობრივ მოიცავს შეუცნობელი 

ურბანული დიზაინერების ცნობიერების ამაღლებასაც მათი როლის მნიშვნელობის 

შესახებ.  

ურბანული დიზაინის პრაქტიკა 

არსებული პრაქტიკა მოიცავს ურბანული დიზაინერების ორ მთავარ როლს: 

არქიტექტორ/ურბანული დიზაინერის, და მგეგმავი/ურბანული დიზაინერის. 

აღნიშნული განსხვავება ზემოთ განხილული პირდაპირი და არაპირდაპირი 

ურბანული დიზაინის უფრო ფართო მცნებაა. როგორც წესი, პირველი პირდაპირ 

ეხება განვითარების დიზაინის კონკრეტული შენობის ან შენობების კომპლექსის 

დაგეგმვის სახით. მეორე კი წარმართავს, შესაძლებლობებს ქმნის, კოორდინირებას 

უწევს და აკონტროლებს სხვების აქტივობებს. ჩვეულებისამებრ მას მიმართავენ 

ადგილობრივი გარემოს გრძელვადიანი სივრცითი და ფიზიკური ხედვის 

ჩამოყალიბებისთვის. როგორც წესი, თუმცა არა ყოველთვის, მსგავს კონტროლს 

აწესებს საჯარო სექტორი კერძო ინტერესებზე, როდესაც საჯარო/საზოგადო 

ინტერესები ამართლებს კონტროლს, დაცვასა და ხელმძღვანელობას.  

მიუხედავად ამისა, თანამედროვე ურბანული დიზაინის პრაქტიკა უფრო 

ფართოა. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის სატრანსპორტო დეპარტამენტმა (2000) 
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განსაზღვრა თანამედროვე ურბანული დიზაინის პრაქტიკის ოთხი ტიპი: ურბანული 

განვითარების დიზაინი, დიზაინის პოლიტიკა, ხელმძღვანელობა და კონტროლი, 

საზოგადოებრივი სფეროს დიზაინი, და სათემო ურბანული დიზაინი (იხილეთ 

ცხრილი 1.3). ლანგი (2005) ასევე გამოჰყოფს ურბანული დიზაინის ოთხ მთავარ ტიპს:  

 ტოტალური ურბანული დიზაინი -  სრული კონტროლი დიზაინერთა 

ერთი ჯგუფის მიერ დიდ სივრცეზე - შენობები, საჯარო სივრცე და 

განხორციელება. 

 ერთიანი ურბანული დიზაინი - როდესაც სქემები დანაწევრებულია 

დიზაინერთა სხვადასხვა ჯგუფებს მიერ, რის შედეგადაც იქმნება 

კოორდინირებული ზოგადი გეგმა. 

 ნაწილობრივი ურბანული დიზაინი - ცალკეული არაკოორდინირებული 

განვითარების პროცესი, რომელიც ჩნდება შესაძლებლობებთან ან ბაზრის 

ნებართვასთან ერთად, თუმცა მას ზედამხედველობას უწევს გარემოსთვის 

შესაფერისი მიზნები და პოლიტიკა. 

 დამატებითი ურბანული დიზაინი - როდესაც ინფრასტრუქტურის 

დიზაინი და მშენებლობა ხდება უკვე არსებული სივრცისთვის ახალი 

ნაწილის შესამატებლად; ამ შემთხვევაში შესაძლებელია 

ინდივიდუალური განვითარების პროექტების მოგვიანებით ჩართვა. 

ლანგი (1994: 78-94) ადრეც განიხილავდა ამ და სხვა ვარიაციებს ურბანული 

დიზაინერების სხვადასხვა ტიპების თვალსაზრისით - ცხრილში 1.4 ჩამოთვლილია 

ასეთი 10 ტიპი. მათი როლები გადაკვეთადი არ არის, და ერთსა და იმავე პროექტში 

ურბანული დიზაინერები შესაძლოა სხვადასხვა ტიპებსაც კი მიეკუთვნებოდნენ.  

 

ურბანული დიზაინის კლიენტები და მომხმარებლები 

ვინაიდან ურბანული დიზაინი ეხება ხალხისთვის ადგილების შექმნას, ჩვენ ასევე 

უნდა გავითვალისწინოთ თუ ვინ არის ეს „ხალხი“. ვიწრო გაგებით, აქ შესაძლოა 

მოვიაზროთ ურბანული დიზაინის კლიენტები. მათი როლებისა და ურბანულ 

გარემოსთან დაკავშირებული ურთიერთობების გათვალისწინებით, ურბანული 

დიზაინის პრაქტიკოსები ემსახურებიან მრავალრიცხოვანი მომხმარებლების 

ინტერესებს. ურბანული დიზაინის პროცესები და შედეგები მოიცავს და გავლენას 

ახდენს უამრავ ადამიანსა და ინტერესზე სხვადასხვა გზით: როგორც ინდივიდებზე, 

ადგილობრივი ჯგუფის წევრებზე, თემებზე და ზოგადად საზოგადოებაზე; როგორც 

მაცხოვრებლებზე და მომხმარებლებზე; და როგორც დღევანდელი და მომავალი 

თაობის წევრებზე. 

ლანგი (1994: 459-62) მნიშვნელოვან განსხვავებას ხედვას ურბანული დიზაინის 

„გადამხდელ“ და არაგადამხდელ კლიენტებს შორის. საჯარო თუ კერძო სექტორში 
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გადამხდელი კლიენტების რიგს განეკუთვნებიან „მეწარმეები“ და მათი ფინანსური 

მხარდამჭერები. საჯარო სექტორში, მეწარმეების ჯგუფს წარმოადგენენ 

სახელისუფლებლო სააგენტოები და პოლიტიკოსები; მათი ფინანსური გარანტორები 

არიან გადასახადების გადამხდელები, და კერძო სექტორიც, რომლის როლიც უფრო 

და უფრო იზრდება. კერძო სექტორში, მეწარმეებს წარმოადგენენ დეველოპერები, 

ხოლო მათი ფინანსური გარანტორები არიან ბანკირები და სხვა საკრედიტო 

ინსტიტუტები; ასევე, საჯარო-კერძო პარტნიორობა (მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 

მსგავსი ტიპის პარტნიორობაა კერძო ფინანსური ინიციატივა - Private Finance 

Initiative [PFI]), ხელისუფლება და მათი სააგენტოები. როგორც ლანგი აღნიშნავს, 

ხშირად ეს აქტორები იმ ადამიანების  (შემსყიდვლები, მობინადრეები და 

მომხმარებლები) სუროგატები არიან, რომლებიც საბოლოო ჯამში იხდიან თანხას 

შენობებისა და გარემოს მშენებლობისთვის.  

ლანგი (1994: 459-62) გამოჰყოფს არაგადამხდელი კლიენტების სხვადასხვა 

ტიპებს, განსაკუთრებით კი ხაზს უსვამს ორ ჯგუფს: 

 მობინადრეები და მომხმარებლები - განვითარების მომხმარებლები 

არაგადამხდელების ჯგუფს მიეკუთვნებიან იმ თვალსაზრისით, რომ 

ისინი არ ქირაობენ და არ ეკონტაქტებიან დიზაინის პროცესში ჩართულ 

პროფესიონალებს. ამის შედეგია ადმინისტრაციული უფსკრული 

პროფესიონალსა და მომხმარებელ-კლიენტს შორის, და შესაძლოა უფრო 

ფუნდამენტური უფსკრულიც კი მომხმარებელსა და მწარმოებელს შორის 

(იხილეთ მეათე და მეთერთმეტე თავები). აღნიშნული მომხმარებლები 

განვითარების პროცესში ხშირად წარმოდგენილნი არიან სხვების, 

მაგალითად, საჯარო სააგენტოების ან ბაზრის ექსპერტების მიერ, 

რომლებიც ამტკიცებენ რომ იციან თუ რა უნდათ მომხმარებლებს, და 

როგორ დააკმაყოფილონ მათი მოთხოვნები.  

 საჯარო/კოლექტიური ინტერესი  - მიუხედავად იმისა, რომ მარტივია 

ამტკიცო თუ როგორ უნდა ემსახურებოდნენ ურბანული დიზაინერები 

საზოგადოების ინტერესებს, საკმაოდ რთულია განსაზღვრო კონკრეტულ 

სიტუაციებში რა არის საზოგადოების ინტერესი - მეთოდის 

ჩამოყალიბებაც კი არ არის მარტივი (იხილეთ Campbell & Marshall 2002). 

როგორც წესი განვითარების პროცესის სხვადასხვა მონაწილეს 

ურთიერთსაწინააღმდეგო მიზნები აქვთ და სხვადასხვაგვარად ესმით და 

საზოგადოებრივი ინტერესი. ამასთანავე, სფეროში მომუშავე 

პროფესიონალებს უფრო ვიწრო გაგებით ესმით საზოგადოებრივი 

ინტერესები, და ითვალისწინებენ ვიწრო პროფესიებს, კლასებსა და 

სოციალურ ფაქტორებს. პრაქტიკაში, საზოგადოებრივი ინტერესის 
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განსაზღვრა მოიცავს ვაჭრობასა და მოლაპარაკებებს დაპირისპირებულ 

მხარეებს შორის.  

ურბანული დიზაინის კლიენტებსა და მომხმარებლებზე საუბრისას 

მნიშვნელოვანია ვაღიაროთ „უფსკრულების“ არსებობა ურბანული გარემოს 

მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს შორის (იხილეთ თავი 10) და საკომუნიკაციო და 

სოციალური უფსკრულები დიზაინერებს, მომხმარებლებს, პროფესიონალებსა და 

არაპროფესიონალებს შორის (იხილეთ თავი 12). თუ ურბანულ დიზაინერებს სურთ 

შექმნან ადგილები ხალხისთვის, მათ უნდა შეამცირონ ეს უფსკრულები. იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ ფაქტობრივ კლიენტებს ყოველთვის აქვთ ადგილობრივი 

ინტერესები, სერ ტერი ფარელი (2008) ამტკიცებს რომ ურბანული დიზაინის 

ნამდვილი კლიენტი თავად ადგილია.  
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ცხრილი 1.3 ურბანული დიზაინის პრაქტიკის ტიპები 

 პროფესიონალური 

სამფლობელო 

მახასიათებლები აქტივობები 

ურბანული 

განვითარების დიზაინი 

ტრადიციულად 

არქიტექტორების 

სამფლობელო 

ლანდშაფტის 

არქიტექტორებისა და 

სხვა დიზაინერების 

მხარდაჭერით 

სათავეს იღებს 

განვითარების 

პროცესიდან. 

როგორც წესი ეხება 

ტერიტორიებსა და 

სამეზობლო 

მასშტაბებს  

მოიცავს: 

 ერთიან დიზაინს 

 ზოგიერთ 

შემთხვევაში 

ტოტალურ 

დიზაინს 

საზოგადოებრივი 

სფეროს დიზაინი 

(ადგილის დიზაინი) 

ინჟინრები, მგეგმავები, 

არქიტექტორები, 

ლანდშაფტის 

არქიტექტორები და სხვ. 

თუმცა, ხშირად ბევრი 

სხვა აქტორის მიერ 

განხორციელებული 

არაკოორდინირებული 

გადაწყვეტილებებისა 

და ქმედებების წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი 

შედეგი 

გულისხმობს 

„მთავარი ქსელის“ 

დიზაინს (მაგ. გზები 

და ქუჩები, მანქანის 

გასაჩერებელი 

ადგილები, 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის 

ფარეხებს, პარკებსა 

და სხვა ურბანულ 

სივრცეებს). 

რელევანტური 

სხვადასხვა 

მასშტაბებისთვის. 

მოიცავს: 

 სპეციფიური 

პროექტების 

დიზაინსა და 

განხორციელებას 

 ადგილობრივი 

გარემოს 

დიზაინისა და 

გაუმჯობესებისთვ

ის 

სახელმძღვანელოე

ბის შემუშავებასა 

და გამოყენებას 

 ადგილებისა 

მიმდინარე მართვა 

და შენარჩუნებას, 

აქტივობებისა და 

ღონისძიებების 

დაპროგრამების 

ჩათვლით  

დიზაინის პოლიტიკა, 

ზედამხედველობა და 

კონტროლი 

(ადგილთმშენებლობა) 

ტრადიციულად 

მგეგმავების 

სამფლობელო 

არქიტექტორების, 

ლანდშაფტის 

არქიტექტორების, 

საკონსერვაციო 

ოფიცრებისა  და 

სხვების მხარდაჭერით 

დაგეგმარების 

პროცესის დიზაინის 

განზომილება (მაგ. 

პასუხი ურბანული 

ცვლილებების 

წინასწარ 

განზრახული 

შედეგებზე, 

რომელსაც ის 

ურბანული 

დიზაინის ხარისხზე 

ახდენს, მაშინ როცა 

ზედამხედველობა და 

კონტროლი როგორც 

წესი გამოიყენება 

გარე განვითარების 

პროცესების 

შემთხვევაში). 

ჩვეულებისამებრ 

მოსაზრებების 

არეალი უფრო 

ფართოა, ვიდრე 

მოიცავს: 

 ფართის შეფასებას, 

დიზაინის 

სტრატეგიას და 

პოლიტიკის 

შემუშავებას 

 დამატებითი 

დიზაინის 

სახელმძღვანელოს

ა და მოკლე 

მიმოხილვების 

მომზადებას 

 დიზაინის 

კონტროლს 
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 პროფესიონალური 

სამფლობელო 

მახასიათებლები აქტივობები 

ურბანული 

განვითარების 

დიზაინის 

საჭიროებები. ეხება 

ურბანული 

დიზაინის ყველა 

დონეს. 

თემის ურბანული 

დიზაინი 

(ადგილთმშენებლობა 

და/ან ადგილის 

დიზაინი) 

არ მოიცავს რომელიმე 

კონკრეტულ პროფესიას 

ეხება თემებს, 

რომლებიც წერენ 

პროექტებს 

დაწყებითი 

დონიდან. 

განსაკუთრებით 

სამეზობლო 

მასშტაბებს 

მოიცავს მიდგომებისა 

და ტექნიკის მთელ 

რიგს იმ პირების 

ჩართულობის გაზრდის 

მიზნით, ვინც 

გამოიყენებს გარემოს. 

წყარო: შემოკლებული University of Reading (2001) 

 

ცხრილი 1.4. ლანგის ურბანული დიზაინერის 10 ტიპი  

1 ტოტალური დიზაინერი ურბანული დიზაინერი არის „ტოტალური დიზაინერი“, 

როდესაც ერთი ადამიანი ან გუნდი ახორციელებს დიზაინის 

პროექტს დასაწყისიდან მშენებლობის დასრულებამდე. 

ურბანული დიზაინერი შესაძლოა იყოს ცენტრალური 

ფიგურა დიზაინის პროცესში, როდესაც საქმე კონკრეტულ 

პროექტს ეხება, თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ ურბანული 

დიზაინერების მულტიდისციპლინურ ბუნებას და პროცესში 

ჩართულ სხვადასხვა აქტორებს, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ 

ტოტალური დიზაინერი ერთი პიროვნება იყოს.   

2 ერთიანი ურბანული 

დიზაინერი 

ეს არის, როდესაც ზოგადი ილუსტრირებული დიზაინი (მაგ. 

დეტალური გეგმა) მზადდება ერთი ურბანული დიზაინერის 

(ან კომპანიის) მიერ ინდივიდუალური დეველოპერებისა და 

არქიტექტორებისთვის განკუთვნილი  დეტალური 

მითითებებით მიჰყვნენ შენობების დიზაინს. განსხვავება 

ერთიან ურბანულ დიზაინს, ურბანულ დიზაინს, როგორც 

ინფრასტრუქტურულ დიზაინსა და სახელმძღვანელოს წერას 

შორის მნიშვნელოვანია: ლანგის ძირითადი აზრია, რომ 

პირველის შემთხვევაში „...ურბანული დიზაინის გუნდი 

მოქმედებს, როგორც თითოეული ქვენა-პროექტის 

მიმომხილველი, და ფარულად, მთლიანი პროექტის 

ელემენტები ერთმანეთისგან არიან შემქნილნი ძალიან მოკლე 

ვადაში, თუ არა ერთდროულად.“ (1994: 79)  

3 ხედვის შემმუშავებელი (ცნების 

ჩამომყალიბებელი) 

ხედვის შემმუშავებელი პასუხისმგებელია ხედვის, ცნების ან 

იდეის ჩამოყალიბებაზე თუ როგორ მოვაწყოთ ურბანული 

გარემოს ან ქალაქის სივრცითი მოდელები. როგორც წესი, 

ხედვას აქვს ჩარჩოს ფორმა ან არის მითითებების წყება, 

რომლის შემდეგაც სხვა აქტორები ავითარებენ და ასრულებენ 

ინდივიდუალურ ფაზებსა და ნაწილებს.  
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4 ინფრასტრუქტურის დიზაინერი ინფრასტრუქტურული დიზაინერი ახლოს ასოცირდება 

სამოქალაქო ინჟინერიასთან, და უფრო ნაკლებად 

ქალაქგეგმარების პროფესიასთან. ურბანული გარემოს 

საფუძვლის (ქუჩები, პარკები, საჯარო სივრცეები და სხვა 

საზოგადოებრივი ადგილები) ხასიათისა და ფუნქციურობის 

გათვალისწინებით, ამ როლს სათანადო ყურადღება უნდა 

მიექცეს. საგზაო ინჟინრებისა და სატრანსპორტო მგეგმავების 

კულტურა და მიზნები ხშირად კონცენტრირდება ზოგადად 

ადგილის ხარისხის მიღწევაზე. 

5 პოლიტიკის შემმუშავებელი როგორც პოლიტიკის შემმუშავებელს, ურბანულ დიზაინერს 

ახლო კავშირი აქვს პოლიტიკოსებსა და გადაწყვეტილების 

სხვა მიმღებებებთან. ეს შემამსუბუქებული როლია, რომელიც 

მოიცავს მომავლის დაგეგმვას, როგორც ფიზიკურად, ასევე 

ფუნქციურად. ასეთი ურბანული დიზაინერები 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს სთავაზობენ მითითებებს 

და რჩევებს  სასურველი ცვლილების შესახებ. პოლიტიკის 

შემმუშავებელი ადგენს განვითარების მიზნებს, და 

შეიმუშავებს მითითებებს, რომლითაც სხვები ოპერირებენ; 

უწევს კოორდინირებას და მონიტორინგს, აფასებს სამუშაოს, 

რომელიც ხორციელდება ამ მითითებებისა და პოლიტიკის 

ფარგლებში.   

6 ზედამხედველი დიზაინერი მითითებების შემუშავება მოიცავს დეტალური დიზაინის 

პრინციპების დანერგვას პოლიტიკის ფორმით. დიზაინერის 

მითითებები ის მექანიზმებია, რომლებიც განსაზღვრავს და 

ქმნის საჯარო სივრცეს; განსაზღვრავს გამოყენების 

კონკრეტულ გზებს, ხელს უწყობს განვითარებას, ახდენს 

არსებული გარემოს კონსერვაციას. საჯარო სექტორში, და 

ბოლო დროს უფრო მეტად კერძო სექტორშიც, ურბანული 

დიზაინერები პასუხისმგებლები არიან ასეთი მითითებების 

შემუშავებაზე, რომლებიც ერთმანეთთან დააკავშირებენ 

პოლიტიკას და პრაქტიკას, და დასახავენ პარამეტრებს 

დიზაინისთვის. 

7 ურბანული მენეჯერი ქალაქის ცენტრის ან ურბანული დიზაინერები ხელს უწყობენ, 

ავითარებენ და აკონტროლებენ ყოველდღიურ ურბანული 

ძირის მენეჯმენტს. თავდაპირველად მათი მიზანი იყო 

ქალაქის ძველი სავაჭრო ცენტრების  დაცვა ეკონომიკური 

საფრთხეებისგან, რაც გულისხმობს ქალაქგარეთ მდებარე 

სავაჭრო ცენტრების და ახალი „ზღვრული ქალაქების“ 

მშენებლობას. მათი როლი გაიზარდა ზოგადად ურბანულ 

გარემოზე ზრუნვამდე და ხშირად მოიცავს  ბევრ აქტივობას, 

რომელიც ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ გრაფაში - 

ურბანული ღონისძიებების ფასილიტატორი. სხვა 

მნიშვნელოვანი აქტივობები მოიცავს მცირემასშტაბიანი 

ინიციატივების წამოწყებას ინტერესტთა ჯგუფების 

კოალიციების შექმნის გზით და საჯარო სივრცის 

მომსახურებითა და შენარჩუნებით.  

8 ურბანული ღონისძიებების 

ფასილიტატორი 

მაშინ როცა წარმატებულ ურბანულ სივრცეებს ბუნებრივი 

სიცოცხლისუნარიანობა ახასიათებთ (მომსვლელი და 

წამსვლელი ხალხი), სხვებს შესაძლოა ეს 

სიცოცხლისუნარიანობა არ ჰქონდეთ. ურბანული 
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ღონისძიებების ფასილიტატორი პასუხისმგებელია 

დამატებითი აქტივობების სტიმულირებაზე სოციალური 

ღონისძიებებით გამდიდრებული კულტურული სიცოცხლის 

დაგეგმილი პროგრამების წამოწყებითა და/ან 

ადმინისტრირებით, ასევე, იმ ხედით, რომელიც ხელს უწყობს 

სხვადასხვა ასაკის, ეთნიკური წარმომავლობის და სქესის 

პირების ვიზიტს და ურბანული ადგილების გამოყენებას. 

ინიციატივა მოითხოვს ადგილობრივ ენთუზიაზმს და 

ზოგადად ოფიციალურ აღიარებას, პარტნიორობას და 

სპონსორობას.  

9 თემის 

მამოძრავებელი/კატალიზატორი 

ურბანული დიზაინერები, რომლებიც ჩართულნი არიან 

თემის ცხოვრებაში, პასუხისმგებელნი არიან საზოგადოების 

მონაწილეობაზე განვითარების პროცესში ადგილობრივ 

დონეზე. ეს როლი მოიცავს საჯარო ჩართულობის 

გამარტივებას ურბანულ დიზაინში, დაგეგმარების პროცესში 

და აშენებული გარემოს მართვაში. თემის მამოძრავებელი 

უზრუნველყოფს პროცესს, როდესაც ნებისმიერ სამოქმედო 

გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობას იღებს ადგილობრივი 

საზოგადოება ადგილობრივი გარემოებების, დროის და 

რესურსების გათვალისწინებით (იხილეთ თავი 12).  

10 ურბანული კონსერვაციის 

სპეციალისტი 

მოითხოვს რა დინამიკისა და ურბანული ცვლილების 

დაფასებას, ურბანული კონსერვაციის სპეციალისტი გავლენას 

ახდენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, რადგან იგი 

ზედამხედველობას უწევს პრეზერვაციასა და ცვლილებს 

შორის ბალანსის არსებობას. ინტერესის დონე განსხვავდება 

ცალკეული შენობისა და საქალაქო ლანდშაფტის, 

სამეზობლოსა და ქალაქის კვარტლის, ზოგჯერ კი მთელი 

ქალაქის მიხედვით. აღნიშნული როლი ასევე მოიცავს იმ 

ცვლილების მხარდაჭერას, რაც ზრდის ქალაქის ლანდშაფტსა 

და ტერიტორიას.    

წყარო: შემოკლებული Lang (1994) 

 

დასკვნა 

ბოლო 50 წლის განმავლობაში ურბანული დიზაინი იქცა აქტივობის აღიარებულ 

სფეროდ. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ფარგლები საკმაოდ ფართოა, ხოლო მისი 

საზღვრები ბუნდოვანი და ხშირად სადაო, ეს თავი ამტკიცებს, რომ ის დანახული 

უნდა იყოს როგორც ინტეგრირებული აქტივობა, ხოლო მისი ძირითადი 

მამოძრავებელი ძალა ადამიანებისთვის ადგილების შექმნა უნდა იყოს. მიუხედავად 

იმისა, რომ გარდაუვალია სხვადასხვა ჯგუფების მიერ, ურბანული დიზაინერის 

კვალიფიკაციის მქონე პირების ჩათვლით, მისი ექსკლუზიურობის მტკიცება, 

ურბანული დიზაინი გაზიარებადი პროფესიაა, და არა კონკრეტული პროფესიის 

პასუხისმგებლობა. ამის მიზეზია, რომ ხშირად პრობლემები და გამოწვევები  ძალიან 

კომპლექსურია ერთი ინდივიდის ან პროფესიისთვის, და რაც უფრო 

მნიშვნელოვანია, ადგილის საერთო  ხარისხი ყოველთვის უფრო ფართოა ვიდრე 

სამშენებლო გარემოს პროფესიების კონკრეტული ექსპერტიზა.  
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გარდა ამისა, კარგი ადგილის შექმნა არ არის პროფესიონალი დიზაინერების და 

მათი ხელმძღვანელების პრეროგატივა: ურბანული დიზაინი ვერ იქნება 

ამოგლეჯილი ურბანული სივრცის ყოველდღიური ცხოვრებიდან, და ყველას, ვინც 

კი მის შექმნასა თუ ფუნქციონირებაშია ჩართული, საკუთარი როლი აქვს მის 

წარმატებაში. ბევრი სხვა მხარეა დაინტერესებული კარგი ადგილების შექმნასა და 

მართვაში - ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი თემები, 

ბიზნეს გარემო, უძრავი ქონების დეველოპერები და ინვესტორები, მობინადრეები და 

მომხმარებლები, გამვლელები, მომავალი თაობები, და სხვ. ყველას აქვს ინტერესი და 

როლი უკეთესი, უფრო მდგრადი ადგილების შექმნაში.  
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7. ურბანული დიზაინის სოციალური განზომილება 

 

Carmona, Matthew;  Heath, Tim; Oc, Taner; Steve Tiesdell, Steve (2012): Public Places 

Urban Spaces. The Dimensions of Urban Design. Routledge. 

Chapter 6  

ეს თავი მიმოიხილავს ურბანული დიზაინის სოციალურ განზომილებას და 

ურთიერთობას სივრცესა და საზოგადოებას შორის. სივრცე და საზოგადოება 

აშკარად დაკავშირებულია ერთმანეთთან: რთულია განვიხილოთ „სივრცე“ 

სოციალური კონტექსტის გარეშე, და ასევე, საზოგადოება - სივრცითი კომპონენტის 

გარეშე. ეს თავი განიხილავს ურბანული დიზაინის სოციალური განზომილების ექვს 

ასპექტს: სივრცისა და ადამიანების ურთიერთობა; საჯარო სივრცის (სფეროს, realm) 

კონცეპტი; სამეზობლოები; უსაფრთხოება; საჯარო სივრცის კონტროლი; და 

სამართლიანი გარემო. 

 

ადამიანები და სივრცე 

ადამიანებს („საზოგადოება“)  და მათ გარემოს („სივრცე“) შორის 

ურთიერთობის გააზრება ურბანული დიზაინის მთავარი კომპონენტია. ამ 

ურთიერთობის გააზრება იწყება არქიტექტურული ან გარემოს დაცვის 

დეტერმინიმზით, სადაც ფიზიკურ გარემოს განმსაზღვრელი როლი აქვს ადამიანთა 

ქცევაში. მაგრამ სოციალური გავლენის და ადამიანების როლის უარყოფით, ის 

ვარაუდობს, რომ ურთიერთობა გარემოსა და ადამიანებს შორის ცალმხრივი 

პროცესია. ამის მსგავსად, კაშეფი (2008: 416) აღწერს სოციალური მეცნიერების 

დამოკიდებულებას სივრცის მიმართ „... როგორც ბუნებრივი კონტეინერისა 

ეკონომიკური და სოციალური აქტივობებისთვის (მაგალითად ქალაქის სივრცე 

შეიძლება შეცვალოს სოციეტალურმა და კულტურულმა ცვლილებებმა, მაგრამ არა 

პირიქით).“ 

 ადამიანები არა არიან პასიურები, ისინი გავლენას ახდენენ და ცვლიან 

გარემოს, ისევე როგორც გარემო გავლენას ახდენს მათზე და ცვლის მათ. ამიტომ, ეს 

ორმხრივი პროცესია, სადაც ადამიანები ქმნიან და ცვლიან გარემოს, ამავდროულად, 

ისინი არიან ამ გარემოს გავლენის ქვეშ. სოციალური პროცესები არ ხდება ვაკუუმში 

ან ბუნებრივი ფონის წინააღმდეგ, ამიტომ სამშენებლო გარემო არის სოციალური 

პროცესის და ცვლილების შედეგი.  

სამშენებლო გარემოს ჩამოყალიბებით, ურბანული დიზაინერები გავლენას 

ახდენენ ადამიანების საქმიანობაზე, და აქედან გამომდინარე, მათ სოციალურ 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Matthew%20Carmona&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Tim%20Heath&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Taner%20Oc&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Steve%20Tiesdell&search-alias=books&sort=relevancerank


109 

 

ცხოვრებაზე. დიარი და უოლჩი (1989) ამტკიცებენ, რომ სოციალური 

ურთიერთობები შეიძლება იყოს:  

 შედგენილი (კონსტიტუირებული) სივრცის საშუალებით – სადაც საიტის 

(ადგილის) მახასიათებლები გავლენას ახდენენ დასახლების ფორმაზე. 

 შეზღუდული სივრცის მიერ – სადაც ფიზიკური გარემო ხელს უშლის ან 

აფერხებს ადამიანთა აქტივობას.  

 სივრცის შუამავლობით – სადაც მანძილის (დისტანციის) ფაქტორი (friction of 

distance) ეხმარება ან, პირიქით,ხელს უშლის სხვადასხვა სოციალური 

პრაქტიკის განვითარებას. 

შესაბამისად, ფიზიკური ფაქტორები არ არის ექსკლუზიური ან აუცილებლად 

დომინანტური გავლენის მქონე ადამიანის საქციელზე, მაგრამ ადამიანების 

შესაძლებლობები შეზღუდულია გარემო პირობებისგან. ოთახის ფიზიკური ფორმა 

გარკვევით აჩვენებს, თუ რა შეუძლია ადამიანს გააკეთოს და რა არა: ფანჯარა 

კედელში, საშუალებას აძლევს ადამიანს გაიხედოს გარეთ; მთლიანი კედელი 

ფანჯრის გარეშე კი ამის საშუალებას არ აძლევს.  აქედან გამომდინარე, ადამიანების 

ქცევა სიტუაციურია, და განპირობებულია ფიზიკური (ასევე „სოციალური“ 

„კულტურული“ „აღქმითი“) კონტექსტებით და თვისებებით.  

არსებობს განსხვავებული აზრი, თუ რა დონით მოქმედებს გარემო 

ადამიანების ქცევაზე. ფიზიკური დეტერმინიზმი ზღუდავსურბანული დიზაინის 

შესახებ ყველა დისკუსიას. ფრენკმა (1984) ურბანული დიზაინისადმი 

დეტერმინისტული მიდგომის ოთხი სუსტი და უარყოფითი მხარე განსაზღვრა: 

ფიზიკური გარემოს გავლენის გადაჭარბება და სხვა ფაქტორების გავლენის 

უგულებელყოფა; ფიქრი, რომ ფიზიკურ გარემოს მხოლოდ პირდაპირი ეფექტი აქვს 

ქცევაზე; ადამიანების არჩევანის, როგორც აქტიური როლის, იგნორირება; გარემოს 

შექმნის და შეცვლის აქტიური პროცესების უგულებელყოფა. ასე რომ, ურთიერთობა 

არ არის დეტერმინისტული: გარემოს შექმნა და შეცვლა ბადებს შესაძლებლობებს; რა 

მოხდება სინამდვილეში, დამოკიდებულია ადამიანების მიერ გაკეთებულ არჩევანზე. 

ლენგმა (1987) ეს განიხილა შესაძლებლობების ან „დაშვებულობის“ განხრით, რის 

საშუალებასაც გარემო იძლევა.  

„ძლიერი“ დეტერმინიზმის ვარიანტებია „გარემოშესაძლებლობა“ და „გარემო 

ალბათობა“ (იხილეთ Porteous 1977; Bell et al 1990). პირველ შემთხვევაში, ადამიანები 

ირჩევენ  მათთვის ხელმისაწვდომ გარემო შესაძლებლობებს.  მეორე შემთხვევაში კი 

იგულისხმება, რომ მოცემულ ფიზიკურ პირობებში ზოგიერთი არჩევანი უფრო 

დიდი ალბათობით შეიძლება გაკეთდეს და შეიძლება ილუსტრირებული იყოს 

მარტივი მაგალითით (Bell et al 1994: 365). დიდ ოთახში ტარდება სემინარი, 

რომელშიც მონაწილეობს რამდენიმე ადამიანი, ოთახში ფორმალური სქემის 
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მიხედვით განთავსებულია სკამები და მაგიდები. დისკუსია მინიმალურია. როცა 

სკამები და მაგიდები განლაგებულია განსხვავებულად, დისკუსია ბევრად უფრო 

ინტენსიურია. აქედან გამომდინარე, როცა იცვლება გარემო, იცვლება ქცევაც. მაგრამ 

მეორე შემთხვევის შედეგი გარდაუვალი არ არის: თუ სემინარი ჩატარდება საღამოს, 

ან წამყვანი ვერ შეძლებს მონაწილეების მოტივირებას, გარემო პირობების შეცვლის 

შემდეგაც კი რეზულტატი შეიძლება ისეთივე წარუმატებელი იყოს, როგორც პირველ 

შემთხვევაში. ეს მაგალითი გვიჩვენებს რომ დიზაინი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა 

აბსოლუტურად. თუ რა მოხდება კონკრეტულ გარემოში დამოკიდებულია იმათზე, 

ვინც ამ გარემოს იყენებს (იხილეთ თავი 8). 

სურათი 6.1 ადამიანის საჭიროების პირამიდა 

1. ფიზიოლოგიური საჭიროება (საკვები, სითბო, გადარჩენა) 

2. უსაფრთხოების საჭიროება (ზიანისთვის თავის არიდება) 

3. კუთვნილების საჭიროება (კუთვნილება, მიმღებლობა) 

4. პატივისცემის საჭიროება (სტატუსი, განათლება, მფლობელობა) 

5. თვითაქტუალიზაციის საჭიროება (არტისტული შესრულება, 

გამოხატვა) 

განსმა (1968: 5) გარკვევით გაავლო ხაზი „პოტენციურ“ და „ეფექტურ“ გარემოს 

შორის, სადაც ფიზიკური თვისებები პოტენციურ გარემოს წარმოადგენს, რომელიც 

უზრუნველყოფს ადამიანებს იმ გარემო შესაძლებლობებით რომლის შესრულებაც 

მათ შეუძლიათ. ის, რისი გაკეთებაც ადამიანებს შეუძლიათ დროის ნებისმიერ 

მომენტში, არის ეფექტური გარემოს შედეგი. აქედან გამომდინარე, დიზაინერები 

ქმნიან პოტენციურ გარემოს, ხოლო ადამიანები ქმნიან ეფექტურ გარემოს. ამიტომ 

ადამიანების და გარემოს ურთიერთობა ყველაზე კარგად შეიძლება აღიწეროს 

როგორც ორმხრივი პროცესი, როცა ადამიანები ქმნიან და ცვლიან სივრცეს, 

ამავდროულად განიცდიან ამ სივრცეების გავლენას.     ადამიანების ქცევის წინასწარ 

განმსაზღვრელი მექანიზმის მაგივრად, ურბანული დიზაინი შეიძლება განვიხილოთ 

როგორც ადამიანთა ქცევის და ქმედების მანიპულაციის საშუალება.  აქედან 

გამომდინარე, შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ზოგიერთი გარემო, მაგალითად, ქუჩის 

დონეზე განთავსებული კარებების დიდი კონცენტრაცია, ხელს უწყობს სოციალურ 

ურთიერთქმედებას, განსხვავებით ციხე-სიმაგრის პრინციპით აგებული  

შენობებისგან; ასევე, სამეზობლოები, სადაც სახლებს ქუჩის მხრიდან ვერანდები აქვს, 

ბევრად უფრო კომუნიკაბელურია, ვიდრე სამეზობლოები, სადაც სამი მანქანისთვის 

განკუთვნილი ავტოფარეხები საჯარო სივრცეს უყურებს  (Ford 2000: 13).  

არჩევანი, რომელსაც ინდივიდი აკეთებს რაიმე კონკრეტულ გარემოში, 

გამომდინარეობს ინდივიდის ეგოდან, ხასიათიდან, მისი პიროვნული 

თვისებებიდან, მიზნებიდან, ხელმისაწვდომი რესურსებიდან, წარსულის 

გამოცდილებიდან, ცხოვრების ეტაპიდან და ა.შ. ადამიანის ღირებულებების 
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სირთულისა და ინდივიდუალურობის მიუხედავად, ზოგიერთი ავტორი 

გვათავაზობს ადამიანთა ძირითადი საჭიროებების იერარქიას. ასეთ იერარქიებს 

ხშირად საფუძველი აქვთ მასლოუს ნაშრომში ადამიანების მოტივაციის შესახებ, 

რომელმაც გამოავლინა ადამიანთა საჭიროების ხუთ-დონიანი იერარქია: 

 ფიზიოლოგიური  (სითბოს და კომფორტის) საჭიროებები 

 უსაფრთხოების საჭიროება (ზიანისთვის თავის არიდება) 

 კუთვნილების საჭიროება (მაგალითად რომელიმე თემისადმი 

კუთვნილება) 

 პატივისცემის საჭიროება (სხვებისგან დაფასება); 

 თვითაქტუალიზაცია (არტისტული შესრულება; გამოხატვა)  

 

(Maslow 1968) (სურათი 6.1) 

უფრო მაღალი დონის მოთხოვნებზე გადასასვლელად საჭიროა 

დაკმაყოფილდეს ადამიანის საბაზო ფიზიოლოგიური საჭიროებები. მიუხედავად 

იმისა, რომ არსებობს იერარქია, სხვადასხვა საჭიროებები დაკავშირებულია 

ერთმანეთთან ურთიერთმაკავშირებელი ურთიერთობების რთულ სერიებში. აქედან 

გამომდინარე, თუ ადამიანთა ყველაზე ძირითადი მოთხოვნილებები არ იქნება 

დაკმაყოფილებული, მათთვის ან საზოგადოებისთვის რთული იქნება მაღალი დონის 

მოთხოვნილებების შესრულებაზე კონცენტრირება, მაგალითად, მდგრადობაზე.  

 „საზოგადოება“ და „კულტურა“ ასევე ახდენს გავლენას ადამიანის არჩევანზე 

ნებისმიერ გარემოში. საზოგადოება შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც თვითკმარ 

(self-perpetuating) ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც იკავებს გარკვეულ ტერიტორიას, 

სისტემურად ურთიერთქმედებს და გააჩნია  საკუთარი კულტურა და ინსტიტუტები. 

კულტურა ანთროპოლოგიური თვალსაზრისით ალბათ საუკეთესოდ აიხსნება 

როგორც „...ცხოვრების კონკრეტული გზა, რომელიც გამოხატავს მნიშვნელობებს და 

ფასეულობებს არა მარტო ხელოვნებასა და სწავლაში, არამედ ასევე ინსტიტუტებსა 

და ქცევაში.“ (Williams 1961: 41). 

ლოუსონი (2001: 2-3) ამტკიცებს, რომ როცა ვპოულობთ ადამიანთა ჯგუფს, 

რომელიც კოლექტიურად ბინადრობს მსოფლიოს რომელიმე წერტილში, იქვე 

ვიპოვით წესებს, რომლებიც მართავს ამ სივრცის გამოყენებას.  მაგალითად, ქვემოთ 

მოყვანილი ციტატა აღწერს კონვენციურ ქცევას, რომელიც გამოწვეულია გარემოს 

სიგნალების მიერ:  

„როდესაც ვინმე რიგში თქვენს წინ დგება, თავს გრძნობთ შეურაცხყოფილად 

არამარტო  იმიტომ, რომ უკან ხართ რიგში, არამედ იმიტომ, რომ ეს ადამიანი წესებს 

არ სცემს პატივს. უმეტესწილად როცა ვდგებით რიგში, ეს ნიშნავს რომ უნდა 
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მოვიქცეთ წინასწარგანსაზღვრული წესით.  თოკების ბარიერები განთავსებულია 

საზოგადოებრივი ადგილების იმ ნაწილებში, სადაც რიგები ყალიბდება, ფიზიკურად 

ვერ შეაჩერებს ბრბოს, მაგრამ მათ გარეშე ბრბო დიდი ალბათობით მოიქცევა 

აგრესიულად და ქაოტურად. ჩვენი ცივილიზაცია და კულტურა გვაძლევს 

საშუალებას ვიყოთ  საოცრად კოოპერატიულები  მაშინაც კი, როცა ერთმანეთს 

ვეჯიბრებით შეზღუდული რაოდენობის ბილეთებისთვის თეატრში ან 

ფასდაკლებებისთვის მაღაზიებში.“ (2001: 7-8). 

 საზოგადოებრივ ადგილებში ქცევა ხშირად განხილულია ცივილურობის და 

არაცივილურობის მიხედვით (იხილეთ ქვემოთ). ცივილურობა ითვალისწინებს სხვა 

ადამიანთა მიერ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენების უფლების დაცვას. როგორც 

ბრეინი (2005: 223) ხსნის: 

„ცივილურობა არის პატივისცემის საკითხი გამოხატული სოციალური 

დისტანციის და ტაქტის (discretion) ფორმით, მათ შორის განსხვავების გააზრება და 

იმის გათავისება, თუ რა ნაწილი შეიძლება იყოს გაზიარებული (გამოხატული სხვა 

ადამიანების გასაგონად), ხოლო რა ნაწილი უნდა დარჩეს კონფიდენციალურად. ეს 

არ არის მხოლოდ განსხვავების მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების 

საკითხი, არამედ იმის გააზრება, რომ ადამიანები იყოფენ საერთო სამყაროს იმ 

მოთხოვნის გარეშე, რომ განმასხვავებელი თვისებები იყოს ამოკვეთილი ან 

იგნორირებული.“  

ბოლო წლებში, საზოგადოებრივ ადგილებში აშკარაა ცივილურობის დონის 

კლება. თუმცა დამაფირქრებელია ის რომ „ოქროს ხანის“ დროს, როცა საზოგადო 

ქცევა უფრო მაღალ დონეზე იდგა, ეს ასევე ძალიან გავრცელებული დაკვირვებაა 

(იხილეთ Lofland 1973; Milgram 1977; Davis 1990; Carter 1998; Fyfe 1998).  

მიუხედავად იმისა, რომ დიზაინერებს აქვთ საშუალება ფუნქციურად 

კოგნიტური მეთოდების მანიპულაციით გაზარდონ საზოგადოებრივ ადგილებში 

კარგად მოქცევის შესაძლებლობა, დიზაინის შესაძლო მიღწევები ამ განხრით ძალიან 

შეზღუდულია. მიუხედავად ამისა, ბევრი ურბანული დიზაინერი ოპტიმისტურადაა 

განწყობილი კონკრეტული ქცევის შესახებ განსაზღვრულ გარემოში და წარმოადგენს 

კარგ დიზაინს, როგორც ამ მიზნის მისაღწევ საშუალებას. როგორც ფორდი (2000: 199) 

ამტკიცებს, ისეთი მწერლები როგორც ჯეინ ჯეიკობსი და უილიამ ჰ. უაითი 

(სავარაუდოდ) ფიქრობდნენ რომ: „კარგი ქუჩები, ტროტუარები, პარკები და სხვა 

საჯარო ადგილები ადამიანში აღძრავენ საუკეთესო თვისებებს და უზრუნველყოფენ  

ცივილური და სამართლიანი საზოგადოების განვითარებას. ყველაფერი იქნება 

კარგად, თუ გვექნება საჭირო დიზანი.“ 

უფრო პესიმისტურად განწყობილნი ამბობენ, რომ პარკები მიიზიდავენ 

არასასურველ ქცევას; სამეზობლოები, რომლებიც შედგება ვერანდიანი სახლებისგან, 

იქნება ხმაურიანი; ქსელური პატერნის მქონე ქუჩები მიიზიდავენ უცხო ადამიანებს 
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სამეზობლოებში; საჯარო ადგილებში განთავსებული  სკამები წაახალისებენ 

მაწანწალებს; და ასე შემდეგ. ასეთი მიდგომა ხშირად გარდაიქმნება ურისკო 

მიდგომად, სადაც ანტისოციალური ქცევის რისკის დაშვების თავიდან 

ასაცილებლად, ეს სივრცეები ხელს უშლის საერთოდ ნებისმიერი ქცევის 

გამოვლინებას. ასეთ მიდგომას ხშირად მივყავართ ანტისოციალურ და მტრულ 

გარემომდე, რომელიც, თავის მხრივ, იწვევს ანტისოციალურ ქცევას.  

პესიმისტური შეხედულებების დასამარცხებლად არგუმენტების მოძიების 

დროს, ურბანული დიზაინერების ზეოპტიმიზმს და გადაჭარბებულ პრეტენზიებს 

ხშირად გარემოს დეტერმინიზმისკენ მივყავართ. მათი აზრით, თუ სახლებს აქვთ 

ვერანდები, ამ შემთხვევაში მაცხოვრებლები კომუნიკაბელურნი იქნებიან და 

სამეზობლოებში ჩამოყალიბდება თემები. რეალობაში კი, ისინი მართლაც შეიძლება 

ასე მოიქცნენ, ან არ მოიქცნენ. თუ პარკებში დგას სკამები, მაწანწალებმა შეიძლება 

მათზე დაიძინონ, მაგრამ თუ სკამები არ იდგება, მაწანწალები ვერ დაიძინებენ 

მათზე, თუმცა ვერც სხვა ადამიანები გამოიყენებენ მათ. ურბანულმა დიზაინმა უნდა 

მიაწოდოს ადამიანებს არჩევანი, და არა უარყოს ეს არჩევანი. აქედან გამომდინარე, 

სასურველია შესაძლებლობების მიცემა, და ამის შემდეგ მისი გამოყენების წესების 

რეგულაცია და მართვა.   

 

საჯარო სფერო 

პირველ თავში ურბანული დიზაინი განმარტებული იყო როგორც პროცესი, 

რომლის დროსაც ადამიანებისთვის უკეთესი ადგილები შენდება, ვიდრე ეს მის 

გარეშე მოხდებოდა.  უფრო კონკრეტულად, ჩვენ ვგულისხმობთ საზოგადოებრივ 

ადგილებს და ეს ქვეთავი განიხილავს სიტყვა „საზოგადოებრივის“ მნიშვნელობას. 

ბოლო დროს ამ ტერმინს ხშირად იყენებენ ურბანულ დიზაინში და 

ადგილთმშენებლობაში. „საჯარო სფერო“  ხშირად დაუფასებელი ტერმინია (და მისი 

მონათესავე კონცეფცია „საჯარო ცხოვრება“), და მნიშვნელოვანია გავიგოთ, თუ რას 

ნიშნავს იგი. ამ ბოლო დროს იგი განიხილება როგორც მხოლოდ ფიზიკური საჯარო 

სივრცე, მაგრამ ის მეტია, ვიდრე მხოლოდ ფიზიკური თვისება, ის ასევე არისი 

აქტივობა რომელიც ხდება ამ კონტეინერში. 

საჯარო სფეროს აქვს „ფიზიკური“ (მაგალითად სივრცე) და „სოციალური“ 

(მაგალითად აქტივობა) განზომილებები.  ამ წიგნში ფიზიკური საჯარო სფერო 

ნიშნავს სხვადასხვა სივრცეების და თვისებების ერთობლიობას (რომელიც შეიძლება 

იყოს საჯარო ან კერძო საკუთრებაში) რომელიც მხარს უჭერს საჯარო ცხოვრებას და 

სოციალურ ურთიერთქმედებას. აქტივობებს და მოვლენებს რომლებიც იქ ხდება, 

შეგვიძლია მივანიჭოთ ტერმინი სოციალურ–კულტურული საჯარო სფერო.  
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საზოგადოებრივის ცნება ასევე შეიძლება გავიაზროთ როგორც კერძოს 

საპირისპირო. ფართო ტერმინებით საუბრისას, როგორც ლუკაიტუ-სიდერმა და 

ბანერჟიმ (1998:175) ახსნეს: „საჯარო ცხოვრება მოიცავს შედარებით ღია და 

უნივერსალურ სოციალურ კონტექსტს, განსხვავებით კერძო ცხოვრებისგან, 

რომელიც არის ინტიმური, დახურული, დაცული, კონტროლირებადი ინდივიდების 

მიერ და განაწილებული მხოლოდ მეგობრებისა და ოჯახისთვის.“  მიუხედავად 

იმისა, რომ კერძო საჯაროს საპირისპიროდ განიხილება, საჯარო ასევე ნიშნავს 

კოლექტიურს, რაც  ინდივიდუალურობის საპირისპიროა.  ამიტომ, ჩვენ უნდა 

გავითვალისწინოთ როგორც კოლექტიურ/ ინდივიდუალური ღერძი  ასევე 

საჯარო/პირადი ღერძი.  

 

საზოგადოებრივი სფეროს განმარტება 

საჯარო სივრცე საჯარო სფეროს განუყოფელი ნაწილია, ის სხვადaსხვა 

სოციალურ მეცნიერებებში და ჰუმანიტარულ დისციპლინებში მზარდი ინტერესის 

საგანია. თითოეული აკადემიური დისციპლინის მიდგომა ამ საგნის მიმართ, 

დამოკიდებულია მათ კონკრეტულ ინტერესებზე. პოლიტიკური მეცნიერები, 

მაგალითად, კონცენტრირებულნი არიან დემოკრატიასა და ადამიანთა უფლებებზე 

(Arendt L963; Mitchell L995; Mensch 2007); გეოგრაფები - ადგილის გრძნობასა და 

„ადგილის ნაკლებობაზე“ (Massey 2005; Amin &'Graham 1997); ანთროპოლოგები და 

სოციოლოგები - კონსტრუქციის ისტორიულ როლსა და ფასეულობაზე (Sorkin 1992; 

Zukin 1995); იურისტები - საჯარო ადგილებში დაშვებასა და კონტროლზე (Biffault 

1999).  

მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო ადგილები ხშირად დაუფასებელი ტერმინია, 

სინამდვილეში ის საკმაოდ რთული ცნებაა, რომლის გარკვევით განსაზღვრა 

შესაძლოა შეუძლებელი იყოს. სანამ საჯარო სფეროს განხილვას 

დავუბრუნდებოდეთ, ეს ქვეთავი აღწერს, თუ რა მიიჩნევა საჯარო სივრცედ და 

მასთან დაკავშირებულ საჯარო ცხოვრებად.  

დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება საჯარო სივრცეს შემდეგნაირად ხსნის: 

„საზოგადოებრივ ადგილს განეკუთვნება ყველა ის ბუნებრივი თუ აშენებული 

ადგილი, რომელთანაც საზოგადოებას აქვს თავისუფალი წვდომის საშუალება. ის 

მოიცავს: ყველა ქუჩას, ბაღებს და სხვა ადგილებს, რომლებსაც თემები/საზოგადოება 

იყენებს; ღია ადგილები და პარკები; „საჯარო/კერძო“ ადგილები, სადაც 

საზოგადოებას შეუზღუდავი წვდომის უფლება აქვს (თუნდაც მხოლოდ დღის 

საათებში). ის ასევე მოიცავს  დამაკავშირებელ სივრცეებს შიდა და კერძო ადგილებს 

შორის, სადაც საზოგადოებას  უფასო წვდომის საშუალება აქვს.“ (Carmona et al 2004: 

10). 
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საზოგადოებრივი ადგილების განმარტების სხვა  ვარიანტია ამ სივრცეების 

„თეთრად“ ჩვენება ფიგურებზე დაფუძნებულ დიაგრამაში. ნოლის მიერ 

წარმოდგენილ რომის რუკაზე (იხილეთ სურათი 4.22) ეს განმარტება ითვალისწინებს 

მთავარი საჯარო შენობების ინტერიერსაც, მაგალითად ეკლესიებს. ასეთი განმარტება 

მარტივი და ადვილად გასაგებია, პირველ რიგში კონცენტრირებულია გვაჩვენოს თუ 

რომელი ადგილებია უფასო და სად შეგვიძლია შესვლა შეზღუდვის გარეშე, ასევე 

გვიჩვენებს ამ ადგილის ფიზიკურ (ღია) თვისებას.  

მაგრამ, როგორც სომერი (2009: 145) განმარტავს, ბევრი ადამიანისთვის ეს 

ნიშნავს: „... საჯარო და კერძო არქიტექტურული ადგილების ყალბ და ზედმეტად 

ადვილ გაერთიანებას“. ამ თემაზე დებატები მოიცავს თუ რა სივრცე ეკუთვნის 

საჯარო ადგილებს, რადგან ხშირად საჯარო ადგილები ასევე მოიცავს „ფსევდო 

საჯარო“ სივრცეებს, რომლებიც მთლიანობაში ადგენენ საჯარო სფეროს, ამ  „ფსევდო 

საჯარო“ ადგილებში მოსახვედრად ხშირად საჭიროა გადავიხადოთ შესვლის 

საფასური (მაგალითად სპორტული სტადიონები). 

სივრცის ფარდობითი „საზოგადოებრიობა“ შეგვიძლია განვიხილოთ სამი 

თვისების მიხედვით: 

 საკუთრება – საზოგადოებრივ საკუთრებაშია სივრცე თუ კერძო 

საკუთრებაში, და მოიცავს თუ არა იგი „ნეიტრალურ“ ადგილს.   

 წვდომა – აქვს თუ არა საზოგადოებას წვდომა ამ სივრცეზე. აქ ისმის 

კითხვა, იქცევა თუ არა ადგილი კერძო საკუთრებად თუ მასში 

მოსახვედრად საჭიროა თანხის გადახდა: მაგალითისთვის შეიძლება 

მოვიაზროთ მუზეუმი, სადაც შესასვლელად საჭიროა თანხის გადახდა, და 

მუზეუმი, სადაც შესვლა უფასოა:  ერთი ადგილია საჯარო და მეორე არა, 

თუ არცერთი არაა საჯარო? მიუხედავად იმისა, რომ „წვდომა“ ურბანულ 

დიზაინიში ასახავს შენობის/ადგილის გამოყენების საშუალებას, როგორც 

მოგვიანებით განვიხილავთ ამ თავში, ყველა საჯარო სივრცე არ არის „ღია“ 

და ყველასათვის ხელმისაწვდომი. 

 გამოყენება – არის თუ არა სივრცე აქტიურად გამოყენებული და 

განაწილებული ინდივიდების და ჯგუფების მიერ.  

თუ საჯარო და კერძო სივრცეებს შორის განსხვავება გარკვეული და აშკარაა, 

მაშინ საჯარო და კერძო სფეროებიც განსხვავებულია და ერთმანეთში არ აირევა. თუ 

მათი განსხვავება ძნელია, მაშინ საჯარო/კერძო იქნება უსასრულო თვისება და 

საჯაროობას ექნება გარკვეული დონეები. 

აქამდე ჩვენ განვიხილავდით ობიექტზე ორიენტირებულ შეხედულებას, 

სადაც საჯარო სივრცე არის რაღაც განთავსებული „სადღაც იქ“ და უცხო 
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ხალხისთვის. ალტერნატიული შეხედულება „ინტერპერტაციული“ ან 

კონსტრუქციულია, სადაც „რეალობა“ სოციალურადაა აშენებული (ანუ ის 

აშენებულია და მუდმივად ნახლდება). ამ პერსპექტივით არ არსებობს რეალურად 

საჯარო  ადგილი,  განსხვავებით პეპლებისგან, რომლებსაც იჭერენ ბადით და აკრავენ 

შემდეგ კედელზე როგორც იდეალურ ნიმუშს, ჩვენ ვერ შევძლებთ ასევე ვაჩვენოთ 

იდეალური საჯარო ადგილი. ამის მაგივრად, არსებობს სხვადასხვა პერსპექტივა, 

რომლებიც ასახავს საგნებს და მათ მნიშვნელობას. აქედან გამომდინარე თუ 

ადამიანები ფიქრობენ რომ ეს არის საჯარო სივრცე, მაშინ ეს მართლაც არის საჯარო 

სივრცე. ამიტომ, ჩვენ ყოველთვის უნდა დავსვათ კითხვა, ვისთვის არის ეს ადგილი 

უფრო მეტად (ან ნაკლებად) საჯარო.  

ინტერპრეტაციული მიდგომის სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ  სივრცეში 

განზოგადება შეუძლებელია. ამ პერსპექტივით, საუკეთესო გამოსავალი შეიძლება 

იყოს დროებითი  ან ნაწილობრივი კონსენსუსის მონახვა იმის შესახებ, თუ რა არის 

საჯარო სივრცე. მაგრამ რადგან „საჯარო სივრცე“ განსხვავებული ადამიანებისთვის 

განსხვავებული რამაა, კონსენსუსი შეიძლება იყოს სუსტი ან საერთოდ არ 

არსებობდეს. ამიტომ, საჯარო სივრცის და საჯარო ცხოვრების განზოგადებული 

აღნიშვნა შეიძლება უფრო გამოსადეგი აღმოჩნდეს.  

 

საჯარო ცხოვრება 

ბანერჟი (2001:19) ურჩევს ურბანულ დიზაინერებს კონცენტრირება მოახდინონ 

საჯარო ცხოვრების კონცეფციაზე და არა საჯარო ადგილებზე. საჯარო ცხოვრება 

ტრადიციულად ასოცირებულია საჯარო ადგილებთან. მაგრამ ბანერჟის (2001: 19-20) 

დაკვირვების თანახმად ის მზარდად „... ვითარდება კერძო ადგილებში... კაფეებში, 

წიგნის მაღაზიებში და მსგავს ადგილებში.“ საჯარო ცხოვრება მიმდინარეობს ისეთ 

სივრცეებში, რომლებსაც შეგვიძლია ვუწოდოთ სოციალური  ადგილები.  ეს არის 

ადგილი, რომელიც გამოიყენება სოციალური ურთიერთქმედებისთვის, და არ აქვს 

მნიშვნელობა ვის საჯარო თუ კერძო საკუთრებაშია იგი, თუ ადამიანებს მასთან 

წვდომა აქვთ. ოლდენბურგის „მესამე ადგილის“ კონცეფცია გვაძლევს საშუალებას 

გავიაზროთ არაფორმალური საჯარო ცხოვრება და მისი ურთიერთობა საჯარო 

სფეროსთან (იხილეთ გამოსახულება 6.1). 

საჯარო ცხოვრება შეიძლება ორ ჯგუფად გაიყოს: „ფორმალურად“ და 

„არაფორმალურად“. ურბანულ დიზაინში საინტერესოა არაფორმალური საჯარო 

ცხოვრება, რომელიც არ შედის ფორმალური ინსტიტუტების სფეროში, და 

წაახალისებს არჩევანს და ვოლუნტარიზმს. საჯარო სფეროს ბევრი ნაწილი 

არჩევითია, ადამიანებს შეუძლიათ არ გამოიყენოს ის, მათ აქვთ არჩევანი, გამოიყენონ 

ეს ნაწილები თუ არა: ა–დან ბ პუნქტში მისასვლელად შეიძლება იყოს ბევრი გზა, და 

არჩევანი თუ რომელი გზით წავიდეს ადამიანი დამოკიდებულია ბევრ 
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ურთიერთდაკავშირებულ ფაქტორზე (მოხერხებულობა, ინტერესი, სიამოვნება, 

უსაფრთხოება, და რა თქმა უნდა წვდომის უფლება). 

 

გამოსახულება 6.1 ოლდენბურგის მესამე ადგილი 

თმის სალონი, ბაჰამის კუნძულები (ფოტო: მეთიუ კარმონა) 

ოლდენბურგის (1999) ცენტრალური იდეა მდგომარეობს შემდეგში: იმისთვის, 

რომ იყო „დასვენებული და სავსე“, ყოველდღიური ცხოვრებამ ბალანსი სამ ასპექტში 

უნდა იპოვოს: „საშინაო“, „სამუშაო“ და „სოციალური“. თანამედროვე ამერიკული 

საზოგადოების აღწერისას, სადაც საშინაო ცხოვრება შესაძლოა ოჯახებისა და მარტო 

მცხოვრები ადამიანების იზოლაციით შემოიფარგლებოდეს, ხოლო სამუშაო ადგილი 

განსაკუთრებით მარტოობისკენ მიდრეკილია, ოლდენბურგი ამტკიცებს, რომ ხალხს 

სჭირდება გათავისუფლება და სტიმული, რომელსაც უფრო სოციალური გარემო 

უნდა იძლეოდეს.  

ოლდენბურგის აზრით, არაფორმალური საჯარო ცხოვრება, რომელიც ერთი 

შეხედვით „ამორფული და გაფანტულია“, სინამდვილეში ზედმეტად 

კონცენტრირებულია და „საფუძველში“ ჩნდება. შესაბამისად, მისი ტერმინი „მესამე 

ადგილი“ აღნიშნავს „...საჯარო ადგილების მრავალფეროვნებას, რომელიც 

მასპინძლობს ინდივიდების რეგულარულ, ვოლუნტარისტულ, არაფორმალურ და 

ბედნიერ შეკრებებს, რომლებიც სცდება მათი სახლებისა და სამუშაო სფეროებს“ 

(Oldenburg 1999: 16).  

მესამე ადგილი ხშირად სპეციფიკურია კულტურული და ისტორიული 

ერისთვის: პარიზს აქვს ქუჩისპირა კაფეები, ფლორენციას - პიცერიები, ვენას - 

ყავახანები, გერმანიას კი - ლუდის ბაღები. მსგავსი ადგილები ჩნდება და ქრება, 

ხდება მათი ძალით შენარჩუნება ან უგულვებელყოფა, ან ჩანაცვლება და 

უზურპირება ახალი „მესამე ადგილის“ მიერ. როგორც ბანერჟი (2001: 14) 

გვთავაზობს, ბევრ ამერიკულ ქალაქში სტარბაქსის ყავახანები, ბორდერსის წიგნის 

მაღაზიები და ჯანმრთელობის კლუბები მესამე ადგილის აღმნიშვნელ სიმბოლოებად 

იქცა.  

მესამე ადგილის, ისევე როგორც საჯარო სივრცის ფუნდამენტური თვისებები 

მოიცავს შემდეგს: 

 იმ ფაქტს, რომ ისინი ნეიტრალურ ტერიტორიას წარმოადგენენ, სადაც 

ინდივიდებს შეუძლია მისვლა და წასვლა ისე, როგორც გაუხარდებათ. 

 არიან უზომოდ ინკლუზიურები, მიმღებლურები და არ აქვთ ფორმალური 

საწევროები; ასევე, მათ აქვთ გაფართოების პოტენციალი. 
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 ისინი თითქოს თავისთავად უნდა არსებობდნენ; აქვთ დაბალი პროფილი. 

 ღიაა სამუშაო დღის დასრულების შემდეგაც. 

 იქ მუდმივად მხიარულებაა 

 გვანიჭებენ ფსიქოლოგიურ კომფორტს და მხარდაჭერის გრძნობას. 

 მათი „მთავარი და მუდმივი“ აქტივობაა დიალოგი, და შესაბამისად, არის 

„დიდი მნიშვნელობის მქონე პოლიტიკური ასპარეზი“ 

ეს უკანასკნელი თვისება გადაკვეთადია მესამე ადგილსა და დემოკრატიულ 

საჯარო სფეროს შორის. ოლდენბურგის (1999: xxiv) მტკიცებით, რთული არაა გაიგო 

რატომ, რადგან ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთში ყავახანებს „...თავს სამთავრობო 

ლიდერები ესხმოდნენ თავს.“  

  

საჯარო სფერო 

საჯარო სფერო შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც საჯარო ცხოვრების 

ფორმალური და არაფორმალური მხარეების კრებული. ეს განმარტება ასევე მოიცავს  

მატერიალურ ან ვირტუალურ საჯარო ადგილსაც. ის მოიცავს მედიას, ინტერნეტს და 

ა.შ., მაგრამ ჩვენი ინტერესის საგანი ამ შემთხვევაში ფიზიკური და მატერიალური 

თვისებია და არა ვირტუალური.  

ფიზიკური საჯარო სფეროს კონცეფცია ვრცელდება ყველა იმ სივრცეზე 

რომელთანაც წვდომა აქვს საზოგადოებას, და რომელსაც ის იყენებს, მაგალითად:  

 გარე საჯარო სივრცე – ის სივრცეები რომლებიც განთავსებულია კერძო 

ადგილებს შორის (მაგალითად საჯარო ბაღები, ქუჩები, გზატკეცილები, 

პარკები, ავტოსადგომები, სანაპიროები, ტყეები, ტბები და მდინარეები). 

პრინციპში, ყველა ეს ადგილი ხელმისაწვდომია ყველასათვის. ეს არის 

საჯარო სივრცის წმინდა ფორმა. 

 შიდა „საჯარო“ სივრცე – სხვადასხვა საჯარო ინსტიტუტები 

(ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, მერია და ა.შ.), დამატებით სატრანსპორტო 

ობიექტების უმრავლესობა (ვაგზლები, ავტობუსის გაჩერებები, 

აეროპორტები და ა.შ.). 

 გარე და შიდა კვაზი-„საჯარო“ ადგილები –  როგორც საზოგადოებრივი 

ასევე ლეგალურად კერძო საკუთრებაში მყოფი საჯარო ადგილები 

(უნივერსიტეტის კამპუსები, სპორტული მოედნები, რესტორნები, 

კინოთეატრები, თეატრები, ღამის კლუბები, სავაჭრო ცენტრები) ქმნიან 

საჯარო სფეროს გარკვეულ ნაწილს. ეს კატეგორია ასევე მოიცავს გარე 

საჯარო სივრცის პრივატიზებულ ნაწილს. რადგან ამ ადგილების 

მფლობელებს და მმართველებს აქვთ უფლება მართონ და შეცვალონ ამ 
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ადგილების გამოყენების წესები და ქცევის ნორმები, ეს ადგილები 

მხოლოდ ნაწილობრივ არის საზოგადოებრივი.  

 

საჯარო სფეროს აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. საგნის შესახებ 

ლიტერატურაზე დაყრდნობით, ლუკაიტუ-სიდერმა და ბანერჟიმ (1998) გამოავლინეს 

სამი მთავარი ფუნქცია: 1. პოლიტიკური ეტაპი/ფორუმი – პოლიტიკური გამოხატვის, 

წარმომადგენლობის და მოქმედებისთვის; 2. ნეიტრალური ან საერთო ენის გამონახვა 

– სოციალური ურთიერთქმედების, შერევის და კომუნიკაციისთვის; 3. 

ინფორმაციული გაცვლის, პერსონალური განვითარების (ტოლერანტობის 

განვითარება) და სოციალური სწავლის ფუნქცია.  

ასევე, ტისდელმა და ოუსიმ (1998) გამოავლინეს საჯაროს ფეროს ოთხი 

სასურველი თვისება: 1. უნივერსალური წვდომა (ყველასთვის ღია); 2. ნეიტრალური 

ტერიტორია (იძულებისგან თავისუფალი); 3. ინკლუზიური და პლურალისტური 

(განსხვავების პატივისცემა); და 4. სიმბოლური და კოლექტიური და სოციალური 

ფაქტორის წარმომადგენელი (ინდივიდუალიზმის და კონფიდენციალურობის 

მაგივრად). ეს ყველა თვისება ერთად იშვიათად (თუ საერთოდ არის) არის 

წარმოდგენილი, და უნდა მივიჩნიოთ როგორც ანალიტიკურ იდეალად, რომელიც 

გვაძლევს საშუალებას გავზომოთ თუ რა სფეროში ვერ აღწევს წარმატებას 

„რეალური“  საჯარო სფეროები. ამ განხრით, სრულყოფილ ბაზარსაც აქვს ეს 

თვისებები  (იხილეთ თავი 3). ამასთან დაკავშირებით არის დისკუსია, უნდა იყოს თუ 

არა ანალიტიკური იდეალი ასევე ნორმატიული იდეალი, ამ თემაზე დაფიქრებაა 

საჭირო.  

 

ადვილად მისაწვდომი საჯარო სფერო 

უნივერსალური წვდომის (ყველასთვის ღია) კრიტერიუმი გვთავაზობს ერთ 

უნიტარულ საჯარო სფეროს. კონსტრუქციული ინტერპრეტაცია თავის მხრივ ამბობს, 

რომ  არ არსებობს ერთადერთი უნიტარული საჯარო სფერო, რადგან ადგილი 

რომელიც ერთი ადამიანისთვის საჯაროა, მეორე ადამიანისთვის შეიძლება არ იყოს 

ასეთი. ბევრი კომენტატორი გამოთქვამს აზრს, რომ არ არსებობს ერთი უნიტარული 

საჯარო სფერო, არსებობს მრავალი ურთიერთგადამფარავი საჯარო სფეროები. ისინი 

ყურადღებას ამახვილებენ „მრავალგზის საზოგადოებრიობაზე“ (Young 1989; Iveson 

1998)  – ეს შენიშვნა კავშირშია თანამედროვე ქალაქების განვითარების მთავარ 

თემასთან, საჯარო ადგილების „პრივატიზაციასთან“.  
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შესაბამისად, თანამედროვე საზოგადოებაში უკეთესი იქნება თუ განვიხილავთ 

სხვადასხვა მაგრამ ურთიერთგადამკვეთ საჯარო სფეროებს, რომლებიც მოიცავენ 

მაგალითად სოციალურ-ეკონომიკურ, გენდერულ და ეთნიკურ ჯგუფებს (იხილეთ 

Calhoun 1992; Boyer 1993; Sandercock 1997; Featherstone 1998) ვიდრე ერთ უნიტარულ 

საჯარო სფეროს. მაგალითად, ბოიერი (1993: 118) ამბობს: 

„საჯაროს“ ნებისმიერი თანამედროვე განმარტება თავისი ხასიათით 

უნივერსალური აზრია, რომელიც გულისხმობს მთლიანს, მაშინ როცა, რეალობაში 

საზოგადოება  დაყოფილია მარგინალურ ჯგუფებად, რომელთა შორის ბევრს არ აქვს 

წარმომადგენლობა, პოზიცია ან ხმა საჯარო სფეროში“.          

ასევე, სხვა კომენტატორების აზრით, ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ არის „ 

კულტურის და ცხოვრების სტილის მზარდი დივერსიფიკაცია, რომელიც ყოფს 

საჯარო სივრცეს სპეციალიზებულ მონოკულტურულ ანკლავებად.“  (Mean & Tims 

2005). უფრო საჭირო და რთული კითხვებია, მნიშვნელოვანია თუ არა ეს, და თუ 

არის, მაშინ რამდენად. 

 

დემოკრატიული საჯარო სფერო 

საჯარო სფეროს უმთავრესი ფუნქციები და თვისებები უკავშირდება 

„დემოკრატიულ“ (და პოლიტიკურ) საჯარო სფეროს (იმ სფეროს, რომელსაც აქვს 

ფიზიკური და მატერიალური საფუძველი, მაგრამ რომელიც ხელს უწყობს 

სხვადასხვა სოციალურ-პოლიტიკურ აქტივობას, რომლებიც მნიშვნელოვანია 

დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის).  

  საჯარო ადგილების დემოკრატიულ ბუნებას საფუძველი აქვს ურბანული 

დიზაინის ლიტერატურაში. მაგალითად, ფრედერიკ ოლმსტედი ფიქრობდა, რომ 

საჯარო პარკები ხელს უწყობდა სხვდასხვა სოციალური კლასების შერევას. ამავე 

დროს ლინჩი (1965) ადრეულ პერიოდში დაწერილ ესეში საუბრობდა, რომ „ღია“ 

სივრცეები (გაამახვილეთ ყურადღება, რომ ლაპარაკია ღია და არა საჯარო 

ადგილებზე) ღიაა „... ადამიანთა თავისუფალი არჩევანისთვის და სპონტანური 

ქმედებისთვის“. მოგვიანებით მან გამოთქვა აზრი, რომ ღია ადგილების 

თავისუფლად გამოყენებამ შეიძლება „ შეურაცხყოფა მოგვაყენოს, გაგვაბრაზოს ან 

ხიფათი შეუქმნას ხელისუფლებას“, მაგრამ ის ასევე ჩვენი ერთ-ერთი „უმთავრესი 

ფასეულობაა“ (Lynch I972a).  

საჯარო სფერო, როგორც პოლიტიკური სცენა, შეიძლება მოიცავდეს ან 

გამოხატავდეს სოციალურ-პოლიტიკურ აქტივობებს, რომლებიც მიიჩნევა 

მნიშვნელოვნად „მოქალაქეობის“და ცივილური საზოგადოების არსებობის 

თვალსაზრისით – რაც ნიშნავს საზოგადოების მეტ ჩართულობას და ურთიერთობას, 
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და სახელმწიფოს ან ბაზრის ნაკლებ მონაწილეობას.  მიუხედავად იმისა, რომ ის არ 

ეხება მატერიალურ საჯარო სივრცეებს, „პოლიტიკური“ საჯარო სფეროს კონცეფცია 

ბევრ მწერალს აინტერესებს (მაგალითად Arendt 1958; Habermas 1962, 1979). არდენტი 

(1958) ქალაქს განიხილავდა როგორც „პოლისს“ – თვითმართვად პოლიტიკურ თემს, 

რომლის მოქალაქეებიც განიხილავენ და გადაჭრიან პრობლემებს. მისი აზრით, 

საჯაროს სფერო აკმაყოფილებს სამ კრიტერიუმს: ადამიანის სიცოცხლის 

ხანგრძლივობაზე მეტი დროის გაძლება, რასაც მოჰყვება ისტორიის და 

სოციალურობის გრძნობის გადაცემა ინდივიდებისთვის; ის იყო არენა, სადაც 

ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფს შეეძლებოდა დიალოგის, დებატების და 

ოპოზიციური ბრძოლის წარმართვა; და ის იყო ადვილად წვდომადი და 

გამოყენებადი ყველას მიერ (Ellin 1996: 126). 

სახელმწიფო მფლობელობასა ინდივიდის ან ოჯახის მფლობელობაში ყოფნას 

შორის, იურგენ ჰაბერმასი „საჯარო სექტორს“ აკავშირებს იმ სფეროსთან, სადაც 

განიხილება საზოგადოებრივი საქმეები (Habermas 1962). მისი იდეები ეფუძნება 

სხვადასხვა სივრცის განვითარებას - ყავის სახლები, სალონები, ა.შ., მე-18 საუკუნის 

ევროპაში კი - გაზეთები, ჟურნალები, პერიოდული გამოცემები და მიმოხილვები, 

რომლებიც ხელს უწყობდნენ არგუმენტაციის ახალ ფორმებს.  

საჯარო სფეროს მაგივრად, ჰებერმასმა გამოიყენა ტერმინი „საჯარო სექტორი“; 

შეიძლება განვაცხადოთ, რომ საჯარო სფეროს კონცეფცია აერთიანებს (შეიძლება 

ზედმეტად მარტივად) საჯარო სფეროს და საჯარო სივრცეს. ალბათ უკეთესი იქნება 

თუკი ვიტყვით, რომ საჯარო სექტორი აერთიანებს საჯარო სფეროს და საჯარო 

სივრცის ზოგიერთ ელემენტს. ლოუ და სმიტი (2006: 5) განიხილავენ საჯარო სფეროს, 

როგორც პოლიტიკური კონცეფციის და საჯარო სივრცის, როგორც ფიზიკური 

კონცეფციის ურთიერთობას. ისინი ითვალისწინებენ მნიშვნელოვან ლიტერატურას 

(რომელიც შექმნილია ფილოსოფოსების, პოლიტიკური თეორეტიკოსების, 

ლიტერატორების და იურისტების მიერ),  და აღწერენ საჯარო სფეროს, რომელიც  

„... აღნიშნავს იდეებს, მედიას, ინსტიტუტებს, და იმ პრაქტიკებს რომლებსაც 

წვლილი შეაქვთ იმის შექმნაში რასაც ჩვენ საზოგადოებრივს ვეძახით. საზოგადოებას 

და საზოგადოებრივ აზრს, ისტორიული თვალსაზრისით დიდი წვლილი აქვს 

შეტანილი ბურჟუაზიული სოციალური ურთიერთობის ტრანსფორმაციაში და 

პოლიტიკური და მორალური ეფექტიანობის ძიებაში. ...ამიტომ საზოგადოებრივი 

სფერო იშვიათად ან არასდროს არის სივრცული.“ 

 შემდგომში მათ აღნიშნეს რომ, არქიტექტორებმა, გეოგრაფებმა, მგეგმავებმა, 

ანთროპოლოგებმა, ურბანისტებმა და სხვებმა განიხილეს საზოგადოებრივი სივრცე:  
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 „ეს საქმე აშკარად სივრცითია, თუ რა ვცდილობთ აღვიქვათ თუ რა გზებით 

ქმნიან სოციალური და კულტურული, ეკონომიკური და კულტურული პროცესები 

და ურთიერთობები კონკრეტულ საზოგადოებრივ ადგილებს და ლანდშაფტებს, და 

თავის მხრივ, ეს გეოგრაფიები ცვლიან სოციალურ და პოლიტიკურ ურთიერთობებს.“ 

(Low & Smith 2006: 5) 

ისინი ასევე მიუთითებენ რომ, მაშინ როცა საჯარო სივრცეები და საჯარო 

სფერო ერთმანეთს კვეთს, როგორც წესი ისინი სხვადასხვა დომენს იკავებენ: „საჯარო 

სფერო რჩება დაუსაბუთებელი, მაშინ როცა საჯარო სივრცის შესახებ დისკუსიები 

არასაკმარისად უკავშირდება საჯარო სფეროს“.  ლოუ და სმიტი (2006: 6) შემდგომში 

ამტკიცებდნენ რომ: „... საჯარო სფეროს სივრცულობა პოტენციურად გარდაქმნის 

ჩვენ მიერ საზოგადოების პოლიტიკის გააზრებას. საჯარო სივრცის გააზრება 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია საჯარო სფეროს გაგებისთვის.“ 

 

საჯარო სფეროს დეგრადირება 

ბევრი კომენტატორი ხედავს საჯარო სფეროს და საჯარო სივრცის 

დეგრადირების მნიშვნელობას. ნაწილობრივ ეს გამოწვეულია საჯარო სივრცის (და 

მასთან დაკავშირებული საჯარო ცხოვრების) შემცირებული ხელმისაწვდომობისგან. 

საჯარო სფეროს გამოყენებას ასევე ხელს უშლის განვითარების ზოგიერთი მხარე, 

მაგალითად პერსონალური მობილობა – პირველ რიგში, ეს  ეხება მანქანებს, ხოლო 

შემდგომში - ინტერნეტსაც (იხილეთ თავი 2). თანამედროვე სოციალური 

ურთიერთობა ასევე განიცდის კონფლიქტის გავლენას, რომელიც მიმდინარეობს 

საჯარო ადგილებში, სოციალურ სივრცესა და სამოძრაო სივრცეს შორის, სადაც 

კერძო მანქანები ხელს უწყობენ არსებითად კერძო კონტროლის მოპოვებას საჯარო 

სივრცეში (იხილეთ თავი 4).  

უფრო ზოგადად, ხდება დაშორება საჯარო სივრცისა და საჯარო 

ობიექტებისგან, რაც გამოწვეულია თანამედროვე ტენდენციებიდან რომლებიც 

ორიენტირებულია პრივატიზაციაზე (იხილეთ თავი 3).  სენეტმა (1977) თავის 

ნაშრომში „საზოგადო მოღვაწის ვარდნა“ აღწერა სოციალური, პოლიტიკური და 

ეკონომიკური ფაქტორები, რომლებიც სათავეში უდგანან ადამიანების ცხოვრების 

პრივატიზაციას და „საზოგადოებრივი კულტურის დასასრულს“. ასევე ელინი (1996: 

149) უკვირდება თუ რამდენი სოციალური და საზოგადო ფუნქცია, რომელიც 

ტრადიციულად საჯარო ადგილებში ხდებოდა, აღმოჩნდა მიტოვებული ან გადაეცა 

კერძო სფეროებს. ისეთი აქტივობები როგორიცაა დასვენება, გართობა, ინფორმაციის 

მოძიება და გამოყენება შეიძლება დაკმაყოფილებულ იქნას სახლში ინტერნეტის ან 

ტელევიზიის გამოყენებით. ის აქტივობები, რომლებიც ოდესღაც მხოლოდ 

კოლექტიურ და საჯარო ფორმებში ხდებოდა, ჩვენ დროში ხელმისაწვდომია 

ინდივიდუალურ და კერძო ფორმებში. დასვენების პროცესის სახლში გადატანა 
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(მაგალითად რადიოების, ტელევიზორების, ვიდეო მაგნიტოფონების და 

კომპიუტერების გამოყენებით) ასევე ნიშნავს რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ბევრი ადგილი კარგავს აზრს და ხალხის ცხოვრებაზე ისინი ნაკლებ გავლენას 

ახდენს. 

ელინი (1999: 167) ასევე უკვირდება თუ რამდენად მზარდად გაღატაკდა 

საჯარო სფერო, „... უფრო და უფრო იზრდება კონკრეტული მნიშვნელოვანი 

სივრცეების კონტროლის ან პრივატიზირების სურვილი.“  მისი აზრით, კერძო 

სექტორის მიერ საჯარო ადგილების მითვისება გამომდინარეობს „პრივატიზაციის 

იმპულსიდან“: „...შიდა მხარეზე ორიენტირებული სავაჭრო ცენტრი, რომელმაც 

ქალაქის ცენტრი მიატოვა და გადაბარგდა გარეუბანში და ზურგს აქცევს გარშემო 

ტერიტორიას, მისი ციხე-სიმაგრისეული ექსტერიერით და დიდი საპარკინგო 

ზონით“ (Ellin 1999:168). 

სტანდარტიზებული ინფრასტრუქტურული სისტემების გაყიდვის და 

პრივატიზირების პროცესზე დაკვირვებისას, გრეჰემმა (2001: 365) განაცხადა, რომ ეს 

ყველაზე უფრო გავრცელებულია საზოგადოებრივ ქუჩებში: „მუნიციპალიტეტის  

მიერ კონტროლირებადი ქუჩათა სისტემა რომელსაც ერთ დროს საჯარო სფეროს 

მონოპოლია ჰქონდა, ჩანაცვლდება მათ ჩრდილში მდგომი კერძო სივრცეებით.“ 

ლუკაიტუ-სიდერი (1991, Loukaitou-Sideris & Banerjee 1998: 87) ხსნის, თუ 

როგორ  გავლენას ახდენს ოფისში დასაქმებულთა, ტურისტთა და სხვათა სურვილი 

გაემიჯნონ „საშიშ“ ჯგუფებს, იმ შესაძლებლობის შექმნაზე რომელიც გულისხმობს 

სივრცეების მართვას, შექმნას და კონტროლს კერძო პირების მიერ.  

მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი ანალიტიკოსი (მაგალითად Brill 1989; Krieger 

1995) ფიქრობს რომ, საჯარო სფეროების ვარდნა მხოლოდ მოჩვენებითია, და 

სინამდვილეში ეს სფერო არასდროს ყოფილა „... ისეთი მრავალფეროვანი, უკლასო, 

დემოკრატიული როგორც წარმოდგენილია“ (Loukaitou-Sideris & Banerjee 1998: 182). 

სხვა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ საჯარო სივრცის გამოყენების აღმავლობას, და ამას 

უკავშირებენ სოციალურ–კულტურულ ტრანსფორმაციას. ქარისა და მისი 

თანაავტორებისთვის (1992: 343) საჯარო ცხოვრების და საჯარო სივრცის 

ურთიერთობა დინამიური და ორმხრივია, რადგან საჯარო ცხოვრების ახალი 

ფორმები ითხოვს ახალ სივრცეებს. 

მაგრამ არის შანსი აღმოვჩნდეთ ჩაკეტილ სპირალში: თუ ადამიანები 

ნაკლებად იყენებენ საჯარო ადგილებს, მაშინ ამ საჯარო სივრცეების შექმნის ან 

შენარჩუნების ნაკლები მოთხოვნა იქნება. თუ სივრცეების შექმნა და მომსახურება 

შემცირდება, ეს საჯარო ადგილები სულ უფრო ნაკლებად იქნება გამოყენებული, რაც 

გამოიწვევს ამ სპირალის შევიწროვებას. როგორც მერვე თავშია განმარტებული, 



124 
 

საჯარო სივრცეების გამოყენება მისი  ხარისხისა და გარემოს დამხმარე ელემენტის 

ფუნქციაა. 

 

სამეზობლოები 

არსებობს კარგად განვითარებული სამეზობლოების დიზაინის ტრადიცია. 

ალბათ ყველაზე გავლენიანი იყო კლარენს პერის სამეზობლო დასახლებების 

მშენებლობა აშშ–ში 1920-იან წლებში (გამოსახულება 6.2). პერის იდეა ქალაქის 

სხვადასხვა ნაწილების სისტემატური და ლოგიკური ფორმით ორგანიზებასა და 

მშენებლობაში მდგომარეობდა.   ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალმა 

ურბანიზმმა გააერთიანა ნეოტრადიციული სამეზობლოების (NTD) და ტრადიციული 

სამეზობლოების (TND)  მშენებლობა, რაც გარკვევით გვაჩვენებს პერის იდეების 

წარმატებულობას (იხილეთ გამოსახულება 6.3). ევროპაში, ლეონ კერის და სხვების 

მიერ სტიმულირებულ იქნა ინტერესი ურბანული კვარტლების კონცეფციის მიმართ. 

ამ იდეებმა გამოხმაურება ჰპოვეს გაერთიანებულ სამეფოში ურბანული სოფლების 

მოძრაობის სახით 1990-იან წლებში, ურბანული სოფლების ფორუმი (რომელიც 

შემდეგ გარდაიქმნა პრინცის ფონდად) ხელს უწყობდა და ლობირებდა ამ სახის 

მშენებლობებს (Aldous 1992; Biddulph 2000). 

სამეზობლოების ფიზიკური და სივრცითი დიზაინის გარდა, მათ ჰქონდათ 

სოციალური იდეები და მნიშვნელობა, მაგალითად სოციალური ბალანსი 

(სხვადასხვა თემების შერევა), სამეზობლო ურთიერთქმედება და თემისთვის 

კუთვნილების გრძნობის შექმნა. აზროვნების სამმა ურთიერთდაკავშირებულმა 

ტენდენციამ ჩამოაყალიბა სამეზობლოების დიზაინი: 

პირველი, სამეზობლოები ჩაფიქრებული ან/და დაპროექტებულია, როგორც 

დაგეგმვის ხელსაწყო – ეს საკმაოდ პრაგმატული და გამოსადეგი მიდგომაა 

ურბანული ტერიტორიის სტრუქტურირების და ორგანიზებისთვის (სოციალური 

მიზნებით ან მათ გარეშე). ატომისტური განვითარების მაგივრად, არის რაიმე უფრო 

დიდში მონაწილეობის მცდელობა, ისე რომ „მთლიანი“ უფრო მეტია, ვიდრე 

ნაწილების ჯამი: მაგალითად, მონოფუნქციური დასახლების ნაცვლად 

დაბალანსებული შერეული გამოყენების სამეზობლოების შექმნის მცდელობა. 

მდგრადი განვითარებისკენ სწრაფვა ასეთი მიდგომის გასამართლებლად 

გამოიყენება. სამეზობლოები, მაგალითად, შეიძლება იყოს უფრო თვითმყოფადად  

დაპროექტებული, რათა ფეხით სეირნობის წახალისებით  (სასეირნო სამეზობლო) და 

სამუშაო და დასასვენებელი გარემოს სახლთან ახლოს განთავსებით, შეამციროს 

მგზავრობის საჭიროება. 

მეორე, სამეზობლოები ასევე დაპროექტებულია როგორც თვითმყოფადი 

ფართობი, რომელმაც უნდა გააჩინოს ადგილის შეგრძნება. ეს შეიძლება იყოს 
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ზედაპირული გრძნობა ფართობის ფიზიკური ხასიათის მიმართ, მაგრამ ამავე დროს 

შეიძლება იყოს უფრო ღრმა და მნიშვნელოვანი გრძნობა ადგილი სოციალურ–

კულტურული თვისებების მიმართ (მაგალითად წარსულის გამოცდილების 

განხრით).  

მესამე, სამეზობლოები შექმნილია ან დაპროექტებულია მაცხოვრებლების 

სოციალური ურთიერთქმედების გასაზრდელად, და სამეზობლო კავშირების 

გასამყარებლად. ხშირად სამეზობლოების დიზაინი გათვლილია „თემებზე“, ამიტომ 

სამეზობლოების დიზაინი ასოცირებულია იდეასთან, რომლის მიხედვითაც 

გარკვეული განლაგება, კონკრეტული ფორმების კონფიგურაცია და ადგილის 

გამოყენება, „თემების“ ჩამოყალიბებას  უწყობს ხელს.  მიუხედავად ამისა, 

„ფიზიკური“ სამეზობლოების (რომელიც განსაზღვრულია ისეთი ფიზიკური 

თვისებებით როგორიცაა ტერიტორია ან საზღვრები) და „სოციალური“ თემების 

(რომელიც განსაზღვრულია სოციალური თვისებებით, მაგალითად ხასიათი, 

რეპუტაცია, ასოციაცია) გაერთიანების საჭიროება, ეჭვქვეშაა დაყენებული.  

ბლოუერსმა (1973) გამოარჩია ხუთი ტიპის სამეზობლო. მიუხედავად იმისა 

რომ ხუთივე მიჩნეულია სამეზობლოდ, მხოლოდ მეხუთეს აქვს თემისთვის 

დამახასიათებელი ატრიბუტები: 

 საარბიტრაჟო სამეზობლოები, რომლებიც დაფუძნებულია საერთო 

ტერიტორიაზე, სადაც საერთო დამახასიათებელი ნიშანი მხოლოდ 

სივრცითი სიახლოვეა.  

 ეკოლოგიური და ეთნოლოგიური სამეზობლოები საერთო ბუნებით და 

იდენტობით. 

 ჰომოგენური სამეზობლოები, დასახლებული კონკრეტული სოციალურ–

ეკონომიკური ან ეთნიკური ჯგუფებით.  

 ფუნქციური სამეზობლოები, რომლებიც აღმოცენდა გეოგრაფიული 

დაგეგმვით და მომსახურების მიწოდებით. 

 თემის სამეზობლო, სადაც ახლო კავშირებით შედგენილი ჰომოგენურ 

ჯგუფ აქვს პირველადი კონტაქტი.  

ზოგიერთი კრიტიკოსი ვარაუდობს რომ,  უკეთესი სამეზობლოების დიზაინის 

შექმნის ყველა ცდა ფაქტიურად ასევე არის თემების შექმნის მცდელობა. 

სამეზობლოების დაგეგმვის მომხრეები ფიქრობენ, რომ ზოგიერთი დიზაინის 

სტრატეგია მიგვიყვანს ადგილის შეგრძნების გაძლიერებამდე, რაც მათი კრიტიკის 

საბაბი ხდება. მაგალითად, ახალი ურბანიზმის ზოგიერთმა მიმდევარმა, თავის თავს 

გადააჭარბა თემების შექმნის პრეტენზიების წამოყენების საკითხში (იხილეთ Brain 

2005). 
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გამოსახულება 6.2 კლარენს პერის სამეზობლო ერთეულები 

პერის აზრით, თითოეული ერთეული უნდა შეიცავდეს ოთხ ძირითად ელემენტს: 1) 

დაწყებითი სკოლა, 2) პატარა პარკები და სათამაშო მოედნები, 3) პატარა მაღაზიები, 

4) შენობებისა და ქუჩების კონფიგურაცია, რომელიც საშუალებას მისცემს 

საზოგადოებრივ დაწესებულებებს ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო ზონაში იყოს 

მოქცეული. მან ასევე გამოჰყო ექვსი ფიზიკური ატრიბუტი: 

 ზომა - მოსახლეობა ითხოვდა ერთი დაწყებითი სკოლის დახმარებას 

 საზღვრები - გვერდით ჩამავალი არტერიული ქუჩები, და არა ქუჩები, 

რომლებიც ერთეულის ტერიტორიაზე აღწევს 

 ღია სივრცე 

 ინსტიტუციური ადგილები - ცენტრალურ ადგილას, რათა მათი სფეროები 

ემთხვეოდეს საცხოვრებელი ერთეულის ინტერესებს. 

 ადგილობრივი მაღაზიები - განლაგებული საცხოვრებელი ერთეულის 

კიდეებზე, რათა მოხდეს მათი უფრო დიდ ერთეულებთან დაკავშირება  

 შიდა ქუჩის სისტემა - მანქანების პოტენციური ოდენობის შესაბამისი 

კლარენს პერის სამეზობლო ერთეულები (სურათი: დუანი და სხვ. 2000) 

 

ტალენი (2000: 179) გვთავაზობს ფიზიკურ დიზაინთან კავშირში თავი 

შევიკავოთ თემის ტერმინის გამოყენებისგან. მისი აზრით, უკეთესი იქნება თემის 

უფრო ზუსტი ელემენტების გამოყენება (მაგალითად რეზიდენტების 

ურთიერთქმედება), რასაც უფრო მეტი აზრი აქვს ურბანული დიზაინის 

კონტექსტით. რეზიდენტების ურთიერთქმედებაზე გავლენა მიიღწევა დიზაინის 

სტრატეგიებით, რომლებიც იძლევა საშუალებას გაიზარდოს  ვიზუალური 

კონტაქტის სიხშირე, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს უფრო აზრიან კონტაქტს. 

ვიზუალური კონტაქტები სოციალური ურთიერთქმედების ზედაპირულ ფორმას 

წარმოადგენს.  უფრო ღრმა, აზრიანი და მდგრადი ურთიერთქმედებისთვის საჭიროა 

მონაწილეებს ჰქონდეთ რაღაც საერთო. როგორც განსმა (1961) განმარტა თავის 

კვლევაში საცხოვრებელი გარემოს შესახებ, სიახლოვემ შეიძლება საფუძველი 

ჩაუყაროს ბევრ სოციალურ ურთიერთობას და შეინარჩუნოს ნაკლებად ინტენსიური 

ურთიერთობები, მაგრამ (ფიზიკური) მეგობრობა მოითხოვს სოციალურ 

ჰომოგენურობას.  

სამეზობლოების დიზაინის კონცეფციის ოთხი უმნიშვნელოვანესი საკითხია: 

ზომა, საზღვრები, სოციალური  შესაბამისობა, შერეული თემები. 

1. ზომა  
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მნიშვნელოვანი დებატები გაიმართა სამეზობლოს ოპტიმალური ზომის 

შესახებ, რომლიც, როგორც წესი, გამოიხატება ფართობის ან მოსახლეობის 

მიხედვით, ხანდახან ორივე ფაქტორის გათვალისწინებით. სასურველი ფართობი 

შეზღუდულია ფეხით სეირნობის კომფორტული მანძილით (ეს არის 5 ან 10 წუთი, ან 

300-800 მეტრი) (იხილეთ თავი 8). ხანდახან სასურველი ზომა ასევე განისაზღვრება 

იმის მიხედვით, თუ მოსახლეობის რა ოდენობას შეიძლება მოემსახუროს დაწყებითი 

ან საშუალო სკოლა, ან ტრანზიტზე ორიენტირებული მშენებლობის შემთხვევაში 

(TOD), რა ოდენობის მოსახლეობაა საჭირო საზოგადო ტრანსპორტის 

სიცოცხლისუნარიანობისთვის.  

დასახლების ზომას ასევე ითვლიან პატარა (და სავარაუდოდ უფრო 

სოციალური) თემებიდან  პატარა ქალაქებსა და სოფლებში. მაგრამ ჯეიკობსი (1961) 

არ ეთანხმებოდა ამ აზრს. მან განმარტა, რომ 10 000 ადამიანს დიდ ქალაქში არ ექნება 

ისეთივე ურთიერთკავშირი როგორიც იგივე რაოდენობის მოსახლეს ექნება პატარა 

ქალაქში ან სოფელში. მისი აზრით, მხოლოდ სამი სახის სამეზობლოებია 

სასარგებლო: მთლიანად ქალაქი, ქუჩის სამეზობლო, და საშუალო ქალაქები რომლის 

მოსახლეობაც შეადგენს 100 000-ს ან მეტს (კერძოდ ის ქალაქები, რომლებსაც ზომის 

გამო აქვთ პოლიტიკური მნიშვნელობა). 

კვლევებმა აჩვენეს, რომ ფიზიკურად იდენტიფიცირებული სამეზობლოების 

ზომა აუცილებელი არ არის შეესაბამებოდეს ადამიანების სოციალურ 

ურთიერთობებს. უფრო მეტიც, მაცხოვრებლები არ აღიქვამენ სამეზობლო ერთეულს 

როგორც სამეზობლოს. სამეზობლოების და თემების ასეთი კონცეფცია ხშირად 

ზემოდან ქვემოთ მიმართული კონსტრუქციაა და შეიძლება უაზროდ მოგვეჩვენოს 

თუ ქვემოდან ზემოთ ვუყურებთ.  მაგალითად, განსმა (1962:11)  აღმოაჩინა რომ, 

აქტივობების პატერნები მის სამეზობლოში ბოსტონის დასავლეთში იმდენად 

განსხვავდებოდა, რომ მხოლოდ უცხოებს შეეძლოთ აღექვათ ის ერთ მთლიანი 

სამეზობლოდ. ლიმ (1965) აღმოაჩინა სამი სამეზობლო რომლის აღიქვამენ 

მაცხოვრებლები: „სოციალური ნაცნობობის“ სამეზობლო; „ჰომოგენური“ სამეზობლო  

(მაგალითად სხვები ისეთივე სახლებში ცხოვრობენ როგორც ჩვენ); და „სოციალური 

უზრუნველყოფის“ ან ბლოკის სამეზობლო. ადამიანების სოციალურ 

ურთიერთობასთან ყველაზე მიმსგავსებულია სოციალური ნაცნობობის სამეზობლო: 

„სქემა მოიცავს პატარა ფიზიკურ ფართს, ალბათ 6 ქუჩას რომლებზეც 

რამდენიმე მაღაზიის და პაბის გარდა მხოლოდ სახლებია განლაგებული, სიახლოვე 

ქმნის ურთიერთობებს რომელშიც ერთი ოჯახი იცნობს ყველა დანარჩენს“ (Lee, 1965). 

გამოსახულება 6.3 ურბანული სოფლისა და ახალი ურბანული სამეზობლოების 

მახასიათებლები 
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ურბანული სოფლები 

ფაუნდბარის ფერმა, დორჩესტერი (ფოტო: მეტიუ კარმონა) 

 ზომა - საკმაოდ პატარა იმისთვის, რომ ხალხმა შეძლოს ერთმანეთთან ფეხით 

სიარული და ერთმანეთის გაცნობა 

 ზომა - საკმაოდ დიდი იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა 

აქტივობების მოწყობა, და შეძლოს საკუთარი თავის დაცვა, როდესაც მისი 

ინტერესი საფრთხის ქვეშ დგება. 

 გამოყენების მრავალფეროვნება - შერეული ქუჩის კორპუსებთან და მთლიანად 

სოფელთან 

 ბალანსი სახლებს, ბინებსა და სამუშაო ადგილებს შორის - ისე, რომ იყოს 

თეორიული შეფარდება სამსახურებსა და იმ მაცხოვრებლებს შორის, ვისაც 

შეუძლიათ და სურთ მუშაობა. 

 ფეხით მოსიარულეთათვის შესაფერისი გარემო - იყოს ადგილი მანქანისთვის, 

თუმცა არ იყოს მისი გამოყენების საჭიროება 

 სხვადასხვა ტიპისა და ზომის შენობების ნარევი, რომელიც მოიცავს ყველა 

შენობის შერეულად გამოყენებას  

 შერეული მფლობელობა - როგორც საცხოვრებელი, ასევე სამუშაო 

 კომპაქტური, ფეხით მოსიარულეთათვის შესაფერისი, შერეული გამოყენების 

და საცნობად მარტივი ტერიტორიები, რომელიც უბიძგებს მოქალაქეებს აიღონ 

პასუხისმგებლობა მათ შენარჩუნებასა და განვითარებაზე. 

 ყოველდღიური აქტივობები ფეხით სასიარულო მანძილზე, რაც 

დამოუკიდებლობის გრძნობას ანიჭებს მათ, ვისაც მანქანა არ ჰყავს. 

 შენობების შესაფერისი სიმჭიდროვე და მიწათსარგებლობა ფეხით სასიარულო 

მანძილებზე, რაც საშუალებას აძლევს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს 

ჩაანაცვლოს მანქანა.  

ახალი ურბანისტული სამეზობლოები 

დუანისა და პლატერ-ციბერკის სამეზობლოების ცნება (სურათი დუანი და სხვები 

2000) 

 ქუჩების ურთიერთდაკავშირებული ქსელები, რომლებიც ხელს უწყობს 

სეირნობას, ამცირებს მანქანით სიარულის ოდენობასა და ხანგრძლივობას, და 

ზოგავს ენერგიას. 

 სახლის მრავალფეროვანი ტიპები და ფასები, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა 

ასაკის, რასის, შემოსავლისა და საქმიანობის პირების დაკავშირებას. 

 კონცენტრაცია სამოქალაქო, ინსტიტუციურ და კომერციულ აქტივობებზე 

 სკოლების ზომა და ადგილმდებარეობა, რაც საშუალებას აძლევს ბავშვებს 

ფეხით ან ველოსიპედით იარონ. 

 პარკების/ღია სივრცეების მრავალფეროვნება 
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2. საზღვრები 

გავრცელებულია აზრი, რომ სამეზობლოების მკაფიო საზღვრები გაამყარებს 

სოციალურ და ფუნქციურ ურთიერთქმედებას, თემის ერთიანობის გრძნობას და 

იდენტურობას ამ საზღვრებში.  მიუხედავად ამისა, საზღვრების ღირებულების 

შესახებ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. ჯეიკობსი (1961) საზღვრების 

იდენტიფიცირების მოწინააღმდეგე იყო, რადგან ყველაზე წარმატებული იყო ის 

სამეზობლოები, რომლებსაც არ ქონდათ დასასრული და დასაწყისი, და მათი 

წარმატება გამომდინარეობდა ურთიერთ გადაკვეთიდან.  

ალექსანდერმა (1965) თავის ფუნდამენტურ ესეში „ქალაქი არ არის ხე“ 

გააკრიტიკა სამეზობლოები როგორც ცალკეული ერთეული ქალაქის საზღვრებში. 

ალექსანდერის არგუმენტი ეხება „ხის“ და „ნახევარ-ღობის“ სტრუქტურის თვისებებს, 

როგორც გზას რომლის მეშვეობითაც რამოდენიმე მომცრო სისტემით შეიძლება 

შეიქმნას უფრო დიდი და რთული სისტემა. ხის სტრუქტურა შედგება 

განსხვავებული და ცალკე მდგომი იერარქიულად ორგანიზებული სისტემებიდან, 

ხოლო ნახევარ-ღობის სხვადასხვა სისტემებიდან, რომლებიც რთულად და 

სხვადასხვაგვარადაა დაკავშირებული ერთმანეთთან.  აქედან გამომდინარე, 

ალექსანდერის აზრით, ქალაქების დიზაინი არ უნდა იყოს აგებული ხისმაგვარი 

სტრუქტურებიდან. მან ასევე დაგმო ქალაქის მშენებლობის გეგმები, რომელშიც 

სამეზობლოები ერთმანეთს პირდაპირ უკავშირდებოდა და /ან ფართობი იყოფოდა 

ფუნქციების მიხედვით. ასევე. ლინჩის აზრით (1981: 401), ქალაქის დაგეგმვა, 

როგორც სამეზობლოების სერია, ხელს შეუწყობს სოციალურ სეგრეგაციას, რადგან „... 

ნებისმიერი კარგი ქალაქი შედგება ქსელებისგან და არა უჯრედებისგან.“  

 

3. სოციალური შესაბამისობა და აზრი   

თვითმყოფადი და ცალკე მდგომი სამეზობლოების იდეას ასევე აკრიტიკებენ 

მისი ანაქრონიზმის გამო – რადგან ის ჩამორჩა დროს, აქვს შეზღუდული 

შესაბამისობა თანამედროვე საზოგადოებასთან, განსაკუთრებით მანქანებზე 

დაფუძნებულ მობილობასთან, და ელექტრონულ კომუნიკაციაზე დამყარებულ 

მობილობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე დაფუძნებული თემები ჯერ 

კიდევ არსებობს, მას ემატება, და ხშირად იცვლება კიდეც, ინტერესებზე 

დაფუძნებული თემები. აქედან გამომდინარე, საერთო ტერიტორია აღარ არის 

საჭირო სოციალური და თემური ურთიერთქმედებისთვის.  
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უფრო მეტიც, არსებობს ვარაუდი, რომ თანამედროვე მობილურ ერაში, 

ადამიანებს აღარ ჭირდებათ ან აღარ სურთ ძველებური თემისთვის კუთვნილების 

გრძნობა და სამეზობლოები. ისინი არიან გეოგრაფიულად შეზღუდულნი მხოლოდ 

ერთ სამეზობლოში და შეუძლიათ გამოიყენონ მთლიანი ქალაქის შესაძლებლობები 

(ან კიდევ უფრო შორს), აირჩიონ სამსახურები, დასვენება, მეგობრები, მაღაზიები, 

გართობა, სასწავლებელი ადგილები და ა.შ. – ამ პროცესის დროს კი ჩამოაყალიბონ 

ახალი თემები რომელიც მათ ინტერესებს ესადაგება. მიუხედავად ამისა, ეს არ არის 

არც პრობლემა და არც არჩევანი მობილურობასა და სივრცით დაშორებულ 

კონტაქტებს ან  მეგობრობას შორის; ის არის საშუალება რომელიც ადამიანებს აძლევს 

შესაძლებლობას მონახონ ბალანსი. ნებისმიერ შემთხვევაში, აქვთ სამეზობლოებს 

სოციალური თვისებები თუ არა, ეს არის განსხვავებული ხასიათის ადგილები, 

რომლების მაცხოვრებლებს შეუძლიათ გამოავლინონ და გაიაზრონ, სასურველია თუ 

არა ეს მათთვის.  

 

4. შერეული თემები 

სამეზობლოების დიზაინის მომხრეები  თანმიმდევრულად მხარს უჭერენ 

შერეულ გამოყენებას.  შერეული სამეზობლოების კონცეფციის გამოყენება 

მიჩნეულია ღირებულად ბუნებრივი და სოციალური მდგრადობის 

განსავითარებლად (მაგალითად, უფლებამოსილების გაყოფა და სახლთან ახლოს 

აქტივობებით უზრუნველყოფა). ზონირების შედეგად, ორგანული ინტეგრაციის 

მაგივრად მიღებული ურბანული ფუნქციების მექანიკურ სეგრეგაციაზე დისკუსიის 

დროს (იხილეთ თავი 8), კრიერმა (1990) წარმოადგინა საკუთარი აზრი, რომ 

ევროპული ქალაქების რეკონსტრუქცია უკეთესი იქნება შერეული ურბანული 

კვარტლების მიხედვით და არა  მონოფუნქციური ზონებით. კრიერის აზრით ქალაქი 

უნდა განვიხილოთ როგორც კვარტლების ოჯახი, სადაც თითოეული კვარტალი არის 

„ქალაქი ქალაქში“, რომელშიც ინტეგრირებულია ყველა საყოველდღეო ფუნქციები 

(საცხოვრებელი ადგილი, სამსახური, დასვენება) , და ეს ყველაფერი ხდება 

ტერიტორიაზე რომელიც არ აღემატება 35 ჰექტარს და მოსახლეობით არ იქნება 15 

000–ზე მეტი.  

მიუხედავად კრიტიკისა, სოციალური ინჟინერია მაინც ცდილობს 

სოციალურად დაბალანსებული სამეზობლოების და თემების შექმნას (იხილეთ 

Banerjee & Baer 1984). მიუხედავად ყველაფრისა, სოციალური აღრევის ზოგიერთი 

ელემენტი მაინც სასურველია; შერეულ და დაბალანსებულ სამეზობლოებს ბევრი 

სარგებლის მოტანა შეუძლია. ორივე, ურბანული სოფლების ფორუმი და ახალი 

ურბანიზმის კონგრესი, აღნიშნავს სახლების ფასების არჩევნის აუცილებლობას. 

ტრანსპორტი, ადგილობრივი მმართველობისა და რეგიონების 

დეპარტამენტის/არქიტექტურისა და სამშენებლო გარემოს კომისიის (DTLR/CABE) 

(2001: 34) მიხედვით უპირატესობების სია ასეთია:  
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 თემის მომსახურებაზე და დაწესებულებებზე უკეთესი მოთხოვნის ბალანსის 

უზრუნველყოფა (მაგალითად სკოლები, რეკრეაციული დაწესებულებები და 

მოხუცებულ ადამიანებზე ზრუნვა).  

 უზრუნველყოფს შესაძლებლობებს „სამუდამო“ თემებისთვის  (მაგალითად 

სადაც ადამიანები შეიძლება დაბერდნენ ერთ ადგილას ან მივიდნენ სახლში 

სამეზობლოდან გასვლის გარეშე). 

 სამეზობლოების გაჯანსაღება სახლების ახლო-ახლო განთავსებისგან თავის 

შეკავებით. 

 თემის ხელშეწყობა უშველოს საკუთარ თავს (მაგალითად, დახმარება 

ბავშვების მოვლაში, საყიდლებში, ბაღის მოვლასა და ზამთარში ყინვების 

დროს) 

 გარშემო მყოფთათვის ყურადღების მიქცევა, თუ ვინ მოძრაობს დღის და 

საღამოს პერიოდში სამეზობლოში. 

შერეული სამეზობლოები ასევე გვაწვდიან სამშენებლო ფორმების და 

მასშტაბების სიმრავლეს, რაც (პოტენციურად) სამეზობლოს ვიზუალურ 

შესახედაობას უფრო საინტერესოდ წარმოაჩენს და უზრუნველყოფს ადგილობრივ 

თვითმყოფადობას და ხასიათს. 

სოციალური შერევის მიღწევა ხშირად პრობლემურია (Kintrea & Atkinson 

2000). უფრო მეტიც, თანამედროვე პირობებში შეინიშნება სეგრეგაციის მზარდი 

ტენდენცია. აშშ–ში სოციალური ჰომოგენურობის სურვილი უმთავრესად რასის 

ფუნქციაა, ევროპაში კი, განსაკუთრებით დიდ ბრიტანეთში - სოციალურ-

ეკონომიკური კლასის. ყველა ამ შემთხვევაში, ეს საკუთრების დაცვის სურვილიდან 

გამომდინარეობს. 

თუმცა, სეგრეგაცია ახდენს საჯარო სფეროს როლის დისკრედიტაციას, 

როგორც მნიშვნელოვანი რგოლისას სოციალურ სწავლაში, პერსონალურ 

განვითარებასა და ინფორმაციის გაცვლაში. ურბანული სივრცის სოციალური 

სეგრეგაცია და მისგან გამომდინარე არასასურველი ეფექტები სულ უფრო მზარდ 

ყურადღებას იღებს  ლიტერატურისგან, რომელიც ურბანულ დიზაინს ეხება. 

სეგრეგაცია უშვებს სოციალური განსხვავების იგნორირებას და აქედან გამომდინარე 

„სხვების“ შიშს (Ellin 7996: 145-6). რიჩარდ სენეტის ნაშრომები ძირითადად 

სოციალურ სეგრეგაციას ეხება (მაგალითად Sennett 1970, 1977, 1990). სენეტის აზრით 

(1990: 20), ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ „ჩაკეტილ თემებში“ „შეზღუდულნი 

არიან განვითარებაში“: 

„ძველი გამოცდილებისგან მიღებული ჭრილობები, გონებაში ჩამჯდარი 

სტერეოტიპები,   არ არის ურთიერთსაპირისპირო. მხოლოდ საზღვრებზე მომხდარმა 



132 
 

სცენებმა შეიძლება დააპირისპიროს ადამიანები სოციალურ სურათებთან, რომლებიც 

დროის მიერ რუტინადაა ქცეული.“ 

სენეტის არგუმენტებს ასევე ეხმაურება დუენი (2000: 45-6) და ამბობს, რომ 

სეგრეგაციული პატერნი თვითგანახლებადია, რადგან ბავშვებს რომლებიც 

იზრდებიან ასეთ ჰომოგენურ გარემოში:  

„ნაკლებად სავარაუდოა რომ განუვითარდებათ თანაგრძნობის გრძნობა სხვა 

ადამიანების მიმართ. ისინი ცუდად არიან მომზადებულნი დივერსიფიცირებულ 

საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის. სხვები ბავშვობის დროინდელ გამოცდილებასთან 

უცხოვდებიან, რომელიც მხოლოდ ტელევიზიის თვალით აქვთ დანახული.“ 

 უძრავი ქონების თავისუფალი ბაზრის და თანამედროვე დროში სოციალური 

ჰომოგენურობის („ჩვენნაირ“ ხალხთან ცხოვრების სურვილი) სურვილის 

გათვალისწინებით, რთულია მივაღწიოთ ან შევინარჩუნოთ სოციალური შერევა: 

სამეზობლოები რომლებიც დასაწყისში განცალკევებით დგანან, საბაზრო 

პროცესებიდან გამომდინარე ერთიანდებიან უფრო დიდი სოციალურ 

ჰომოგენურობაში (იხილეთ Cheshire 2006). ეს სოციალური ტენდენცია შეიძლება 

გაძლიერდეს და გამძაფრდეს გარკვეული სამშენებლო პატერნებით და დიზაინის 

სტრატეგიებით. დასახლების მშენებლობის დროს ბაზრის ეს სეგმენტაცია მიიღება 

მშენებლობის დაყოფით განცალკევებულ ნაკვეთებად, თითოეული ეს ნაკვეთი 

დაპროექტებულია სხვადასხვა მოსახლის ან საფასურის მოთხოვნის მიხედვით 

(იხილეთ თავი 4). გარეუბნის ლანდშაფტზე დაკვირვების დროს, რომელიც 

შედგებოდა ერთნაირი სახლების ნაკვეთებისაგან, დუენმა (2000:43) აღნიშნა 

„დაუნდობელი სეგრეგაცია შემოსავლის გრადაციის მიხედვით“: „ყოველთვის იყო 

კარგი და ცუდი სამეზობლოები,  მდიდარი ხშირად ცალკევდებოდა ღარიბისგან, 

მაგრამ არასდროს ასეთი სიზუსტით“. 

თუმცა, ზოგიერთი სამშენებლო პატერნი უზრუნველყოფს ექსკლუზიურობის 

ელემენტებს მკაცრად დაყოფის გარეშე. ტრადიციულ სამეზობლოებში სახლების 

ფასები განსხვავდება ქუჩების მიხედვით. როგორც წესი, ფასის ცვლილება ხდება იმ 

ადგილას სადაც ბაღები და უკანა ეზოები ხვდება ერთმანეთს. დისკუსიაში დიზაინის 

როლის შესახებ, თუ რანაირად შეიძლება მივაღწიოთ სამეზობლოების 

მრავალფეროვნებას, ტალენმა (2009a: 184-5; იხილეთ ასევე Talen 2008b) შემოგვთავაზა 

იმ გზების სია რომლითაც დიზაინს შეუძლია მრავალფეროვნება ქმედითად აქციოს: 

 გვიჩვენოს თუ როგორ შეიძლება დასახლდეს რამდენიმე ოჯახი ერთი 

ოჯახისთვის განკუთვნილ ბლოკში.  

 დააკავშიროს სხვადასხვა ტიპის სახლები და ფართები ერთმანეთთან. 

 შექმნას ბილიკები იმ კიდეების გავლით რომელიც ხელს უშლის კავშირს. 

 გაზარდოს თავისუფალი სივრცე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

სიმჭიდროვეში 
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 არასტანდარტული ერთეულების ღირებულების დემონსტრაცია, როგორიცაა 

შიდა ეზოში, მდელოები  

 პატარა ბიზნესის და საცხოვრებელ/სამუშაო ერთეულების ჩასმა საცხოვრებელ 

ფართობზე.  

 წესების დადგენა რომელიც მრავალფეროვანს გახდის ფართობის გამოყენებას. 

 დიდი საცალო მშენებლობის გავლენის შემცირება კომერციის იმ ნაწილზე 

რომელიც განიცდის ინვესტიციების ნაკლებობას. 

 ისეთი ქუჩების დიზაინი, რომლებიც ფუნქციონირებენ როგორც კოლექტიური 

სივრცე. 

 ინსტიტუტების გარშემო მდებარე დასახლებასთან დაკავშირება.  

ის განმარტავს რომ: „ეს არის „არსებითი“ გზები რომელსაც გვაძლევს 

ურბანული დიზაინი, ადამიანთა ინტეგრაციის საბაზო მოთხოვნილებები, შიში 

რომელიც გამოწვეულია არაკომფორტული სიახლოვით. ...დიზაინი არ არის 

განკუთვნილი იმისთვის, რომ გამოასწოროს ყველაფერი ცუდი, დიზაინმა 

მრავალფეროვნება საცხოვრებლად მისაღები და სასურველი უნდა გახადოს.“ (Talen 

2009a: 185)  

დიდ ბრიტანეთში შერეულ საკუთრებაში მყოფი მშენებლობის კვლევამ 

(იხილეთ Jupp 1999) აჩვენა, რომ მხოლოდ ქუჩის ფარგლებში შეიძლება მივიღოთ 

სარგებელი შერეული საკუთრებიდან (და არა ქუჩა–ქუჩა ანდა ბლოკ–ბლოკი) 

სოციალური ქსელის სახით, რაც ნიშნავს, რომ ქუჩა არის ყველაზე ძლიერი 

სოციალური ერთეული. აქედან გამომდინარე, კვლევა გვირჩევს შევურიოთ 

მფლობელობა ქუჩის გასწვრივ.  

მიუხედავად კრიტიკისა, სამეზობლოების დიზაინის პატერნების ღირებულება 

არ არის უარყოფილი. მაგალითად ურბანული სოფლების ფორუმის და CNU-ს მიერ 

წარმოდგენილი სამეზობლოების დიზაინის მთავარი პრინციპები ასევე არის 

მდგრადი განვითარების პრინციპები. მაგრამ ხშირად პრობლემები სამეზობლო 

დიზაინის ზედმეტად ხისტი პრინციპებიდან გამომდინარეობს. მაგალითად, ლინჩმა 

(1981: 250) დაასკვნა რომ: „დიდი, ავტონომიური, მკვეთრად განსაზღვრული  

სტანდარტული ზომის სამეზობლო ერთეული, რომელზეც მიბმულია ყველა 

ფიზიკური და სოციალური ურთიერთობა, ჩვენი საზოგადოებისთვის მიუღებელია.“  

ეს პრინციპები არ არის დოგმები, ისინი უნდა იყოს ადაპტირებული ადგილობრივი 

კონტექსტის და სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური რეალობის მიხედვით.  

 

უსაფრთხოება 
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ადამიანები ურბანულ გარემოში ბევრი სხვადასხვა საშიშროების წინაშე 

დგანან: დანაშაული, „ქუჩის ბარბაროსობა“, ტერორიზმი,  სწრაფად მოძრავი 

მანქანები, ბუნებრივი კატასტროფები, ჰაერის და წყლის დაბინძურება. მსოფლიოს 

ზოგიერთ ნაწილში, ბუნებრივი კატასტროფები (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ვულკანის 

ამოფრქვევა) ყოველდღიური საზრუნავია, და ეს გათვალისწინებული უნდა იყოს 

დასახლებების და შენობების დიზაინის დროს. რაღაც დონემდე მშენებლობის 

ტექნიკა და ტექნოლოგია გვაძლევს საშუალებას ეს პრობლემები მოვაგვაროთ და 

შევამციროთ საფრთხე. სხვა საფრთხეები (რეალური და მოჩვენებითი) გამუდმებით 

იზრდება. ეს ქვეთავი შეეხება დანაშაულს და უსაფრთხოებას, მათ კავშირს 

სოციალურ სფეროსთან. გზების უსაფრთხოება განხილულია მერვე თავში.  

უსაფრთხოება უკავშირდება საკუთარი თავის, ოჯახის და მეგობრების, 

ინდივიდუალური და საერთო ქონების „დაცვას“. უსაფრთხოების ნაკლებობა, 

უსაფრთხოების ნაკლებობის აღქმა და მსხვერპლად გახდომის შიში, წარმოადგენს 

საფრთხეს როგორც საჯარო სფეროსთვის ასევე უკეთესი ადგილების შექმნისათვის. 

აქედან გამომდინარე, უსაფრთხოების გრძნობის ჩამოყალიბება წარმატებული 

ურბანული დიზაინის წინაპირობაა. 

 

მსხვერპლად ქცევის (ვიქტიმიზაციის) შიში 

ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვავოთ „შიში“ და „რისკი“ – სხვაობა 

„უსაფრთხოების გრძნობასა“ და სინამდვილეში „უსაფრთხოდ ყოფნას“ შორის. 

როგორც წესი, ქალებს უფრო ეშინიათ მსხვერპლად გახდომის, ვიდრე კაცებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ასაკის ზრდასთან ერთად სქესებს შორის განსხვავება 

მცირდება შიშის განხრით, კაცებს არასდროს ეშინიათ ისე, როგორც ქალებს. შიშის და 

რეალური რისკის პროპორცია როგორც წესი განსხვავდება: სტატისტიკის მიხედვით 

დიდ ბრიტანეთში, რისკის ქვეშ არიან ახალგაზრდა მამაკაცები, ამავე დროს ყველაზე 

მეტად ეშინიათ ახალგაზრდა და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებს. 

ამ ფაქტს აქვს თავის ახსნა: რისკის თავიდან ასარიდებლად, დაუცველი ადამიანები 

პრევენციულ ზომებს იღებენ. აქედან გამომდინარე, ნაკლები რაოდენობის ქალი და 

მოხუცი აყენებს საკუთარ თავს რისკის ქვეშ, ამიტომ მათზე ძალადობა უფრო 

იშვიათია.   

ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვავოთ უსაფრთხოების გრძნობა და 

უსაფრთხოდ ყოფნა. შიშის და რეალური რისკის პროპორცია როგორც წესი 

განსხვავდება: სტატისტიკის მიხედვით დიდ ბრიტანეთში, რისკის ქვეშ არიან 

ახალგაზრდა მამაკაცები, ამავე დროს ყველაზე მეტად ეშინიათ ახალგაზრდა და 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებს. ამ ფაქტს აქვს თავის ახსნა: რისკის 

თავიდან ასარიდებლად, დაუცველი ადამიანები პრევენციულ ზომებს იღებენ. აქედან 
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გამომდინარე, ნაკლები რაოდენობის ქალი და მოხუცი აყენებს საკუთარ თავს რისკის 

ქვეშ, ამიტომ მათზე ძალადობა უფრო იშვიათია.   

ზემოქმედების მიხედვით დანაშაულის განცდა შეიძლება ისეთივე 

ინსტრუმენტალური იყოს როგორც რეალური დანაშაული (მაგალითად 

სტატისტიკური რისკი). განცდა შეიძლება მოდიოდეს სხვადასხვა წყაროდან, 

როგორიც არის მედია. მსხვერპლად ქცევის შიშის გავლენით ბევრი ადამიანი იღებს 

პრევენციულ ზომებს რისკის თავიდან ასაცილებლად; იმ შემთხვევაში თუ ეს 

შეუძლებელია ან არ არის სასურველი, ისინი ცდილობენ დაუცველობის გრძნობის 

შემცირებას რიკების მართვის საშუალებით.  ასე რომ, მსხვერპლად ქცევის შიში არის 

არა მხოლოდ გარკვეული ადგილიდან, არამედ საჯარო სფეროდან გამორიცხვის 

მიზეზი (იხილეთ Ellin 1997; Oc & Tiesdell 1997). 

საშიში ურბანული სივრცეები: გარეუბნებში მდებარე მიწისქვეშა 

გადასასვლელები, ბნელი ხეივნები და ის ტერიტორია, რომელიც გადატვირთულია 

„ცუდი ტიპის ხალხით“. ადამიანებს არ მოსწონთ მიწისქვეშა გადასასვლელების 

გამოყენება, რადგან იქ იკრიბება ისეთი ხალხი, ვინც მათ  შეშფოთებას იწვევს 

(მათხოვრები, ლოთები, შფოთისთავი მთვრალი ახალგაზრდები და ა.შ.). ასევე, 

ფიზიკური არეულობების ნიშნები, როგორიცაა, გრაფიტი, ჩამტვრეული ფანჯრები, 

ნაგავი, ვანდალიზმის მსხვერპლი საჯარო საკუთრება, ღებინების და მოშარდვის 

ნიშნები მაღაზიის კარებებთან, გვიჩვენებს  უკონტროლობას, და, აქედან 

გამომდინარე, არაპროგნოზირებად გარემოს. 

ვიქტიმიზაციის შიში (და არა რეალური დანაშაულის დონე) ხშირად 

მამოძრავებელი ძალაა საჯარო სფეროს ნაწილების პრივატიზაციისთვის, რასაც 

მოჰყვება თემების სეგრეგაცია. პრივატიზაცია, როგორც წესი, გამოიხატება 

გარკვეული ტერიტორიის ან სივრცის კონტროლში – სეგრეგაციის და იზოლაციის 

სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით, როგორიცაა მაგალითად კედლები, დიდი 

მანძილი, კარიბჭეები, ღობეები ან სხვა ნაკლებად შესამჩნევი ბარიერები, რომლებიც 

მიმართულია გარე სამყაროს და მისგან გამომდინარე საფრთხეებიდან თავის 

დაცვაზე – პოლიციის და სათვალთვალო კამერების გამოყენებით.  

ჩაკეტილი თემები დანაწევრების, პოლარიზაციისა და საზოგადოების დაყოფის 

დრამატული მანიფესტაციაა. ჩაკეტილ თემებში კედლები და ღობეები ზღუდავს 

საჯარო ხელმისაწვდომობას ქუჩებზე, ტროტუარებზე, პარკებზე, პლაჟებზე, 

მდინარეებზე, ბილიკებზე, სათამაშო მოედნებსა და სხვაგან, რომლებიც, სხვა 

შემთხვევაში, ღია და ხელმისაწვდომი იქნებოდა ყველა ადგილობრივისთვის. 

თუ ადამიანები ირჩევენ არ იცხოვრონ გარკვეულ ადგილზე ან გარემოში, 

უკეთეს შემთხვევაში, იმიტომ, რომ თავს იქ არაკომფორტულად გრძნობენ, ხოლო 
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უარეს შემთხვევაში - ეშინიათ და თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობენ, ამის მიზეზია ის 

ფაქტი, რომ საჯარო სფერო გაღატაკებულია. თავის არიდების მიზეზია შიში როგორც 

გარემოს, ასევე კონკრეტული ინციდენტების  მიმართ. ბევრ ადამიანს ეშინია 

ზოგიერთი ურბანული სივრცის, მაგალითად გარეუბნებში მდებარე მიწისქვეშა 

გადასასვლელების, ბნელი ხეივნების და იმ ტერიტორიის, რომელიც 

გადატვირთულია „ცუდი ტიპის ხალხით“.  ბევრი ადამიანი წუხდება, როდესაც არ 

აქვთ არჩევანის საშუალება, არ არის ალტერნატივა. მაგალითად, მიწისქვეშა 

გადასასვლელები გზის გადაკვეთის ერთადერთი საშუალებაა მძიმე მოძრაობის 

დროს, მაგრამ ადამიანებს არ მოსწონთ მათი გამოყენება, რადგან გადასასვლელებში 

იკრიბებიან ისეთი ხალხი, ვინც მათ  შეშფოთებას იწვევს (მათხოვრები, ლოთები, 

შფოთისთავი მთვრალი ახალგაზრდები და ა.შ.). ასევე, ფიზიკური არეულობების 

ნიშნები, როგორიცაა, გრაფიტი, ჩამტვრეული ფანჯრები, ნაგავი, ვანდალიზმის 

მსხვერპლი საჯარო საკუთრება, ღებინების და მოშარდვის ნიშნები მაღაზიის 

კარებებთან, გვიჩვენებს  კონტროლის დაკარგვას, და აქედან გამომდინარე, 

არაპროგნოზირებად გარემოს. 

ვიქტიმიზაციის შიში (და არა რეალური დანაშაულის დონე) ხშირად 

მამოძრავებელი ძალაა საჯარო სფეროს ნაწილების პრივატიზაციისთვის, რასაც 

მოჰყვება თემების სეგრეგაცია (Minton 2006: 24 ). პრივატიზაცია, როგორც წესი, 

გამოიხატება გარკვეული ტერიტორიის ან სივრცის კონტროლში – სეგრეგაციის და 

იზოლაციის სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით, როგორიცაა მაგალითად 

კედლები, დიდი მანძილი, კარიბჭეები, ღობეები ან სხვა ნაკლებად შესამჩნევი 

ბარიერები, რომლებიც მიმართულია გარე სამყაროს და მისგან გამომდინარე 

საფრთხეებიდან თავის დაცვაზე – პოლიციის და სათვალთვალო კამერების 

გამოყენებით.  

პრივატიზაცია ძალიან ჰგავს „ვოლუნტარული გარიყვის“ ფენომენს, როცა ვიღაც 

(ძირითადად მდიდარი ჯგუფები) ირჩევს ცალკე ცხოვრებას. როგორც ეს აშშ–ს 

ყოფილმა შრომის მინისტრმა, რობერტ რეიხმა (იხილეთ ასევე Lasch 1995) განმარტა, 

ფართო საზოგადოების სამოქალაქო ცხოვრებაში „წარმატებულის წარმატება“, 

დემონსტრირებულია სხვადსხვა გზით: მაგალითად, საზოგადო განათლების და 

საჯარო ჯანდაცვის სისტემის არჩევა და საჯარო სივრცეების პრივატიზირება. 

ურბანულ დიზაინიში ყველაზე ნათელი გამოვლინება ჩაკეტილი თემებია (იხილეთ 

გამოსახულება 6.4). 

 

გამოსახულება 6.4 ჩაკეტილი თემები 

უსაფრთხო დასახლება - პრეტორია, სამხრეთ აფრიკა (სურათი: სტივ ტისდელი) 
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ჩაკეტილი თემები დანაწევრების, პოლარიზაციისა და საზოგადოების 

დაყოფის დრამატული მანიფესტაციაა. ბლეიკლი და სნაიდერი წიგნში „ციხე-სიმაგრე 

ამერიკა“ მოგვითხრობენ, თუ თავისნაირი მეზობლების, უსაფრთხო ქონებისა და 

დანაშაულის შემცირების ძიებისას როგორ აგებენ თემები კედლებსა და კარიბჭეებს 

და აკონტროლებენ ვის შეუძლია, და რაც მთავარია, ვის არ შეუძლია შესვლა. 

ჩაკეტილი თემები განსხვავდება კორპუსებისგან, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ 

საკონტროლო სისტემები ან ჰყავდეთ მომსახურე პერსონალი სადარბაზოებში, რათა 

შეზღუდონ უცხო პირთა შესვლა ლობისა თუ ავტოფარეხებში. ამ განსხვავების 

მიზეზია ის ფაქტია, რომ უფრო დიდია გეოგრაფიული მასშტაბი: ჩაკეტილ თემებში 

კედლები და ღობეები ზღუდავს საჯარო ხელმისაწვდომობას ქუჩებზე, 

ტროტუარებზე, პარკებში, პლაჟებზე, მდინარეებზე, ბილიკებზე, სათამაშო 

მოედნებსა და სხვაგან, რომლებიც სხვა შემთხვევაში ღია და ხელმისაწვდომი 

იქნებოდა ყველა ადგილობრივისთვის.  

საჯარო ინსტიტუტების, მომსახურების ადგილების, საჯარო და ნახევრად-

საჯარო სივრცისგან განსხვავებით (იხილეთ თავი 3), ასეთი ადგილები უფრო კერძო 

„კლუბის“ სახეს იღებს, სადაც არსებობს საწევროს ფუნქცია, რაც საზღვრავს ვინ უნდა 

მიიღოს სარგებელი (რაც ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაშია ამ ადგილებით სარგებლობა 

შესაძლებელი, თუ გაქვს კლუბის წევრობა) (იხ. Webster 2001, 2002). საწევროს 

მთავარი კრიტერიუმი როგორც წესი გადახდის შესაძლებლობაა.  

საჯარო ინსტიტუტების, მომსახურების ადგილების, საჯარო და ნახევრად-

საჯარო სივრცისგან განსხვავებით, პრივატიზებული ადგილები (უსაფრთხოების 

მოტივით) უფრო კერძო „კლუბის“ სახეს იღებს, სადაც არსებობს საწევროს ფუნქცია, 

რაც საზღვრავს ვინ უნდა მიიღოს სარგებელი. საწევროს მთავარი კრიტერიუმი 

როგორც წესი გადახდის შესაძლებლობაა.  

თუმცა, კარიბჭე ნაკლებად აგვარებს იმ პრობლემის მიზეზებს, რისთვისაც 

გამიზნულია: სამეზობლო დაცულია ფართო საზოგადოებისგან, რომლისგანაც 

საბოლოოდ მაინც ვერ განთავისუფლდება. ჭიშკრით დაცული უსაფრთხოება იმათ 

ხარჯზე ხდება, ვინც მის გარეთ რჩება: „...შიგნით მოქცეული შედარებით გავლენიანი 

და კანონმორჩილი მოქალაქეები აღარ არიან მოტივირებულები, და შესაძლოა, აქვთ 

უნარი ხელი შეუწყონ უსაფრთხოებას, ან უსაფრთხოების გრძნობას“ (Bentley 1999: 

163). თავისთავად ჭიშკარი კერძო გადაწყვეტაა რომელსაც მნიშვნელოვანი საჯარო და 

სოციალური ხარჯები მოჰყვება, და ბეიკლი და სნაიდერი (1997: 173) ამტკიცებენ, რომ 

გათვალისწინებული უნდა იყოს მთლიანი საჯარო სფერო, როდესაც ვკეტავთ 

ჭიშკარს.  

ჩაკეტილი თემის გავლენას შესაძლოა ხელს უშლიდეს, თუმცა არ აუქმებდეს, 

ჭიშკრის ზომა, საზღვრების დიზაინის სირბილე (მაგ. ლანდშაფტი), და აუცილებელი 
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დაწესებულებების არსებობა ჭიშკრის გარეთ, რომელსაც არარეზიდენტებიც 

მოიხმარენ (იხ. Miao 2003, Xu & Yang 2009). ჩაკეტილი საზოგადოებები მსოფლიოს 

სხვადასხვა კუთხეში უფრო და უფრო მისაღები ფორმა ხდება, მაგალითად, ჩინეთში 

ახალი დასახლებების 80% ამ ფორმით შენდება. თუმცა, ჩინეთში ეს ტრადიციული 

ფორმაა, სადაც შიდა ეზოები ერთმანეთს უკავშირებდა მუშათა სახლებს 

კომუნისტურ ეპოქაში - თუმცა, დღესდღეობით მათ ჰყავთ დაცვა, და 

არარეზიდენტებს აღარ უშვებენ იმ ადგილებში, სადაც ადრე მარტივად შედიოდნენ.  

 

დანაშაული, უწესრიგობა და არაცივილურობა 

უსაფრთხოებაზე ზრუნვა დაკავშირებულია (მაგრამ განსხვავდება) 

დანაშაულის გამო შფოთვასთან. დანაშაული ეხება სამართალდარღვევას და 

სამართალდამრღვევებს; უსაფრთხოება კი მსხვერპლს და მსხვერპლად ქცევის შიშს. 

საჯარო სივრცეში პრობლემური უწესოდ მოქცევაა და არა კრიმინალური ქცევა. 

ამიტომ მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ კრიმინალი და უწესრიგობა. მაშინ როცა 

დანაშაული ნიშნავს კონსტიტუციური კანონების პირდაპირ დარღვევას (და აქედან 

გამომდინარე დასჯადია როგორც სამართალდარღვევა), უწესრიგობა და 

ანტისოციალური ქცევა საჯარო ადგილებში ასოცირებულია არაცივილურობასთან 

და არა დანაშაულთან (მიუხედავად ამისა, არის ზოგიერთი არაცივილური 

საქციელის კრიმინალიზაციის მცდელობა). 

საჯარო სივრცეში გავრცელებული პრობლემებია უწესო ქცევა და 

არაცივილურობა:  

 უწესო ქცევა:  კელინიგი (1987: 95) აღწერს უწესო ქცევას როგორც 

„...ქცევიდან გამომდინარე მდგომარეობას, რომელიც დამოკიდებულია 

ადგილმდებარეობაზე, დროზე და ადგილობრივ ტრადიციებზე, არღვევს 

ამ თემის ნორმალური ქცევის წესებს.“ ამიტომ უწესობა ნიშნავს 

ხულიგნობას. 

 არაცივილურობა: ლა გრანჟმა (1992: 312) ახსნა არაცივილურობა როგორც: 

“...თემის სტანდარტებიდან გადახვევა, რომელიც გვაწვდის სიგნალს 

დამკვიდრებული ნორმებისა და ღირებულებების დარღვევის შესახებ.“  

ხანდახან ამ დანაშაულებს არქმევენ „ცხოვრების ხარისხის“ დანაშაულებს, 

ჯეიკობსმა (1961: 39) დაარქვა მათ „ქუჩის ბარბაროსობა“. არსებობს 

სოციალური და ფიზიკური არაცივილურობა: მაწანწალობა და 

უსახლკარობა ფიზიკური მხარის გამოვლენაა; „აგრესიული მათხოვრობა“ 

კი სოციალური არაცივილურობაა (ასევე ეს შეიძლება იყოს 

სამართალდარღვევა). ქალები ხშირად არაპროპორციულად უფრო 

ხშირად ხდებიან არაცივილურობის მსხვერპლი, და  იღებენ სტრესის 
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უფრო მაღალ დონეს. (იხილეთ Fyfe et al 2006; Boyd 2006; Philips & Smith 

2006; Banister et al 2006). 

მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ, ერთი მხრივ, კრიმინალი და, მეორე მხრივ, 

უწესრიგობა ან არაცივილურობა. მაშინ როცა დანაშაული ნიშნავს კონსტიტუციური 

კანონების პირდაპირ დარღვევას (და აქედან გამომდინარე დასჯადია როგორც 

სამართალდარღვევა), უწესრიგობა და ანტისოციალური ქცევა საჯარო ადგილებში 

ასოცირებულია არაცივილურობასთან და არა დანაშაულთან (მიუხედავად ამისა, 

არის ზოგიერთი არაცივილური საქციელის კრიმინალიზაციის მცდელობა). 

რა არის უწესო ქცევა და არაცივილურობა?  

 უწესო ქცევა:  კელინიგი აღწერს უწესო ქცევას როგორც „...ქცევიდან 

გამომდინარე მდგომარეობას, რომელიც დამოკიდებულია 

ადგილმდებარეობაზე, დროზე და ადგილობრივ ტრადიციებზე, არღვევს 

ამ თემის ნორმალური ქცევის წესებს.“ ამიტომ უწესობა ნიშნავს 

ხულიგნობას. 

 არაცივილურობა: ლა გრანჟმა ახსნა არაცივილურობა როგორც: “...თემის 

სტანდარტებიდან გადახვევა, რომელიც გვაწვდის სიგნალს 

დამკვიდრებული ნორმებისა და ღირებულებების დარღვევის შესახებ.“  

არსებობს სოციალური და ფიზიკური არაცივილურობა: მაწანწალობა და 

უსახლკარობა ფიზიკური მხარის გამოვლენაა; „აგრესიული მათხოვრობა“ 

კი სოციალური არაცივილურობაა.  

რა მიზეზებიც არ უნდა ჰქონდეს ამას, დღევანდელი საზოგადოება ნაკლებად 

კანონმორჩილია და უფრო იხრება უწესრიგობისკენ ვიდრე წარსულში (იხილეთ Field 

2003). ცივილურობის უარყოფა ასევე მოიცავს ქცევის ნორმების უგულვებელყოფას, 

რომლებიც საჭიროა ცხოვრებაში და კარგად ფუნქციონირებად საზოგადოებაში. 

როდესაც ადამიანები კოლექტიურად სახლდებიან და იყოფენ ერთ ტერიტორიას, 

ფორმალური და ხანდახან არაფორმალური წესები განსაზღვრავს მათ მიერ ამ 

სივრცის გამოყენებას (Lawson 2001: 2-3). ქუჩის ანტისოციალური აქტივობების 

მიმართ ტოლერანტობას ასევე თავის წვლილი შეაქვს პრობლემაში.  რეალისტი 

კრიმინოლოგები ხედავენ დანაშაულების რიცხვს, როგორც  ორი ფაქტორის ჯამს – 

ქცევის შეცვლა და ამ ცვლილების განმარტება. იუნგის (1992: 44) აზრით, 

აუცილებელი არაა ისინი კოვარიანტული იყოს: ვანდალიზმი შეიძლება გაიზარდოს, 

მაგრამ ადამიანები უფრო ტოლერანტულნი ხდებიან გრაფიტის მიმართ; ძალადობის 

რიცხვი შეიძლება შემცირდეს, თუმცა იზრდება ხალხის მგრძნობიარობა მის მიმართ.  

ახალგაზრდები უფრო გაგებით ეკიდებიან ცუდად ქცევას, როგორც ღამის 

ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს, და იმ საქციელს, რომლსაც უფროსი თაობა 
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მიიღებდა როგორც სამართალდარღვევას და თავს შეიკავებდა იმ ადგილებში 

სიარულისგან, განსაკუთრებით საღამოს და ღამით. ისინი, ვინც უკეთ იცნობენ 

საღამოს/ღამის ცხოვრებას, კარგად ერკვევიან ქცევის წესებში და გააზრებული აქვთ 

თუ როგორ უნდა მოიქცნენ სახიფათო სიტუაციაში. ისინი ვინც არ იცნობენ ამ 

სამყაროს, ხშირად არასწორად აღიქვამენ საერთო უხეშობას როგორც პერსონალურ 

საფრთხეს. 

 

დანაშაულის პრევენციის სხვადსხვა მიდგომა 

 „დისპოზიციური“ და „სიტუაციური“ წარმოადგენს ორ მთავარ მიდგომას 

დანაშაულის პრევენციისადმი. დისპოზიციური მეთოდი მოიცავს ინდივიდისთვის 

კრიმინალური აქტების ჩადენის მოტივაციის შემცირებას მისი განათლების და 

მორალურად აღზრდის გამოყენებით, სანქციების და დასჯის შემაკავებელი 

ფუნქციებით, და/ან თემის სოციალური და ეკონომიკური განვითარებით. 

სიტუაციური მიდგომა კი ითვალისწინებს: როგორც კი ადამიანი ჩაიფიქრებს 

დანაშაულს (ანუ უკვე მოტივირებულია), სხვადსხვა ტექნიკა ამ კონკრეტულ 

მომენტში კონკრეტული დანაშაულის ჩადენას ართულებს.  

ეს მიდგომა ფაქტიურად შექმნილია კლარკის (1992, 1997) მიერ და 

კონცენტრირებულია დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობებზე: 

დანაშაულის პრევენციის ორი მიდგომა არსებობს: დისპოზიციური და 

სიტუაციური. დისპოზიციური მეთოდი მოიცავს ინდივიდისთვის კრიმინალური 

აქტების ჩადენის მოტივაციის შემცირებას მისი განათლების და მორალური 

აღზრდის გამოყენებით, სანქციების და დასჯის შემაკავებელი ფუნქციებით, და/ან 

თემის სოციალური და ეკონომიკური განვითარებით. სიტუაციური მიდგომა კი 

ითვალისწინებს: როგორც კი ადამიანი ჩაიფიქრებს დანაშაულს (ანუ უკვე 

მოტივირებულია), სხვადასხვა ტექნიკა ამ კონკრეტულ მომენტში კონკრეტული 

დანაშაულის ჩადენას ართულებს.  

სიტუაციური მეთოდები მანიპულირებს  დანაშაულის არამარტო ფიზიკური, 

არამედ სოციალური და ფსიქოლოგიური თვისებებით. არსებობს დანაშაულის 

შეზღუდვის ოთხი სტრატეგია: 

 დანაშაულის ჩადენისთვის საჭირო ძალისხმევის გაზრდა 

 დანაშაულის ჩამდენისთვის რისკის გაზრდა 

 დანაშაულის ჩადენიდან მიღებული სარგებელის შემცირება 

  დანაშაულის ჩადენის საბაბის მოშორება 
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განსხვავებების ილუსტრაციისთვის ბოტომსს მოჰყავს ანალოგია ბავშვის 

აღზრდასთან: 

„...ზოგიერთი მშობლები კეტავენ კარადებს და უჯრებს რათა ხელი შეუშალონ 

საკუთარ ბავშვებს მოიპარონ შოკოლადი, ფული და ა.შ. (შესაძლებლობის 

შეზღუდვა). სხვები არაფერს არ კეტავენ, მაგრამ ზრდიან ბავშვებს ისე, რომ 

შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაშიც კი, მათ არ მოიპარონ.“ 

ურბანულ დიზაინს, ცხადია, აინტერესებს სიტუაციური მიდგომა და არა – 

დისპოზიციური. 

„იმ გარემოებების ანალიზიდან გამომდინარე რომლებიც ზოგიერთი სახის 

დანაშაულის ზრდას იწვევს, (დანაშაულის სიტუაციური პრევენცია) გვთავაზობს 

მართვის და გარემოს ცვლილებებს, რომელიც ამ დანაშაულის ჩადენას ხელს 

შეუშლის. ამიტომ ის კონცენტრირებულია თვითონ დანაშაულზე და არა 

დანაშაულის ჩამდენ პირებზე.“ (Clarke 1997: 4). 

სიტუაციური მეთოდები მანიპულირებენ არამარტო დანაშაულის ფიზიკური, 

არამედ სოციალური და ფსიქოლოგიური თვისებებით. არსებობს დანაშაულის 

შეზღუდვის ოთხი სტრატეგია: 

 დანაშაულის ჩადენისთვის საჭირო ძალისხმევის გაზრდა 

 დანაშაულის ჩამდენისთვის რისკის გაზრდა 

 დანაშაულის ჩადენიდან მიღებული სარგებელის შემცირება 

  დანაშაულის ჩადენის საბაბის მოშორება  (Clarke 1997) (იხილეთ ასევე 

Wortley 1998, 200I; Cornish & Clarke 2003). 

მუდმივად მიმდინარეობს დებატები თუ რომელი მიდგომაა უფრო ეფექტური. 

თეორიაში თავდამსხმელის მოტივაციის შემცირება უკეთესია, მაგრამ რადგან ეს 

საკმაოდ ძნელი განსახორციელებელია, პრაქტიკაში სიტუაციური მეთოდები უფრო 

მიღებულია. მიუხედავად იმისა, რომ დიზაინმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს 

დანაშაულზე და უსაფრთხოებაზე, მას მხოლოდ უსაფრთხოების წინაპირობა 

შეუძლია შექმნას: ეს ვერ იქნება სამართალდამრღევისთვის მოტივაციის შემცირების 

შემცვლელი.  

დისპოზიციური და სიტუაციური მიდგომებიდან შეიძლება რადიკალურად 

განსხვავებული გარემო მივიღოთ. განსხვავებების ილუსტრაციისთვის ბოტომსს 

(1990: 7) მოჰყავს ანალოგია ბავშვის გაზრდასთან: 

„...ზოგიერთი მშობლები კეტავენ კარადებს და უჯრებს რათა ხელი შეუშალონ 

საკუთარ ბავშვებს მოიპარონ შოკოლადი, ფული და ა.შ. (შესაძლებლობის 
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შეზღუდვა). სხვები არაფერს არ კეტავენ, მაგრამ ზრდიან ბავშვებს ისე, რომ 

შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაშიც კი, მათ არ მოიპარონ.“ 

დისპოზიციური მეთოდები როგორც წესი არ არსებობს ურბანული დიზაინის 

სფეროში, შესაბამისად მათ ამ წიგნში არ განვიხილავთ.  
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შესაძლებლობის შემცირების მეთოდები 

შესაძლებლობების შემცირების მეთოდები განიხილებოდა ურბანული 

დიზაინის ტრადიციულ ლიტერატურაში მთავარი აქტივობების, თვალთვალის, 

ტერიტორიული საზღვრების და კონტროლის თვალსაზრისით (იხილეთ ცხრილი 

6.1). ჯეიკობსის (1961) იდეების შემდეგ ეს აზრები „დაცული სივრცის“ შესახებ  

განავრცო ოსკარ ნიუმანმა  ნაშრომში „დანაშაულის შემცირება გარემოს დიზაინის 

მეშვეობით“ (CPTED). ბოლო პერიოდში ბილ ჰილიერის მიდგომა დანაშაულის და 

უსაფრთხოების შესახებ უახლოვდება ჯეინ ჯეიკობსის აზრებს.   

ჯეიკობსი ხაზს უსვამდა თვალთვალის და ტერიტორიის მკაცრი გაყოფის 

საჭიროებას „საჯარო“ და „კერძო“ სივრცეებს შორის. ჯეიკობსის აზრით (1961: 40) 

წარმატებული სამეზობლოს შექმნისათვის საჭიროა „... ადამიანი გრძნობდეს პირად 

უსაფრთხოებას ქუჩაში, სხვა უცხო ადამიანებთან ერთად.“ მისი აზრით, პოლიციის 

მაგივრად, „საჯარო სიმშვიდე“ უნდა შენარჩუნდეს მოხალისე მაცხოვრებლების მიერ, 

და ყველა მონაწილე უნდა იყოს აქტიურად ჩართული „ცივილიზაციის  

ბარბაროსობასთან ბრძოლაში“: 

„...ქალაქის ქუჩები თავად უნდა უმკლავდებოდნენ უცხოებს, რადგან სწორედ 

ესაა ის ტერიტორია, სადაც უცხოები მიდიან და მოდიან. ქუჩებმა ქალაქი მხოლოდ 

ფეხით მოსიარულე უცხოებისგან უნდა დაიცვან, მათ უნდა დაიცვან ბევრი, ბევრი 

მშვიდობიანი და კეთილისმყოფელი უცნობი, რომლებიც დადიან ამ ქუჩებზე და 

დარწმუნებულები არიან მათ უსაფრთხოებაში“ (Jacobs 1961: 45) 

ოსკარ ნიუმანმა ჯეიკობსის ზოგიერთი იდეა თვალთვალისა და 

ტერიტორიული განსაზღვრის შესახებ კიდევ უფრო განავრცო. დიზაინის და 

დანაშაულების კავშირის დასადგენად, ნიუმანმა შეისწავლა დანაშაულების 

ადგილები ნიუ იორკის დასახლებებში. შედეგად მან დაწერა წიგნი „დაცული სივრცე: 

ადამიანები და დიზაინი მოძალადე ქალაქში“(1973), რომელიც გთავაზობდა მის 

ინტერპრეტაციას ტერიტორიალურობის შესახებ: „... ისე რომ ეს ადგილები კვლავ 

გახდეს სიცოცხლისუნარიანი და იყოს კონტროლირებული არა პოლიციის, არამედ 

იმ ადამიანების ჯგუფის მიერ რომლებიც იზიარებენ საერთო ტერიტორიას.“ 

ნიუმანმა გამოავლინა დანაშაულების რიცხვის ზრდის სამი ფაქტორი 

საცხოვრებელ კორპუსებში:  

 ანონიმურობა – ადამიანები არ იცნობდნენ მეზობლებს;  

 თვალთვალის ნაკლებობა –  დამნაშავეებს უადვილებდათ დანაშაულის 

შეუმჩნევლად ჩადენას;  

 გაქცევის გზების ხელმისაწვდომობა – უადვილებს კრიმინალებს დანაშაულის 

ადგილიდან მიმალვას.   
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ამ ფაქტორების გათვალისწინებით მან  შექმნა „დაცული სივრცის“ კონცეფცია. 

 

ნიუმანმა გამოავლინა დანაშაულების რიცხვის ზრდის სამი ფაქტორი 

საცხოვრებელ კორპუსებში: ანონიმურობა – ადამიანები არ იცნობდნენ მეზობლებს; 

თვალთვალის ნაკლებობა –  დამნაშავეებს უადვილებდათ დანაშაულის 

შეუმჩნევლად ჩადენას; და გაქცევის გზების ხელმისაწვდომობა – უადვილებს 

კრიმინალებს დანაშაულის ადგილიდან მიმალვას.  ამ ფაქტორების 

გათვალისწინებით მან  შექმნა „დაცული სივრცის“ კონცეფცია:  

 „... მექანიზმების ფართო არჩევანი (რეალური და სიმბოლური ბარიერები, 

გავლენის მკაცრად განაწილებული სფეროები, და თვალთვალის გაუმჯობესებული 

მეთოდები) აძლევს საშუალებას მოსახლეებს გააკონტროლონ საკუთარი გარემო.“ 

(Newman 1973). 

ცხრილი 6.1. სიტუაციური მიდგომა 

 ჯეინ ჯეიკობსი ოსკარ ნიუმანი CPTED სივრცის 

სინტაქსი 

სივრცის 

კონტროლი/ 

ტერიტორიულო

ბა 

ნათელი 

დემარკაცია 

საჯარო და პირად 

სივრცეს შორის 

ტერიტორიულობა - 

ფიზიკური გარემოს 

შესაძლებლობა 

შექმნას 

ტერიტორიული 

გავლენის ზონები (იმ 

მექანიზმების 

ჩათვლით, რომლებიც 

წარმოადგენენ 

საზღვრების 

სიმბოლოებს და 

განსაზღვრავენ 

პრივატული ზონები 

იერარქიას). 

ბუნებრივი 

წვდომის 

კონტროლი 

რომელიც 

მიმართულია 

შესაძლებლობებ

ის შემცირებაზე, 

თავისთავად 

ამცირებს რა 

წვდომას 

დანაშაულის 

მიზანზე. 

ტერიტორიული 

გაძლიერება -

ფიზიკური 

დიზაინი. ქმნის 

ან ზრდის 

გავლენის 

სფეროს ისე, რომ 

ქონების 

პატრონებს 

ჩამოუყალიბდეთ 

მესაკუთრეობის 

გრძნობა 

სივრცე 

ინტეგრირებუ

ლია სხვა 

სივრცეებთან; 

ხდება ფეხით 

მოსიარულეთა 

წახალისება 

დაინახონ და 

გაიარონ მათზე. 

თვალთვალი/მე

თვალყურეობა 

„ქუჩაზე თვალის 

ჭერის“ აუცილე-

ბლობა, რომელიც 

ეკუთვნის ქუჩის 

ბუნებრივ მესა-

კუთრეებს (ქუჩის 

მომხმარებლებსა 

თვალთვალი/ 

მეთვალყურეობა - 

ფიზიკური დიზაინის 

შესაძლებლობა 

მაცხოვრებლებსა და 

მათ აგენტებს 

შესთავაზოს 

ბუნებრივი 

მეთვალყურეობა, 

როგორც ქონების 

გამოყენების 

რუტინის შედეგი 

მეთვალყურეობ

ას 

ახორციელებს 

ხალხი, 

რომლებიც 

სივრცის 

გარშემო 
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 ჯეინ ჯეიკობსი ოსკარ ნიუმანი CPTED სივრცის 

სინტაქსი 

და მაცხოვრებ-

ლებს). ამას ემა-

ტება აქტივობების 

მრავალფეროვნება 

და სხვდასხვა 

ფუნქციები, რაც 

ბუნებრივია ქმნის 

ხალხით 

გადატვირთულ 

ადგილებს. 

 

 

თვალთვალის 

შესაძლებლობები 

მოძრაობს. 

აქტივობა ტროტუარების-

თვის საჭიროა, 

რომ „...მათზე 

მოსიარულე მომ-

ხმარებლები მუდ-

მივად ადევნებ-

დნენ თვალს ქუ-

ჩას, რათა ამ ქუჩ-

ებზე მცხოვრებ 

ხალხს აღუძრან 

სურვილი აკონ-

ტროლონ ტროტუ-

არები სათანადო 

ოდენობით“. 

უარყოფს არგუმენტს, 

რომ  გაზრდილი 

აქტივობების რიცხვი 

და ქუჩის კომერ-

ციული თვალსაზ-

რისით გამოყენება 

ავტომატურად 

ამცირებს დანაშაულს 

ქუჩაში. 

ამტკიცებს, რომ 

მოძრაობის 

შემცირება 

ამცირებს 

აქტივობებსაც  

ვინაიდან 

უსაფრთხოების 

განცდა დამო-

კიდებულია იმ 

ფაქტზე, რომ 

მუდმივად 

ხდებოდეს 

ტერიტორიების 

გამოყენება. 

ადგილები ასე 

უნდა იყოს 

დაპროექტებუ

ლი (მაგ. ინ-

ტეგრირებული 

იყოს მოძ-

რაობის 

სისტემასთან) 

 

 CPTED–ის მიდგომას ბევრი საერთო აქვს ნიუმანის კონცეფციასთან დაცული 

ტერიტორიის შესახებ.  მთავარი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ფიზიკური გარემო 

შეიძლება მანიპულირებულ იყოს ისე, რომ მან გამოიმუშავოს ქცევითი ეფექტები, 

რომლებიც შეამცირებენ ინციდენტებს და დანაშაულის შიშს, ფიზიკური გარემოს 

მიერ დანაშაულის  წახალისებას, რაც თავის მხრივ, მოიტანს ცხოვრების უკეთეს 

ხარისხს (Crowe 1991: 28-9). „დიზაინით დაცული“ მიდგომა, რომელიც ფართოდ 

გამოიყენება პოლიციის მიერ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, ახლოსაა CPTED–ის 

მიდგომასთან. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში პოლიციას ჰყავს საკუთარი 

არქიტექტურული მოკავშირეები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ასეთი პრინციპების 

გამოყენებას ახალ მშენებლობებში.  ასეთი მიდგომის ანალიზი, როგორც დიდ 

ბრიტანეთში (BRE 1999), ასევე აშშ–ში (Sherwin et al 2001) გვაჩვენებს დანაშაულის 

პრევენციის სტრატეგიების მოდიფიცირებას კონკრეტული ადგილის 

გათვალისწინებით, და არა მათ პირდაპირ გამოყენებას. 
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ტერიტორიული განცალკევების განსაზღვრება ნიუმანის დაცულ სივრცეში, ასევე  

CPTED–ის მიდგომაში, მხარს უჭერს იერარქიულ (სეგრეგაციულ) ქუჩებს და გზებს, 

როგორიცაა ჩიხები. ასეთი გარემო ხელს უშლის დანაშაულის ჩადენას, რადგან 

როგორც ცნობილია, კრიმინალები თავს არიდებენ ისეთ ადგილებს სადაც მათი 

მახეში გაბმა ადვილია (Mayo 1979). სეგრეგაციული საცხოვრებელი სივრცეები 

შეიძლება დაიყოს ორ ფართო ჯგუფად: ადგილი სადაც სეგრეგაცია მეტ-ნაკლებად 

დაფარულია, და ადგილები სადაც სეგრეგაცია აშკარა, აქტიური და ფიზიკურია. 

პირველ შემთხვევაში „უცხოებს“ პასიურად უშლიან ხელს შესვლაში, ხოლო მეორე 

შემთხვევაში მათ ღიად არ უშვებენ ამ ტერიტორიაზე.  

ურბანისტებმა შეიმუშავეს „შესაძლებლობათა შეზღუდვის“ კონცეფცია, 

რომელიც მოიცავს ტერიტორიული განცალკევების იდეას. ეს იდეა მხარს უჭერს 

იერარქიულ (სეგრეგაციულ) ქუჩებს და გზებს, როგორიცაა ჩიხები. ასეთი გარემო 

ხელს უშლის დანაშაულის ჩადენას, რადგან როგორც ცნობილია, კრიმინალები თავს 

არიდებენ ისეთ ადგილებს სადაც მათი მახეში გაბმა ადვილია.  

სეგრეგაციული საცხოვრებელი სივრცეები შეიძლება დაიყოს ორ ფართო 

ჯგუფად: ადგილი სადაც სეგრეგაცია მეტ-ნაკლებად დაფარულია, და ადგილები 

სადაც სეგრეგაცია აშკარა, აქტიური და ფიზიკურია. პირველ შემთხვევაში „უცხოებს“ 

პასიურად უშლიან ხელს შესვლაში, ხოლო მეორე შემთხვევაში მათ ღიად არ უშვებენ 

ამ ტერიტორიაზე.  

შესაძლებლობათა შეზღუდვის კონცეფცია გულისხმობს, აგრეთვე, „ქუჩაზე 

თვალის ჭერას (თვალთვალს)“.უსაფრთხოების გრძნობა საჯარო ადგილებში 

ძლიერდება ხალხის თანდასწრებით. ეს უკანასკნელი ბუნებრივი პოლიციის 

ფუნქციას კისრულობს. რაც უფრო შეზღუდულია ეს ფაქტორი, მით მეტია 

საშიშროება კრიმინალის გაჩენისთვის. კვლევამ  აჩვენა, რომ ძარცვების რიცხვი  

„უფრო ინტეგრირებულ“ ადგილებში მეტია ვიდრე „ნაკლებად ინტერგრირებულ“ 

ტერიტორიაზე. 

საბოლოო ჯამში, შსაძლებლობათა შეზღუდვის კონცეფცია იზირებს შემდეგ 

პრინციპებს: 

 საცხოვრებელი ადგილის შედარებითი უსაფრთხოება დამოკიდებულია იმ 

ფაქტზე, თუ რამდენი მხრიდან არის საცხოვრებელი გახსნილი საჯარო 

სფეროსთვის (ბინები ყველაზე მეტად უსაფრთხოა, ცალკე მდგომი 

საცხოვრებელი კი - ყველაზე ნაკლებად) 

 დიდი სიმჭიდროვის დასახლებაში ცხოვრება ამცირებს რისკს - მიწასთან 

ახლოს ცხოვრება (განსხვავებით სიმაღლეზე ცხოვრებისგან) მჭიდროდ 

უკავშირდება უსაფრთხოებას. 

 ადგილობრივი მოძრაობა დადებითია, უფრო დიდი ტრანზიტული 

მოძრაობა - უარყოფითი. 
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 იქ სადაც დიდი მასშტაბის მოძრაობაა, კარგად ინტეგრირებული 

ქუჩებიდან გამომდინარე, დიდი მოძრაობის პოტენციალი ამცირებს რისკს.  

 სიმდიდრეს და სამეზობლოს ზომას უფრო დიდი გავლენა აქვს ვიდრე 

განლაგების ტიპს, იქნება ეს ქსელური ტიპის თუ ჩიხის ტიპის ქუჩა. 

 რაც უფრო მეტი რაოდენობის საცხოვრებელია ქუჩაზე, მით უფრო 

კლებულობს რისკის დონე. 

 სიმდიდრე ზრდის უსაფრთხოებას ბინებში, მაგრამ ამცირებს ცალკეულ 

სახლებში, განსაკუთრებით ნაკლები სიმჭიდროვის ჩიხებში. 

 საცხოვრებლები უნდა იყოს განლაგებული ქუჩის ორივე მხარეს, რაც 

წარმოქმნის ადგილობრივ მოძრაობას, თუმცა  არ იქნება ზედმეტად 

შეღწევადი.  

ჰილიერმა (1988, 1996a) გააკრიტიკა დაცული ანკლავები, რომლებიც ხელს 

უშლის ადამიანების ბუნებრივ გადაადგილებას. ამგვარად, ეს ანკლავები არ 

ასხვავებენ ადამიანებს მათი განზრახვის მიხედვით. მისი აზრით, მიუხედავად იმისა, 

რომ დაცული ანკლავების პოლიტიკა ვარაუდობს, რომ ყველა უცხო ადამიანი 

საფრთხის წყაროა, უსაფრთხოების გრძნობა საჯარო ადგილებში ძლიერდება ხალხის 

თანდასწრებით. ეს უკანასკნელი ბუნებრივი პოლიციის ფუნქციას კისრულობს, 

რომელსაც ჯეიკობსმა „ქუჩაზე თვალის ჭერა“ დაარქვა. რაც უფრო შეზღუდულია ეს 

ფაქტორი, მით მეტია საშიშროება კრიმინალის გაჩენისთვის. ჰილიერის აზრით 

(1196a, 1996b), გარკვეული სივრცითი თვისებები იზრდება ადამიანთა 

თანდასწრებით, რაც თავის მხრივ ზრდის უსაფრთხოების განცდას (იხილეთ თავი 8). 

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ძარცვების რიცხვი  „უფრო ინტეგრირებულ“ ადგილებში 

მეტია ვიდრე „ნაკლებად ინტერგრირებულ“ ტერიტორიაზე (Chih-Feng Shu 2000). 

ამ იდების ფარგლებში, სტრატეგია ადამიანების ქუჩაში ყოფნის და მათ მიერ 

საკუთრებისთვის თვალყურის დევნების თაობაზე („ღია გამოსავალი“) 

ეწინააღმდეგება მიდგომას შეზღუდული წვდომის და ტერიტორიული ინტერესების 

მიხედვით განაწილების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტერიტორიებზე 

ადამიანების და ქონების უსაფრთხოებას (Town & O'Toole 2005). მიუხედავად იმისა, 

რომ ორივე მიდგომას აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მთავარი ზრუნვის 

საგანი ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებაა.  

უსაფრთხოების გრძნობის და თვალთვალის, როგორც შემაკავებელი 

ფაქტორის, შესანარჩუნებლად საჭიროა ბარიერების აგება მჭიდრო საცალფეხო 

მოძრაობისთვის. მაღალი სიმჭიდროვის დასახლებებში ამ ეფექტის მიღწევა 

შედარებით ადვილია. თუ ფეხით მოსიარულეთა შემჭიდროვება არარეალურია 

(მაგალითად დაბალი სიმჭიდროვის დასახლება, საცხოვრებელი ადგილები 
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რომლებიც შეიძლება საერთო საცხოვრებლის ტიპის იყოს), მაშინ დაცული სივრცითი 

სტრატეგიები შეიძლება უფრო  სათანადო აღმოჩნდეს.  

აუცილებელი არაა ეს იდეები იყოს ურთიერთგამომრიცხავი. მართლაც 

ლონდონის ერთ-ერთ ტერიტორიაზე, რომელზეც 100 000 მოსახლე ცხოვრობს, 

დანაშაულის რიცხვის შემოწმების შემდეგ ჰილიერმა შეცვალა თვისი პოზიცია და 

განაცხადა რომ „ორივე მხარე იყო მართალი და მტყუანი სხვადასხვა საკითხში“ : 

„დახურული გამოსავალის მიმდევრები ძალზედ კონსერვატიულნი არიან, 

ზედმეტად ამარტივებენ და ზედმეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ დახურულ სივრცეებს 

და ჩიხებს. მათ მიერ დიდი ჯგუფების ნაცვლად პატარა ჯგუფებზე ორიენტირება 

ხელს უშლის გარე სამყაროს ცხოვრების პოტენციალის და მნიშვნელობის დანახვას. 

ღია მიდგომის მომხრეები, ზედმეტად ოპტიმისტურნი არიან საჯარო სფეროში 

დასახლების შესახებ, ისინი ვერ ხედავენ რეალურ სურათს, ვერ იაზრებენ მოძრაობის 

რეალურ პატერნებს და არ აფასებენ მოსახლეთა რიცხვის  კავშირს 

უსაფრთხოებასთან.“ (Hillier & Sahbaz 2009: 185).   

მან დაასკვნა, რომ: 

 საცხოვრებელი ადგილის შედარებითი უსაფრთხოება დამოკიდებულია იმ 

ფაქტზე, თუ რამდენი მხრიდან არის საცხოვრებელი გახსნილი საჯარო 

სფეროსთვის (ბინები ყველაზე მეტად უსაფრთხოა, ცალკე მდგომი 

საცხოვრებელი კი - ყველაზე ნაკლებად) 

 დიდი სიმჭიდროვის დასახლებაში ცხოვრება ამცირებს რისკს - მიწასთან 

ახლოს ცხოვრება (განსხვავებით სიმაღლეზე ცხოვრებისგან) მჭიდროდ 

უკავშირდება უსაფრთხოებას. 

 ადგილობრივი მოძრაობა დადებითია, უფრო დიდი ტრანზიტული 

მოძრაობა - უარყოფითი. 

 იქ სადაც დიდი მასშტაბის მოძრაობაა, კარგად ინტეგრირებული 

ქუჩებიდან გამომდინარე, დიდი მოძრაობის პოტენციალი ამცირებს რისკს.  

 სიმდიდრეს და სამეზობლოს ზომას უფრო დიდი გავლენა აქვს ვიდრე 

განლაგების ტიპს, იქნება ეს ქსელური ტიპის თუ ჩიხის ტიპის ქუჩა. 

 რაც უფრო მეტი რაოდენობის საცხოვრებელია ქუჩაზე, მით უფრო 

კლებულობს რისკის დონე. 

 სიმდიდრე ზრდის უსაფრთხოებას ბინებში, მაგრამ ამცირებს ცალკეულ 

სახლებში, განსაკუთრებით ნაკლები სიმჭიდროვის ჩიხებში. 

 საცხოვრებლები უნდა იყოს განლაგებული ქუჩის ორივე მხარეს, რაც 

წარმოქმნის ადგილობრივ მოძრაობას, თუმცა  არ იქნება ზედმეტად 

შეღწევადი.  

ასევე არსებობს კონფლიქტი თვალთვალსა და წვდომის აკრძალვას შორის. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ადგილას, მაღალი ღობეები მიჩნეულია 
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არაკეთილმეზობლურად, ეს ბარიერი ხელს უშლის (ან ურთულებს მაინც) 

კრიმინალებს შეაღწიონ ტერიტორიაზე. ასეთი ღობეები უფრო გავრცელებულია 

ევროპაში. როგორც წესი, საცხოვრებლის წინა მხარეს ეს ღობე შედარებით დაბალია, 

რათა საშუალება მისცეს მოსახლეს ქონდეს ურთიერთობა ქუჩასთან. საცხოვრებლის 

უკან ღობეები, როგორც წესი, უფრო მაღალია. მაგრამ, რადგან ღობეებმა შეიძლება 

ხელი შეუშალოს პოლიციას ან უსაფრთხოების მუშაკებს შეამჩნიონ საეჭვო აქტივობა, 

ღობეებმა შეიძლება უფრო გაართულონ საცხოვრებელი ტერიტორიის კონტროლი. 

თუ ტერიტორია ღობით არ არის დაფარული (მიდგომა რომელიც გავრცელებულია 

აშშ–ში), მეტი შანსია დავინახოთ და ვუთვალთვალოთ კრიმინალებს. მეორე მხრივ, ეს 

მიდგომა ამცირებს უკანა ეზოების პრივატულობას და ხსნის საცხოვრებელს გარე 

სამყაროსთვის. გარდა უსაფრთხოებისა,  რომელიმე მიდგომა  შესაძლოა ესთეტიური 

მიზეზებითაც კი შეირჩეს.  

 

შესაძლებლობების შეზღუდვის კრიტიკა 

შესაძლებლობების შეზღუდვის მიდგომას აკრიტიკებენ ორი განხრით: მათი 

იმიჯი და დევნილობის შესაძლებლობა. 

1) იმიჯი 

შესაძლებლობების შეზღუდვის ტექნიკის გამოყენებამ, აღძრა შეშფოთების 

გრძნობა წარმოდგენილი სურათის  და გარემოს ატმოსფეროს შესახებ. 

უსაფრთხოებაზე მზარდმა ინტერესმა, დანაშაულისგან დაცვის სურვილმა მოგვიტანა 

ძალზედ თავდაცვითი ურბანიზმი. სოროკინმა (1992: XIII-XIV) მიმოიხილა „... 

„უსაფრთხოებით“ შეპყრობილობა, მანიპულაციის ზრდა, საკუთარი  მოქალაქეების 

თვალთვალი და სეგრეგაციის ახალი სახე.“ 

ის თვისებები, რომლებსაც სოიამ „ციხე ქალაქი“ უწოდა, გამოკვლეულია 

დევისის ნაშრომში „კვარცის ქალაქი“ (1990), და მოიცავს: პანოპტიკონის მაგვარ 

სავაჭრო ცენტრებს სივრცითი თვალთვალის მოწინავე ფორმებით; „ჭკვიან“ საოფისე 

შენობებს, რომლებშიც უცხოებს არ აქვთ შეღწევის საშუალება; „ბუნკერულ“ და 

„პარანოიდულ“ არქიტექტურას; სამეზობლოების მეთვალყურეებს, რომლებსაც 

ზურგს უმაგრებენ შეიარაღებული მეპატრონეები; პოლიციას, რომელიც 

შეიარაღებულია სამხედრო ტექნოლოგიებით; „სადისტური“ ქუჩის გარემოს 

მჭრელპირიანი ნაგვის ურნებით; და მარჯვე დიზაინის პარკის სკამებს, რომლებზე 

წოლაც შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ურბანული სივრცეები და საჯარო 

ადგილები აღარ აღძრავს შიშს,  მათ დაკარგეს არსებობის მიზანი. პოლიციური 

გარემო, რომელიც ამშვიდებს ადამიანების ნაწილს, მძიმეა  სხვებისთვის. 
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შესაძლებლობების შეზღუდვის მეთოდები შეიძლება ძალიან ეშმაკური იყოს. 

ამ განხრით, განსახილველად კარგი მაგალითია კონტროლი თემატურ პარკებში.  

მაგალითად, დისნეი დღეში 100000–მდე მნახველს უმკლავდება. უწესრიგობის 

შესაძლებლობები შეზღუდულია სხვადასხვა მხრიდან: მიმართვის და 

ინსტრუქტირების გზით, ფიზიკური ბარიერებით, რომელიც ზღუდავს მოქმედების 

არჩევანს, და თვალთვალით „ყველგანმყოფი თანამშრომლებისგან, რომლებიც 

ამჩნევენ და რეაგირებენ პატარა გადახრაზეც კი.“  (Shearing & Stenning 1985: 419). 

კონტროლის სტრატეგიები ჩადებულია როგორც დიზაინში, ასევე მისი მართვის 

მექანიზმებშიც; როგორც წესი, სხვა ფუნქციები იმეორებენ კონტროლის ფუნქციას. 

აქედან გამომდინარე, დისნეის ყველა თანამშრომელი „... ჩართულია წესრიგის 

დაცვაში, თუმცა ამავე დროს ასრულებს მის პირდაპირ ფუნქციებს“ (Shearing & 

Stenning 1985: 419).  საერთო ეფექტი მდგომარეობს კონტროლის ფუნქციის სხვა 

სამუშაოსთან გაერთიანებაში. შირინგის და სტენინგის აზრით დისნეი ფროდაქშენის 

ძალა მდგომარეობს როგორც ფიზიკურ აკრძალვაში (როცა ეს საჭიროა), ასევე 

შესაძლებლობაში მიმართონ მნახველები თანამშრომლობისკენ. ამიტომ კონტროლი 

ხდება ნებაყოფლობითი.  

 

2) გადაადგილება 

კრიტიკის მეორე საფუძველი შესაძლებლობების შეზღუდვის მეთოდში 

გადაადგილებაა - დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობის აღკვეთის დროს, 

დანაშაულის ჩამდენი უბრალოდ სხვა ადგილს იპოვის. გადაადგილება სხვადასხვა 

ფორმას იღებს: 

 გეოგრაფიული გადაადგილება – დანაშაული ერთი ტერიტორიიდან მეორე 

ტერიტორიაზე გადაადგილდება. 

 დროითი გადაადგილება – დანაშაული ერთი დროდან მეორეში 

გადაადგილდება. 

 მიზნის გადაადგილება – დანაშაული ერთი მიზნიდან მეორისკენ 

გადაადგილდება. 

 ტაქტიკური გადაადგილება – დანაშაულის ჩადენის ერთი მეთოდი 

იცვლება მეორეთი. 

 დანაშაულის ტიპის გადაადგილება – ერთი დანაშაულის მეორეთი 

ჩანაცვლება.  

გადაადგილების არ არსებობის დამადასტურებელი საბუთები მოჩვენებითია:  

მისი აღმოჩენის შეუძლებლობის მიუხედავად, ეს არ ნიშნავს რომ ის არ არის, და მისი 

შესაძლებლობის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია. ასევე, შესაძლებელია რომ 

გადაადგილებას შეუძლია შეამციროს „კრიმინალური“ ენერგია და მოტივაცია. 

გადაადგილების დონე როგორც ჩანს დაკავშირებულია ალტერნატიული მიზნების 

ხელმისაწვდომობასთან და დანაშაულის ჩამდენის მოტივაციასთან.  
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შესაძლებლობათა შეზღუდვის კონცეფციას აკრიტიკებენ ორი 

მიმართულებით: 

 

1. იმიჯი – უსაფრთხოებაზე მზარდმა ინტერესმა, დანაშაულისგან დაცვის სურვილმა 

მოგვიტანა უკიდურესად თავდაცვითი ურბანიზმი, რომელიც მოიცავს: 

პანოპტიკონის მაგვარ სავაჭრო ცენტრებს სივრცითი თვალთვალის მოწინავე 

ფორმებით; „ჭკვიან“ საოფისე შენობებს, რომლებშიც უცხოებს არ აქვთ შეღწევის 

საშუალება; „ბუნკერულ“ და „პარანოიდულ“ არქიტექტურას; სამეზობლოების 

მეთვალყურეებს, რომლებსაც ზურგს უმაგრებენ შეიარაღებული მეპატრონეები; 

პოლიციას, რომელიც შეიარაღებულია სამხედრო ტექნოლოგიებით; „სადისტური“ 

ქუჩის გარემოს მჭრელპირიანი ნაგვის ურნებით; და მარჯვე დიზაინის პარკის 

სკამებს, რომლებზე წოლაც შეუძლებელია. 

 

2. კრიტიკის მეორე საფუძველი  - დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობის აღკვეთის 

დროს გადაადგილებაა, დანაშაულის ჩამდენი უბრალოდ სხვა ადგილს იპოვის. 

გადაადგილება სხვადასხვა ფორმას იღებს: 

 გეოგრაფიული გადაადგილება – დანაშაული ერთი ტერიტორიიდან მეორე 

ტერიტორიაზე გადაადგილდება. 

 დროითი გადაადგილება – დანაშაული ერთი დროდან მეორეში 

გადაადგილდება. 

 მიზნის გადაადგილება – დანაშაული ერთი მიზნიდან მეორისკენ 

გადაადგილდება. 

 ტაქტიკური გადაადგილება – დანაშაულის ჩადენის ერთი მეთოდი 

იცვლება მეორეთი. 

 დანაშაულის ტიპის გადაადგილება – ერთი დანაშაულის მეორეთი 

ჩანაცვლება.  

 

მიუხედავად ამისა, გადაადგილება არ არის მყარი არგუმენტი 

შესაძლებლობების შეზღუდვის მეთოდების წინააღმდეგ.  ბარი და პისი (1992) 

აცალკევებენ „არასახიფათო“ გადაადგილებას, რომელიც მოიცავს ნაკლებად 

სერიოზულ დანაშაულს, და „საშიშ“ გადაადგილებას, რომელიც მოიცავს უფრო 

სერიოზულ დანაშაულს სერიოზული შედეგებით. ორივე შემთხვევაში მიზანი 

კანონდარღვევის შემცირებაა, მაგრამ, როგორც წესი, არასახიფათო გადაადგილება 

უკეთესია, ვიდრე საშიში გადაადგილება. კვლევები აჩვენებს რომ, დანაშაულის 

შემცირების ინტეგრირებული მიდგომა დიზაინში ამცირებს გადაადგილებას 

სამეზობლო სივრცეში, და ეხმარება მოსახლეებს უკეთ აღიქვან თავიანთი სივრცე 

(Ekblom et al 1996). 
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ნებისმიერ ტერიტორიაზე ამ მიდგომის გამოყენება გავლენას ახდენს გარემოს 

ხასიათზე. შესაძლებლობების შეზღუდვის მიდგომების სინთეზირებისას ოუსიმ და 

ტისდელმა (1999, 2000) გამოავლინეს ოთხი სხვადასხვა სახის მიდგომა უფრო 

უხიფათო გარემოს შესაქმნელად:  

 ციხესიმაგრის მიდგომა – კედლები; ბარიერები; კარიბჭეები; ფიზიკური 

სეგრეგაცია; ტერიტორიის პრივატიზაცია და კონტროლი; შეგნებული 

გამორიცხვის სტრატეგია. 

 ყველაფრისმომცველი მიდგომა (პოლიციური ქვეყანა) – საჯარო სივრცის 

აშკარა კონტროლი; საჯარო სივრცის პრივატიზაცია; პოლიციის აშკარა 

თანდასწრება; უსაფრთხოების აგენტების თანდასწრება; ვიდეო 

თვალთვალის (CCTV), როგორც კონტროლის გამოყენება; დაფარული 

თვალთვალის სისტემები; და გამორიცხვა. 

 მართვის ან რეგულაციური მიდგომა – საჯარო სივრცის მართვა; მკაფიო 

წესები და რეგულაციები; დროითი და სივრცითი რეგულაციები; ვიდეო 

თვალთვალი როგორც მართვის მექანიზმი; ქალაქის წარმომადგენლები 

საჯარო სივრცეში.  

 „სახალხო“ მიდგომის ანიმაცია – ადამიანების ყოფნა; აქტივობები; 

სასიამოვნო გარემო; წვდომის შესაძლებლობა; ჩართულობა. 

ეს მიდგომები არ არის ექსკლუზიური. ადგილობრივ კონტექსტზე 

დამოკიდებულებით შეიძლება ავირჩიოთ ერთ-ერთი მიდგომა ან გავაერთიანოთ 

მათი ზოგიერთი ელემენტი. ციხესიმაგრის და ყოვლისმომცველი მიდგომა 

პოზიტიური მოქმედებაა. მათ ხშირად იყენებენ, მაგრამ ორივე კერძო პირებზეა 

ორიენტირებული. ასეთი მიდგომის უარყოფითი მხარე იმაშია რომ, გარემო 

ზოგისთვის ხდება ძალიან უსაფრთხო, სხვებისთვის კი ძალიან საშიში. საბოლოო 

ჯამში, ასეთი ინდივიდუალური მიდგომები მოიცავენ როგორც კოლექტიურ 

მიდგომას, ასევე ყველა სხვა ადამიანისთვის უარესს შედეგს. აქედან გამომდინარე, 

მიუხედავად იმისა, რომ ციხესიმაგრის მიდგომას აქვს დადებითი მხარეები,  

არსებობს ბევრად უკეთესი გზები საჯარო სივრცის უსაფრთხოების მისაღწევად. 

მართვის და ანიმაციურ მიდგომებს ააქვთ უფრო პოზიტიური და ექსპანსიური 

ეფექტი ურბანული საჯარო სივრცეების მიმართ.  

 

სივრცის კონტროლი: ხელმისაწვდომობა და გარიყვა 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საჯარო სფეროს შესახებ ნებისმიერ დისკუსიაში 

უმთავრესი ელემენტი ხელმისაწვდომობაა. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სფერო 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, ზოგიერთი გარემო (გამიზნულად ან 

გაუმიზნავად) ექსკლუზიურია და საზოგადოებას არ აქვს მასთან წვდომა. 

გამორიცხვა ხშირად გამოწვეულია სოციალური სტატუსის სხვაობით, ან როგორც 
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წინა ქვეთავში აღვნიშნეთ, „უსაფრთხოების“ მიზეზით. მისი არსი ძალის 

დემონსტრირებაში და სივრცის კონტროლშია. საზოგადოების სხვადსხვა ძალები 

ამცირებენ ხელმისაწვდომობას. უმეტესწილად ეს გამომდინარეობს სურვილიდან 

კონტროლქვეშ მოვაქციოთ კონკრეტული გარემო და თვისებები (ასევე 

ინვესტიციების დაცვა). მაგრამ, თუ გარიყვა და წვდომის კონტროლი გამოყენებული 

იქნება უფრო ფართოდ, საჯარო სფერო კომპრომეტირებული იქნება. დიზაინის 

სტრატეგიები შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც გარიყვისათვის, ასევე 

(ნაწილობრივ მაინც) ინკლუზიის წასახალისებლად. ურბანული დიზაინის 

ტენდენციაა, რომ გარემო უნდა აძლევდეს მომხმარებელს არჩევანს და იყოს უფრო 

ინკლუზიური. 

საჯარო სივრცე კოლექტიური აქტივი ან რესურსია. ასეთი აქტივები მიდრეკილია 

იმ პრობლემისკენ რომელსაც საერთოობის ტრაგედიას უწოდებენ. საჯარო 

ადგილების აღწერისას კონი (2004) მიუთითებს აგორას ტრაგედიაზე. ეს ტრაგედია 

გამომდინარეობს ორი მიზეზიდან. პირველი, არ არის სტიმული ადამიანმა 

შეზღუდოს საკუთარი თავი, რადგან სხვები არ იზღუდავენ თავს ასეთივე გზით. 

მეორე, არ არსებობს რესურსის გაუმჯობესებაში ინვესტირების სტიმული, რადგან 

ინვესტორი ვერ დაინახავს ინვესტიციებისგან მიღებულ სარგებელს. როგორც წესი, 

გამოსავალი არის რესურსის მართვის რაიმე ფორმის მოძებნა თემის ინტერესების 

სასარგებლოდ, ან/და ინდივიდისთვის საკუთრების უფლების მინიჭება (მაგალითად, 

რესურსის პრივატიზება, რაც თავისთავად ნიშნავს, რომ ეს რესურსი საჯარო 

საკუთრებაში აღარ იქნება).  

საჯარო სივრცეების  მართვა ითვალისწინებს საერთოს და ინდივიდუალურის 

დაბალანსებას, ასევე თავისუფლების და კონტროლის ბალანსს. თავის მხრივ, ეს 

მოითხოვს გარკვეულ „წესებს“ თუ რა არის მისაღები და მიუღებელი ამ სივრცეში 

(„მისაღები“ უნდა ეხებოდეს „თემს“, რომელიც ცვლის საზოგადოებას, თუმცა 

როგორც ეს ქვემოთაა განხილული, ხშირად ასე არ ხდება). 

ლინჩმა და კარმა (1979) გამოავლინეს საჯარო სფეროს მართვის ოთხი 

უმთავრესი ამოცანა:  

 განსხვავება „მავნე“ და „უვნებელ“ აქტივობებს შორის – პირველის 

გაკონტროლება მეორის შეზღუდვის გარეშე. 

 თავისუფალი გამოყენების მიმართ ტოლერანტობის გაზრდა, 

ამავდროულად საერთო კონსენსუსი მიღწევა თუ რა არის დაშვებული.  

 იმ ჯგუფების აქტივობების დროსა და სივრცეში განცალკევება, რომლებიც 

ერთმანეთის მიმართ ნაკლებად ტოლერანტულები არიან. 
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 ისეთი „მარგინალური ადგილებით“ უზრუნველყოფა, სადაც 

ექსტრემალურად თავისუფალმა ქცევამ შეიძლება არ გამოიწვის დიდი 

ზიანი. 

ისინი მხარს უჭერენ თავისუფლების პრინციპს საჯარო ადგილებში, და 

აღნიშნავენ: „ჩვენ ვაფასებთ აზრის გამოხატვის და მოქმედების თავისუფლებას. 

როდესაც სხვები თავისუფლად მოქმედებენ, ჩვენ შევისწავლით მათ, და აქედან 

გამომდინარე ვსწავლობთ საკუთარ თავსაც. ურბანული სივრცის თავისუფალი 

გამოყენების ყველაზე სასიამოვნო მომენტი საინტერესო შეხვედრების შანსია.“ (Lynch 

& Carr 1979: 415) 

მიუხედავად ამისა, მოქმედების თავისუფლება საჯარო ადგილებში 

აუცილებლად „საპასუხისმგებლო თავისუფლებაა“. კარის და მისი თანაავტორების 

აზრით (1992: 152) ის მოიცავს „... ჩვენი სურვილის მიხედვით მოქმედებას, ადგილის 

სურვილისამებრ გამოყენებას, მაგრამ ეს ყველაფერი იმის გათვალისწინებით რომ 

საჯარო ადგილი საერთო სივრცეა“. 

საჯარო სივრცის მართვა შეიძლება მოიცავდეს გარიყვის რომელიმე ფორმას. 

მაგალითად, მინტონი (2006: 2) განმარტავს სოციალურ გარიყვას სიმდიდრის „ცხელი 

წერტილების“ და გარიყვის „ცივი წერტილების“ მიხედვით. ცხელი წერტილები – 

როგორიცაა ურბანული რეგენერაციის ტერიტორია ან ბიზნესის გაუმჯობესების 

რაიონები (NIDS) (იხილეთ თავი 11) – ხასიათდება „სუფთა და უსაფრთხო“ 

პოლიტიკით, რომელიც ხშირად ჩაანაცვლებს სოციალურ პრობლემებს. მეორე მხრივ, 

„ცივი წერტილები“ ხასიათდება სოციალური გარიყულობით და ისეთი ადამიანებით, 

რომლებიც არასასურველნი არიან ცხელ წერტილებში. ამ ანალიზიდან გამომდინარე, 

საჯაროს ფეროს მართვას წვლილი შეაქვს ურბანული საჯარო ადგილების 

პოლარიზებაში.  

გარიყულობა შეიძლება გავიაზროთ შემდეგი მიმართულებით: 1) ქცევის 

გარიყვა; 2) დიზაინის მიხედვით გარიყვა; 3) ადამიანების გარიყვა. 

1) ქცევის გარიყვა  

საჯარო სფეროს მართვა შეიძლება განვიხილოთ არასასურველი სოციალური 

ქცევის გარიყვით ან თავიდან აცილების განხრით. ნახევრად საჯარო სივრცეების 

მენეჯერებს და მეპატრონეებს აქვთ სხვადასხვა მოტივაცია აქტივობების 

გასაკონტროლებლად - მაგალითად, მათი პასუხისმგებლობის გრძნობა თუ რა 

შეიძლება მოხდეს მათ ფართში, რემონტზე პასუხისმგებლობა, ან სივრცის სავაჭრო 

ღირებულება. ზოგიერთი ქცევის მოდელის გარიყვა შეიძლება იყოს ფუნქცია (ან 

მიზანი) მენეჯმენტისთვის. მერფი (2001: 24) აღნიშნავს „ექსკლუზიური“ ზონების 

გავრცელებას (მაგალითად ზონების, რომლებიც შექმნილია ისე რომ გარკვეული 

არასასურველი სოციალური ქცევისგან თავისუფალი იყოს). ეს საკმაოდ ფართო 

ფენომენია. მაგალითად, არსებობს ზონები, სადაც არ შეიძლება მოწევა; 
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მობილურებისგან თავისუფალი ზონა; უალკოჰოლო ზონა; მანქანებისგან 

თავისუფალი ზონა.  

მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სივრცე შეიძლება რეგულირებული იყოს 

დებულებებით და რეგულაციებით, ქცევის აშკარა კონტროლი უფრო მკვეთრადაა 

გამოხატული ნახევრად საჯარო ადგილებში. ასეთ ტერიტორიებზე ტენდენცია 

კონტროლისკენ იხრება. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო და კერძო საკუთრებაში 

მყოფი საჯარო სივრცეები წაახალისებს მოხმარებას და მომხმარებელს, ნემეთის და 

შმიდტის (2007) აზრით, ზოგადად, კერძო საკუთრებაში მყოფი ადგილები უფრო 

მეტს აკეთებენ მოხმარების და ქცევის კონტროლისთვის. ასევე განსხვავდება 

მენეჯმენტი საჯარო (მეტი კონცენტრაცია წესებსა და კანონებზე, ასევე დიზაინსა და 

სურატზე) და კერძო საკუთრებაში მყოფ ადგილებს (რომელიც კონცენტრირებულია 

როგორც წესებსა და დიზაინზე, ასევე თვალთვალზე, წვდომის/ტერიტორიულ 

კონტროლზე) შორის (Nemeth & Schmidt 2007). 

ელინმა (1999: 168-9) კონტროლის და რეგულაციების ინტენსიურობა აღწერა 

ლოს ანჟელესში უნივერსალ სტუდიოს სითივოლკის წინ მდებარე ნიშნის 

ილუსტრირებით, რომელიც მნახველებს უკრძალავს:   

„... მიუღებელი ფრაზების გამოყენებას, ხმაურიან ქცევას, სიმღერას, 

მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრას, აუცილებლობის გარეშე მიშტერებას, 

სკეიტბორდზე და გორგოლაჭებზე სრიალს, შინაური ცხოველების მოყვანას, 

„არაკომერციულ ექსპრესიულ აქტივობას“, ხელისშემშლელ კომერციულ საქმიანობს, 

„არასათანადოდ ჩაცმას“, „მიწაზე 5 წუთზე მეტ ხანს ჯდომას“. 

ლუკაიტუ-სიდერმა და ბანერჟიმ (1998: 183-5) გამოჰყვეს კონტროლის ორი 

ტიპი: 

 მკაცრი (აქტიური) კონტროლი იყენებს უსაფრთხოების კერძო ოფიცრებს, 

სათვალთვალო კამერებს და მკაცრ რეგულაციას, რათა აკრძალონ 

არასასურველი აქტივობა, ან უშვებენ ამ აქტივობას მხოლოდ ნებართვის, 

პროგრამის ან ლიზინგის სახით. ბოლო ათი წლის განმავლობაში 

სათვალთვალო კამერები ჩვეულებრივ მოვლენად გადაიქცა ურბანულ 

სივრცეში. მაგალითად ბრიტანეთში მუშაობს ორ მილიონზე მეტი კამერა 

(და მათი რიცხვი წელიწადში 20%–ით იზრდება). ამ რიცხვით ბრიტანეთი 

პირველ ადგილზეა მსოფლიოში, და ნებისმიერი მოქალაქე საშუალოდ 30-

ჯერ ხვდება კამერის ობიექტივში.  

 რბილი (პასიური) კონტროლი ორიენტირებულია „სიმბოლურ 

აკრძალვებზე“ რომელიც, პასიურად უშლის ხელს არასასურველ 

აქტივობებს და არ უზრუნველყოფს საზოგადოებას გარკვეული 

ობიექტებით (მაგალითად საჯარო ტუალეტები). 

როგორიც უნდა იყოს კონტროლის სტრატეგია, თუ გვსურს, რომ საჯარო 

ადგილები იყოს ხალხისთვის, ისინი უნდა იყოს მიმზიდველი (ასევე „კონტროლის“ 
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გრძნობა შეიძლება ამ ადგილის სახის ნაწილი იყოს). მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი 

ადამიანი ემხრობა საჯარო სფეროს მეტ რეგულაციას, საზოგადოების უსაფრთხოების 

და წესრიგის განსამტკიცებლად, არსებობს ხიფათი რომ ეს რეგულაციები შეიძლება 

გადაიზარდოს გარკვეული (დომინანტი) ჯგუფების მიერ  გარკვეული მიზნების 

(მომგებიანობა და გაყიდვადობა) განსახორციელებელ ბერკეტებად. ამ უკანასკნელის 

შემთხვევაში, გარიყვა და შეზღუდული წვდომა საჯარო სივრცეში რაციონალური 

მიდგომაა. 

 

2) გარიყვა დიზაინის გამოყენებით 

კარმა და მისმა თანაავტორებმა (1992: 138) გამოავლინეს წვდომის 

ვიზუალური, ფიზიკური და სიმბოლური ფორმები. ვიზუალური წვდომა 

(ხილვადობა) მნიშნელოვანია ადამიანებისთვის, რათა თავისუფლად შევიდნენ 

სივრცეში. თუ ადამიანს შეუძლია შესვლის წინ დაინახოს თუ რა ხდება სივრცეში, მას 

აქვს საშუალება წინასწარ გაარკვიოს, თუ რამდენად კომფორტული  და უსაფრთხო 

იქნება ეს სივრცე მისთვის.  

ფიზიკური წვდომა აღნიშნავს, ფიზიკურად ხელმისაწვდომია თუ არა 

საზოგადოებისთვის ეს სივრცე, სადაც ფიზიკური გარიყვა ნიშნავს წვდომის 

შეუძლებლობას, და მნიშვნელობა არ აქვს შეიძლება თუ არა ამ სივრცის დანახვა 

შიგნით შეუსვლელად. ამიტომ გარიყვა შეიძლება პირდაპირ გამომდინარეობდეს 

დიზაინის ფიზიკური სტრატეგიებიდან. ლოს ანჯელესზე დაკვირვებისა, ფლასტიმ 

(1997: 48-9) გამოავლინა გარიყვის დიზაინის ხუთი ტიპი: 

 დამალული სივრცე, რომელიც ძნელად საპოვნელია; ის შენიღბულია და იქ 

არსებული  ობიექტები გარე სამყაროსთვის ბუნდოვანია. 

 მოლიპულ სივრცეში შეღწევა შეუძლებელია დაცული, დამახინჯებული ან 

გაურკვეველი მისასვლელი გზების გამო. 

 შემოღობილი სივრცე, რომელში შეღწევაც შეუძლებელია კედლების, 

კარიბჭეების და ბლოკპოსტების გამო.  

 ეკლიანი სივრცე, რომლის კომფორტულად დაკავება შეუძლებელია 

(მაგალითად, დახრილი კარნიზები). 

 ნერვული სივრცე გამოსაყენებლად არ გამოდგება პატრულის, აქტიური 

მონიტორინგის და სათვალთვალო ტექნოლოგიების გამო. 

ასევე, ლოს ანჟელესის „საჯარო“  პლაზების (მხოლოდ აშშ–ში: საჯარო 

მოედნები, რომლის გარშემო სავაჭრო ობიექტებია განთავსებული; ხშირად იკავებს 

მთლიან კვარტალს. მთარგმ. შენიშვ.) შეფასების დროს, ლუკაიტუ-სიდერმა და 

ბანერჟიმ (1998: 96-7) აღმოაჩინეს საჯარო სფეროს „მიზანმიმართული ფრაგმენტაცია“ 

და „ინტროვერსია“, რომელიც გამომდინარეობს იქიდან რომ, პლაზა ზღუდავს 

ვიზუალურ წვდომას და ამიტომ არის ექსკლუზიური.  ადგილები დაფარული იყო 

გარედან დაკვირვებისთვის; გამოყენებული იქნა დიზაინის ზოგიერთი სტრატეგია 
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(ქუჩიდან იზოლაცია, ქუჩის დონის წვდომის შეზღუდვა, მთავარი შესასვლელების 

მოთავსება პარკირების სტრუქტურებში და ა.შ.) შიგნით მიმართული ორიენტაციის 

მისაღებად, რაც შიდა ტერიტორიის გარემოსგან იზოლირებას უწყობს ხელს, და 

აქედან გამომდინარე, თიშავს ქალაქთან კავშირს (Loukaitou-Sideris & Banerjee 1998:97). 

სიმბოლური წვდომა მოიცავს ვიზუალურ ნიშნებს, რომელიც გვიჩვენებს თუ 

ვის აქვს კონკრეტულ ადგილზე შესვლის უფლება და ვის არა.  ინდივიდების და 

ჯგუფების აღქმა, როგორც საფრთხის შემცველის, მიპატიჟების ან მოწონების 

ობიექტების, წყვეტს საჯარო სივრცეში მათი შესვლის ალბათობას. ასევე, დიზაინის 

ზოგიერთი ელემენტი შეიძლება აღვიქვათ ნიშნებად თუ რა ტიპის ხალხია 

სასურველი ამა თუ იმ ადგილას: მაგალითად, გარკვეული მაღაზიები იძლევიან 

სიგნალს თუ რა ტიპის ხალხის მიზიდვა სურს ამ მაღაზიას. იმის გათვალისწინებით, 

რომ „... ადამიანს შეიძლება ვაპატიოთ, რომ მისი აზრით, ძალა ნიშნავს კედლებს, 

დაცვას ან კარიბჭეებს, ან რომ თვალთვალის ტექნიკა ძალის გამოვლინებაა“, ალენი 

(2006: 441) აღნიშნავს „გარემოს  ძალას“  საჯარო სივრცეში. ბერლინის „პოტსდამერ 

პლატზის“ მაგალითის გამოყენებით იგი ხსნის „ცდუნების ლოგიკას“, რომელშიც: 

„...დიზაინი და განლაგება აცდუნებს მნახველებს იმოქმედონ, ისე როგორც არ 

მოიქცეოდნენ სხვა შემთხვევაში... ძალა ამ გარემოში გამოიხატება  ადგილის 

თვისებებში, სადაც გამოცდილება თვითონ წარმოადგენს ძალას“ (2006: 441). 

წვდომის კიდევ ერთი ფორმა ეკონომიკური ხელმისაწვდომობაა. პირდაპირი 

გარიყვის ერთ–ერთი ფორმა არის შესვლისთვის საფასურის დაწესება, სადაც ბილეთი 

შეიცავს ვალდებულებას პატივი ვცეთ ადგილობრივ წესებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

მოგვიწევს ამ ადგილის დატოვება. ეს მაგალითი ხშირია ნახევრად საჯარო 

ადგილებში (კინო, თეატრი და ა.შ.) და იშვიათია სხვა ტერიტორიაზე, მაგალითად 

პარკებსა და საზოგადობრივ ადგილებში. კიდევ ერთი მეთოდი გამოხატულია 

გადახდისუნარიანობის სიმბოლოებსა და ნიშნებში. ამ ნიშნების ტარება თავის მხრივ 

გვაძლევს წვდომის საშუალებას კონკრეტულ სივრცეში. იმ ადამიანების მიმართ ვინც 

ამ ნიშნებს არ ავლენენ, ხშირად გამოიხატება ეჭვი, მათ უქმნიან 

არაკომფორტულობის და დაუპატიჟებლობის გრძნობას, და ხშირად უკრძალავენ 

შესვლას ან სთხოვენ წასვლას. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ 

შესასვლელად საჭირო არაა ფულის გადახდა, გადახდისუნარიანობა საჭიროა 

წვდომის უფლების მისაღებად.    

3) ადამიანების გარიყვა 

როგორც წესი, დიზაინის მიხედვით გარიყვა პასიური მოქმედებაა. გარიყვის 

სხვა ფორმები შეიძლება უფრო აქტიური იყოს. კონკრეტული ქცევის გარიყვის 

ნაცვლად, ზოგიერთი სტრატეგია ითვალისწინებს გარკვეული ადამიანების ან 
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სოციალური ჯგუფების აქტიურ გარიყვას (ან წვდომის შეზღუდვას). კერძო 

საკუთრების ერთ-ერთი პრინციპია წვდომის შეზღუდვის ან/და გარიყვის 

შესაძლებლობა. საკანონმდებლო სისტემების უმრავლესობა ნებას რთავს 

ტერიტორიიდან გარიყვას/ტერიტორიაზე არ დაშვებას საქციელის მიხედვით (ანუ, 

სადაც ადამიანებს აქვთ არჩევანი თუ როგორ მოიქცნენ), და ძალიან იშვიათად უშვებს 

გარიყვას/არ დაშვებას სტატუსის მიხედვით (ანუ იქ სადაც ადამიანებს არ აქვთ 

არჩევანი – კანის ფერი, სქესი, ასაკი და ა.შ.). 

მოწყობილობა, რომელმაც დიდი დისკუსია გამოიწვია დიდ ბრიტანეთში, არის 

„მოსკიტო“. ის გამოსცემს გამაღიზიანებელ და არაკომფორტულ ხმას, მაგრამ მისი 

ხმის მოსმენის საშუალება ასაკის მიხედვით კლებულობს, ამიტომ მისი ხმის გაგება 

მხოლოდ მოზარდებს შეუძლიათ. 3000–ზე მეტი ასეთი მოწყობილობა დაამონტაჟეს 

მაღაზიებთან, რათა ხელი შეეშალათ მოზარდებისთვის ამ ტერიტორიაზე 

შეკრებილიყვნენ. ეს მოწყობილობა არ არის დისკრიმინაციული ქცევის მიხედვით, 

ნებისმიერ ახალგაზრდას (თოთო ბავშვებსაც) ესმით ის. ახალგაზრდები 

დისკრიმინირებულნი არიან ასაკის მიხედვით.  

თუ არ იქნება მიღებული სპეციალური კანონი გარიყულობის შესახე, არავის 

აქვს უფლება ადამიანი გამოარჩიოს და გარიყოს საჯარო სივრციდან. საჯარო 

სფეროში არის ადგილები რომლებთან წვდომა აქვს საზოგადოებას, მაგრამ 

რომლებიც კერძო საკუთრებაშია. ასეთი ადგილები ხშირად საზოგადოების მიერ 

არის სუბსიდირებული (პირდაპირი სუბსიდიებით ან შეღავათებით), რისი 

შედეგიცაა თავისუფალი წვდომის საშუალება. ასეთი ადგილების დაკვირვებაზე 

დაყრდნობით ბანერჟი (2001: 12) აცხადებს რომ, საზოგადოება სასურველი სტუმარია 

როგორც მაღაზიის მეპატრონეებად, ოფისის თანამშრომლებად,   რესტორნის 

კლიენტებად, მაგრამ ამ სივრცეებზე წვდომა რჩება პრივილეგიად და არა უფლებად.  

ასეთი ადგილების მიმზიდველობის გაზრდა შეიძლება ადამიანთა იმ გარკვეული 

ჯგუფების კონტროლირების ან გარიყვის გზით, რომლებსაც კომერციული 

ღირებულება არ გააჩნიათ. ამიტომ, ზოგიერთი არასასურველი ინდივიდების 

ჯგუფის გარიყვა შეიძლება მოხდეს ორივე საბაბით, როგორც სხვა ადამიანების 

უსაფრთხოებაზე ზრუნვით, ასევე მომგებიანობის ფაქტორის გათვალისწინებით.  

 

წვდომის კონტროლის ასეთი მეთოდი, როგორც წესი, რისკის შემცველი არ 

არის:  ზედმეტად ბევრის გარიყვა უკეთესია (გამრიყველის პერსპექტივიდან), ვიდრე 

ზედმეტად ცოტა ადამიანის გარიყვა.  პოზიტიური მიდგომით ასეთი სტრატეგიები 

დამყარებულია „პროფილირებაზე“ (მაგალითად, ისეთი ინდივიდების და ჯგუფების 

წინასწარ გამოვლენა, რომლებიც დიდი ალბათობით დაარღვევენ ქცევის წესებს, 

აქედან გამომდინარე, ამ ჯგუფებზე შევძლებთ კონცენტრაციის ამაღლებას). 

ნეგატიური მიდგომით, ასეთი სტრატეგიები დისკრიმინაციული და 

სტერეოტიპულია.  
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საჯარო სივრცის „პატრულირება“ 

საჯარო სფეროს უფრო  დიდი მენეჯმენტი და რეგულაციების გაზრდა 

შეიძლება დადებითად იყოს მიღებული საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის  და 

საზოგადოების უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაგრამ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

არსებობს საშიშროება რომ ამ წესებს საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენებენ 

გარკვეული დომინანტური ჯგუფები. 

ძალის ლეგალურობის მაგივრად, ეჭვქვეშ დგება წესების შემქმნელის 

ლეგიტიმურობა – პირველი საზოგადოებრივი აზრით არის შეფასებული, მეორე კი 

კანონმდებლობის მიხედვით  (Hague & Harrop 2004: 15). ლეგალურობა ტექნიკური 

საკითხია, რაც ნიშნავს, სწორადაა წესი შედგენილი თუ არა. ლეგიტიმურობა 

პოლიტიკური საკითხია: „მთავრობის ლეგიტიმური სისტემა ავტორიტეტზეა 

დამყარებული: ანუ, რამდენად ცნობს წესებს დაქვემდებარებული ობიექტი წესების 

შემდგენლის უფლებას მიიღოს გადაწყვეტილება.“ (Hague & Harrop 2004:15). უფრო 

შორეული განხილვის საგანია სხვაობა, პოლიციურ ქვეყანას, რომელიც იცავს კერძო 

და ძლიერი გავლენის მქონე ინდივიდების/ჯგუფების ინტერესებს (დიდი ძმა), და 

საპოლიციო ქვეყანას შორის, რომელიც იცავს მოქალაქეების უფლებებს და 

თავისუფლებას (დიდი მამა). 

საჯარო სივრცის მართვა და კონტროლი, ჩვეულებრივ, გულისხმობს უფრო 

მეტს ვიდრე საჯარო პოლიტიკა. დაახლოებით 50 წლის წინ, ჯეიკობსი აღიარებდა 

პოლიციის მნიშვნელობას, მაგრამ  აღნიშნავდა რომ, საჯარო სიმშვიდე ძირითადად 

პოლიციის დამსახურება არ იყო, არამედ:  

„... რთული, თითქმის გაუაზრებელი, ვოლუნტარისტული კონტროლის 

ქსელის და ადამიანებში არსებული სტანდარტების [დამსახურება]... პოლიციის 

არანაირ ოდენობას არ შეუძლია ცივილურობის დაცვა თუ პრობლემა 

საზოგადოებაშია“. 

ამიტომ პოლიციურობა/პატრულირება უნდა განვიხილოთ როგორც 

„სოციალური კონტროლის“ მექანიზმი საზოგადოებრივი და კერძო პოლიციის 

განხრით.  

ჯონსმა და ნიუბერნმა (2002: 139) განასხვავეს სოციალური კონტროლის 

სხვადასხვა ტიპები და დონეები: 

 პირველადი (ფორმალური) სოციალური კონტროლი – ვინც პირდაპირ 

დასაქმებულია დანაშაულის პრევენციაში, მშვიდობის შენარჩუნებაში, 

გამოძიებასა და მასთან დაკავშირებულ პოლიციურ აქტივობებში. მათი 

ტიპიური წარმომადგენლები არიან, საზოგადოებრივი პოლიცია, სხვა 
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პოლიციური ჯგუფები და უსაფრთხოების კომერციულ სექტორში 

დაკავებული ადამიანები. 

 მეორადი (არაფორმალური) სოციალური კონტროლი – ეს უფრო 

არაპირდაპირი სამუშაოა, მას ძირითადად ასრულებენ ისინი, ვისთვისაც 

სოციალური აქტივობები წარმოადგენს საკუთარი როლის მეორად 

ასპექტს. მაგალითად, მასწავლებლები, პარკების მომვლელები, რკინიგზის 

დაცვა, ავტობუსის კონდუქტორები და ა.შ. 

 მესამეული (არაფორმალური) სოციალური კონტროლი –   ასევე 

არაპირდაპირი აქტივობაა, რომელიც შესრულებულია ადგილობრივი 

თემის მონაწილეების მიერ. ტიპიური მაგალითებია: სამუშაო ჯგუფები, 

ეკლესიები, პროფკავშირები, კლუბები და სათემო ჯგუფები.  

ჯონსის და ნიუბერნის  (2002: 140-1) აზრით, თანამედროვე ტენდენციები 

უარყოფს სოციალური კონტროლის არაპირდაპირ წყაროებს, რაც იწვევს ამ სფეროში 

დასაქმებულთა რიცხვის კლებას, რომლებიც ეწეოდნენ არაპირდაპირ თვალთვალს 

და სხვა დაბალი დონის აქტივობებს. ნაწილობრივ ეს გამომდინარეობს შრომითი 

რესურსების ეკონომიიდან (მაგალითად: ბილეთების გაყიდვის ავტომატური 

მექანიზმები, ავტომატური ბარიერები, CCTV და წვდომის ავტომატური კონტროლი). 

ჯონსი და ნიუბერნი აღნიშნავენ, რომ კერძო უსაფრთხოების ამაღლებას თან 

სდევს საჯარო პოლიციის შემცირება (ან შეზღუდვა მაინც), მათი აზრით, მეორადი 

სოციალური კონტროლის პროფესიებში (ავტობუსის კონდუქტორები, მატარებლის 

დაცვა, ვაგზლის თანამშრომლები, კონტროლიორები, პარკების მომვლელები და 

სხვა), ეს შემცირება კიდევ უფრო დიდია. მათი აზრით, ასეთი პროფესიების როლის 

შემცირება იწვევს პირველადი სოციალური კონტროლის ფორმების ზრდას.  

„კერძო პოლიცია“ უფრო და უფრო ხშირია საჯარო ადგილებში; მისი ყველაზე 

გავრცელებული ფორმა პირადი მცველები და  კარისკაცები ლუდხანებსა და ღამის 

კლუბებში. ამ სიტუაციას ბევრი ადამიანი აკრიტიკებს. ჰობსი და მისი 

თანამოაზრეები (2000) ასკვნიან რომ, ადეკვატური სახელმწიფო კონტროლის 

არარსებობის პირობებში კარისკაცები დე ფაქტო  არიან „... კარებს იქეთა ზონის 

მმართველები, იყენებენ ძალადობრივ მეთოდებს როგორც კომერციულ რესურსს“, და 

მხარს უჭერენ სახელმწიფოს მიერ (საჯარო პოლიციის სახით) კონტროლის 

დაბრუნებას, და კომერციული ძალების იმპერატიულ რეგულაციას: „სანამ პოლიცია 

განაგრძობს რუტინულ სამსახურს, საკუთარი ოფიცრების დევნას, თუ ვინ არის 

კარგი, ცუდი ან ვის აქვს ტატუ, აღურიცხავი უსაფრთხოების ინდუსტრია ზრდას 

განაგრძობს.“ 

საჯარო პასუხისმგებლობის გარდა პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ 

კერძო უსაფრთხოების ძირითადი ფუნქცია უსაფრთხოებაა. შედარებისთვის, 

არაპირდაპირი სოციალური კონტროლის, რომელიც ზემოთ უკვე განვიხილეთ, 
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პირველადი ფუნქცია მასპინძლობაა, ხოლო ყველა დანარჩენი უკვე 

მეორეხარისხოვანი ხდება.  საზოგადოებრივი პოლიციის გარდა ბევრი ქალაქი 

ქირაობს უსაფრთხოების სამსახურების წარმომადგენლებს ან ელჩებს საჯარო 

სივრცეში სამუშაოდ - მათი მოვალეობის ნაწილს წარმოადგენს მასპინძლობა, თუმცა 

მეორე ნაწილი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მოიცავს.  

„ადამიანების“ პატრულირება და თვალთვალი ასევე ხშირად იცვლება 

ელექტრონული პატრულირებით CCTV–ს სისტემების გამოყენებით. ჩაკეტილი წრის 

ტელევიზიის (CCTV) კამერები და სისტემები ჩვეულებრივ მოვლენად გადაიქცა 

დიდი ბრიტანეთისა და სხვა ქვეყნების ქალაქებში. ამ საშუალებების სისტემური 

კვლევა გვიჩვენებს რომ, მიუხედავად მათი პოპულარობის ზრდისა, მათი გავლენა 

დანაშაულის შემცირებაზე მინიმალურია (Welsh & Farrington 2002).  

 

სამართლიანი გარემო 

თუ ურბანული დიზაინი ადამიანისთვის უკეთესი ადგილების შექმნაა, მაშინ 

„ადამიანი“ აღნიშნავს სამშენებლო გარემოს ყველა პოტენციურ მომხმარებელს – 

მოხუცი/ახალგაზრდა, მდიდარი/ღარიბი, კაცი/ქალი, ჯანმრთელი/ავადმყოფი, 

ეთნიკური უმრავლესობა და უმცირესობა. რადგან ურბანული დიზაინი მდგრადია, 

ის არის სამართლიანი და ინკლუზიური. მაგრამ, საზოგადოების დიდი 

ნაწილისთვის ყოველდღიური რეალობა განსხვავებულია.  

 

შეზღუდული შესაძლებლობები, დაბერება და გარიყვა 

ბევრ ადამიანს (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებს, 

მოხუცებს, ადამიანებს საბავშვო ეტლებით, ფეხმძიმე ქალებს) სხვადასხვა ფიზიკური 

ბარიერები ხელს უშლიან საჯარო სფეროს გამოყენებაში. ჰოლი და იმრი (1999: 409) 

უკვირდებიან, თუ როგორ აღიქვამენ ინვალიდები სამშენებლო გარემოს როგორც 

დაბრკოლებათა სერიას: „შენობების უმრავლესობაში ვერ შეხვალ ეტლით, მხოლოდ 

რამდენიმე მათგანში გამოიყენება ტაქტილური ფერები და კონტრასტი მათთვის, 

ვისაც მხედველობის პრობლემა აქვთ. სპეციფიური საგნების დიზაინიც, როგორიცაა 

კარებები, სახელურები, ტუალეტები, ასევე სტანდარტიზებულია და ბევრი 

ფსიქოლოგიური ან სულიერი დაავადებების მქონე ადამიანი მათ ვერ იყენებს.“ 

განვითარებულ სამყაროში,  როცა მოსახლეობა უფრო დიდხანს ცოცხლობს, 

შეზღუდული შესაძლებლობები გამონაკლისი აღარ არის, ხოლო დაბერება ეხება 

როგორც ფიზიკურ, ასევე მენტალურ მხარეს. ჯანმრთელი ადამიანების შემთხვევაშიც 

კი ცხოვრების გარკვეულ მომენტში, დაბერება მათ სამშენებლო გარემოს 
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სარგებლობის უნარებს დააკლებს, ეს შეიძლება გამოიხატოს მობილურობაში, 

გამძლეობაში, სმენასა და მხედველობაში. 2020 წლისთვის დიდი ბრიტანეთის 

მოსახლეობის ნახევარი 50 წელზე მეტის იქნება, აშშ–ს მოსახლეობის 20% და 

იაპონიის მოსახლეობის 25% იქნება 60 წელზე ზემოთ (Burton & Mitchell 2006: 5-7). 

არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობების ორი ძირითადი მოდელი. 

„სამედიცინო მოდელი“ განსაზღვრავს შეზღუდულ შესაძლებლობებს, როგორც 

ჯანმრთელობის მდგომარეობას (ადამიანს უწოდებენ ართრიტით ან ეპილეფსიით 

დაავადებულს) და შეზღუდულ შესაძლებლობებს განიხილავს, როგორც მხოლოდ 

ინდივიდების და არა ზოგადად საზოგადოების თვალსაზრისით. „სოციალური 

მოდელი“ კონცენტრაციას ახდენს საზოგადოების შეზღუდვებზე. საზოგადოების 

მიერ დაწესებული ბარიერები ზღუდავს შესაძლებლობებს, შესაბამისად, არა თავად 

შესაძლებლობებია ბარიერი, არამედ საზოგადოების უუნარობა მოერგოს ამ 

ბარიერების არსებობას. სოციალური მოდელი ხაზს უსვამს საზოგადოებას და /ან 

გარემოს, რომელიც ზღუდავს, და არა ინდივიდს, რომელსაც აქვს შეზღუდული 

შესაძლებლობები.  

იმრი და ჰოლი (2001: 10) ამტკიცებენ, რომ დიზაინი და განვითარების პროცესი 

შემზღუდავიც არის და დისკრიმინაციულიც. მათი აზრით, ინკლუზიური დიზაინი 

ისევე ეხება დამოკიდებულებებს და პროცესებს, როგორც პროდუქტებს. მათ 

აღმოაჩინეს, რომ სამშენებლო გარემოს პროფესიონალთა უმეტესობას წარმოდგენა არ 

აქვს შეზღუდული შესაძლებლობების პირების საჭიროებების შესახებ, და ამ 

საჭიროებებზე მხოლოდ მაშინ იწყებენ ზრუნვას, როდესაც ამას კანონმდებლობა 

ავალდებულებთ. ასეთ კონტექსტში, ვალდებულება გაითვალისწინონ 

საზოგადოების იმ ნაწილის მოთხოვნები, რომელსაც რაღაცა ნაკლებად შეუძლია, 

დამატებითი შრომასა და ხარჯთანაა დაკავშირებული. გასაკვირი არაა, რომ იმრისა 

და ჰოლის თანახმად, ხშირად შშმ პირები გაუცხოებულნი არიან სამშენებლო 

გარემოდან, ისევე როგორც უფრო ფართო სოციალური და განვითარების 

პროცესებიდან. თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ იქ, სადაც კანონმდებლობა მაღალი 

სტანდარტების გათვალისწინებას მოითხოვს, დეველოპერები უფრო ნაკლებ 

რეზისტენტულნი არიან (Imrie & Hall 2001: 69-82). 

ურბანული დიზაინის კონტექსტში, გარემოს შეზღუდული შესაძლებლობები 

მოიცავს სოციალური შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმის გააზრებას, თუ 

რაშია გარემო შემზღუდავი. დიზაინი უნდა იყოს ინკლუზიური და არა გამრიყავი ან 

სეგრეგაციული. მან უნდა უზრუნველყოს პროაქტიული და ინტეგრირებული 

მიდგომა, და არა რეაქტიული და დამატებითი პირობები. თუმცა, შეზღუდული 

შესაძლებლობებისადმი ყურადღების მიპყრობა თვალთახედვიდან გვატოვებინებს იმ 

ფაქტს, რომ უნივერსალური წვდომა და დიზაინის თვისებები ამარტივებს 

ყველასთვის სამშენებლო გარემოს გამოყენებას. შესაბამისად, უმთავრესი არგუმენტი 

მდგომარეობს იმაში, რომ შშმ პირთა საჭიროებები უნდა მოიაზრებოდეს დიზაინის 
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პროცესის განუყოფელ ნაწილად, ხოლო ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებით, 

შენობები და გარემო გაცილებით უკეთესი იქნება ყველასთვის.  

შესაბამისად, ურბანული დიზაინერებისთვის ბარიერებისაგან თავისუფალი 

გარემოს შექმნა უნდა წარმოადგენდეს მთავარ მიზანს. ეს მიზანი კი, უმჯობესია 

უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს მიჰყვებოდეს (იხილეთ Nasar & Evans-Cowley 

2007). ამასთან დაკავშირებით, უნივერსალური დიზაინის ცენტრი, რომელიც აშშ-ში 

მდებარეობს (Sawyer & Bright 2007: 3), გვთავაზობს შემდეგს: 

 სამართლიანი - დიზაინს უნდა იყენებდეს სხვადასხვა უნარების მქონე ხალხი, 

ის ყველას უნდა აკმაყოფილებდეს. 

 მოქნილი - დიზაინი უნდა ესადაგებოდეს ინდივიდების მოთხოვნილებებისა 

და უნარების მრავალფეროვნებას.  

 მარტივი და ინტუიტიური - დიზაინი მარტივად გასაგები უნდა იყოს 

ყველასთვის მიუხედავად გამოცდილებისა, ცოდნისა, ენების ცოდნისა და 

კონცენტრაციის დონისა. 

 აღქმადი - დიზაინმა ინფორმაცია სწორად უნდა მიიტანოს მომხმარებლამდე, 

მომხმარებლის სენსორული შესაძლებლობების მიუხედავად. 

 ტოლერანტული შეცდომების მიმართ - დიზაინი ამცირებს უბედური 

შემთხვევებისა და არაგამიზნული ქმედებების შედეგებს. 

 დაბალი ფიზიკური ეფექტი - დიზაინიs გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს 

ეფექტურად და კომფორტულად მინიმალური დაღლილობით. 

 ზომა და სივრცე მიდგომის გამოყენებისთვის - არსებობს შესაფერისი ზომა და 

სივრცე მიდგომისთვის, მიწვდომისთვის, მანიპულაციისა და 

გამოყენებისთვის, მიუხედავად მომხმარებლის სხეულის ზომის, პოზისა და 

მობილობისა.  

პრაქტიკაში, შეზღუდული შესაძლებლობების ვიწრო აღქმა და შშმ პირების 

საჭიროებები ხშირად უტოლდება ინვალიდის ეტლში მჯდომი პირების 

საჭიროებებს, და იშვიათად მოიაზრებს სხვა ტიპის შეზღუდულ შესაძლებლობებს. 

დიდ ბრიტანეთში 1995 წელს მიღებული შეზღუდული შესაძლებლობების 

დისკრიმინაციის აქტი უფრო ფართოდ განმარტავს ამ ფენომენს: „.... ფიზიკური და 

მენტალური შეზღუდულობა, რომელსაც აქვს არსებითი და გრძელვადიანი ეფექტი 

ადამიანის უნარზე განახორციელოს ყოველდღიური აქტივობა.“ ამ აქტის მიხედვით, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირად აღიქმება პიროვნება, რომელსაც 

პრობლემა აქვს ჩამოთვლილთაგან ერთში მაინც: მოძრაობა, მარჯვე ხელი, ფიზიკური 
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კოორდინაცია, თავშეკავება, აწევის, ტარების ან ყოველდღიურად საჭირო  ნივთების 

გადაადგილების უნარი, მეტყველება, სმენა ან მხედველობა, მეხსიერება ან 

კონცენტრაცია, სწავლა და გააზრება, რისკისა და ფიზიკური საფრთხის აღქმა. 

სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობების ცოდნა საშუალებას გვაძლებს 

გავიაზროთ თუ რა გზით არის სამშენებლო გარემო შემზღუდავი: მაგალითად, დიდ 

ბრიტანეთში შშმ მოსახლეობის მხოლოდ 4% მოიხმარს ინვალიდის ეტლს (Imrie & 

Hall 2001: 43). 

შეზღუდული შესაძლებლობები ხშირად თვალით უხილავია. მაგალითად, 

ხანში შესულ მოსახლეობაში გონებაშეზღუდულობა სულ უფრო და უფრო მეტად 

გავრცელებული პრობლემაა, რომელიც ეხება ყოველ მეოცე 70 ან 80 წლის ადამიანს, 

და ყოველ მეხუთეს უფრო ზედა ასაკობრივ ჯგუფში (Burton & Mitchell 2006: 27).  ამ 

ჯგუფებისთვის განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს შენობებზე 

განთავსებული აბრების, სხვადასხვა მინიშნებების წაკითხვა და ინტერპრეტირება, 

თუ როგორ უნდა მოიქცნენ რიგ ადგილებში და ამოიცნონ მათ გარშემო მყოფი 

პირების განზრახვები. ფუნქციებისა და თვისებების სიცხადე ორიენტირებაში 

ეხმარება სამშენებლო გარემოს ასეთი მომხმარებლებს (Burton & Mitchell 2006: 37). ასე 

რომ, პრობლემების დაძლევის თვალსაზრისით დიზაინს მნიშვნელოვანი როლი აქვს 

ბევრი ხანში შესული პირისთვის.  

ბარტონი და მიტჩელი (2006: 7) ამტკიცებენ, რომ შეზღუდული 

შესაძლებლობების მიზეზს წარმოადგენს უამრავი ახალი და გავლენიანი ადვოკატის 

გამოჩენა მაშინ როცა „საბავშვო ბუმის“ თაობა უფრო მეტ და მეტ სირთულეს აწყდება 

მობილობის კუთხით. საკმაო სიმდიდრისა და გავლენის მქონე თაობა, რომელსაც თან 

ერთვის სრულფასოვანი, აქტიური და დამოუკიდებელი ცხოვრების სურვილი და 

მოლოდინი, უფრო მეტად მოითხოვს უკეთესს გარემოს. ბარტონისა და მიტჩელის 

(2006) აზრით, ყოველივე ამას დასჭირდება ახალი ცნების ჩამოყალიბება „ქუჩები 

ცხოვრებისთვის“, რაც დიზაინის მრავალ თვისებას მოითხოვს (იხ. ცხრილი 6.2) და 

დიზაინის ექვს ატრიბუტს შემოგვთავაზებს: 

 ცნობა - ქუჩები, რომლის ცნობაც შეიძლება, აქვთ დიდი ხნის წინ 

დამკვიდრებული ფორმა, თვისებები და დიზაინი, რომელსაც მოხუცი 

ხალხი ცნობს. 

 მკაფიოობა - ქუჩები, რომლებიც ეხმარება მოხუცებს მიხვდნენ სად არიან 

და რა გზით უნდა წავიდნენ. 

 განსხვავებულობა - ქუჩები, რომლებიც ფორმით და გამოყენების 

საშუალებით ადგილობრივ ხასიათს ასახავს და გვაძლევს ადგილის ნათელ 

სურათს. 
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 ხელმისაწვდომობა - ქუჩები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მოხუცებს 

მიაღწიონ, შევიდნენ, გამოიყენონ და ისეირნონ იმ ადგილებში, სადაც მათ 

უნდათ, მიუხედავად ფიზიკური, სენსორული თუ მენტალური 

შესაძლებლობებისა.  

 კომფორტი - ქუჩები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ხალხს მათთვის 

სასურველ ადგილას მივიდნენ ფიზიკური თუ მენტალური ძალდატანების 

გარეშე, და სიამოვნება მიიღონ ქუჩაში ყოფნით. 

 უსაფრთხოება - ქუჩები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ხალხს გამოიყენონ, 

ისიამოვნონ და იმოძრაონ გარშემო მყოფ გარემოში ხაფანგში გაბმისა და 

დაცემის, თავზე გადავლისა და თავდასხმის შიშის გარეშე. 

ზემოთაღნიშნული თეზისები ჩამოყალიბებულია ხანშიშესული მოსახლეობის 

საჭიროებების გათვალისწინებით, თუმცა ესადაგება მომხმარებლების მრავალ 

სახეობას, რომლებსაც გარემო ზღუდავს. 

 

ცხრილი 6.2. დიზაინის „ქუჩები ცხოვრებისთვის“ 17 თვისება 

იწყება ყველაზე მნიშვნელოვანით და სრულდება ნაკლებ მნიშვნელოვანით 

1. გამოყენების შესაძლებლობის ერთიანობა, რაც მოიცავს სხვადასხვა სერვისებს, 

დაწესებულებებს და ღია სივრცეს. 

2. განიერი, გლუვი, არა-მოლიპული ფეხით სასიარულო ტერიტორიები 

(ველოსიპედისტთა ბილიკების გარეშე) 

3.  ხშირი ქუჩის გადასაკვეთი მონაკვეთები ხმიანი და ვიზუალური 

მინიშნებებით ხანშიშესულებისთვის 

4. ცხადი ნიშნები 

5. ხშირ-ხშირად ჩადგმული ხის სკამები საზურგეებითა და სახელურებით 

6. სხვადასხვაგვარად ჩალაგებული პატარ-პატარა ბლოკები (მინიმალური 

გადაკვეთებით) 

7. კარგად გამოკვეთილი ცვლილებები დონეებს შორის, რომლებსაც ექნება 

მოაჯირები 

8. ტუალეტები სხვადასხვა დონეებზე 

9. გადახურული, სკამებით აღჭურვილი ავტობუსის გაჩერებები 

10. განსხვავებული ურბანული ფორმა და არქიტექტურა 

11. ბუფერული ზონები გადატვირთულ ქუჩებსა და ტროტუარებს შორის (მაგ. 

ხეები და მოლები) 
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12. აქტივობებისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი, გარკვეული სტრუქტურები და 

ადგილები 

13. ქუჩების იერარქია, რომელიც იწყება მთავარი ქუჩით და გადის 

მეორეხარისხოვან ქუჩებზე 

14. გზაჯვარედინებზე სპეციალური/გარკვეული ნიშნები 

15. შენობები მარტივად დასანახი შესასვლელებით  

16. შენობები, რომლებიც დაპროექტებულია გამოყენებისთვის 

17. ნაკლებად დახრილი ქუჩები 

წყარო: Burton & Mitchell (2006: 145) 

 

მობილობა, კეთილდღეობა და გარიყვა 

მობილობა შეიძლება განისაზღვროს მანქანიანი და უმანქანო 

ხელმისაწვდომობის მიხედვით. გარემო არ არის ხელმისაწვდომი თუ გათვლილია 

მხოლოდ იმ მომხმარებლების მომსახურებაზე, რომლებიც ტრანსპორტირების კერძო 

საშუალებებს მიმართავენ. მანქანაზე დამოკიდებული განვითარება ამცირებს ბევრი 

ადამიანის უნარს მივიდეს ასე ადგილებში (იხილეთ თავი 2). ინკლუზიური 

ურბანული დიზაინი რაღაც დოზით ეფუძნება სხვადასხვა ტიპის 

მიწათსარგებლობის სივრცით კონცენტრაციას უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს 

ადგილები და დაწესებულებები და ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

მოძრაობს ამ ტერიტორიებზე. დაბალი მობილობის მქონე ჯგუფებს ასევე აქვთ 

ხელმისაწვდომობის დაბალი დონე.  

თანამედროვე ცხოვრებაში „ავტომობილი“ (ტერმინი გულისხმობს მანქანით 

მობილობას, თუმცა ზოგადად ეხება ისეთ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სისტემებს, 

რომლებიც მხარს უჭერენ მანქანაზე დაფუძნებული საზოგადოების ინტერესებს) 

განსაკუთრებით პრივილეგირებულია, და ხშირად იწვევს მანქანაზე დამოკიდებული 

გარემოს შექმნას. ზემოთ აღნიშნულის მხარდასაჭერად შელერი და იურაი (2000: 743) 

ამტკიცებენ, რომ მოქნილობა საშუალებას აძლევს მძღოლებს იარონ მაღალი 

სიჩქარით ნებისმიერ დროს ნებისმიერ მიმართულებით. მანქანები უსაფრთხოების 

განცდასაც აღძრავენ. შელერისა და იურაის (2000: 749) აზრით, რაღაც დოზით 

ქალების „ემანსიპაცია“ მანქანაზე იქნა წინასწარმეტყველურად განჭვრეტილი: 

„მანქანა ბევრ ქალს პირადი თავისუფლების გრძნობას ანიჭებს და შესაბამისად 

მოგზაურობის უსაფრთხოების ფორმას სთავაზობს, რომლის საშუალებითაც 

შეიძლება ოჯახის უსაფრთხოდ გადაყვანა, ან ნივთების გადატანა, და ამავდროულად 

დროის დაზოგვაც.“ 

მიუხედავად ამისა, ეს მოქნილობა და თავისუფლება თავის მხრივ მოითხოვს 

მანქანას: მუშაობა, სოციალური ცხოვრება და სახლი, ყველაფერს ერთად ადამიანი 

ვერ გასწვდება მანქანის მოქნილობისა და 24 საათიანი მომსახურების გარეშე (Sheller 
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& Urry 2000: 744). იურაი (1999: 13-4) წერდა, რომ მანქანის მოქნილობა „იძულებითი 

მოქნილობაა“ იმ თვალსაზრისით, რომ ავტომობილი ხელს უწყობს მომხმარებლების 

სივრცით დაშორებას, რაც თავის მხრივ, იწვევს მანქანაზე უფრო მეტ და მეტ 

მიჯაჭვულობას განცალკევებულ და დაშორებულ დაწესებულებებში მისასვლელად. 

შესაბამისად, მიუხედავად „გავრცელებული რეკლამებისა, რომ მანქანა „უპრობლემო 

თავისუფლების მაცნეა“, როგორც ამას იურაი აღნიშნავს (1999: 14), მასობრივი 

მობილობა ვერ შობს მასობრივ ხელმისაწვდომობას.  

მაშინ როცა მანქანის კონკრეტული დადებითი მხარეა „შეუჩერებელ“ 

მოგზაურობაშია (ვირტუალურად), რასაც თან სდევს პირადი უსაფრთხოების მაღალი 

განცდა, მანქანის ყოლა ხშირად ერთდროულად უშლის ხელს ან ასუსტებს იმ 

კავშირების არსებობას, რომელიც ტრანსპორტის სხვა ფორმებს უწყობდა ხელს. 

მანქანით მოგზაურობა სხვა ტრანსპორტით მოგზაურობასაც დანაწევრებულ და 

მოუხერხებელ ელფერს აძლევს. მაგალითად, ჩნდება დიდი უფსკრული 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამოყენებისას: ავტობუსის გაჩერებამდე მისვლა, 

ავტობუსის გაჩერებაზე ლოდინი, ავტობუსის გაჩერებიდან რკინიგზის სადგურამდე 

მისვლა, სადგურის პლატფორმაზე ლოდინი, ა.შ. (Sheller & Urry 2000: 745). 

თითოეული ეს დაშორება გაურკვევლობის, არაკომფორტულობისა და შესაძლოა 

საფრთხის წყაროა. ისინი არსებობს მანქანის მძღოლებისთვისაც (მაგ. რამდენიმე 

სართულიანი ავტოფარეხი), თუმცა ისინი ნაკლებ ენდემურია, ვიდრე ტრანსპორტის 

სხვა ფორმა.  

ეს დაშორებები/უფსკრულები გავლენას ახდენს დაბალი შემოსავლის მქონე 

ჯგუფებზე (და ქალებზე - ამის შესახებ იხილეთ ქვემოთ), რადგან ისინი უფრო მეტად 

არიან დამოკიდებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. თუმცა, ეს უარყოფითი 

მხარეების მხოლოდ ერთი ნაწილია, რომელთანაც ეკონომიკურად არახელსაყრელ 

პირობებში მყოფ ჯგუფებს უწვეთ გამკლავება. CABE-მ (2008), იმ ფაქტის 

გათვალიწინებით, რომ ყველაზე ღარიბი ხალხი ყველაზე ნაკლებ უსაფრთხო და 

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრობს (იხილეთ თავი 8), ზოგიერთი მათგანი დააკავშირა 

ბუნებრივი უბედურებების დიდ ალბათობასთან, როგორიცაა წყალდიდობა და 

დაბინძურება. ასეთი ჯგუფების გარიყვა დაწესებულებების 

არახელმისაწვდომობასთან, მოუვლელ პარკებსა და საჯარო სივრცესთან (თუ 

საერთოდ არის მსგავსი რამ), ავარიულ სახლებთანაა დაკავშირებული, ისევე როგორც 

იმ ტერიტორიაზე ცხოვრებასთან, სადაც მაღალია ხმაურის, დაბინძურების, 

პოტენციური ჭრილობების, შეწუხებისა და მძიმე საგზაო მოძრაობის ალბათობა. 

გარდა ამისა, კლიმატური ცვლილებების გამო ასეთი ჯგუფები უფრო ნაკლებად 

შეძლებენ ადაპტირება გაუკეთონ საკუთარ სახლებს ექსტრემალური ამინდის 

პირობებში, როგორიცაა დიდი სიცხეები.  
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CABE-თვის (2008: 6) გამოწვევას წარმოადგენს „...იპოვოს გზა, რომლითაც 

დიზაინი და სამშენებლო გარემოს მენეჯმენტი შეამსუბუქებს, და არა გააუარესებს 

შემოსავლის თანასწორად გადანაწილებას...“ ეს ცოდნა შესაძლოა გასცდეს 

განვითარებასთან დაკავშირებული კონკრეტული გადაწყვეტილებების მოკლევადიან 

შედეგებს, და მოიცვას ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მცდელობის 

გრძელვადიანი სოციალური შედეგები, როგორიცაა უბნის კეთილმოწყობა, პროცესი, 

რომელსაც ზემოთაღნიშნული უწყობს ხელს (იხილეთ თავი 9). 

 

ახალგაზრდების გარიყვა 

საჯარო სივრცე, ან მისი ნაწილი ხშირად ჩაკეტილია სივრცის ყველაზე 

აქტიურად მომხმარებლებისათვის, მათ შორის კი ყველაზე მეტად ღარიბებისთვის, 

უსახლკაროებისა და თინეიჯერებისთვის. შიშის და შესყიდვის უნარის არქონისთვის 

გარიყვის თაობაზე ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ - თინეიჯერები ამ ორივე მიზეზით 

იჩაგრებიან. მათი გარიყვის რისკი კიდევ უფრო მძაფრდება იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ საჯარო სივრცე უფრო და უფრო მეტად გადადის კერძო 

საკუთრებაში, და შორდება საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე იდეოლოგიებს. 

ბრისბეინის სავაჭრო ცენტრებიდან თინეიჯერების გარიყვის თემატიკის კვლევისას  

კრეინმა (2000: 5) აღმოაჩინა, რომ ძირითადად თინეიჯერების გარიყვა ხდება თუ 

ისინი სამზე მეტნი არიან ერთად, აქვთ განსახვავებული გარეგნობა (მაგ. 

ვარცხნილობა); ხდება მათი ფოტოგრაფირება და წერილობითი დოსიეების შედგენა, 

და მათი შესასვლელებიდან და საზოგადო ადგილებიდან განდევნა. მათი განდევნა 

ასევე ხდება მათი გასართობის მიხედვით; როგორც წესი, ასეთ შემთხვევებში 

მიზეზებად სახელდება სკეიტბორდით სრიალი, რაც ზოგს ანტისოციალურ ქცევად 

მიაჩნია, რადგან იქმნება კონფლიქტი სხვა ჯგუფებთან და ზიანდება ქუჩის 

ინფრასტრუქტურა (Johns 2001).  

ასეთი აქტივობების პოზიტიურად დიზაინისა და მართვის ნაცვლად, უფრო 

მიღებული სტრატეგიაა ასეთი შემთხვევების თავმოყრა წინასწარ განზრახულ 

ადგილებში და საზოგადოებრივი სივრციდან მათი განდევნა. თუმცა, როგორც 

მალონი (2002: 165) აღნიშნავს: „კვლევის შედეგად უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ 

სკეიტბორდის ტრამპლინები და ახალგაზრდებისთვის დამახასიათებელი სხვა 

ადგილები ქალაქის ცენტრის მიღმა მდებარე ტერიტორიაზე არც ისეთი კარგია 

ახალგაზრდებისთვის (განსაკუთრებით კი გოგონებისთვის)“. ასეთ ადგილებში 

თინეიჯერები უსაფრთხოების პრობლემას აწყდებიან და გარიყულობის განცდა 

უჩნდებათ, მაშინ როცა ისინი საჯარო სივრცეში ეძიებენ „...სოციალურ ინტეგრაციას, 

უსაფრთხოებასა და მოძრაობის თავისუფლებას“. ეს ყველაფერი გვიჩვენებს საჯარო 

სივრცის მართვის წარუმატებელ ხასიათს, რადგან ვერ სთავაზობს ყველა ჯგუფს 

თანასწორ გარემოს სხვების კეთილდღეობის შეზღუდვის გარეშე. მალონის (2002: 167) 
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მიაჩნია, რომ საჭიროა ამ განსხვავებულობის აღიარება და მიღება. მისი აზრით, 

ქუჩები უნდა წარმოადგენდნენ კოლექტიურ კულტურას სხვადასხვა თემების 

კომპონენტების გაერთიანებით.  

ბოინდერმანი და სხვები (2007: 3) ამტკიცებენ, რომ საჯარო სივრცის სიჯანსაღე 

შესაძლოა განვსაზღვროთ იმით, თუ რა დოზით წარმოადგენს ის საზოგადო წყაროს. 

მათთვის, „...ბავშვები და ახალგაზრდები იტანჯებიან უჩინარობით, სეგრეგაციითა 

და გარიყულობით. მაგალითად, ისინი არიან უჩინარნი ეკონომიკურად 

დომინანტური ქალაქის ცენტრის რეგენერაციის სტრატეგიაში, რომლის 

პრიორიტეტიც კომერციული ინტერესებია;  მათი სეგრეგაცია ხდება სივრციდან, 

მუდმივად, ასაკის მიხედვით - მათ ერეკებიან სპეციალურად შექმნილ სათამაშო 

ტერიტორიებზე და აკონტროლებენ მათ აქტივობებს; და ბოლოს, მათ რიყავენ 

საზოგადოებრივი სივრცეებიდან და ადგილებიდან უფროსების შიშისა და ჩივილის, 

კანონის კონტროლისა და დაშლის ბრძანებების კომბინაციის საშუალებით.“ 

უფრო პატარა ბავშვები - ასევე, ტრადიციულად საჯარო სივრცის 

მნიშვნელოვანი მომხმარებლები - განსაკუთრებით იდევნებიან ამ ტერიტორიიდან. 

ინგლისში, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდასრულების მესამედს ბავშვობაში ქუჩაში, 

საკუთარი სახლების წინ შეეძლოთ თამაში, მათი შვილების მხოლოდ მეხუთედს აქვს 

მსგავსი შესაძლებლობა (Beunderman et al 2007: 1). მიუხედავად იმისა, რომ 

სპეციალური სათამაშო მოედნებს მნიშვნელოვან როლის აქვთ სამშენებლო გარემოში 

პატარა ბავშვებისთვის (იხილეთ თავი 8), ზოგიერთ სპეციალისტს მიაჩნია, რომ 

ბავშვების საჯარო სივრციდან გარიყვის მიზეზი უფროსების მხრიდან ლობირებაა, 

რომლებსაც აღარ სურთ მათმა ბავშვებმა თავისუფლად ითამაშონ საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილებში. კანინგემი და ჯონსი (1999: 12) სვამენ კითხვას: „ოცნებისას 

გავაუმჯობესოთ სათამაშო მოედნების გარემო და უფრო შესაფერისი, მიმზიდველი, 

ლამაზი და ბავშვებისთვის გამომწვევი გავხადოთ ის, ხომ არ გვავიწყდება, რომ 

სათამაშო მოედნების მშენებლობა სცდება მხოლოდ სათამაშო მოედნებს და მოიცავს 

მთელ ქალაქსა და სოფელს? შეუძლია თუ არა პატარა, ადგილობრივი და ზოგადად 

შემოსაზღვრულ სივრცეს, რასაც სათამაშო მოედანი წარმოადგენს, მოახდინოს იმის 

კომპენსირება, რასაც უფრო ფართო გარემო აძლევს ბავშვს?“  

ბავშვების სათამაშო საშუალებები უზომოდ შეზღუდულია, განსაკუთრებით 

კი გოგონების შემთხვევაში, რომლებიც უფრო მეტად იზღუდებიან თავიანთ 

ადგილობრივ სამეზობლოებში. ბავშვების წინააღმდეგ ძალადობის შესახებ 

სენსაციური ამბებისა, და მომუშავე მშობლების შიშის გარდა, რომლებსაც 

პროფესიონალი მზრუნველების დაქირავება უწევთ (იხილეთ გამოსახულება 6.5), 

ზემოთ აღნიშნული შეზღუდვების მიზეზს ასევე წარმოადგენს გაზრდილი საგზაო 

მოძრაობა და ბავშვების ქუჩაში გაშვების შემთხვევაში უსაფრთხოების გარანტიების 
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არქონა. ეს უკანასკნელი აისახება ბავშვების სიკვდილიანობის ზრდის მაჩვენებელში 

უბედური შემთხვევების შედეგად (Cunningham & Jones 1999: 15). მაგალითად, 

ინგლისში ჯანმრთელობის დეპარტამენტის მონაცემებით ბავშვები მხოლოდ 52% 

მიდიოდა ფეხით სკოლაში 2002-2003 წლებში, მაშინ როცა ათი წლის წინ ეს რიცხვი 

61% შეადგენდა (Beunderman et al 2007: 45). ქუჩებში მომატებული მანქანების 

რაოდენობა ზრდის საფრთხის განცდას და ამცირებს ბავშვების შესაძლებლობებს 

ისწავლონ სხვებთან ურთიერთობა სოციალურ-კულტურულ საჯარო სფეროში.  

ამ ტენდენციებს მივყავართ წინასწარგანსაზღვრულ „უსაფრთხო“ სათამაშო 

მოედნებამდე, და უფრო მეტიც, პრივატიზებულ სათამაშო მოედნებამდე, შენობების 

შიგნით მდებარე ხელოვნურ სტადიონებამდე, სათამაშო ზონებამდე სავაჭრო 

ცენტრებში და ოჯახურ რესტორნებსა თუ ლუდხანებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ 

კვლევების თანახმად ეს ახალი ბაზარი არ ამცირებს საჯარო სათამაშო მოედნების 

გამოყენების დონეს, არსებობს ეჭვი იმისა, რომ კომერციალიზაციის ტენდენციები 

გარიყავს იმ ოჯახების შვილებს, რომლებსა ფინანსური პრობლემები აქვთ 

(McKendrick et al 1999: 56). ამის შედეგად, ასეთი ბავშვები იტანჯებიან ორმაგი 

გარიყულობით: პირველი, ცხოვრობენ არასახარბიელო და პოტენციურად საშიშ 

სამეზობლოებში (მაგ. მთავარი მაგისტრალების მახლობლად), და მეორე, ხდება მათი 

გარიყვა ახალი კერძო სივრცეებიდან.  

ახალგაზრდა მოზრდილების აქტივობები პრობლემის ნაწილად აღიქმება; მათ 

აკრიტიკებენ სხვების გარიყვის გამო ქალაქის ცენტრების კოლონიზაციის ფონზე. 

რობერტსი და ტერნერი (2005) ამტკიცებენ, რომ მაგალითად, მზარდ აქცენტს ღამის 

ეკონომიკასა და 24 საათიანი ქუჩის პოლიტიკაზე მოაქვს ქცევის ისეთი ფორმები, 

რომლებიც მოძალადეებისთვისაც კი მიუღებელი იქნებოდა მათ სამეზობლოებში 

რომ მომხდარიყო. ასეთ ადგილებში კონფლიქტი შეიძლება წარმოიშვას 

ადგილობრივ მოსახლეობასა და ადგილობრივი ბიზნესის მეპატრონეებს შორის, 

რომლებიც  ღამის ეკონომიკას ემსახურებიან/ დასვენებისა და გართობისთვის 

გამიზნული ადგილები, როგორიცაა ლონდონის სოჰო, სწორედ ამ ტიპის გარემოს 

მიეკუთვნება. 

დიდ ბრიტანეთში 24 საათიანი ქალაქისა და ღამის ეკონომიკის ცნება მთავარ 

კომპონენტად იქცა ქალაქების რეგენერაციის საქმეში 1990-იან წლებში. ლიქიორის 

ლიცენზიისა და სასმელი ინდუსტრიის დერეგულაციამ ხელი შეუწყო ისეთი 

ურბანული ცენტრების ჩამოყალიბებას, რასაც „ახალგაზრდულ თავშესაყარს“ 

უწოდებენ (Chatterton & Hollands 2002). ეს ადგილები უგულვებელყოფილი არაა, 

თუმცა მათ ძირითად კლიენტებს მაღალი შემოსავლის  მქონე ახალგაზრდები 

წარმოადგნენ (Worpole 1999), რის შედეგადაც ხდება სხვა მომხმარებლების განდევნა. 

რობერტსისა და ტერნერის (2005: 190) აზრით, საჭიროა უფრო მეტად აქტიური 

მენეჯმენტი და მეტად რთული დაგეგმარების კონტროლი. მათი მტკიცებით, 

სათანადო კონტროლის დოზის გარეშე, იდეალური ევროპული „კონტინენტური 
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ატმოსფერო“, რომელსაც ასე ეთაყვანებიან 24 საათიანი ქალაქი მოყვარულები, ვერ 

მიიღწევა. ცხადია, რომ სამშენებლო გარემოს ახალგაზრდა მომხმარებლების 

დაღალატება ისევე მარტივია, როგორც ბავშვების, თინეიჯერებისა და მოზარდების - 

და ეს მოხდება მათთვის კრიტიკულ მომენტში, როდესაც სწავლობენ ჯანმრთელ და 

შესაფერის სოციალურ ქცევას.  

 

გამოსახულება 6.5 რისკისა და ვალდებულებების შეზღუდვები 

რისკი და დავის თანამდევი შიში  გვკარნახობს თუ როგორი უნდა იყოს 

საზოგადოებრივი სივრცე. ამჟამად, ჯანსაღი და უსაფრთხო რეგულაციები და 

უსაფრთხოების შემოწმება წარმოადგენს აუცილებელ პირობას საჯარო 

მოხელეთათვის დაიცვან თავი, რათა არ უჩივლოს ვინმემ, ვინც საზოგადოებრივ 

ადგილას მიიღო სხეულის დაზიანება. საბოლოო ჯამში, ეს არის ბლაგვი 

ინსტრუმენტი, რომლის განხორცილებაც ხდება ტექნოკრატი ხერხებით უცოდინარი 

ურბანული დიზაინერების მიერ (იხილეთ თავი 1). ამის შედეგად კი ვიღებთ 

ინოვაციების პოტენციურ შეზღუდვებს, რომლებსაც სტანდარტულ დიზაინამდე და 

ნაკლებ საინტერსო ადგილამდე მივყავართ. 

ასევე, არსებობს შიში ეგრეთ წოდებული „საკომპენსაციო კულტურის“ მიმართ, 

რომლის გამოც საჯარო მოხელეები ეძებენ ისეთ დიზაინს, რომელიც შეამცირებს 

რისკებს საჯარო სივრცეში და საშუალებას მისცემს მათ მართონ საკუთარი 

ვალდებულებები უბედური შემთხვევის ან სხვა საფრთხის შემცველი მოვლენის 

შემთხვევაში (Beck 1992). დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევის (CABE 2007) 

თანახმად, კომპენსაციის კულტურა გადამეტებულია, და საჩივრების რაოდენობა 

დაზიანების მიღების შემთხვევაში, კლებულობს. გარდა ამისა, ასეთი საჩივრების 

უმეტესობა კონცენტრირებულია უკმარისობის აღმოფხვრაზე და არა დიზაინის 

ნაკლზე. კვლევამ აჩვენა, რომ მიუხედავად ზოგიერთი პროფესიონალის აღქმისა, რომ 

საზოგადოებრივი სივრცე უფრო მეტად პიროვნულ უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებულ რისკებზე კონცენტრირდება (მაგ. ჯიბგირობა), ვიდრე სხვა ტიპის 

მოვლენებზე, რომლის გათვალისწინებაც შეუძლებელია, რადგან თითქმის 

წარმოუდგენელია გაითვალისწინო, როგორ მოიქცევა ადამიანი სივრცეში.  

შესაბამისად, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია რისკების შესაძლებლობად აღქმა, 

რომლის მართვაც (და არა აღმოფხვრა) შეიძლება კრეატიულად. ეს მოიცავს 

განსხვავებას მცირედ და მნიშვნელოვან უბედურებებს შორის, უსაფრთხოების 

თამაშის თავიდან აცილებას, და იმ გადაწყვეტილებებზე უარის თქმას, რომელიც 

სინამდვილეში შედეგის მომტანი არაა, და მხოლოდ სხვის დასანახად მიიღება. რისკი 

სამშენებლო გარემოს უდრეკი ელემენტია და ადამიანებს, ბავშვებსაც კი, შეუძლიათ 
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მისი გაგება და მასთან ურთიერთობა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნათელია 

შედეგი, როგორიცაა კარგად მოწყობილი, ცოცხალი საჯარო სივრცის არსებობა.  

წინაღობებს მიღმა (ფოტო: მეტიუ კარმონა) 

 

კულტურული განსხვავება და საჯარო სივრცე 

ახალგაზრდული კულტურისა და ქუჩის ცხოვრების შესწავლის შემდეგ 

მალონი (2002:167) გვთავაზობს მულტიკულტურალიზმის ჩანაცვლებას, რომელიც 

განსხვავებულობას აკავშირებს ყალბ თანასწორობასთან რადიკალური 

შეხედულებით ახალგაზრდული კულტურის მიმართ - კულტურულ სხვაობად უნდა 

მივესალმებოდეთ და არა ვავიწროვებდეთ. ვინაიდან საზოგადოება უფრო და უფრო 

ეთნიკურად მრავალფეროვანი ხდება, სხვადასხვა კულტურის ცნებები, რომლებიც 

საჯარო სივრცის ერთ ქვაბში იხარშება, შეიძლება განვავრცოთ ამ ჯგუფების მიერ 

საჯარო სივრცის გამოყენებამდე. აქ ჩნდება კითხვა რამდენად ადეკვატურად 

აღიქმება ეს განსხვავებულობა ურბანული დიზაინის პროცესში. 

საზოგადოების დანარჩენ ნაწილთან ერთად ეთნიკური უმცირესობები 

ინდივიდების სხვადსხვა ჯგუფებისგან შედგება, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული 

მისწრაფებები, სოციალური ადგილი, კავშირები ადგილობრივებთან. გარდა ამისა, 

ბევრ კოსმოპოლიტურ ქალაქში უმცირესობათა  ბევრი (ხშირად ძალიან 

განსხვავებული) ჯგუფი წარმოადგენს არამკვიდრ მოსახლეობას. შესაბამისად, 

რთულია განაზოგადო ერთი ჯგუფის პერსპექტივები ურბანულ დიზაინში, 

განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევის გათვალისწინებით, რომ კვლევის თანახმად 

პერსპექტივები განსხვავდება უფრო იმის მიხედვით თუ სად გაიზარდა ადამიანი, 

ვიდრე ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით. როგორ წესი, ადამიანები 

უპირატესობას ანიჭებენ იმ გარემოს, რომელსაც ბავშვობაში იყვნენ მიჩვეულნი; 

მეორე თაობის იმიგრანტებს მკვიდრი მოსახლეობის მსგავსი მისწრაფებები აქვთ 

(Rishbeth 2001: 354).  

მაგალითად, აღმოსავლეთ ლონდონის საჯარო სივრცის ანალიზისას დაინსმა 

და კატელმა (2006) აღმოაჩინეს, რომ კონკრეტულ ადგილებს მნიშვნელოვანი როლი 

ჰქონდათ პირველი თაობის აზიელების ეთნიკური ქსელების შენარჩუნებაში, მაშინ 

როცა მეორე ან მესამე თაობის აზიელებისთვის ამ ადგილებს აღარ ჰქონდათ 

მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვა. ასე რომ, თუ ურბანულმა დიზაინმა 

ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნებს შესაბამისად უნდა უპასუხოს, 

აუცილებელია გვესმოდეს სხვაობა უმცირესობების შეხედულებებსა და 

პერსპექტივებს შორის (იხილეთ თავი 12). იგივე ითქმის უმრავლესობაზეც - თუმცა, 

რელიგიური თუ კულტურული მიზეზების გამო, განსაკუთრებით რთულია 

ზოგიერთი უმცირესობათა ჯგუფის ჩართვა ამ პროცესებში.  
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ანალიზი გვიჩვენებს, რომ სხვადსხვა ჯგუფები განსხვავებულად მოიხმარენ 

ურბანულ სივრცეს. ლოს ანჯელესში საჯარო პარკებზე დაკვირვებისას, ლუკაიტუ-

სიდერიმ (1995) აღმოაჩინა, რომ ლათინო-ამერიკელები პარკებს პირველ რიგში 

სოციალური შეხვედრების ადგილად აღიქვამდნენ, რაც საკვების გაზიარებას 

მოიცავდა; აფრო-ამერიკელები უფრო მეტად სპორტული აქტივობებისთვის 

იყენებდნენ პარკებს. ჩინელები უფრო იშვიათად დადიოდნენ პარკებში, თუ არ 

ჩავთვლით ხანში შესულ მოსახლეობას, რომლებიც ტაი ჩის ვარჯიშებში 

მონაწილეობდნენ. თეთრკანიანები პარკებში მხოლოდ ერთ მიზნით დადიოდნენ: 

სასეირნოდ ან სარბენად. მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ესთეტიური 

მხარე იყო. მიუხედავად ამისა, დაინსი და კატელი (2006) ასკვნიან, რომ ურბანული 

საჯარო სივრცე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ინტერ-ეთნიკური ურთიერთობებისა 

და სოციალური შეხვედრებისთვის, შესაბამისად, ხელს უწყობს ტოლერანტობას. 

კონკრეტული ადგილები განსხვავებულ ადამიანებს აღრევის საშუალებას აძლევს: 

 სამეზობლოები და ნახევრად შინაურული გარემო, როგორიცაა ეზო, 

სკოლის ლობი და საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ქუჩები 

სხვადსხვა ეთნიკური ჯგუფების შეხვედრის პირველი ადგილია. 

 სამეზობლოებში მდებარე პარკები, სადაც ახალგაზრდები 

ურთიერთობენ ერთმანეთთან. 

 ადგილობრივი ბაზრები ისეთი ჯგუფების შეხვედრის ადგილია, 

რომლებიც სხვაგან ერთმანეთს ვერასდროს შეხვდებოდნენ. 

კითხვაზე რამდენად შესაძლებელია დიდ ქალაქებში არსებული გარემო უფრო 

ინკლუზიური იყოს მულტი-კულტურული საზოგადოებისთვის, რიშბეტს (2001: 356-

2) აქვს განსხვავებული პასუხები, რომლებიც ემყარება „სიმბოლურ მინიშნებას“, 

„ემპირიულ მინიშნებას“ და „შესაძლებლობის უზრუნველყოფა“. 

 სიმბოლური მინიშნება მოიცავს საჯარო სივრცის იმ ელემენტების ჩართვას, 

რომლებიც სხვა კულტურის სიმბოლოებს (ხშირად მარტივს) წარმოადგენს. 

მაგალითად, ჩაინათაუნების უმეტესობა სტერეოტიპული ვიზუალური 

ეფექტებითაა გაფორმებული, რომლებიც საკმაოდ გაზვიადებული და 

იდეალიზებულია, რათა მომხმარებლებს ჩინური კულტურის შეგრძნება 

გაუჩინონ (სურათი 6.15). თუმცა, იმის გამო, რომ საკმაოდ ცოტაა ნაფიქრი 

ადგილობრივი გარემოსა და იმპორტული ელემენტების ურთიერთობების 

განვითარებაზე, როგორც წესი, ეს უკანასკნელი ხშირად „უცხოს“ 

კარიკატურულ სახეს იღებს.  

 ემპირიული მინიშნება არ ემყარება ვიზუალურ ეფექტებს. ამის ნაცვლად 

მისი მიზანია ისეთი ერთიანი გარემოს შექმნა, რომელიც ასახავს 
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სხვადასხვა კულტურების მომხმარებლების გამოცდილებას. ამის 

მარტივად მიღწევა შესაძლებელია ბუნებრივ ლანდშაფტში, როგორიცაა 

საზოგადოებრივი პარკები, სადაც ეგზოტიკური ნარგავების საშუალებით 

ხდება უცხო ლანდშაფტების შესახებ მოგონებების აღძვრა - თუმცა ამ 

ყველაფრის განსახიერება ასევე შესაძლებელია ქსოვილების, ურბანული 

ქუჩების საშუალებითაც (Rishbeth 2001: 359). თუმცა, ორივე ზემოთ 

აღნიშნული მიდგომა შეიცავს გარკვეულ საფრთხეს, რომ ერთი კულტურის 

ვიზუალური მანიფესტაცია ემსახურება გაუცხოვებას, ისევე როგორც 

მიმღებლობას, როდესაც, მაგალითად დიდი ხნის მაცხოვრებლები მსგავს 

ინტერვენციას აღიქვამენ, როგორც არა საკუთარის, არამდე 

ახალმოსულების კულტურის რეპრეზენტაციად (Rishbeth 2001: 357). 

ყოველივე ეს აღძრავს კითხვას, თუ ვინ წყვეტს რა არის მისაღები და რა 

არის უცხო სხვადასხვა სამშენებლო გარემოში, რამდენად ემსახურება 

სხვადსხვა გემოვნებასა და მგრძნობელობას, და რამდენად დემოკრატიული 

უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები. 

 შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ასევე არ ეფუძნება ვიზუალურ ეფექტებს. 

იგი ცდილობს გაიაზროს თუ როგორ იყენებენ სხვადსხვა კულტურები 

გარემოს, და გვთავაზობს ამისთვის შესაფერის შესაძლებლობებს. 

მაგალითად, რიშბეტი (2001: 361) აღნიშნავს ზოგიერთი კულტურის 

დამახასიათებელ ტრადიციას თავად მოიყვანონ საკვები, ხოლო ფინანსური 

შესაძლებლობები საშუალებას აძლევს მათ გააგრძელონ მათი 

კულტურისთვის მნიშვნელოვანი ქცევა, რომელიც შეესაბამება 

ადგილობრივ ვიზუალურ მგრძნობელობას. ამასთანავე, შესაფერისი 

სოციალური, სპორტული, საცხოვრებელი და სხვა სახის უზრუნველყოფა 

შეეფერება უმცირესობების მოთხოვნილებებს და გავლენას არ ახდენს 

სხვების კეთილდღეობაზე. ასეთი ზომები ინკლუზიურია, რადგან ის არ 

განასხვავებს მომხმარებლებს და არ გამოჰყოფს სპეციფიურ სივრცეს 

უმცირესობებისთვის. 

ასეთი დიზაინი შეთავსებადია მენეჯმენტთან, რაც აქტიურად უწევს 

პროპაგანდას სივრცის გაზიარებას, მაგალითად ღონისძიებებისა და ფესტივალების 

მოწყობით, რომლებიც ადგილების კულტურულ განსხვავებებს უსვამს ხაზს, ან 

მოვლენების კონტროლით, რომლებიც სენსიტიურია კულტურული ნორმებისა და 

გამოცდილებისადმი, და გარკვეულია არსებული ეთნიკური დაძაბულობის 

საკითხებში.  ლოუნსბრუ და ბოინდერმანი (2007) ამტკიცებენ, რომ საჯარო სივრცეს 

გადამწყვეტი როლი აქვს პრაქტიკული გადაწყვეტილებებისთვის, რაც ზრდის 

საზოგადოებრიობისა და ერთიანობის გრძნობას ეთნიკურ ჯგუფებს შორის, რაც სხვა 

შემთხვევაში გაყოფილი იქნებოდა „სხვების“ იგნორირების ხარჯზე. მათთვის „... ეს 

ეხება ერთად თავმოყრას, და უფრო კონკრეტულად, საქმის ერთად კეთებას“ 
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(Lownsbrough & Beundermann 2007: 3). მათი აზრით, სივრცე, რომელიც შეიძლება 

დავახასიათოთ, როგორც „საჯარო და არა სამოქალაქო“  უფრო მეტია 

უმცირესობებისთვის, ვიდრე დანარჩენებისთვის, რადგან უმცირესობებს უფრო 

მეტად ახასიათებთ უცხოობისა, მტრული განწყობის და დისკრიმინაციის შიში 

(Lownsbrough & Beundermann 2007: 14). მართლაც, აღნიშნულ ავტორებს მოჰყავთ 

მაგალითები, როდესაც ცუდი ფიზიკური გარემო ძალადობრივი რასისტული 

თავდასხმების დამახასიათებელი ფაქტორია. შემავიწროვებელი უსაფრთხოების 

ღონისძიებების გატარების ნაცვლად მათი კვლევა ამ პრობლემიდან გამოსავალს 

გვთავაზობს: 

 ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების საზრუნავის გაგება და პატარ-

პატარა ნაბიჯებით ურთიერთობის წახალისება. მაგალითად, სკოლის 

შესასვლელებში ან ავტობუსის გაჩერებაზე არსებული მდგომარეობის 

გამოსწორება, ან ადგილობრივი ბაზრის მუშაობის დროის მორგება 

მომხმარებლების მოთხოვნილებებზე. 

 „სანდო“ ადგილების შექმნა, სადაც ხალხი თავს დაცულად იგრძნობს და 

ახალი ნაცნობობის შესაძლებლობა მიეცემა; მაგალითად, ადგილები, სადაც 

აღკვეთილია დანაშაულისა და ვანდალიზმის ნიშნები. 

 პოზიტიური ურთიერთობის წახალისება საჯაროობის გარეშე; ამისთვის კი, 

სამშენებლო გარემოსა და აქტივობების გამოყენება, როგორც ბარიერების 

მოხსნის საშუალება.  

 ადგილების ინოვაციურად გამოყენების ხელშეწყობა, რაც შეცვლის 

ადამიანებს შორის ურთიერთობას იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოების 

მიერ დაკავებული სივრცე სცდება ქალაქის საჯარო სივრცის ფორმალურ 

ხასიათს.  

 

გენდერული პერსპექტივა 

ალბათ, ლიტერატურის დიდი ნაწილი ეხება გარემოს დიზაინის მიერ, ნებსით 

თუ უნებლიეთ, ქალების უგულვებელყოფას (Day 1999). ეს ლიტერატურა იწყება 

თავიდანვე არსებითად დისკრიმინაციული ცნების კრიტიკით, რომლის თანახმადაც 

ქალის ნამდვილი ადგილი სახლშია, და სრულდება ქალაქის სფეროების 

მასკულინურ ცენტრად და ფემინურ გარეუბნად განაწილებით (Saegert 1980). 

სანდერკოკისა და ფორსაიტის (1992: 53) თანახმად, ეს ყველაფერი აერთიანებს მეოცე 

საუკუნის დომინანტური მეტროპოლიტური სივრცის ფორმებს, და ამყარებს 

ფემინისტურ პოლიტიკურ ბრძოლას, რომელიც ნელ-ნელა სამშენებლო გარემოს 
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ყველა სფეროს მოედო და რომელიც მხარს უჭერს ქალის აღქმას სრულფასოვან 

აქტორად ქალაქის საჯარო ცხოვრებაში.  

ქალები მოსახლეობის ნახევარზე მეტს შეადგენენ, და კაცების მსგავსად, 

წარმოადგენენ უსაზღვროდ მრავალფეროვან ჯგუფს; მათი განზოგადება რთულია. 

მიუხედავად ამისა, ქავანა (1998: 169-71) ამტკიცებდა, რომ ქალებს ხშირად 

კაცებისაგან ძალიან განსხვავებული ცხოვრების სტილი და ქცევის მოდელები აქვთ, 

რაც დაკავშირებულია შრომის სფეროების ტრადიციულ გადანაწილებასთან და 

ქალების უფრო მეტ პასუხისმგებლობასთან აღზარდონ შვილები, მოუარონ მოხუცებს 

და დაკავდნენ სახლის საქმით. ამის შედეგად, კაცებისგან განსხვავებით, ბევრი ქალი 

დროის უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებს; ისინი ქალაქს ნაკლებად უვლიან გარსს და 

ძირითად ქალაქის ცენტრში დადიან (მაგალითად, დაჰყავთ ბავშვები სკოლაში); 

როგორც წესი, მათ ნაკლებად ჰყავთ მანქანები. ასევე, ქალები ნაკლებად არიან 

წარმოდგენილნი სამშენებლო გარემოს პროფესიებში, რაც ხელს უწყობს იმ ფაქტს, 

რომ ქალების მოთხოვნილებების გათვალისწინება ნაკლებად ხდება დიზაინის 

დაგეგმარებისას. ამის შედეგად,  

„...ქალები ხშირად განიცდიან უხერხულობას და წინაღობებს არსებულ 

გარემოში. მათ თავს ახვევენ არაადეკვატურ გადაწყვეტილებებს, და ხშირად ხდება 

რომ პროფესიონალებს არ ესმით თუ როგორ იყენებენ ისინი სივრცეს.“ (Cavanagh 

1998: 169-1). 

გრიდი (2003) ამ გენდერულ სიბრმავეს აღწერს დიდ ბრიტანეთში 

საზოგადოებრივი ტუალეტების მაგალითზე. ის ამტკიცებს, რომ დიდი ბრიტანეთი 

არასწორად არის უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი ტუალეტები, რაც საჯარო 

გარემოს ნაკლებ კომფორტულს და ჯანმრთელს ხდის. ხშირად, ამ პრობლემებს 

ამწვავებს ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ხარჯების შემცირება, ხოლო 

სტანდარტების ნაკლებობა გავლენას ახდენს მოხუცებსა და ქალებზე, რომლებსაც 

ბიოლოგიური მიზეზებით უფრო ხშირად და ხანგრძლივად უწევთ ტუალეტების 

გამოყენება; ამასთან ერთად, საშუალოდ კაცების მოთხოვნილებები ნახევარჯერ 

უფრო მეტად კმაყოფილდება, ვიდრე ქალებისა. გრიდი გვთავაზობს, რომ: 

„მაშინ როცა მომხმარებელთა ნახევარზე მეტი ქალია, პოლიტიკის 

შემმუშავებელთა და მიმწოდებელთა ნახევარზე მეტი მამაკაცია. ქალებისთვის 

განკუთვნილი ტუალეტების მხარდამჭერების მიხედვით, ეს მათ [კაცებს] თავშიც არ 

მოსდით, ეს მათთვის მნიშვნელოვანი არაა, და არ წარმოადგენს პრობლემას“ (Greed 

2003: 6). 

ქათბერტი (2006: 137-8) ამტკიცებდა, რომ „ქალაქის მთლიანი სტრუქტურა 

ეფუძნება პატრიარქალურ კაპიტალიზმს: მიწათსარგებლობის ზონები ფორმის 

ადგილმდებარეობისა და საცხოვრებელი ტერიტორიის ტიპების ჩათვლით, 

სატრანსპორტო ქსელები, ღია საჯარო სივრცე, ურთიერთობა სამსახურსა და სახლს 
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შორის - ყველაფერი ეს წარმოადგენს მამაკაცური მოლოდინებისა და 

ღირებულებების შედეგს...“ 

თუმცა, დღესდღეობით, ადამიანები შესაძლოა აღარ იყენებდნენ სივრცეს 

იგივე პირობებისა და შეზღუდვების მიხედვით, ქათბერტისთვის საცხოვრებელი 

სახლის ადგილმდებარეობა და სივრცის გადანაწილება გენდერული საზოგადოების 

გამოხატულებას წარმოადგენს, რომელშიც ქალებისა და კაცების მიერ სივრცის აღქმა 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მისი აზრით, პირველ რიგში ეს ეხება დასავლურ 

კაპიტალისტურ საზოგადოებებში საშინაო სფეროდან ეკონომიკურ წარმოებასთან 

დაკავშირებული აქტივობების გაცხრილვას, და შესაბამისად, წარმოებისა და 

მოხმარებისთვის/რეპროდუქციისთვის სხვადასხვა გარემოს შექმნას. მეორეს მხრივ, 

ამას მივყავართ ზემოთ აღნიშნულის შედეგად მიღებული სივრცის (განსაკუთრებით 

ნაკლებად მჭიდრო გარეუბნის სივრცის) ფემინისტურ კრიტიკამდე, რომელიც 

[სივრცე] სხვათა შორის, ქალებს არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს, რადგან 

რიყავს მათ სოციალური ქსელებისა და ცენტრალური ტერიტორიებზე არსებული 

დაწესებულებებიდან.  

ამ კრიტიკას ემპირიული მტკიცებულებები ამყარებს. მაგალითად, უიტსმენი 

(2007) გვიჩვენებს, თუ როგორ ახდენს ვიქტიმიზაციის შიში, განსაკუთრებით ღამით, 

არასწორ გავლენას ქალებზე; მაკგაკინმა და მიურაკამიმ (1999) წარმოაჩინეს, რომ 

კაცებთან შედარებით ქალები გაცილებით უფრო რთულ გზას ირჩევენ საბავშვო 

ბაღებში, სკოლებში, სამსახურსა და მაღაზიებში სიარულისას. გრიდის (2007) 

მიხედვით, დიდ ბრიტანეთში ქალების მხოლოდ 35% ჰყავს მანქანა დღის 

განმავლობაში, ხოლო ავტობუსის მგზავრთა 75% ქალია. 

რა თქმა უნდა, ყველა ქალი არ ცხოვრობს გარეუბანში, და მსგავსი კრიტიკას 

კონტრ-კრიტიკა მოსდევს, რაც გულისხმობს თეთრკანიანი საშუალო კლასის 

ჰეტეროსექსუალი ქალების ცხოვრებაზე არასათანადო დოზით კონცენტრაციას, და 

სხვა ჯგუფების პრობლემებისა და საჭიროებების უგულვებელყოფას. ამ 

თვალსაზრისით ქავანა (1998: 172-7) გვთავაზობს მითითებების სერიას ქალებზე 

უფრო მეტაც კონცენტრირებული გარემოს შესაქმნელად. მისთვის კარგი 

საცხოვრებელი გარემო უნდა ქმნიდეს შესაფერის საშუალებებს სახლებს შიგნით (მაგ. 

ოჯახური აქტივობებისთვის სათანადო სახლის შიდა სტანდარტები, როგორიცაა 

სასადილო ადგილი მთელი ოჯახისთვის. აღნიშნული სტანდარტების მორგება 

შესაძლებელი უნდა იყოს ოჯახის ზრდის ან გარემოებების ცვლილების შემთხვევაში) 

და გარეთ, რაც მოიცავს საჯარო ტრანსპორტს, სკოლებს, ჯანმრთელობისა და 

გასართობ საშუალებებს, მაღაზიებსა და ადგილობრივი დასაქმების შესაძლებლობებს 

- ეს უკანასკნელი საშუალებას აძლევს ქალებს სათანადოდ მართონ მათი, როგორც 

ოჯახზე მზრუნველებისა და შემომტანების, ურთიერთგადაკვეთადი ცხოვრება. 
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აგრეთვე ქალაქის ცენტრებში ქალებს სურთ: კარგი და მოსახერხებელი საჯარო 

მომსახურება, არა მხოლოდ სოციალიზაციისთვის; ტერიტორიები ბოლისა და 

საცობების გარეშე; და კარგად განათებული ადგილები, სადაც არ შემცირებულია 

საფრთხის შეგრძნება. საერთო ჯამში, მათ სურთ კარგი ურბანული დიზაინის 

შედეგები, რომლებიც ამ წიგნის სხვა თავებშია განხილული.  

თუმცა, სხვები უფრო რადიკალურ ქმედებებს მოითხოვენ კერძო და საჯარო 

სივრცეებს შორის ტრადიციულ განსხვავებებზე საუბრისას, რაც მათი თქმით, 

ფიზიკურ კვალს ტოვებს სექსუალურ უთანასწორობაზე. მაგალითად, ჰეიდენი (1980: 

266) ამტკიცებს, რომ „სახლის, სამეზობლოსა და ქალაქის რამდენიმე პარადიგმის“ 

გათვალისწინებაა საჭირო თუ გვინდა არასექსისტური ქალაქის აშენება, რომელიც 

„...მხარს დაუჭერს და არ შეზღუდავს დასაქმებული ქალებისა და მათი ოჯახების 

აქტივობებს.“ ჰედენისთვის ეს საჭიროებები იყოფა სახლებისა და სამუშაო 

ადგილების სივრცითი დაყოფის მიხედვით, რაც უკვე ნორმას წარმოადგენს 

დასავლეთის ქალაქებში. მაგალითად, ეს ეხება ოჯახებს, რომლებიც იზიარებენ 

შინაურულ ტვირთს ბავშვის მოვლის ჩათვლით ქალების ემანსიპაციის გზით. 

აღნიშნული ფიზიკური მანიფესტაციაა კერძო სახლების ისეთი კომუნალური 

სივრცეების გარშემო შემოკრებით, როგორიცაა საბავშვო ბაღები, სამრეცხაოები, 

კომუნალური სამზარეულოები, საზიარო მანქანები, ა.შ. სხვადასხვა მიზეზებით 

(ძირითადად სოციალური ინტერაქციისა და გარემოს მდგრადობის გამო) ეს მოდელი 

ასახავს თემურ სტრუქტურებს, რაც უფრო პოპულარული გახდა 1960-იანი 

წლებიდან, და ზოგიერთის აზრით, უფრო სამართლიანი ცხოვრების წესია (Williams 

2005). 

ქათბერტის (2006: 139) აზრით, იმ პროფესიონალებისთვის, რომლებიც მხარს 

უჭერენ ქალებისთვის უფრო თანასწორი გარემოს შექმნას, საუკეთესო გამოსავალია 

იმის გააზრება თუ როგორ ხდებოდა გადაწყვეტილებების მიღება 

(უფლებამოსილებით ან უმოქმედობით) წარსულში, რაც ქმნიდა გენდერულ გარემოს. 

ამ კუთხით მომავალში დიზაინთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას 

გათვალისწინებული იქნება გენდერული საკითხები, რადგან „...შესაძლოა 

არსებობდეს გენდერული სხვაობის ასპექტები, რომელიც სრულიად 

კონსტრუქციული და ითვალისწინებს ნებისმიერ სქესის ინდივიდების მოთხოვნებს“ 

(Cuthbert 2006: 139). თუმცა, ის რაც კარგია ქალებისთვის, ასევე კარგია კაცებისთვის, 

ვინაიდან გენდერული როლები (დასავლეთში მაინც) ნაკლებ გაწერილია წინასწარ 

ვიდრე ეს უახლოეს წარსულში იყო. ამასთანავე, უფრო მრავალფეროვანი 

საზოგადოების მომსახურებით, ურბანული დიზაინი, რომელიც ეხმაურება 

სხვადასხვა ჯგუფებს, ახალგაზრდებს, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 

პირებსა და მოხუცებს, ასევე კარგი იქნება დანარჩენი საზოგადოებისთვის - ეს უკვე 

ინკლუზიური დიზაინის მიზანია.  
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ინკლუზიური დიზაინი 

დიზაინის დამყოფი მოდელებიდან ინკლუზიურ მოდელზე გადასვლა 

მოითხოვს იმ პირების აზროვნების ცვლილებას, რომლებიც პასუხს აგებენ 

სამშენებლო გარემოს დიზაინსა და მენეჯმენტზე. კიტსი და კლარქსონი (2004: 1) 

ამტკიცებენ, რომ მნიშვნელობა არა აქვს თუ რა არის პროდუქტი, ინკლუზიური 

დიზაინი არ არის ნიშე, და არ ეხმაურება „სპეციალურ საჭიროებებს“. ამის ნაცვლად, 

მისი მიზანია უზრუნველყოს, რომ დიზაინს ჰქონდეს გაცილებით მეტი ღირებულება 

მომხმარებელთა უფრო ფართო ჯგუფებისთვის: „... ის შესაძლოა ამოვარდნილი იყო 

მთავარი დიზაინიდან, და დიზაინის პროცესის ბოლოს გაეცეს პასუხი... ის უნდა 

იყოს ძირითადი აქტივობა, რომელიც ისევე მჭიდროდ იქნება ინტეგრირებული 

დიზაინის პროცესში, როგორც ხარისხი.“ 

 კიტსს და კლარქსონს მოჰყავთ მრავალი არგუმენტი ინკლუზიური დიზაინის 

მხარდასაჭერად (Keates & Clarkson 2004: 19-32). ეს არგუმენტები მორგებულია 

სამშენებლო გარემოზე: 

 სოციალური არგუმენტი - მოიცავს ბევრი საზოგადოებისთვის საჭირო 

ცვლილებებს. მაგალითად, დასავლეთ ევროპა, სადაც მოსახლეობა 

ბერდება, ხოლო განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ხალხი სრულად 

ინტეგრირებულია საზოგადოებაში და სრულფასოვანი და აქტიური 

ცხოვრებით ცხოვრობს; სადაც ასეთი ცხოვრებისთვის საჭირო ტექნოლოგია 

უფრო და უფრო კომპლექსური ხდება (მაგ. ადგილობრივი ბანკები 

ჩაანაცვლა ბანკომატებმა, ხოლო სატელეფონო ჯიხურები - მობილურმა 

ტელეფონებმა). 

 სოციოლოგიური არგუმენტი - მოდის იმ მოსახლეობიდან, რომელიც უფრო 

მომთხოვნია და ნაკლებ მიმღებლური ქვენა-სტანდარტების მიმართ: 

მაგალითად, არასათანადო ინვესტიციები პარკებში და ცუდად მოვლილი 

საჯარო სივრცე.  

 ეგოისტური არგუმენტი - ადამიანების უმეტესობა (დიზაინერების 

ჩათვლით) თავიანთი ცხოვრების რაღაც მომენტში აუცილებლად განიცდის 

საკუთარი ფუნქციის შემცირებას. 

 იურიდიული არგუმენტი - მსოფლიოში არსებული სხვადასხვა 

ხელისუფლება აკმაყოფილებს ამ ეთიკურ არგუმენტებს ამყარებენ რა 

მარეგულირებელ რეჟიმებს გამრიყავი ტრადიციების ამოსაფხვრელად. ამ 

ტიპის კანონმდებლობა უფრო ხშირად ვითარდება შენობების დიზაინთან 

მიმართებაში (მაგალითად, ბრიტანეთის სამშენებლო რეგულაციების მეორე 

ნაწილი), და ნაკლებად საზოგადოებრივი სივრცის შემთხვევაში.  
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 ფინანსური არგუმენტი - სამშენებლო გარემოს დიზაინის შემუშავებას 

დიდი გავლენა აქვს მომხმარებლებისა და დაქირავებული მუშაკების 

არსებობაზე, რომელთანაც კომპანიებს აქვთ წვდომა. საჯარო 

სექტორისთვის, ინკლუზიური სამშენებლო გარემო შეამცირებს 

დანახარჯებს საჭიროებებზე რათა განსაკუთრებული ყურადღება 

გაამახვილოს სხვა მხრივ გარიყულ ჯგუფებზე.  

 კარგი დიზაინის არგუმენტი - ინკლუზიური დიზაინი ბუნებით 

მომხმარებელზეა ორიენტირებული, რაც წარმოადგენს კარგი ურბანული 

დიზაინის სიმბოლოს.  

ინკლუზიური დიზაინის მისაღწევად, როგორც წესი გათვალისწინებული 

უნდა იყოს ურბანული დიზაინი და ადგილთმშენებლობა იმ თვალსაზრისით თუ 

როგორ ზრდის ან ზღუდავს იმ არჩევანს, რომელიც სხვადასხვა სოციალური 

ჯგუფების წინაშე დგას. მიუხედავად ამისა, დიზაინერების მიზნებსა და შედეგებს 

შორის არსებული უფსკრული ხშირად საკმაოდ დიდია. ამის მიზეზია ის ფაქტი, რომ 

სივრცის მომხმარებლების საჭიროებებზე არავინ ფიქრობს. ამის მაგალითია 

მიმზიდველი ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები, რომლებიც სტერილური და 

უსარგებლოა იმის გამო, რომ არ შეესაბამება არსებული ეკონომიკური და 

სოციალური ქსელების მოთხოვნილებებს (Worpole & Knox 2007: 13). 

არქიტექტურისა და სამშენებლო დიზაინის კომისიისთვის [CABE] (2006: 1) 

ინკლუზიური დიზაინი უბრალოდ ისეთი ადგილების მშენებლობაა, რომლებსაც 

ყველა გამოიყენებს. ის ასევე გამიზნული უნდა იყოს „... იმ ბარიერების რღვევისკენ, 

რომლებიც უაზროდ აცალკევებს საზოგადოებას. ის ყველასთვის უზრუნველყოფს 

თანასწორ, თავდაჯერებულ და დამოუკიდებელ მონაწილეობას ყოველდღიურ 

აქტივობებში...“, უნდა უზრუნველყოფდეს გარემოს უსაფრთხოებას, 

მომხმარებლების ღირსებასა და კომფორტს. ის ამტკიცებს, რომ თავისი არსით კარგი 

დიზაინი ინკლუზიურია და წარმოადგენს ყველა სამშენებლო გარემოს 

პროფესიონალისა და მიწათმფლობელებისა თუ მესაკუთრეების პასუხისმგებლობას. 

ინკლუზიური დიზაინის მიზანია: 

 მოათავსოს ხალხი დიზაინის პროცესის შუაგულში 

 გააცნობიეროს განსხვავებულობის არსი 

 შემოგვთავაზოს არჩევანი მაშინ, როდესაც დიზაინის ერთი ვარიანტი 

ვერ აკმაყოფილებს ყველა მომხმარებელს 

 უზრუნველყოს გამოყენების მოქნილობა, და 

 შექმნას გარემო რომელიც სასიამოვნო მოსახმარი იქნება ყველასთვის. 
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დასკვნა 

ნებისმიერ სხვა განზომილებაზე მეტად ურბანული დიზაინის სოციალური 

განზომილება ზრდის იმ საკითხების რაოდენობას, რომლებიც ეხება ღირებულებებსა 

და რთულ არჩევანს. ეს არჩევანი კი გავლენას ახდენს სხვადასხვა ინდივიდებსა და 

საზოგადოების ჯგუფებზე. 1995 წელს დონ მიტჩელმა დასვა კითხვა თუ რამდენად 

ვხდებით საჯარო სივრცის აღსასრულის მომსწრენი: „ნუთუ ჩვენ ისეთი 

საზოგადოება შევქმენით რომელიც ელოდება და ნატრობს მხოლოდ პირად 

ინტერაქციას, პირად კომუნიკაციას და პირად პოლიტიკას, რომელიც 

საზოგადოებრივ სივრცეს მხოლოდ მერკანტილური რეკრეაციის საშუალებად 

აღიქვამს?“ ამის მსგავსად, გრეჰემი და მარვინი (2001: 232) ყურადღებას ამახვილებენ 

თუ როგორ იფლანგება საზოგადოებრივი სივრცე ბევრ დიდ ქალაქში:  

„... ინსტრუმენტული კვაზი-საზოგადოებრივი სივრცე მიდრეკილი 

მოხმარებისა და ფასიანი რეკრეაციისკენ იმ პირების მიერ ვისაც ამის ფინანსური 

შესაძლებლობები აქვს... ბევრ შემთხვევაში „საჯარო სივრცე“ პირდაპირ ანდა ირიბად 

კონტროლირდება კორპორაციული, უძრავი ქონები და გადამყიდველი ჯგუფების 

მიერ, რომლებიც სიფრთხილით მუშაობენ კერძო და საჯარო პოლიციასა და 

უსაფრთხოების სამსახურებთან, რომ მართონ ნებისმიერ ჯგუფი, რომლის ქცევაც 

საფრთხის შემცველად აღიქმება.“ 

ამ ყველაფრიდან ცხადი ხდება ორი რამ - სეგრეგაციის სურვილი და 

ურბანული დიზაინისა და დიზაინერების შესაძლებლობა უპასუხონ ამ 

მოთხოვნილებებს. პრაქტიკაში, უფრო ინკლუზიურ საჯარო სფეროზე ოცნება 

შესაძლოა შეიზღუდოს სხვადასხვა გზით - არა მხოლოდ სივრცის იზოლაციის 

მოთხოვნით. სამხრეთ კალიფორნიის საზოგადოებრივი სივრცის განხილვისას 

ლუკაიტუ-სიდერი და ბანერჟი (1998: 299) ამტკიცებდნენ, რომ ასეთი სივრცის ბუნება 

აისახება „კოლექტიურ აპათიასა და თავშეკავებას“ შეიქმნას უფრო ინკლუზიური 

საჯარო სივრცე.  

შესაბამისად, სოციალური განზომილება მოიცავს გამოწვევებს ურბანული 

დიზაინერებისთვის. მაშინ როცა მიზანს უნდა წარმოადგენდეს ხელმისაწვდომი, 

უსაფრთხო, თანასწორი საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა ყველასთვის, 

ეკონომიკური და სოციალური ტენდენციები ამას სულ უფრო და უფრო ართულებს. 

ეს არის თანამედროვე კონტექსტი, რომელშიც მუშაობენ ურბანული დიზაინერები; 

თუმცა, ისმის კითხვა რამდენად უნდა ეთანხმებოდეს ან ეწინააღმდეგებოდეს იგი 

ძალაუფლების არალეგიტიმურ გამოყენებას, და შესაბამისად მნიშვნელოვანი 

ეთიკური საკითხების წამოწევას, რაც მოითხოვს ურბანული დიზაინერებისგან 

გადახედონ საკუთარ ღირებულებებსა და ქმედებებს საჯარო სივრცის დიზაინის 

შექმნისას. 
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8. სოციალური სივრცე და ჯგუფების გენეზისი 

პიერ ბურდიე 

წყარო: Theory and Society, Vol. 14, No. 6 (Nov., 1985), გვ. 723-744 

გამომცემლობა: სპრინგერი 

 

სოციალური სივრცის თეორიის აგება ითვალისწინებს მარქსისტული 

თეორიისგან განცალკევების მთელ სერიას.lvii პირველი ასეთი გადახრა სუბსტანციაზე 

აქცენტირების ტენდენციაა – ანუ, რეალური ჯგუფების განსაზღვრის მცდელობა 

მათი რაოდენობის, წევრების, საზღვრების მეშვეობით – ურთიერთობების ხარჯზე; 

ასევე ინტელექტუალური ილუზია, რომლისგანაც გამომდინარეობს რომ, 

სოციოლოგების მიერ შექმნილი თეორიული კლასი განიხილება როგორც რეალური 

კლასი, ადამიანთა რეალურად მოქმედი ჯგუფი. შემდეგი დაცილება 

ეკონომიზმთანაა დაკავშირებული, რომელიც იწვევს სოციალური სფეროს როგორც 

მრავალგანზომილებიანი სივრცის შემცირებას ერთ ეკონომიკურ სფერომდე, 

წარმოების ეკონომიკურ ურთიერთობამდე, რაც სოციალური პოზიციის 

კოორდინატების დადგენას იწვევს.  და ბოლოს, ასევე დაცილება უნდა იყოს 

ობიექტივიზმთან, რომელიც ინტელექტუალიზმთან ერთად არსებობს, რადგან 

საბოლოოდ მას მივყავართ სიმბოლური ბრძოლის იგნორირებამდე, რომლის 

ადგილიც სოციალური სივრცეა, ხოლო მიზანი სოციალური სამყაროს შესახებ 

წარმოდგენა, კერძოდ კი, წარმოდგენა  სფეროებშორისი და თითოეული სფეროს 

შიდა იერარქიის შესახებ.  

ნათელია, რომ ადვილად შემეძლო მინიმუმამდე დამეყვანა მარქსთან სხვაობა, 

მაგალითად მომგებიანად გამომეყენებინა „წარმოების ურთიერთობის პოზიციის“ 

ცნება,  ერთ-ერთი იმ სტრუქტურალისტური ინტერპრეტაციის გზით, რომელიც 

საშუალებას იძლევა მოავარგოთ მარქსის იდეები თანამედროვე გემოვნებას, 

რომელიც უფრო  მარქსისტულია ვიდრე თვით მარქსი იყო. ეს საშუალებას მომცემდა, 

ვყოფილიყავი მორწმუნეების წრეში და ამავდროულად, მენახა მოგება ერეტიკულ 

განსხვავებებში. მაგრამ ყველა ჩვემ, ნებით თუ უნებლიედ, შეგნებულად თუ 

შეუგნებლად, გაჟღენთილნი ვართ იმ პრობლემებით, რომლებიც მარქსმა 

მემკვიდრეობით დაგვიტოვა, იმ ცრუ გამოსავლებით, რომლებიც მან ამ პრობლემებს 

მიუსადაგა – კლასი თავისთავად  და კლასი საკუთარი თავისთვის, მუშა კლასი და 

პროლეტარიატი, და ა.შ., რომ არ უნდა შეგვეშინდეს „ბედის ჯოხის საპირისპირო 

მიმართულებით მიმართვის.“  
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სოციალური სივრცე 

        პირველ რიგში, სოციოლოგია წარმოადგენს სოციალურ ტოპოლოგიას. 

ამიტომ, სოციალური სამყარო შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც დიფერენციაციის 

და განაწილების პრინციპებზე დაყრდნობილი მრავალგანზომილებიანი სივრცე, 

რომელიც მოქმედი მახასიათებლების ერთობლიობისგან შედგება განხილულ 

სოციალურ სამყაროში, ანუ, მახასიათებლები, რომლებიც მათ პატრონს აძლევს ძალას 

და ხელისუფლებას ამ სამყაროში. აქედან გამომდინარე, აგენტები და აგენტების 

ჯგუფები, განისაზღვრებიან მათი ფარდობითი პოზიციებით ამ სივრცეში. 

თითოეული მათგანი განთავსებულია რომელიმე პოზიციაზე ან ახლომდებარე 

პოზიციების კლასში (ანუ, ამ სივრცის რომლიმე რეგიონში); არ შეიძლება 

ერთდროულად დავიკავოთ ორი საპირისპირო პოზიცია სივრცეში, მიუხედავად 

იმისა, რომ გონებაში ეს შესაძლებელია. ვინაიდან სივრცის შესაქმნელად 

გამოყენებული თვისებები აქტიურია, ეს სივრცე შეიძლება განისაზღვროს როგორც 

ძალების სფერო, ანუ ძალების ობიექტური ურთიერთობის ერთობლიობა, რომლებიც 

თავს ეხვევა ყველას, ვინც ამ  სფეროში შევა, და გადაულახავია ინდივიდუალური 

აგენტების მიზნებისთის ან აგენტებს შორის პირდაპირი ურთიერთობებისთვის.lviii  

სოციალური სფეროს შექმნის პრინციპისთვის შერჩეული აქტიური 

თვისებები წარმოადგენენ ძალის და კაპიტალის სხვადასხვა სახეობებს, 

რომლებიც მოძრაობენ სხვადასხვა სფეროებში. კაპიტალი, რომელიც შეიძლება 

არსებობდეს ობიექტურ ფორმაში – მატერიალური თვისების სახით, ან 

კულტურული კაპიტალის შემთხვევაში, ხორცშესხმული ფორმით, და რომელიც 

სამართლის მიერ შეიძლება იყოს გარანტირებული – წარმოადგენს 

ძალაუფლებას სფეროზე (მოცემულ დროში). უფრო ზუსტად, პროდუქტზე 

ძალაუფლებას, რომელშიც აკუმულირებულია შრომა (კერძოდ, ძალაუფლება 

წარმოების საშუალებების ერთობლიობაზე), და ამავდროულად, იმ 

მექანიზმებზე ძალაუფლებას რომლებიც ცდილობენ გარკვეული საქონლის 

წარმოებას, და აქედან გამომდიანრე, ძალაუფლებას მოგებასა და შემოსავალზე. 

კაპიტალის გარკვეული სახეები, როგორც ტუზები ბანქოს თამაშის დროს, 

წარმოადგენენ ძალაუფლებას, რომლებიც განსაზღვრავენ მოგებას მოცემულ 

სფეროში (მართლაც, ყოველ სფეროს ან ქვესფეროს შეესაბამება კაპიტალის 

გარკვეული ფორმა, რომელიც ამ სფეროში წარმოადგენს ძალაუფლებას ან ფსონს 

თამაშის დროს). მაგალითად, კულტურული კაპიტალის მოცულობა (შესაბამისი 

ცვლილებებსი შემდეგ ეს ასვე იქნება ეკონომიკური კაპიტალის შემთხვევაში) 

განსაზღვრავს მოგების მიღების შანსების ერთობლიობას ყველა თამაშში, 

რომელშიც ჩართულია კულტურული კაპიტალი და სადაც ის განსაზღვრავს 

პოზიციას სოციალურ სივრცეში (იმ ზომით, რომლითაც ეს პოზიცია 

დამოკიდებულია წარმატებაზე კულტურულ სფეროში).  
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აქედან გამომდინარე, სოციალურ სივრცეში აგენტის პოზიცია შეიძლება 

განისაზღვროს მისი პოზიციებიდან სხვა სფეროებში, ანუ, ძალაუფლების 

გადანაწილებაში, რომელიც აქტივირებულია თითოეულ ცალკეულ სფეროში. 

უმთავრესად, ეს არის ეკონომიკური კაპიტალის სხვადასხვა ფორმა, 

კულტურული კაპიტალი, სოციალური კაპიტალი და სიმბოლური კაპიტალი, 

რომელსაც უწოდებენ პრესტიჟს, რეპუტაციას, სახელს და ა.შ.; სწორედ ამ 

ფორმით მიიღება და განიხილება ლეგიტიმურად საპიტალის სხვადასხვა 

ფორმები. შეიძლება შეიქმნას სოციალური სფეროს გამარტივებული მოდელი, 

სადაც თითოეული აგენტისთვის წარმოდგენილია ცალკეული პოზიცია თამაშის 

ყველა შესაძლო განზომილებაში (უნდა გავიაზროთ რომ, როცა თითოეულ 

სფეროს აქვს საკთარი ლოგიკა და იერარქია; იერარქია, რომლიც დამყარებულია 

კაპიტალის სხვადასხვა სახეებს შორის და წარმოადგენს სტატისტიკურს კავშირს 

მოცემულ კაპიტალდაბანდებებს შორის, ცდილობს საკუთარი სტრუქტურა სხვა 

სფეროებზეც განავრცოს).   

სოციალური სფერო შეგვძლია განვსაზღვროთ როგორც პოზიციების 

მრავალგანზომილებიანი სივრცე, სადაც ნებისმიერი არსებული პოზიცია შეიძლება 

განისაზღვროს მრავალგანზომილებიანი კოორდინატთა სისტემის საშუალებით, 

რომელთა მნიშვნელობაც კორელირებს სხვდასხვა შესაბამის ცვლადთან. აქედან 

გამომდიანრე, მათში, პირველ განზომილებაში, აგენტები გადანაწილდებიან 

კაპიტალის მოცულობის მიხედვით, რომელსაც ისინი ფლობენ, ხოლო მეორე 

განზომილებაში - კაპიტალის საერთო ჯამის მიხედვით, ანუ სხვადსხვა აქტივების 

ფარდობითი წონით მთლიან ქონებასთან შეფარდებით.lix   

ფორმა, რომელსაც კაპიტალის (ხორცშესხმული ან მატერიალური) 

სხვადახვა სახის ერთობლიობა იღებს დროის ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ 

სფეროში, როგორც ობიექტურად ქცეული სოციალური შრომის პროდუქტი, 

განსაზღვრავს ძალაუფლების გადანაწილებას აგენტებს შორის. აგენტები ამ 

შემთხვევაში განისაზღვრებიან „ობიექტურად“ ამ ურთიერთობებში მათი 

პოზიციის მიხედვით, რომელიც ინსტიტუციონალურად მიღებულია 

ხანგრძლივი ვადის განმავლობაში ან გარანტირებულია სამართლებრივად. ეს 

ფორმა, განსაზღვრავს რეალურ ან პოტენციურ ძალაუფლებას სხვადასხვა 

სფეროებში და მოგების იმ შანსების ხელმისაწვდომლობას, რომელსაც ეს 

სფეროები გვთავაზობს.lx 

მოცემულ სივრცეში აგენტების მიერ დაკავებული პოზიციის ცოდნა 

შეიცავს ინფორმაციას მათ შიდა თვისებების (მათი მდგომარეობა) და მათი 

დამოკიდეულებითი თვისებების (მათი პოზიცია) შესახებ. ეს განსაკუთრებით 

კარგად ჩანს იმ პირების მაგალითზე, რომლებიც იკავებენ შუალედურ ან შუა 

პოზიციებს, რომლებიც საკუთარი საშუალო ან საშუალედო თვისებების გარდა, 

ასევე იღებენ მთელ რიგ მათთვის ყველაზე დამახასიათებელ თვისებას იმ 
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ფაქტიდან, რომ ისინი სფეროს ორ საპირისპირო პოლუსს შორის სივრცის 

ნეიტრალურ წერტილში არიან განთავსებულები და ბალანსირებენ ორ 

უკიდურეს პოზიციას შორის.  

 

კლასები ქაღალდზე  

სივრცეში პოზიციების ცოდნაზე დაყრდნობით შეიძლება გამოვითვალოთ 

კლასები ამ ცნების ლოგიკური მნიშვნელობით, ანუ, კლასი როგორც აგენტების 

ერთობლიობა, რომლებიც იკავებენ ერთნაირ პოზიციას, არიან მოთავსებული 

ერთნაირ მდგომარეობაში და აქვთ ყველა შანსი  ჰქონდეთ ერთნაირი დისპოზიცია 

და ინტერესები, და აქედან გამომდიანრე, ქმნიან ერთნაირ პრაქტიკას და იკავებენ 

ერთნაირ პოზიციებს. ამ „ქაღალდზე მოცემულ კლასს“ აქვს თეორიული არსებობა, 

როგორც ყველა თეორიას: ის არის განმარტებითი კლასიფიკაციის პროდუქტი, 

ისეთივე, როგორიც არსებობს ბოტანიკაში ან ზოოლოგიაში. ის იძლევა  

კლასიფიცირებული საგნების ან პირების პრაქტიკის ახსნის და მათი მოქმედებების 

წინასწარ განჭვრეტის საშუალებას, მათ შორის ჯგუფების შედგენის პრაქტიკისაც. 

მაგრამ რეალურად ეს არ არის კლასი; კლასი ჯგუფის, მობილიზირებული ჯგუფის 

თვალსაზრისით, რომელიც მზადაა ბრძოლისთვის; უკიდურეს შემთხვევაში 

შეიძლება ითქვას რომ ეს არის „შესაძლო კლასი“, რადგან ის არის აგენტების 

ერთობლიობა, რომლებიც სხვა აგენტების ერთობლიობასთან შედარებით, ნაკლებ 

წინააღმდეგობას გასწევენ მობილიზაციის შემთხვევაში.  

ამგვარად, ნომინალური რელეატივიზმის საწინააღმდეგოდ, რომელიც 

ანადგურებს სოციალურ სხვაობას მათ თეორიულ არტეფაქტებამდე დაყვანით, უნდა 

დამტკიცდეს ობიექტური სივრცის არსებობა, რომელიც განსაზღვრავს შეუსაბამობას 

და შესაბამისობას, დისტანციას და სიახლოვეს. ხელშესახები რეალიზმის (ან 

ცნებების კონკრეტიზაცია) საწინააღმდეგოდ, შეიძლება დამტკიცდეს, რომ კლასები, 

რომლებიც შეიძლება გამოყოფილი იქნას სოციალურ სივრცეში (მგალითად 

სტატისტიკური ანალიზისთვის, რომელიც ერთადერთი საშუალებაა სოციალური 

სივრცის სტრუქტურის გასაგებად), არ არსებობენ რეალურ ჯგუფებად, მიუხედავად 

იმისა, რომ ისინი ხსნიან ინდივიდების შესაძლებლობებს სხვადასხვა პრაქტიკულ 

ჯგუფებად ორგანიზებისთვის, როგორებიცაა, ოჯახები (ჰომოგამია), კლუბები, 

ასოციაციები, და თვით პროფეკავშრები თუ პოლიტიკური „მოძრაობები“. რაც 

რეალურად არსებობს, არის ურთიერთობის სივრცე, რომელიც ისეთივე რეალურია 

როგორც გეოგრაფიული სივრცე, სადაც გადაადგილება ანაზღაურდება შრომით, 

ძალისხმევით და რაც ყველაზე მნშვნელოვანია, დროით (ქვემოდან ზემოთ სვლა 

ნიშნავს ასვლას, აწევას და საკუთარ თავზე ამ ძალისხმევის ნიშნების განცდას). 

მანძილი ამ სივრცეში ასევე დროით განისაზღვრება (მაგალითად ასვლაზე 
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დახარჯული დრო ან კაპიტლის კონვერსია). ორგანიზირებულ მოძრაობაში 

მობილიზების შესაძლებლობა, მისი აპარატითა და  ოფიციალური 

წარმოამდგენლებით, ა.შ. (დაახლოებით ის, რასაც „კლასებზე“ ლაპარაკისკენ 

მივყავართ), სივრცეში დაშორების მანძილის უკუპროპორციულია. მიუხედავად 

იმისა, რომ, რეალურად ან ნომინალურად (ძალაუფლების დელეგირების 

გამოყენებით) აგენტების ერთობლიობაში გაერთიანების ალბათობა მით უფრო 

მეტია, რაც უფრო ახლოს არიან ეს აგენტები ერთმანეთთან ან მიეკუთვნებიან ერთსა 

და იმავე (აქედან გამომიდნარე უფრო ჰომოგენურ) კლასს, დაახლოვებულთა შორის 

ალიანსი არასდროს არ არის აუცილებელი (რადგან მათ შორის კონკურენცია 

შეიძლება წარმოადგენდეს ბარიერს), მაგრამ ერთმანეთისგან ყველაზე დაცილებული 

აგენტების ალიანსიც არაა შეუძლებელი. ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო 

მეტი ალბათობით ადვილია ერთ ჯგუფში მხოლოდ მუშათა მობილიზება, ვიდრე 

მუშათა და მათი უფროსების ერთად შეკრება, არსებობს სიტუაციები, მაგალითად 

საერთაშორისო კრიზისის დროს, როცა ეს დაშორებული ჯგუფები ერთიანდებიან 

ერთი ეროვნების საფუძველზე (ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ყოველ ნაციონალურ 

სოციალურ სივრცეს აქვს საკუთარი სტრუქტურა საკუთარი ისტორიის გამო – 

მაგალითად, ეკონომიკურ სივრცეში იერარქიული განსხვავებები).  

ისევე როგორც არისტოტელეს „ყოფნა“, სოციალური სამყარო შეიძლება 

წარმოითქვას და შეიქმნას სხვადასხვა გზით: ის შეიძლება იგრძნობოდეს, 

წარმოითქვას, შეიქმნას დაყოფის და ხედვის სხვადასხვა პრინციპებით (მაგალითად 

ეთნიკური დაყოფის მიხედვით). მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 

გაერთიანებები რომლებიც დაფუძვნებულია სივრცის სტრუქტურაზე კაპიტალის 

გადანაწილებიდან გამომდინარე, მეტი ალბათობით უფრო გამძლე და სტაბილური 

იქნება; დაჯგუფების სხვა ფორმები კი ყოველთვის დაშლის და ოპოზიციის 

საშიშროების წინაშე არიან, რაც დაკავშირებულია დისტანციასთან სოციალურ 

სივრცეში. როცა ვლაპარაკობთ სოციალურ სივრცეზე, ეს ნიშნავს რომ არ შეიძლება 

ნებისმიერის ნებისმიერთან გაერთიანება, მათი ფუნდამენტალური სხვაობის, 

განსაკუთრებით ეკონომიკური და კულტურული სხვაობის უგულვებელყოფა. 

მიუხედავად ამისა, ეს არ ნიშნავს რომ არ შეიძლება აგენტების სხვა განსხვავებების 

მიხედვით ორგანიზება – მაგალითად ეთნიკური, ნაციონალური და ა.შ. თუმცა უნდა 

გვახსოვდეს რომ ეს განსხვავებები დაკავშირებულია ფუნდამენტალურ 

პრინციპებთან, რადგან ეთნიკური გაერთიანებები, სულ მცირე საერთო ჯამში მაინც, 

თვითონ არიან იერარქიულნი, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში (მათი 

მდგომარეობა დამოკიდებულია იმიგრაციის სტაჟზე).lxi  

ამრიგად გამოიკვეთა პირველი ცდომილება მარქსისტულ ტრადიციასთან. 

მარქსიზმი ან მთლიანობაში აერთიანებს სკონსტრუირებულ კლასს რეალურ 

კლასთან (სხვა სიტყვებით, როგორც მარქსი საყვედურობდა ჰეგელს, მას ეშლება 

ლოგიკური საგნები საგნების ლოგიკაში), ან უპირისპირებს „კლასს საკუთარ თავში“ 
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(ობიექტურ ფაქტორებზე დაფუძნებულს) და  „კლსს საკუთარი თავისთვის“ 

(სუბიექტურ ფაქტორებზე დაფუძნებულს), ის ერთიდან მეორესკენ მოძრაობას ხსნის 

ლოგიკურობით, რომელიც ან მთლიანად დეტერმინიზმია ან მთლიანდ 

ვოლუნტარიზმი. პირველ შემთხვევაში, გადასვლა  ლოგიკური, მექანიკური ან 

ორგანული თვალსაზრისით, საჭირო აღმოჩნდება (პროლეტარიატის გარდაქმნა 

„კლასიდან საკუთარ თავში“ „კლასშიი საკუთარი თავისთვის“ წარმოდგენილია 

როგორც გარდაუვალი შედეგი, გამომდინარე „ობიექტური პირობების 

მომწიფებიდან“);  მეორე შემთხვევაში, ის წარმოდგენილია როგორც „ცნობიერების 

გამოღვიძების“ ეფექტი (prise de conscience ),   მიღებული თეორიის „გაცნობის“ (prise 

de connaissance) შედეგად, რომელიც ჩატარებული იქნა პარტიის განმანათლებელი 

ხელმძღვანელობით. ყოველ შემთხვევაში არაფერია ნათქვამი იმ საიდუმლო 

ალქიმიაზე, რომლის მიხედვითაც „მებრძოლი ჯგუფი“, პიროვნებების კოლექტივი, 

ისტორიული აგენტები, რომლებსაც საკუთარი მიზნები აქვთ, წამოიმართებიან 

გარკვეულ ეკონომიურ პირობებში.  

ასეთი მიდგომა ბევრ არსებით კითხვას იშორებს: პირველ რიგში, აგენტების 

პოლიტიკური ქმედება, რომლებიც „კლასის“ თეორიული განსაზღვრისათვის 

საკუთარ წევრებს აძლევენ მიზნებს/დავალებებს, რომლებიც ოფიციალურად 

ყველაზე მეტად შეესაბამება  მათ „ობიექტურ“ (ანუ თეორიულ) ინტერესებს; ასევე 

საქმე, რომლის გამოყენებითაც მათ შეუძლიათ მობილური კლასის შექმნა, ან ამ 

კლასის არსებობის დაჯერება მაინც, რაც ოფიციალური წარმომადგენლების 

ავტორიტეტის საფუძველს ქმნის. მეორეს მხრივ, ქრება კითხვა სოციალური 

მეცნიერების მიერ (ისევე როგორც ზოოლოგის) შექმნილი კლასიფიკაციის (რომელიც 

პრეტენზიას აცხადებს ობიექტურობაზე) და აგენტების ყოველდღიურად შექმნილი 

კლასიფიკაციის (რომლის მეშვეობითაც ისინი ცდილობენ შეცვალონ მათი 

მდგომარეობა ობიექტურ კლასიფიკაციაში ან სულაც შეცვალონ პრინციპები, რომლის 

მიხედვითაც ეს კლასიფიკაციაა შედგენილი) ურთიერთობაზე.  

 

სოციალური სამყაროს აღქმა და პოლიტიკური ბრძოლა 

ყველაზე გაბედულმა ობიექტურმა თეორიამ უნდა მოახდინოს აგენტების 

სოციალური სამყაროს შესახებ წარმოდგენის ინტეგრაცია; უფრო ზუსტად, მან უნდა 

გაითვალისწინოს აგენტების როლი, რომელიც მათ მიუძღვით სოციალური სამყაროს 

შექმნაში, და აქედან გამომდინარე, ამ სამყაროს შექმნაში, მათი „წარმომადგენლობის 

შრომის“ (ამ ტერმინის ყველა მნიშვნელობით) მეშვეობით, რომელსაც ისინი 

უწყვეტად ეწევიან, რათა განავრცონ სამყაროს საკუთარი ხედვა ან საკუთარი 

ადგილის ხედვა ამ სამყაროში – საკუთარი სოციალური იდენტობა. სოციალური 

სამყაროს აღქმა, ორმაგი სოციალური სტრუქტურირების პროდუქტია: „ობიექტური“ 
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მხრიდან, ის სოციალურად არის სტრუქტურირებული, რადგან თვისებები 

რომლებიც გააჩნიათ აგენტებს ან ინსტიტუტებს, არ წარმოადგენენ აღქმისთვის 

დამოუკიდებელ ერთეულებს, არამედ, წარმოადგენენ ძალიან არათანაბარ შესაძლო 

კომბინაციებს (როგორც ცხოველებში, არსებას, რომელსაც აქვს ბუმბული, მეტი შანსი 

აქვს ქონდეს ფრთები, ვიდრე იმ არსებას რომელსაც აქვს ბეწვი, ასევე, ადამიანებს, 

რომლებსაც აქვთ დიდი კულტურული კაპიტალი, უფრო მეტი შანსი აქვთ ესტუმრონ 

მუზეუმს, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს კაპიტალი არ აქვთ); „სუბიექტური“ 

მხრიდან, სოციალური სამყაროს აღქმა სტრუქტურირებულია, რადგან, აღქმის სქმები 

და შეფასება ერგება მოცემულ მომენტს, განსაკუთრებით ენაში, ის არის გასულ 

დროში მომხდარი სიმბოლური ბრძოლის  პროდუქტი, და ასე თუ ისე გამოხატავს 

სიმბოლური ძალების გადანაწილების მდგომარეობას. ობიექტები შეიძლება აღქმულ 

და გამოხატულ იქნას სხვადასხვა გზით, რადგან როგორც რეალური სამყაროს 

ობიექტები, ისინი ყოველთვის შეიცავენ გარკვეულ განუსაზღვრელობას და 

ბუნდოვანებას – რადგან,  მაგალითად თვისებების ყველაზე მდგრადი შესაბამისობა 

ეფუძნება მხოლოდ არსებითი მახასიათებლების სტატისტიკურ კავშირს;  კიდევ 

იმიტომ რომ, დროთა განმავლობაში ისინი იცვლებიან, მათი „გამოკიდებული“ 

მნიშვნელობა მომავალში არ არის გადაწყვეტილი, ის ლოდინის, გადავადების 

მდგომარეობაშია და აქედან გამომდინარე, არადეტერმინირებულია. საქმის ეს მხარე 

– გაურკვევლობა – არის სამყაროს ხედვის პლურალიზმის საფუძველი, ის თავის 

მხრივ დაკავშირებულია ხედვების პლურალიზმსა და ყველა იმ სიმბოლურ 

ბრძოლასთან, რომლებიც იმართება  სოციალური სამყაროს ლეგიტიმური ხედვის 

თავსმოსახვევად. უფრო ზუსტად, ის დაკავშირებულია „შევსების“ ყველა კოგნიტიურ 

სტრატეგიასთან, რომლებიც სოციალური სამყაროს ობიექტების არსის ახსნას 

ცდილობს ხილული ობიექტების საზღვრებს გარეთ გასვლის მეშვეობით და 

მიანიშნებს მომავალზე ან წარსულზე. ეს მინიშნებები შეიძლება იყოს დაფარული და 

უსიტყვო, ის რასაც ჰუსერლი უწოდებს „პროტენციას“ და „რეტენციას“, ანუ, 

პერსპექტიული ან რეტროსპექტიული ხედვის პრაქტიკული ფორმები, რომლებიც 

გამორიცხავენ მომავლის ან წარსულის პოზიციებს. ასეთი მითითებები შეიძლება 

იყოს ხილულიც, როგორც პოლიტიკური ბრძოლისას, სადაც დაუსრულებლად 

აპელირებენ წარსულსა (აწმყოს საჭიროების მიხედვით რეტროსპექტიულად 

რეკონსტრუირებული („ლა ფაიეტ, ესეც ასე“lxii)) და განსაკუთრებით მომავლზე 

(კრეატიულად ნავარაუდევი), რათა განასხვავონ აწმყოს ყოველთვის გახსნილი 

მნიშვნელობა.  

სოციალური სამყაროს აღქმის კონსტრუქტიული აქტის შემადგენლობის 

შეხსენება, სულაც არ ნიშნავს შემეცნების ინტელექტუალური თეორიის გაზიარებას:  

სოციალური სამყაროს გამოცდილების და მისი კონსტრუირების მთავარი ნაწილი 

მდგომარეობს იმაში, რომ ის გულისხმობს მიმართვას იმ პრაქტიკისადმი რომელიც 

ექსპლიცისტური ხედვის და ვერბალური გამოხატვის დონის ქვეშ მდებარეობს. 

საკუთარი ადგილის გრძნობა,  რომელსაც ვიკავებთ სოციალურ სივრცეში (ის რასაც 
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გოფმანი უწოდებს „sense of one's place“)  უფრო ახლოსაა „უგონოსტან“ ვიდრე 

მარქსისტული მნიშვნელობით „კლასის აღქმასთან“, ეს არის, სოციალური 

კულტურის პრაქტიკული მატერია, რომელიც აღიქმება ამ სტრუქტურაში 

დაკავებული პოზიციის შეგრძნობით. სოციალური სამყაროს პრეპარაციების 

კატეგორიები, სოციალური სივრცის ობიექტური სტრუქტურების ინკორპორაციის 

პროდუქტია. აქედან გამომდიანრე, ისინი უბიძგებენ აგენტებს მიიღონ სოციალური 

სამყარო, ისეთი როგორიც ის არის, ვიდრე აუჯანყდნენ მას, დაუპირისპირონ 

სხვადასხვა, ზოგჯჯერ ანტაგონისტური შესაძლებლობები. ადგილის აღქმა, როგორც 

გრძნობა იმისა თუ რისი ნება შეიძლება ან არ შეიძლება მივცეთ საკუთარ თავს,  

მოიცავს საკუთარი მდგომარეობის უხმოდ მიღებას, საზღვრების გრძნობას („ეს 

ჩვენთვის არ არის“) ან დისტანციის გრძნობა, რომელსაც გამოხატავენ და 

ინარჩუნებენ, პატივს სცემენ და სხვებსაც აიძულებენ პატივი სცენ. რაც უფრო 

რთული პირობებია არსებობისთვის და რაც უფრო მკაცრია რეალობის პრინციპი, ეს 

მით უფრო მძლავრად გამოიხატება. (ამიტომ, ღრმა რეალიზმი, რომლითაც უფრო 

ხშირად დაქვემდებარებულთა მიერ სოციალური სამყაროს ხედვა გამოიხატება, 

ფუნქციონირებს როგორც თვითგადარჩენის სოციალურად დადგენილი  ინსტნქტი, 

შეიძლება მოგვეჩვენოს კონსერვატულად თუ ის ეხება გარე ფაქტორებს, ამიტომ, 

ნორმატიული ხედვა „ობიექტურ ინტერესზე“ იმათთვის, ვისაც ეს რეალიზმი 

ეხმარება ცხოვრებაში და გადარჩენაში).lxiii  

თუ ძალების ობიექტური ურთიერთობები საკუთარი თავის რეპროდუქციისკენ 

ისწრაფვიან სოციალური სამყაროს იმ ხედვაში, რომელიც ყოველთვის ჩართულია ამ 

ურთიერთობებში, ეს ნიშნავს რომ, პრინციპები, რომლის მეშვეობითაც ხდება ამ 

სოციალური სამყაროს სტრუქტუირება, ამ სოციალური სამყაროს ობიოქტური 

სტრუქტურებიდან გამომდინარეობს: ძალების ურთიერთობა ასევე არსებობს 

ადამიანთა გონებაში, ამ ურთიერთობის აღქმის კატეგორიების სახით. მაგრამ, 

ნაწილობრივი არადეტერმინირებულობა და ბუნდოვანება, ამ ობიექტების აღქმის და 

შეფასების რეფლექსამდელი და იმპლიციტური ხასიათის სქემებთან ერთად, არის 

არქიმედეს ის დაყრდნობის წერტილი, რომელიც ობიექტურად აღმოჩნდება 

მართებული პოლიტიკური მოქმედებების განკარგულებაში. სოციალური სამყაროს, 

უფრო ზუსტად კი, იმ კატეგორიების ცოდნა, რომლებიც მას შესაძლებელს ხდიან, 

პოლიტიკური ბრძოლის მთავარი მიზანია, ბრძოლის, რომელიც ისეთივე 

თეორიულია, როგორც პრაქტიკული, სოციალური სამყაროს შეცვლის ან 

შენარჩუნების შესაძლებლობისთვის, რომელიც სოციალური სამყაროს აღქმის 

შეცვლით ან შენარჩუნებით ხდება.  

ღიად განხორციელების, გამოქვეყნების, საჯარო სახის მიცემის (მაგალითად 

ობიექტურად შექმნა, ხილვადი ან ოფიციალური) უნარი,იმისთვის, რასაც მანამდე არ 

ჰქონდა ობიექტური ან კოლექტიური წვდომის შესაძლებლობა, არამედ რჩებოდა 
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ინდივიდუალური და სერიული სახით – მოლოდინი, შფოთვა, ხალხის გაღიზიანება, 

უკმაყოფილების გრძნობა – წარმოადგენს ამაზრზენ სოციალურ ძალაუფლებას, 

ჯგუფების შექმნის შესაძლებლობას „საღი აზრის“ ჩამოყალიბების საშუალებით, 

რომელიც წარმოადგენს კონსენსუსს ნებისმიერი ჯგუფისთვის. მართლაც ეს  

კატეგორიზაციის სამუშაო – კლასიფიკაციის და ეკსპლიაციის – უწყვეტად 

მოქმედებს, ყოფიერების ნებისმიერ მომენტში, იმ აგენტების ერთმანეთზე 

შეჯახებით, რომლებსაც სოციალური სამყაროს განსხვავებული აღქმა და 

განსხვავებული სოციალური იდენტობა აქვთ. ეს შეჯახება ხდება სხვადასხვა ფორმის 

გამოყენებით: კარგი ან ცუდი განცხადებებით, დალოცვით ან დაწყევლით, შექებით 

ან გაკიცხვით, მილოცვებით, კომპლიმენტებით ან შეურაცხყოფით, კრიტიკით, 

ბრალდებებით, ცილისწამებით და ა.შ. შემთხვევითი არ არის, რომ სიტყვა 

„kategoresthai“ რომლისგანაც წარმოქმნილია „კატეგორიები“, ნიშნავს „სახალხოდ 

ბრალის დადებას“. 

გასაგებია, რომ ბევრ არქაულ საზოგადოებაში პოლიტიკური ძალაუფლების 

ერთ-ერთი უმარტივესი ფორმა – ნომინაციის მეშვეობით დასახელება და გამოძახება 

– თითქმის მაგიური ძალა იყო. ამრიგად, ტრადიციულ კაბილიაში სიმბოლურობის 

შექმნის და განმარტების ფუნქციამ, კრიზისულ სიტუაციებში, როცა სამყაროს 

შეგრძნობა ხელიდან სხლტება,  ბევრ პოეტს მოუტანა მხედარმთავრების ან ელჩების 

პოლიტიკური პოსტები.lxiv მაგრამ სოციალური სამყაროს დიფერენციაციის ზრდის და 

ავტონომიური სფეროების წარმოქნის პროცესში, მნიშვნელობის შექმნის და 

ჩაგონების საქმემ გადაინაცვლა კულტურის შექმნასა და მის წიაღებში ბრძოლაში 

(განსაკუთრებით პოლიტუიკურ სუბსფეროში). ის წარმოადგენს ცალკე სამუშაოს და 

ინტერესს სოციალური სამყაროს ობიექტური წარმოდგენების 

პროფესიონალებისთვის, უფრო სწორად კი ამ ობიექტივიზაციის მეთოდებს.  

   ბრძოლის მთავარი მიზანი ლეგიტიმური აღქმის სტილია, ნაწილობრივ ამის 

მიზეზია ის, რომ გადასვლა იმპლიციტურიდან ექსპლიციტურამდე ავტომატურად 

არ ხდება: ერთი და იგივე სოციალური გამოცდილება შეიძლება მიღებულ იქნას მისი 

განსხვავებული გამოხატულებით; ნაწილობრივ კი, ყველაზე ნათელი ობიექტური 

სხვაობა შეიძლება დაფარულ იყოს უფრო ხილვადი განსხვავებებით (მაგალითად 

ეთნიკური განსხვავებები). მართალია, რომ აღქმითი კონფიგურაციები, სოციალური 

„Gestalten“ ობიექტურად არსებობენ, ხოლო პირობების სიახლოვე და აქედან 

გამომდინარე დისპოზიციები, ცდილობს გარდაიქმნას გამძლე კავშირებში და 

გადაჯქუფებებში, რომლებიც აღიქმებიან სოციალურ ერთეულებად, მაგალითად 

სოციალურად განსხვავებული რაიონები ან კვარტლები (სოციალური სეგრეგაციით), 

ან აგენტების იმ გაერთიანებაში რომლებსაც აქვთ ერთნაირი ხილული 

მახასიათებლები, როგორიცაა ვებერის „Stiinde“. მაგრამ ფაქტია რომ, სოციალურად 

აღქმული და მიღებული სხვაობა არსებობს მხოლოდ სუბიექტისთვის, რომელსაც 

შეუძლია არამარტო აღიქვას განსხვავება არამედ მიიჩნიოს ის მნიშვნელოვნად, 
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საინტერესოდ და ა.შ., ანუ იმ სუბიექტისთვის, რომელსაც შეუძლია განარჩიოს ის 

სხვაობები, რომლებიც მნიშვნელოვანია მოცემულ სოციალურ სამყაროში. 

ამრიგად, ზუსტად მახასიათებლების და მათი გადანაწილების მეშვეობით 

სოციალური სამყარო იღებს (ობიექტურად) სიმბოლური სისტემის სტატუსს, 

რომელიც ფენომენების სისტემის მსგავსად, ორგანიზებულია განსხვავბების 

ლოგიკის და დიფერნციალური დევიაციის საფუძველზე; აქედან გამომდიანრე, 

წარმოადგენილია როგორც მნიშვნელოვანი განსხვავებები. სოციალური სივრცე და ის 

განსხვავებები რომლებიც „სპონტანურად“ გამოვლინდებიან, ცდილობენ იარსებონ 

სიმბოლურად, როგორც ცხოვრების სტილის სივრცე ან მრავალი „Stiinde“ იმ 

ჯგუფებისა რომლებიც განსხვავდებიან ცხოვრების სტილის მიხედვით.  

აუცილებელი არ არის განსხვავებები შეიცავდენენ განსხვავებულობისკენ 

სწრაფვას, როგორც ამას ვებლენის თეორიის „თვალსაჩინო მოხმარების“ 

მიმდევრები ფიქრობენ. ნებისმიერი მოხმარება (ხოლო უფრო ფართო გაგებით, 

ნებისმიერი პრაქტიკა), განხორციელებული თუ არა იმ მიზნით რომ ის ხილული 

გამხდარიყო, არის ხილული, თვალში მოსახვედრი ("conspicuous"); ის 

განმასხვავებელია, იმის მიუხედავად იყო თუ არ ინსპირირებული დანახვის 

მიზნით, დანახული როგორც განზე მდგარი. ამ მიზეზით, მოხმარება 

ფუნქციონირებს როგორც განმასხვავებელი ნიშანი, ხოლო როცა განსხვავება 

ლეგიტიმური, მიღებული და დამტკიცებულია – როგორც განსხვავების ნიშანი 

(ამ ტერმინის ყველა მნიშვნელობით). მაგრამ, სოციალურ აგენტებს, რომლებსაც 

შეუძლიათ მნიშვნელოვნად აღიქვან „სპონტანური“ განსხვავებები, რომელთაც 

აღქმის კატეგორიები მიიჩნევენ შესაბამისად, შეუძიათ გააორმაგონ ისინი იმის 

გამოყენებით, რასაც ვებერი უწოდებს „ცხოვრების სტილიზაციას“ (die 

Stilisierung des Lebens). განსხვავებისკენ სწრაფვა, რომელიც შეიძლება შემჩნეულ 

იქნას ლაპარაკის მანერით ან მეზალიანსზე უარის თქმით –  ქმნის დაყოფას, 

რომელიც განკუთვნილია იმისთვის, რომ ეს განსხვავებები ადვილად საცნობი 

იყოს, უფრო მეტიც, რათა ეს გასხვავებები გახდეს ლეგიტიმური, რაც უფრო 

ხშირად ბუნებრივ განსხვავებებს ასხავს („natural distinction“).  

განსხვავება – ამ სიტყვის ჩვეულებრივი გაგებით – არის სხვაობა, რომლიც 

ჩაწერილია სოციალური სივრცის სტრუქტურაში, რადგან ის აღიქმება კატეგორიების 

შესაბამისად, რომლებიც შეთანხმებულია ამ სტრუქტურასთან; და ვებერის „Stand“ 

რომლის მარქსიზმის კლასთან დაპირისპირებაც უყვართ, სოციალური სივრცის 

ადეკვატურად დაყოფის შედეგად შექმნილი კლასი, როცა კლასი აღიქმება ამ სივრცის 

სტრუქტურიდან გამომდინარე კატეგორიების მიხედვით. სიმბოლური კაპიტალი 

(განსხვავების მეორე სახელი) არაფერია თუ არა კაპიტალი, იმ სახით რომლითაც მას 

აღიქვამენ აგენტები, რომლებსაც აქვთ კატეგორიის აღქმის შესაძლებლობა, 
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გამომდინარე გადანაწილების სტრუქტურიდან; ანუ, როცა კაპიტალი შეცნობილია ან 

აღიარებულია როგორც თავისთავად არსებული რამ. განსხვავებები, არის 

სიმბოლური ტრანსფიგურაცია ფაქტიური სხვაობებისა, – უფრო ფართო გაგებით: 

რანგების, გრადაციების, თანრიგების ან ნებისმიერი სხვა იერარქიების – და 

წარმოადგენს კონსტრუირების სქემების გამოყენების პროდუქტს. ეს სქემები 

(მაგალითად, ზედსართავების წყვილი, რომელიც გამოიყენება სოციალურ 

განჩინებათა უმრავლესობის გამოსახატავად) არის იმ სტრუქტურების 

ინკორპორაციის პროდუქტი, რომელთა მიმართაც ისინი გამოიყენება; მათი 

აბსოლუტური ლეგიტიმურობის ცნობა სხვა არაფერია თუ არა სამყაროს 

ჩვეულებრივი წესრიგის აღქმა, რაც გამომდინარეობს ობიექტური და 

განხორციელებული სტრუქტურების მოჩვენებითად შესანიშნავი დამთხვევით.  

აქედან გამომდინარეობს, რომ სიმბოლური კაპიტალი მოძრაობს სიმბოლური 

კაპიტალისკენ, და სიმბოლური წარმოების სივრცის რეალური ავტონომია არ 

ეწინააღმდეგება მის დამოკიდებულ (დომინირებულ), ძალდატანებით 

ფუნქციონალურ როლს, რომელიც დომინირებს სოციალურ სამყაროში; ასევე, 

ობიექტური ძალების თანაფარდობა ცდილობს   საკუთარი თავის რეპროდუქციას 

სიმბოლური ძალების თანაფარდობით სოციალური სამყაროს ხედვაში. ამრიგად, 

მტკიცდება ამ ძალების თანაფარდობის უცვლელობა. სოციალური სამყაროს 

ლეგიტიმური ხედვის თავსმოხვევისთვის ბრძოლაში, რომელშიც ჩართულია 

მეცნიერაბაც, აგენტებს მათი სიმბოლური კაპიტალის პროპორციული ძალაუფლება 

აქვთ, ანუ, აღიარებას რომელსაც ისინი ჯგუფებიდან იღებენ. ავტორიტეტი, რომელიც 

საფუძველის უსადაგებს მოქმედების ძალის არასათანადოდ დამტკიცებულ 

დისკურსს, ხედვის და გათვლის სიმბოლური ძალა, მიმართული ამ სამყაროს ხედვის 

და გაყოფის პრინციპების შთამაგონებლად,  არის „percipi“, გაგებული ყოფიერება და 

აღიარება (ეს არის „nobilis“–ის ეტიმოლოგია), რაც იძლევა „percipere“–სთავს მოხვევის 

საშუალებას. აღქმის კატეგორიებიდან ყველაზე თვალსაჩინო არის ის კატეგორიები, 

რომელიც ყველაზე უკეთესად ადაპტირდება ხედვის შესაცვლელად, აღქმის 

კატეგორიების შეცვლით. მაგრამ, ასევე, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ყველაზე 

იშვიათად აკეთებს ამას. 

 

სიმბოლური წესრიგი და ნომინირების ძალაუფლება 

სიმბოლურ ბრძოლაში საღი აზრის შექმნისთვის, უფრო სწორედ, სოციალური 

სამყაროს ხედვის ლეგიტიმური ნომინირების (ფარული და საჯარო) 

მონოპოლიისთვის, აგენტები იყენებენ სიმბოლურ კაპიტალს, რომელიც მათ წინა 

ბრძოლებში შეიძინეს, და ნებისმიერ ძალაუფლებას რომელიც მათ განკარგულებაშია 

დადგენილ ტაქსონომიაში,  წარმოდგენილი ცნობიერებაში ან ობიექტურობაში, 

როგორიცაა კვალიფიკაცია. ამრიგად, ყველა სიმბოლური სტრატეგია, რომლის 
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მეშვეობითაც აგენტები ცდილობენ სოციალური სამყაროს საკუთარი ხედვის და 

მასში მათი როლის დამყარებას, შეიძლება განვათავსოთ ორ საპირისპირო 

წერტილში: შეურაცხყოფა, „idios logos“, როცა ნებისმიერი ინდივიდი ცდილობს 

საკუთარი ხედვის შთაგონებას, ამავდროულად რისკავს ასეთივე პასუხის მიღებას; 

და ოფიციალური ნომინაცია – სიმბოლური შთაგონების აქტი, რომელსაც თავის 

განკარგულებაში აქვს კოლექტივის, კონესნსუსის და საღი აზრის ძალა, რადგან ის 

ჩადენილია სახელმწიფო რწმუნებულის მიერ, რომელსაც აქვს მონოპოლია 

ლეგიტიმურ სიმბოლურ ძალადობაზე. ერთის მხრივ, კერძო პერსპექტივების 

სამყარო, ერთეული აგენტები, რომლებიც საკუთარი აზრებიდან და ინტერესებიდან 

გამომდინარე, საკუთარ თავს ან სხვებს არქმევენ სახელებს (ზედმეტსახელები, 

შეურაცხყოფა, ბრალის დადება, გაქილიკება), რომელთა ძალაუფლებაც არ არის 

აღიარებული, ამიტომ ისინი დაინტერესებულნი არიან მათი ნომინაციების 

აღიარებაში, რაც უფრო ნაკლებადაა ინდივიდი უფლებამოსოლი, მით უფრო მეტადაა 

დაინტერესებული მისი ხედვის ფართოდ აღიარებით სიმბოლური შედეგის 

მსიაღებად.lxv  მეორე მხრივ, პერსონალურ დონეზე უფლებამოსილი აგენტის ხედვა, 

მაგალითად დიდი კრიტიკოსის, წინასიტყვეობების პრესტიჟული ავტორის, ან 

აღიარებული ავტორის (ზოლას „მე ვადანაშაულებ“). და განსაკუთრებით, 

სახელმწიფოს ოფიციალური წარმომადგენლის ლეგიტიმური თვალსაზრისი, 

ლაიბნიცის სიტყვებით „ნებისმიერი პერსპექტივით ორთოგონალური“ – 

ოფიციალური ნომინაციას ან წოდებას, მაგალითად დიპლომის დონეს, წონა აქვს 

ნებისმიერ ბაზარზე, რადგან ოფიციალური იდენტობის ოფიციალური განსაზღვრა 

აცილებს მათ პატრონებს ნებისმიერ სიმბოლურ ბრძოლას, მათთვის ყველას მიერ 

ცნობილი უნივერსალური პერსპექტივის მინიჭების მეშვეობით. სახელმწიფო, 

რომელიც ოფიციალურ კლასიფიკაციას ქმნის, არის ერთგვარი სასამართლო, 

რომელსაც მიმართავს კაფკა მის „სასამართლოში“ (The Treal), როცა ის ბლოკს 

ალაპარაკებს ადვოკატის შესახებ და მის ამბიციაზე მოხვდეს „დიდი ადვოკატების“ 

რიგში: „რა თქმა უნდა ნებისმიერს შეუძლია დაუძახოს საკუთარ თავს „დიდი“, თუ 

მას ეს მოუნდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სასამართლო ტერმინოლოგია ნათელია.“ 

ფაქტი ისაა რომ, მეცნიერება არ ირჩევს პერსპექტივიზმსა და იმას შორის, რასაც 

შეიძლება აბსოლუტიზმი ვუწოდოთ: სოციალური სამყაროს ჭეშმარიტება, 

არათანაბრად შეიარაღებული აგენტების ბრძოლის არსშია - ანუ, 

თვითკონტროლირება, ხედვა და  წინასწარგანჭვრეტა.  

     ამ პერსპექტივით შეიძლება გაანალიზდეს ერთ-ერთი ინსტიტუტის 

ფუნქციონირება: საფრანგეთის სტატისტიკური კვლევის და ეკონომიკის 

ინსტიტუტი (INSEE). ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც ოფიციალურ 

ტაქსონომიას აწარმოებს. დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის 

ურთიერთობისთვის ეს ტაქსონომია იურიდიულ აქტს წარმოადგენს, რომელიც 

ფაქტიური საწარმოო საქმიანობაზე დამოკიდებელ უფლებებს ანიჭებს 
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მონაწილეებს. ის ცდილობს დაადგინოს იერარქია და მისი გამოყენებით 

უზრუნველყოფს ძალთა თანაფარდობის გადანაწილებას აგენტებს შორის მათი 

პროფესიების და საქმიანობის მიხედვით, რაც სოციალური იდენტობის მთავარი 

შემადგენელი ნაწილია.lxvi სახელწოდებების მართვა, მატერიალური 

პრიორიტეტების და ჯგუფური (განსაკუთრებით პროფესიული ჯგუფების) 

სახელწოდებების მართვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც არეგისტრირებს 

ბრძოლას და ვაჭრობას ოფიციალური დასახელების შესახებ. აგენტების მიერ 

დაუფლებული პროფესიების სახელწოდებები  შეიძლება იყოს  დადებითი ან 

უარყოფითი ანგარიშსწორება (ისევე როგორც ხელფასი), რადგან ესაა გამორჩევის 

ნიშანი (ემბლემა ან დაღი), რომელიც მისი პოზიციის ღირებულებას მხოლოდ 

იერარქიულად ორგანიზებულ სისტემაში იღებს, ამრიგად ის მონაწილეობს 

აგენტების და ჯგუფების პოზიციების გადანაწილებაში. ამიტომ, ნომინაციისგან 

მაქსიმალური სიმბოლური მოგების მისაღებად აგენტები იყენებენ პრაქტიკულ ან 

სიმბოლურ სტრატეგიებს: მაგალითად, მათ შეუძლიათ უარი თქვან კარგად 

ანაზღაურებად თანამდებობაზე, რათა დაიკავონ უფრო დაბალანაზღაურებადი 

თანამდებობა რომელსაც უკეთესი სახელი აქვს, ან მიმართონ უფრო ბუნდოვანი 

სახელწოდების პოზიციას, რათა თავი ააარიდონ სიმბოლური დევალვაციის 

ეფექტს. ამრიგად, პროფესიული ინდენტიფიკაციის დროს მათ შეუძიათ 

დაირქვან სახელი, რომელიც უფრო მაღალ კლასს მიეკუთვნება, ვიდრე 

რეალურად ისინი წარმოადგენენ: მაგალითად საფრანგეთში დაწყებითი სკოლის 

მასწავლებელმა („instituteur“) შეიძლება თავსი თავს უწოდოს „enseignant“,  რაც 

უმაღლესი სასწავლებლის მასწავლებლობას გულისხმობს. უფრო ფართო 

გაგებით, აგენტებს ყოველთვის აქვთ არჩევანი რამდენიმე სახელწოდებას შორის, 

და შეუძლიათ ითამაშონ გაურკვევლობასა და უცხოობაზე, რაც დაკავშირებულია 

პერსპექტივების სიმრავლეზე და ამით შესაძლებელია თავი დააღწიონ 

ოფიციალურ ტაქსონომიას.  

ოფიციალური ნომინაციის ლოგიკა ყველაზე კარგად ასახულია 

თავადაზნაურულ, მეცნიერულ ან პროფესიულ წოდებებში (რომელსაც საფრანგეთში 

„titres“–ს უწოდებენ),  ანუ სიმბოლური კაპიტალი, რომელიც იურიდიულად 

გარანტირებულია. თავადაზნაური არა მხოლოდ კარგად ცნობილი (nobilis), 

განთქმული, პიროვნებაა, არამედ ის ვინც ცნობილია ოფიციალური „უნივერსალური“ 

ინსტანციების მიერ, სხვა სიტყვებით, ცნობილი და მიღებულია ყველას მიერ. 

პროფესიული ან მეცნიერული წოდება ეს გარკვეულწილად სოციალური აღქმის 

იურიდიული წესია, „აღქმულობა“ გარანტირებულია როგორც უფლება. ესაა 

სიმბოლური კაპიტალი, ინსტიტუციონალური, კანონიერი (და არა უბრალოდ 

ლეგიტიომური) ფორმით, უფრო და უფრო განურჩეველი მეცნიერული წოდებისგან, 

რადგან საგანმანათლებლო სისტემა ცდილობს უზრუნველყოს პროფესიული 

წოდებები გარანტიებით. სიბოლურ კაპიტალს ასევე აქვს თვითღირებულება, და 

მიუხედავად იმისა რომ საუბარია საერთო სახელებზე, ის ფუნქციონირებს როგორც 
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დიდებული სახელები (დიდებულო ოჯახების სახელები ან საკუთარი სახელები), იგი 

იღებს ყველა შესაძლებელ სიმბოლურ მოგებას (და აქტივებს, რომლის შეძენა ფულით 

არ შეიძლება).lxvii ზუსტად წოდებების სიმბოლური დეფიციტი პროფესიული 

სახელწოდებების სივრცეში, მიიღწვის დომინაციისკენ პროფესიული ანაზღაურების 

მიმართ (და არა მოთხოვნა მიწოდების თანაფარდობა ზოგიერთ პროფესიებში). 

აქედან გამომდინარეობს რომ,   წოდებისთვის ჯილდოს აქვს ტენდენცია 

ავტონომიზაციისკენ ანაზღაურების მიმართ. ამრიგად, ერთიდაიგივე სამუშაოს 

შესრულებისთვის შესაძლებელია სხვადახვა ანაზღაურების მიღება, რაც 

დამოკიდებულია თუ ვინ შეასრულა ეს სამუშაო (მაგალითად, განსხვავება შტატში 

მყოფ თანამშრომელსა „titulaire“  და დროებით თანამშრომელს შორის „interimaire“). 

წოდება როგორც ასეთი (როგორც ენა) უფრო მყარი ინსტიტუციაა ვიდრე სამუშაოს 

შიდა თვისებები. წოდების ანაზღაურება შესაძლებელია შენარჩუნდეს იმისდა 

მიუხედავად, შეიცვალა თუ არა თვით სამუშაო და მისი ღირებულება. სახელის 

ღირებულებას განსაზღვრავს არა სამუშაოს ფარდობითი ღირებულება, არამედ 

წოდების ინსტიტუციონალული ღირებულება იძლევა საშუალებას შენარჩუნდეს და 

დაცული იქნას შრომის ფასი.lxviii 

ეს ნიშნავს რომ, არ შეიძლება ვიმუშავოთ კლასიფიკაციის მეცნიერებაში და არ 

ვიმუშავოთ კლასიფიკაციების ბრძოლის მეცნიერებაში, არ გავითვალისწინოთ ამ 

ბრძოლაში ცოდნაზე ძალაუფლება, ცოდნის გამოყენებით ძალაუფლება, 

ლეგიტიმური სიმბოლური ძალადობის მონოპოლია, თითოეული აგენტის ან 

აგენტთა ჯგუფის პოზიცია ამ ბრძოლაში, იქნება ეს ცალკეული ინდივიდი, რომელიც 

ყოველდღიური სიმბოლური ბრძოლის რისკის ქვეშ არის, თუ პროფესიონი (მუდმივ 

სამსახურში). ამ უკანასკნელს განეკუთვნება  ის ვინც ლაპარაკობს ან წერს სოციალურ 

კლასებზე, განსხვავდებიან საკუთარი კლასიფიკაციიდან, რომელიც ასე თუ ისე 

უკავშრდება სახელმწიფოს, და ისინი ვის განკარგულებაშიცაა ოფიციალური 

ნომინაციის მონოპოლია, „ჭეშმარიტი“  კლასიფიკაცია, „ჭეშმარიტი წესრიგი“.  

მიუხედავად იმისა რომ, სოციალური სივრცე განისაზღვრება კაპიტალის და 

მოგების გადანაწილების თითოეულ მომენტში, რომელიც სპეციფიურია თითოეული 

სფეროსთვის, თითოეულ ამ სივრცეში თვით ფსონი და „სათამაშო ბანქოც“ შეიძლება 

კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. თითოეული სფერო არის დეკლარირებული ბრძოლის 

ადგილი ამ სფეროს გაყოფის ლეგიტიმური პრინციპების განსაზღვრისათვის. 

ლეგიტიმიზაციის შესახებ კითხვა წარმოიქმნება თვით კითხვის დასმის 

შესაძლებლობიდან, დოქსასთან გარღვევით (Doxa – ჩვეულებრივი აზრების 

ერთობლიობა, რომლებიც გამჯდარია წარმოდგენებში, ის რაც მიღებულია 

განხილვის და დაფიქრების გარეშე, თავისთავად. მთარგ. შენიშვნა), რომლიც 

ჩვეულებრივ წესრიგს იღებს როგორც თავისთავად არსებულს. აქედან გამომდინარე, 

ბრძოლის მონაწილეთა სიმბოლური ძალები, არასდროს არ არიან დამოუკიდებელნი 
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მათი თამაშში პოზიციისგან, მაშინაც კი, თუ სიმბოლური ძალაუფლება მოიცავს ისეთ 

ძალებს, რომლებიც უფრო ავტონომიურნი არიან სხვა სოციალური ძალების 

ფორმებთან შედარებით. აუცილებლობის ზეწოლა, რომელიც სხვადსხვა სფეროების 

სტრუქტურაშია გაწერილი, ბიძგს აძლევს სიმბოლურ ბრძოლას, რომელიც 

მიმართულია ამ სტრუქტურის შენარჩუნებისა და ტრანსფორმაციისკენ. სოციალური 

სამყარო უმთავრესად არის ის, რასაც მისი აგენტები აკეთებენ თითოეულ მომენტში; 

მაგრამ უკვე გაკეთებულის გადაკეთება ან განადგურება შეიძლება მხოლოდ რეალურ 

ცოდნაზე დაყრდნობით, თუ რას ნიშნავს სოციალური სამყარო და რა გავლენა აქვთ 

აგენტებს მასზე მათ მიერ დაკავებული პოზიციის მიხედვით.   

მოკლედ რომ ვთქვათ, სამეცნიერო საქმიანობის მიზანია  ადეკვატური ცოდნის 

დადგენა, როგორც სფეროს განმსაზღვრელი სხვადსხვა პოზიციებს შორის 

ობიექტური კავშირების სივრცის შესახებ, ასევე, ამ სფეროში დაკავებული 

პოზიციების მფლობელების ჰაბიტუსის („habitus“) გასაშუალოების გამოყენებით, 

დადგენილ საჭირო კავშირებზე; ასე რომ ვთქვათ, ამ პოზიციებს შორის კავშირი და 

პოზიციების ხედვა, ანუ, ამ სივრცეში დაკავებული წერტილების და ამ სივრცის 

შესახებ აზრთა შორის, რომლებიც მონაწილეობენ აწმყოში და ამ სივრცის შექმნაში. 

სხვა სიტყვებით, შექმნილი კლასების ობიექტური საზღვრების გარეთ, ანუ, 

დადგენილი პოზიციების სივრცის საზღვრებს მიღმა გასვლა, გვაძლევს საშუალებას 

გავიგოთ კლასების მიხედვით გადანაწილების პრინციპი და მოქმედება, რომლის 

გამოყენებითაც აგენტები ინარჩუნებენ ან ცვლიან ამ სივრცეს. მათ შორის პირველ 

ადგილზე ის ჯგუფებია, რომლებიც ორგანიზებულნი არიან მათი და მათი წევრების 

ინტერესების დასაცავად.  

კლასიფიკაციისთვის ბრძოლის ანალიზი ნათელს ჰფენს პოლიტიკურ ამბიციას, 

რომელიც უწყვეტად ცდილობს შექმნას კარგი კლასიფიკაცია: ამბიცია რომელიც 

განმარტავს „rex“–ს, რაც ბენვინისტის მიხედვით, „regerefines“–ს და „regere sacra“–ს  

ორგანული ნაწილია, ვერბალური საზღვრის გავლება ჯგუფების, კარგისა და ცუდის, 

ვულგარულისა და ამაღლებულის, წმინდასა და მიწიერს შორის. თუ სოციოლოგს არ 

უნდა სოციალური მეცნიერება გადააქციოს პოლიტიკური ბრძოლის კიდევ ერთი 

მეთოდად, მეცნიერმა თავისი კვლევის ობიექტად უნდა მიიღოს  სხვების კლასების 

მიხედვით განსაზღვრის სურვილი, თუ  ვინ და რა არიან ისინი და რანი უნდა იყვნენ 

(ამ წიანსწარგანჭვრეტის მთელი ორაზროვნებით); მან უნდა გაანალიზოს (რათა 

ნებაყოფლობით უარი თქვას მათზე) სამყაროს კრეატიული ხედვა, „intuitus 

originarius“–ს ის სახე, რომელიც ქმნის საგნებს საკუთარი ხედვით (აქ ჩანს 

მარქსისტული კლასის ორაზროვნება, რომელშიც ყოფნა და ვალდებულება 

განუყოფელია). მეცნიერებმა ობიექტივიზაციის სურვილი ობიექტურად უნდა 

აქციონ,  ოფიექტური შეფასება უნდა მისცენ აგენტებს, რომლებიც იბრძვიან სხვების 

და საკუთარი თავის კლასიფიკაციისთვის. თუ მათ უწევთ კლასიფიცირება – 

სოციალური პოზიციების უსასრულო სივრცეში სტატისტკური ანალიზის 
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საჭიროებიდან გამომდიანრე – ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ობიექტურობის 

ყველა ფორმის ობიექტურად ასახვაა საჭირო, დაწყებული პირადი შეურაცხყოფიდან 

დასრულებული ოფიციალური ნომინაციით, ამავდროულად, ასევე არ უნდა 

დაივიწყონ ამ ბრძოლის განსჯა „აკსიოლოგიური ნეიტრალიტეტის“ პოზიციიდან, 

რომელიც მეცნიერებას პოზიტიური და ბიუროკრატიული განსაზღვრებით 

ახასიათებს. აგენტების სიმბოლური ძალაუფლება, გაგებული როგორც დანახვის 

ძალაუფლება –„ theorein“– და გადარწმუნება, კლასიფიკაციის შექმნა და შემოღება, 

ლეგიტიმური ან ლეგალური (როგორც „rex“–ის მაგალითმა გვიჩვენა), რეალურად 

დამოკიდებულია პოზიციებზე რომლებსაც ისინი იკავებენ სივრცეში (და 

კლასიფიკაციაზე, რომელიც პოტენციურად მასშია გაწერილი). მაგრამ 

ობიექტივიზაციის ობიექტურობის დამტკიცება ნიშნავს, სოციალური სამყაროს 

ხედვის წარმომქმნელი სფეროს და საკონონმდებლო ტაქსონომიის ობიექტურად 

წარმოჩენას; მოკლედ რომ ვთქვათ, კულტურის და იდეოლოგიის შემქმნელი სფეროს 

ობიექტივიზაცია, სივრცე და თამაში რომლის ტყვეც მეცნიერიც ხდება, როგორც 

ყველა სხვა ვინც განიხილავს სოციალურ კლასებს (და სხვა ვინ განიხილავს მათ?). 

 

პოლიტიკური სფერო და ჰომოლოგიის ეფექტი 

ეს ზუსტად ის პოლიტიკური ბრძოლის სფეროა, რომელშიც  პროფესიონალები 

ებრძვიან ერთმანეთს სიმბოლური ბრძოლის სხვა სფეროების გამო, რომელზეც ჩვენ 

უნდა მოვახდინოთ აქცენტირება თუ გვინდა შევისწავლოთ („აღქმის“ მითოლოგიის 

მსხვერპლშეწირვის გარეშე), დაკავებული პოზიციის (რომელიც თავისთვად 

ემსახურება სხვადსხვა განსხვევბების ახსნას) შეგრძნებიდან გადასვლა პოლიტიკურ 

დემოსნტრაციამდე. ისნი ვინც დომინანტ პოზიციებს იკავებენ სოციალურ სამყაროში, 

ასევე იკავებენ დომინანტ პოზიციებს სიმბოლური პროდუქციის წარმოების 

სფეროშიც, ამიტომ გაუგებარია სად შეეძლოთ მათ მოეპოვებინათ სიმბოლური 

წარმოების საშუალებები, რომლებიც აუცილებელია მათი აზრის გამოსახატავად 

სოციალური სივრცის შესახებ; თუ კულტურული წარმოების სფეროს ლოგიკისა და 

სპეციფიკური ინტერესებია, რომლებიც მასში არსებობს, შედეგი არ არის 

პროფესიონალური ფრაქციების გადაქაჩვა, რომლებიც ამ სფეროში არიან ჩართულნი 

მათი პოზიციების ერთობლიობით, რომელიც წარმოიქმნება სოციალური და 

მენტალური სტრუქტურების სირთულის გამო,    რომლებიც გამუდმებით ცდილობენ 

სიმბოლური კაპიტალის გადანაწილების რეპროდუქციას. ფენომენი რომელსაც 

მარქსისტული ტრადიცია განსაზღვრავს როგორც „გარე ცნობიერება“, ანუ, წვლილი 

რომელიც ვიღაც ინტელექტუალებს შეაქვთ სოციალური სამყაროს ხედვის 

წარმოებასა და გავრცელებაში (განსაკუთრებით დომინანტ პოზიციაში მყოფი 

აგენტების მიმართ), რომელიც განსხვავდება დომინანტურისგან, შეიძლება 
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სოციოლოგიურად გავიგოთ მხოლოდ მაშინ, როცა გათვალისწინებული ჰომოლოგია 

კულტურული აქტივების წარმოების სფეროში დაქვემდებარებულ პოზიციასა და 

აგენტების სოციალური სფეროს პოზიციას შორის, რომლებიც ყველზე უფრო 

სრულად ფლობენ ეკონომიკური და კულტურული წარმოების შესაძლებლობებს. 

მაგრამ, ისეთი სოციალური სამყაროს მოდელის შექმნა, როგორსაც ეს ანალიზი 

ამტკიცებს, მოითხოვს მკვეთრ გადახვევას სოციალური სამყაროს შესახებ 

ერთგანზომილებიანი და სწორხაზოვანი ხედვისგან, რაც გამოიხატება დუალისტურ 

ხედვაში, რომლის მიხედვითაც, ოპოზიციის სამყარო, რომელიც ქმნის სოციალურ 

სტრუქტურას, შემცირებულია მხოლოდ ოპოზიციამდე, ერთის მხრივ წარმოების 

საშუალებათა მეპატრონეებს და მეორეს მხრივ სამუშაო ძალის გამყიდვლებს შორის. 

კლასების მარქსისტული თეორიის ადეკვატურობა, განსაკუთრებით მისი 

უუნარობა გაითვალისწინოს ბევრი ობიექტური განსხვავება, გამომდიანრეობს მისი 

მისწრაფებისგან დაიყვანოს სოციალური სამყარო მხოლოდ ეკონომიკურ სფერომდე, 

მარქსისტული თეორია სოციალურ პოზიციას განიხილავს მხოლოდ ეკონომიურ 

ურთიერთობებში მისი პოზიციიდან გამომდიანრე, იგი ყურადღებას არ აქცევს სხვა 

სფეროებში და ქვესფეროებში დაკავებულ პოზიციებს, მაგალითად კულტურული 

წარმოების ურთიერთობებს, ასევე ნებისმიერ პოზიციებს რომლებიც ადგენენ 

სოციალურ სფეროს, თუ ის არ უკავშირდება ოპოზიციას ეკონომიკური 

ძალაუფლების მფლობელებისა და არამფლობელების შორის. ამრიგად ეს თეორია 

მიბმულია სოციალური სამყაროს ერთი განზომილებაზე, რომელიც უბრალოდ ამ 

ორი ბლოკის წინააღმდეგობების გარშემოა აგებული (ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ამ 

ორ ბლოკს შორის საზღვრების განსაზღვრაშია, აქედან გამომდინარე უსასრულოდ 

განხილული კითხვებით მუშა არისტოკრატიის, მუშათა კლასის „ბურჟუალიზაციის“ 

და ა.შ. შესახებ). სინამდვილეში, სოციალური სივრცე მრავალგანზომილებიანია - 

შედარებით ავტონომიური სფეროების ღია ანსამბლი, რომელთა ფუნქციონირება და 

შეცვლა ასე თუ ისე დაკავშირებულია ეკონომიკური წარმოების სფეროსთან. 

თითოეულ ამ ქვესფეროში, ისინი ვინც იკავებენ დომიანანტ პოზიციებს, ჩაბმულნი 

არიან სხვადასხვა სახის ბრძოლაში (ასეთივე ანტაგონისტური ჯგუფების 

ჩამოყალიბების აუცილებლობის გარეშე). 

სიმბოლური წარმოების წრის დასაშლელად, ყველაზე მნშვნელოვანია 

სხვადასხვა სფეროში (და ის რაც მათში საერთოა, დომინანტურსა და 

დაქვემდებარებულს შორის) პოზიციების ჰომოლოგიის საფუძველზე, შეიძლება 

დამყარდეს მეტ-ნაკლებად მჭიდრო კავშირები, რომელიც ყოველთის ეფუძვნება 

გააზრებულ გაუგებრობას. ინტელექტუალთა და ინდუსტრიულ მუშათა შორის 

პოზიციათა ჰომოლოგია – სადაც ინტელექტუალები იკავებენ ძალაუფლების 

პოზიციებს, რომლებიც ჰომოლოგიურია იმ პოზიციებისა, რომლებსაც მუშები 

იკავებენ სოციალურ სამყაროში – არის ორაზროვანი ალიანსის საფუძველი, 

რომელშიც კულტურის მწარმოებლები (დაქვემდებარებულნი) სთავაზობენ – მათ 
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მიერ დაგროვილი კულტურული კაპიტლის სანაცვლოდ – აგენტებს, რომლებიც 

დაქვემდებარებულ პოზიციებს იკავებენ, შესაძლებლობას  ობიექტურად 

წარმოადგინონ მათი მსოფლმხედველობა და ინტერესები განმარტებითი თეორიით 

და წარმოდგენის ინსტიტუიციონალურ ინსტრუმენტებს – პროფესიული კავშირები, 

პარტიები, მობილიზაციის სოციალური ტექნოლოგიები და ა.შ.lxix  

სჭიროა გავხსოვდეს რომ, არ შეიძლება მივიღოთ პოზიციების ჰომოლოგია 

– განსხვავებების მსგავსება – როგორც პირობების იდენტურობა (როგორც ეს 

მოხდა საფრანგეთში, მაგალითად „სამი P“ (patron. pere, professeur –– უფროსი, 

მამა, მასწავლებელი) თეორიის შემთხვევაში, რომელიც გავრცელებული იყო 

1960–იან წლებში მემარცხენეთა მოძრაობაში). ჭეშმარიტებაა, რომ ერთი და 

იგივე სტრუქტურა, რომელიც გაგებულია როგორც გადანაწილების სხვადასხვა 

ფორმის ვარიანტი, გვხვდება სხვადასხვა სფეროში, რაც სოციოლოგიაში 

ანალოგიური აზროვნების ნაყოფიერებას ხსნის, მაგრამ როგორც მინიმუმ, 

დიფერენციაციის პრინციპი განსხვავდება, ისევე როგორც მოგების არსი, ანუ 

პრაქტიკის ეკონომიკა. მნიშვნელოვანია იერარქიის პრინციპების ჭეშმარიტი 

თანმიმდევრობის დადგენა, ანუ, კაპიტალის სხვადსხვა სახე. დაყოფის 

პრინციპების იერარქიის ცოდნა, საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ 

შეზღუდვები, რომელშიც მოქმედებენ დაქვემდებარებული პრინციპები, და 

აქედან გამომდიანრე იმ მსგავსებების შეზღუდვა რომელიც ჰომოლოგიასთან 

არის დაკავშირებული. ეკონომიკური წარმოების სფეროს სხვა სფეროებთან 

ურთიერთობა, ერთდროულად არის სტრუქტურული სახის და ამავდროულად 

კაზუალური დამოკიდებულების სახისაც: დომინაციის ძალის და 

სტრუქტურული კავშირების მიერ განსაზღვრული კაზუალური დეტერმინაცია, 

უფრო ახლოსაა ეკომონიკური წარმოების ურთიერთობებთან.  

საჭიროა გავაანალიზოთ ის სპეციფიური ინტერესები რომლებიც ოფიციალურ 

პირებს უნდა ჰქონდეთ, როდესაც ისინი იკავებენ მოცემულ პოზიციას პოლიტკურ 

სფეროში ან პარტიის და პროფკავშირის სუბსფეროში, და გამოვარკვიოთ ყველა 

„თეორიული“ შედეგი, რომლებსაც ისინი განსაზღვრავენ. „სოციალური კლასების“ 

(მაგალითად „მუშა არისტოკრატიის“ ან ფრანგული „საკადრო სპეციალისტების“ 

პრობლემების შესახებ) მეცნიერული დისკუსიების დიდი ნაწილი შედგება 

პრაქტიკული ამოცანების უსასრულო გადამუშავებით, რომლითაც რეალურად 

პოლიტიკური პარტიები უნდა იყვნენ დაკავებული.  ასეთი ლიდერები ყოველთვის 

უპირისპირდებიან პრაქტიკულ იმპერატივებს (ხშირად წინააღმდეგობრივი), 

რომლებიც  პოლიტიკურ სფეროში ბრძოლის ლოგიკიდან გამომდინარეობს, 

როგორიცაა საკუთარი მნიშვნელობის დამტკიცების აუცილებლობა ან ხმების და 

მანდატების უმრავლესობის მოპოვების აუცილებლობა, ისინი საკუთარი პროგრამის 

განსხვავებულობას ამტკიცებენ სხვა კანდიდატებთან შედარებით, ეს დისკუსიები 
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განწირულია დააყენოს სოციალური სამყაროს პრობლემები ჯგუფებს და შესაძლო 

მობილიზებულ ჯგუფებს შორის ტიპიური სუბსტანტივისტური ლოგიკის 

საზღვრებში. ისინი შეიძლება შეეცადონ გადაჭრან პრობლემები, რომლებსაც ისინი 

განაკუთვნებენ ყველა სოციალური ჯგუფისთვის აქტუალურად, შეეცადონ მოიპოვონ 

მხარდაჭერა, მათი ძალის აღიარება, ანუ მათი არსებობის აღიარება, ცვლადი 

გეომეტრიის კონცეფციების გამოყენებით, მაგალითად: „მუშათა კლასი“, „ხალხი“, 

„მშრომელი“. 

მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, ნათელი ხდება რომ სპეციფიური ინტერესების 

მოქმედება, რომელიც დაკავშირებულია სფეროში დაკავებულ პოზიციასთან და 

სოციალური სამყაროს ხედვის გზის თავსმოხვევის კონკურენციასთან, უბიძგებს 

თეორეტიკოსებს და ოფიციალურ წარმომადგენლებს (მათ ვისაც ჩვეულებრივ 

„მუდმივ ოფიციალურ პირებს“ უწოდებენ), უფრო დიფერენცირებული და 

სპეციალიზირებული პროდუქტის შექმნისკენ, რომელიც პროფესიული 

მწარმოებლების და მომხმარებლების სფეროების ჰომოლოგიიდან გამომდიანრე 

ავტომატურად მისადაგებულია ნებისმიერი მოთხოვნისადმი, ეს უკანასკნელი კი 

განისაზღვრება, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში, განსხავებების მოთხოვნით, 

რომლის წინააღმდეგობაც წარმოებას უწყობს ხელს და აძლევს მას საშუალებას 

მოძებნოს შესაბამისი გამოხატულება. იგი არის პოლიტიკური სფეროს სტრუქტურა, 

სხვა სიტყვებით აგენტების ობიექტური კავშირი, რომლებიც სხვადასხვა პოზიციებზე 

არიან განლაგებული და მათი შემოთავაზებული პოზიციების სხვაობა (რასაც 

ასეთივე მნიშვნელოვანი კავშირი აქვს მანდატების მიმართ). გამომდინარე იქიდან, 

რომ ინტერესები პირდაპირაა ჩართული სოციალური სამყაროს შესახებ 

ჭეშმარიტების გამოხატვის მონოპოლიისთვის ბრძოლაში, ცდილობს იყოს 

ეკვივალენტი იმათი ინტერესებისა ვინც ჰომოლოგიურ პოზიციებს იკავებს 

სოციალურ სფეროში, პოლიტიკური გამოსვლები ერთგვარი სტრუქტურული 

ორაზროვნებით გამოირჩევიან. ერთი შეხედვით მათი ადრესატი ამომრჩეველია, 

მაგრამ რეალურად ისინი მიმართულია კონკურენტებისადმი. 

მოცემულ მომენტში პოლიტიკური პოზიციის განსაზღვრა (მაგალითად 

არჩევნების შედეგები), წარმოადგენს სხვადასხვა ობიექტური პოლიტიკური 

თვალსაზრისის (პროგრამები, პარტიული პლატფორმები, განცხადებები და ა.შ.) 

პოლიტიკური მიწოდების შეხვედრას, რომელიც დაკავშირებულია წარმოების 

სფეროს მთელ ისტორიასთან, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია მიწოდება-

მოთხოვნის ისტორიასთან. ოციალურ სამყაროში სხვადასხვა პოლიტიკურ 

პრობლემებთან და პოზიციებთან დაკავშირებულ ხედვებს შორის კორელაცია, 

რომელიც ფიქსირდება მოცემულ მომენტში, შეიძლება მთლიანად გააზრებული 

იქნას მხოლოდ მაშინ, როცა შევამჩნევთ რომ ამომრჩევლის მიერ საკუთარი არჩევანის 

(მაგალითად მარჯვნივ და მარცხნივ) განმსაზღვრელად შექმნილი კლასიფიკაცია 

წინა ბრძოლის პროდუქტია, და იგივე მართებულია იმ კლასიფიკაციებისთვის 
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რომელსაც ანალიტიკოსი იყენებს არა მარტო აზრის კლასიფიცირებისთვის, არამედ 

იმ აგენტებისთვის რომლებიც ამ აზრს გამოთქვავენ. სოციალური სფეროს მთელი 

ისტორია წარმოდგენილია ორი ფორმით: მატერიალური ფორმით – ინსტიტუტებში 

(პარტიების და პროფკავშრების განთავისუფლებული მუშაკები) და ხორცშესხმული – 

იმ აგენტების დისპოზიცია რომლებიც ამ ინსტუტების ფუნქციონირებას 

უზრუნველყოფენ ან რომელთა გამოც ეს აგენტები იბრძვიან (რასაც თან ახლავს 

გისტერიზის ეფექტი, რომელიც ერთგულებასთანაა ასოცირებული). კოლექტიური 

იდენტიფიკაციის ყველა მიღებული ფორმა – „მუშათა კლასი“, „ადმინისტრაციული 

პერსონალი“, „სახალხო რეწვის ოსტატები“, „სპეციალისტები“, „პროფესორები“ და ა.შ. 

– არიან გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი დამუშავების პროდუქტები, მაგრამ არა 

მთლიანად ხელოვნურები (ეს შეცდომა იქნებოდა და ვერასდროს ვერავინ შეძლებდა 

ამას). თითოეული წარმომადგენელი სხეული წარმოადგენს ამ სხეულების არსებობას; 

თითოეულ მათგანს მინიჭებული აქვს ცნობილი და აღიარებული სოციალური 

იდენტობა, ისინი არსებობენ ამ ინსტიტუტების ერთობლიობის მეშვეობით, 

რომლებიც ისტორიული გამოგონება – „ლოგო“ (ფრანგულად sigle), sigllium 

authenticum როგორც კანონისტები ეძახიან ბეჭედს ან შტამპს, ბიუროს ან 

სეკრეტარიატს, რომელსაცა ქვს მონოპოლია ხელის მოწერასა და „plena potentia agendi 

et loquen di“–ზე, და ა.შ. ამ წარმომადგენლობას (იმ ბრძოლების პროდუქტი, 

რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ პოლიტიკურ სფეროში ან მის გარეთ, განსაკუთრებით 

სახელმწიფო ძალაუფლების შესახებ) უნდა ჰქონდეს სპეციფიური მახასიათებლები 

პოლიტიკური სფეროს და მოცემული სახელმწიფოს ისტორიაში (რითიც, სხვათა 

შორის აიხსნება განსხვავებები სოციალური დაყოფის შესახებ წარმოდგენების 

სხვადასხვა ქვეყნებისა და ჯგუფების მიხედვით). თუ არ გვინდა ნატურალიზაციაზე 

მუშაობის შედეგად მივიღოთ ის რომ, ნებისმიერი ჯგუფი მიისწრაფვოდეს საკუთარი 

თავის ლეგიტიმიზაციისკენ და საკუთარი არსებობის გასამართლებლად, ყოველ 

ჯერზე საჭიროა ისტორიული მუშაობის რეკონსტრუქცია,  რომლის პროდუქტიცაა 

სოციალური დაყოფა და ამ დაყოფის აღქმა. აგენტის პოზიციის ადეკვატური 

განსაზღვრა გვაძლევს მისი საქმიანობის და წარმოდგენის წინასწარ განჭვრეტის 

საუკეთესო შესაძლებლობას; მაგრამ შედარების თავიდან ასაცილებლად, რასაც ადრე 

უწოდებდნენ სოციალურ მდგომარეობას. აგენტის სოციალურ იდენტობას (ამჟამად 

სულ უფრო ხშირად ის იდენტიფიცირებულია პროფესიონალურ იდენტობასთან) და 

სოციალური მდგომარეობის ადგილისადმი ძველ მეტაფიზიკაში, ანუ, ყოფიერების 

ფუნქცია, რომლიდანაც გამომდინარეობს ისტორიული არსებობის ყველა ასპექტი 

(„operatio sequitur esse“ ფორმულიდან გამომდიანრე), არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ეს 

სტატუსი და  მის მიერ შექმნილი ჰაბიტუსი არის ისტორიული პროდუქტი, და ისინი 

ასე თუ ისე იცვლებიან ისტორიის განმავლობაში.   
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კლასი როგორც წარმომადგენლობა და როგორც ნება 

იმისთვის რომ გავარკვიოთ თუ როგორ იქმნება და მტკიდება ოფიციალური 

პირების –პარტიის ლიდერი ან პროფკავშირების ლიდერი – შექმნის და დამტკიცების 

ძალაუფლება, არ არის საკმარისი თეორეტიკოსების ან წარმომადგენლების 

სპეციფიური ინტერესების და სტრუქტურლი მსგავსების  გათვალისწინება, 

რომლებიც მათ აერთიანებს უფლებამოსილებაზე დაყრდნობით. საჭიროა ასევე 

გვაანალიზოთ ინსტიტუციის პროცესების ლოგიკა, რომელიც ჩვეულებრივაა 

აღქმული და აღწერილია, როგორც დელეგირების პროცესი, რომელშიც 

უფლებამოსილი პირი ჯგუფისგან იღებს ძალაუფლებას შექმნას ჯგუფი. აქ, მათი 

ანალიზის საჭიროებისამებრ გარდაქმნით, შეიძლება მივყვეთ სამართლის 

ისტორიკოსებს (კანტოროვიცი, პოსტი და სხვები), როცა ისინი განმარტავენ 

„მსახურების“ საიდუმლოებას – “The mysterium of miniserium” კანონისტების 

საყვარელ სიტყვებით თამაშს. ტრანსუბსტანტიციზაციის პროცესის საიდუმლოება, 

რომელიც იქმნება ოფიციალური წარმოამდგენლის ჯგუფად გარდაქმნით, ვის 

აზრსაც ის გამოხატავს, რომლის გააზრებაც შეიძლება მხოლოდ გენეზისის და 

წარმომადგენლობის ფუნქციონირების ისტორიული ანალიზით, რომლის 

მეშვეობითაც წარმომადგენელი ქმნის ჯგუფს რომელსაც წარმოადგენს. ოფიციალური 

წარმომადგენელი, რომელსაც სიტყვის მაგიის (the password (mot d'ordre)) 

გამოყენებით, აქვს ძალაუფლება გამოხატოს ჯგუფის აზრი ან იმოქმედოს მისი 

სახელით,  ჩაანაცვლებს ჯგუფს, რომელიც არსებობს მხოლოდ ამ მინდობილობით. 

ერთი პირობითი ადამიანის, სოციალური ფიქციის პერსონიფიცირებით, მოიცავს მათ 

ვისაც ის წარმოადგენს როგორც ინდივიდებს, აძლევს მათ საშუალებას მისი პირით 

ილაპარაკონ როგორც ერთმა ადამიანმა. სანაცვლოდ, ის იღებს უფლებას განიხილოს 

საკუთარი თავი როგორც ჯგუფი, იმოქმედოს და ილაპარაკოს როგორც ჯგუფმა 

რომელიც ერთ ადამიანშია გაერთიანებული: "Status est magistratus", "l'Etat c'est moi," 

„პროფკავშირები ფიქრობენ რომ ...“  და ა.შ. 

მსახურების საიდუმლოება სოციალური მაგიის ასეთი მაგალითია, როდესაც 

პირი ან საგანი გარდაიქმნება და  წარმოადგენს განსხვავებულ პირს ან საგანს. ისე 

რომ, პირს (სახელმწიფო მინისტრი, ეპისკოპოსი, დელეგატი, დეპუტატი, 

გენერალური მდივანი და ა.შ.) აქვს შესაძლებლობა საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებისა როგორც ადამიანთა ჯგუფის, ხალხის, მშრომელების და ა.შ. ან 

როგორც სოციალური ერთობლიობის, ნაციის, სახელმწიფოს, ეკლესიის, პარტიისა. 

მსახურების საიდუმლოება კულმინაციას აღწევს მაშინ, როცა ჯგუფს არ შეუძლია 

იარსებოს საკუთარი წარმოამდგენლის დელეგირების გარეშე, რომელიც წარმოშობს 

ამ ჯგუფს, ანუ ამ ჯგუფის საკეთილდღეოდ და მისი სახელით. წრე იკვრება: ჯგუფი 

განისაზღვრება იმისგან ვინც ამ ჯგუფის სახელით საუბრობს, რომელიც გაჩნდა 

როგორც ძალაუფლების წყარო, განხორციელებული მათ მიმართ ვინც ამ 

ძალაუფლების ჭეშმარიტი წყაროა. ეს ჩაკეტილი წრიული ურთიერთობა 
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ქარიზმატული ილუზიების დასაწყისია, რომლებიც მათ უკიდურეს გამოხატვის 

ფორმებში წარმოდგენილნი არიან ისე რომ, ოფიციალური წარმომადგენელი 

შეიძლება აჩვენებდეს საკუთარ თავს როგორც „causa sui“. პოლიტიკური გაუცხოება 

იწყება იმ ფაქტში რომ, იზოლირებული აგენტები – მით უფრო ძლიერად, რაც უფრო 

სუსტად  არიან სიმბოლურად იზოლირებულნი – ვერ წარმოადგენენ საკუთარ თავს 

როგორც ჯგუფს, ე.ი.,  როგორც ძალა რომელსაც შეუძლია აღაქმევინოს საკთარი თავი 

პოლიტიკურ სფეროში, მაგრამ ამავდროულად არ შეუძია მიიღოს მოგება აპარატის 

ინტერესებში; სხვა სიტყვებით, მათ მუდმივად უწევთ გასწიონ პოლიტიკური 

ქონების დაკარგვის რისკი, რათა თავი აარიდონ ჭეშმარიტ პოლიტიკურ 

ექსპროპრიაციას. მარქსის მიხედვით, ფეტიშიზმი არის ის, რაც მიიღება იმ 

შემთხვევაში, როცა: „ადამიანის ტვინის პროდუქტები ჩანს დამოუკიდებელ 

ფიგურებად რომელიც სიცოცხლის მიერ არის ნაჩუქარი“; პოლიტიკური ფეტიშიზმი 

წარმოჩნდება იმ ფაქტში, რომ მთლიანი ინდივიდის ღირებულება გამოჩნდება 

როგორც ქარიზმა, ადამიანის საიდუმლო ობიექტური თვისება, მოუხელთებელი 

შარმი, გამოუთქმელი საიდუმლოება. მინისტრი – რელიგიის მინისტრი ან 

სახელმწიფო მინისტრი – მეტონიმიურად დაკავშირებულია ჯგუფთან; მიუხედავად 

იმისა რომ, იგი რეალურად მხოლოდ ჯგუფის ნაწილია, წარმომადგენელი მოქმედებს 

როგორც ნიშანი, რომელიც ჩაანაცვლებს მთელ ჯგუფს. ზუსტად მინისტრი, რომელიც 

მთლიანდ სიმბოლური ყოფიერების ჩანაცვლებაა, იწვევს „კატეგორიის შეცდომას“, 

როგორც რილი იტყოდა, პატარა ბავშვის შეცდომას, რომელიც ხედავს მიმავალ 

ჯარისკაცებს, იგი სვამს კითხვას თუ სად არის პოლკი. მინისტრის/მსახურის 

რეალური არსებობა გარდაქმნის იზოლირებული ინდივიდების ერთფეროვნებას 

(„collectio personarum plurium“) „იურიდიულ პირში“ („une personne morale“), 

„corporatio“–ში, შექმნილ კორპუსში, რომელსაც მობილიზების და მანიფესტაციის 

გზით შეუძლია საკუთარი თავი აგენტად წარმოადგინოს.   

პოლიტიკა ძალიან ნაყოფიერი სფეროა ეფექტური სიმბოლური 

საქმიანობისთვის, მოქმედება რომელიც ხორციელდება ნიშნების მეშვეობით, 

რომლებსაც შეუძიათ სოციალური შედეგის მოცემა, კონკრეტულად კი ჯგუფების. 

ყველაზე ძველი მეტაფიზიკური ეფექტის მეშვეობით, რომელიც დაკავშირებულია 

სიმბოლიზმის არსებობასთან, და რომელიც იმ ყველაფრის არსებობას ხდის 

შესაძლებელს, რისი მითითებაც შეიძლება (ღმერთი ან არყოფნა), პოლიტიკური 

წარმომადგენლობა, უწყვეტად ქმნის საფრანგეთის მეფის ლუდოვიკ მელოტის 

საყვარელი არგუმენტის სახესხვაობას, რომელიც ასე ძლიერ უყვართ ლოგიკოსებს: 

ნებისმიერი პრედიქტიული გამოთქმა, რომლის სუბიექტიც „მშრომელთა კლასია“, 

მოიცავს ეგზისტენციალურ წინადადებას („არსებობს მშრომელთა კლასი“). უფრო 

ფართო გაგებით  ყველა გამოთქმა რომლის სუბიექტიც კოლექტიურია – მაგალითად 

ხალხი, კლასი, უნივერსიტეტი, სკოლა, სახელმწიფო და ა.შ. – ითვალისწინებს 

ჯგუფის არსებობას და მოიცავს იგივე სახის „ცრუ მეტაფიზიკურ სტილს“, რომელიც 
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შეგვიძლია ონტოლოგიურ არგუმენტში აღმოვაჩინოთ.  ოფიციალური 

წარმოამდგენელია ის, ვინც ჯგუფზე ლაპარაკის დროს, ფარულად სვამს კითხვას 

ჯგუფის არსებობის შესახებ, ის ვინც ამ ჯგუფს ქმნის მაგიური ოპერაციის შედეგად, 

რომელიც ნომინაციის ნებისმიერ აქტს ახასიათებს.  ამიტომ, თუ დავსვავთ კითხვას 

თუ საიდან იწყება სოციოლოგია, უფრო ზუსტად კოლეკტივიზმის არსებობის ან მისი 

არსებობის შესაძლებლობის შესახებ,  უნდა დავიწყოთ პოლიტიკური არგუმენტების 

კრიტიკა, რომლებიც უფლებამოსილებას ბოროტად იყენებენ.  

კლასი არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირობით, რომელითაც 

უფლებამოსილი პირი, რომელსაც აქვს „plena potestas agendi“, არის და საკუთარ 

თავსაც აღიქვამს როგორც უფლებამოსილი ილაპარაკოს მისი სახელით – შემდეგი 

განტოლების შესაბამისად „პარტია მშრომელთა კლასია“ ან „ მშრომელთა კლასი 

პარტიაა“, ან კანონისტების შემთხვევაში: „ეკლესია პაპია (ან ეპისკოპოსები), პაპი კი 

ეკლესია“– და აქედან გამომდინარე განაკუთვნებს მას, როგორც არსებულს 

პოლიტიკურ სფეროში.  არსებობის მეთოდი რომელსაც ამჟამად ბევრ საზოგადოებაში 

უწოდებენ მშრომელთა კლასს (რა თქმა უნდა გარკვეული ვარიაციებით), მთლიანად 

პარადოქულია: საუბარია გონიერებაში არსებობის რაღაც მეთოდზე, არსებობისა მათ 

აზრებში ვისაც ტაქსონომია მუშებად აღიქვამს, მაგრამ ამავდროულად მათ აზრებშიც 

ვინც სოციალურ სამყაროში დაცილებულია მუშებისაგან. ეს უნივერსუალური 

არსებობა ეფუძნება სამუშაო კლასიის წარმოდგენას, ანუ, პოლიტიკური და 

პროფკავშირული აპარატის, ასევე მათი თანამშრომლების, სასიცოცხლო ინტერესის 

მუშათა კლასის არსებობას; ასევე ის რომ ეს არსებობა დააჯერონ  ყველას,  ვინც ამ 

კლასს ეკუთვნის, და მათაც ვინც არ ეკუთვნის. მათ შეუძლიათ ერთ ხმაში 

ალაპარაკონ „მშრომელთა კლასი“ ერთი უბრალო მაგიური შელოცვით, როგორც 

სულებს ულოცავენ, როგორც გამოიძახებენ ღმერთებს და წმინდანებს, და 

სიმბოლურად წარმოადგენენ მას ყველას დასანახად დემონსტრაციის გზით, როგორც 

ერთგვარ თეატრალურ დადგმას წარმოდგენაში კლასის წარმოდგენის შესახებ. ამ 

წარმოდგენაში ერთის მხრივ მონაწილეობენ პროფესიონალი  წარმომადგენლები, 

მისი არსებობის მთელი სიმბოლური წარმომადგენლობით, აბრევეატურებით, 

ემბლემებით, განმასხვავებელი ნიშნებით; ხოლო მეორეს მხრივ, ყველაზე 

ფანატიკური მორწმუნეები, რომლებიც მათი არსებობით აძლევენ საშუალებას 

წარმომადგენლებს, შექმნან წარმოდგენა წარმომადგენლობის შესახებ. მშრომელთა ამ 

კლასს  „როგორც ნება და წარმომადგენლობა“, (შოპენჰაუერის ცნობილი ნაშრომის 

სახელწოდება) არ აქვს არანაირი საერთო რეალურ მობილიზირებულ ჯგუფთან, 

კლასთან მოქმედებაში, რომელსაც მარქსისტული ტრადიცია ახსენებს. მაგრამ ეს 

კლასი ნაკლებად რეალური არაა, მიუხედავად იმისა რომ ეს რეალობა მაგიურია 

(როგორც დურკჰაიმის და მოსსუს თანახმად) და ინსტიტუტებს განიხილავს როგორც 

სოციალურ ფანტაზიას. ეს არის „მისტიური სხეული“, შექმნილი თეორიული და 

პრაქტიკული გამოგონებების უზარმაზარი ისტორიული სამუშაოს შედეგად, 

რომელიც თვით მარქსმა დაიწყო, უწყვეტად განახლებადი ძალისხმევით რომლებიც 
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აუცილებელია იმ ინსტიტუტების შესაქმნელად, რომლებიც ამ შექმნისთვის არის 

საჭირო.  მშრომელთა კლასი არსებობს ჯგუფის და მისი ოფიციალური 

წარმომადგენლების სახით, რომლებიც აძლევენ მას სიტყვას და უქმნიან დასწრების 

საშუალებას, ის არსებობს საკუთარი არსებობის რწმენაში, რომელიც უფლებამოსილ 

პირებს შეუძლიათ შთააგონონ მათი არსებობის გამოყენებით, იმ მსგავსების 

გამოყენებით, რომელიც ობიექტურად აერთიანებს ერთი „ქაღალდზე კლასის“ 

წევრებს შესაძლო ჯგუფში.lxx    

მარქსისტული თეორიის ისტორიული წარმატება – პირველი სოციალური 

თეორიისა, რომელსაც პრეტენზია შეიძლება ჰქონოდა მეცნიერულობაზე, თუ 

მთლიანად განხორციელდებოდა საზოგადოებაში – ქმნის პარადოქსულ სიტუაციას: 

სოციალური სივრცის თეორია, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად შეუძლია საკთარი 

თეორიული რეზულტატის ინტეგრაცია (რომელსაც მარქსიზმი ყველაზე უფრო 

განავრცობდა), დღევანდელ დღეს,  ადეკვატური სოციალური სივრცის თეორიისა, 

პროგრესის ყველაზე დიდი წინაღობაა, იმ პროგრესისა, რომლშიც მარქსისტულ 

თეორიას დიდი წვლილი მიუძღვის.   

                                                           
lvii ამ ტექსტის შემოკლებული ვერსია ლექციის სახით იყო წამოდგენილი ფრანკფურტის 

უნივერსიტეტში, 1984 წლის თებერვალში. ეს არის რიჩარდ ნაისის თარგმანი. 
lviii შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ხდება სუნსტანციალიზმის უარყოფა აზრის შედარებით 

მდგომარეობაში, მაშინ როცა სინამდვილეში ხდება რეალური იტერაქციისა და მიმოცვლის შესწავლა. 

(პრინციპში პრაქტიკული სოლიდარობა, პრაქტიკული მტრობის მსგავსად, მიბმული პირდაპირ 

კონტაქტსა და ინტერაქციაზე - სამეზობლო - შეიძლება წარმოადგენდეს წინაღობას თეორიულ 

სივრცეში სიახლოვეზე დაფუძნებული სოლიდარობის შექმისთვის). 
lix სტატისტიკურ ძიებას არ შეუძლია აღიქვას ურთიერთობის ძალაუფლება, თუ არა საკუთრების 

ფორმით, რომელსაც ზოგჯერ ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური საკუთრების სახელით 

ვხვდებით: ხარიხები, კვალიფიკაციები, არისტოკრატული წოდებები, ა.შ. ეს ხსნის კავშირს 

სოციალური კლასებზე და ემპირიულ კვლევასა და სოციალური სტრუქტურის თეორიებს შორის, 

როგორც სტრატიფიკაცია, რომელსაც აღწერს დისტანციის ენა მითვისების გზით (ჰოლბვახის 

„დისტანცია კულტურული ღირებულებებისგან“), რომელსაც თავად მარქსი იყენებს „საკუთრების 

გარეშე მასებზე“ საუბრისას.  
lx ზოგიერთ სოციალურ სამყაროში გაყოფის პრინციპი, როგორც კაპიტალის მოცულობა და 

სტრუქტურა, განსაზღვრავს სოციალური სივრცის სტრუქტურას, ძლიერდება გაყოფის პრინციპებით, 

რომლებიც შედარებით დამოუკიდებელია ეკონომიკური და კულტურული საკუთრებისგან, 

როგორიცაა ეთნიკური ან რელიგიური კუთვნილება. ასეთ შემთხვევაში, აგენტების განაწილება 

წარმოადგენს პრო სივრცის გადაკვეთის პროდუქტს, რომლებიც ნაწილობრივაა დამოუკიდებელი: 

ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც განლაგებულია სოვრცის ისეთ დაბალ ფენაზე, სადაც ეთნიკური ჯგუფი 

შეიძლება იყოს განლაგენული ყველა სფეროში, ყველაზე მაღალი პოზიციის ჩათვლით, თუმცა 

რეპრეზენტაციის იმ დონით, რაც აღემატება მასზე ზემოთ მდგომი ეთნიკური ჯგუფის პოზიციებს.  
lxi იგივე იქნებოდა გეოგრაფიულ სივრცესა და სოციალურ სივრცეს შორის ურთიერთობაზე. ეს ორი 

სივრცე ბოლომდე არასდროს ემთხვევა ეთმანეთს, მაგრამ მათ შორის მთელი რიგი განსხვავებები, 

რომლებიც როგორც წესი, გეოგრაფიულ სივრცეს ბრალდება ხოლმე, როგორიცაა მაგალითად, 

ოპოზიცია ცენტრსა და გარეუბანს შორის, წარმოადგენს სოციალურ სივრცეში არსებული დისტანციის 

შედეგს. ეს ნიშნავს, გეოგრაფიულ სივრცეში სხვადასხვა ტიპის კაპიტალის არათანაბარ 

გადანაწილებას.   
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lxii გენერალ პერშინგის სიტყვები საფრანგეთში დესანტის გადასხმის შესახებ 1917 წელს (მთარგმ. 

შენიშვნა). 
lxiii რეალობის ეს აღქმა არავითარ შემთხვევაში გულისხმობს კლასის ცნობიერებას სოციალურ-

ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ყველაზე არაეალური მნიშვნელობა, რაც ამ ტერმინს შეიძლება 

მივცეთ. ეს ნიშნავს სოციალურ სტრუქტურაში დაკავებული პოზიციის ექსპლიციტურ 
წარმომადგენლობითობას  და შესაბამის კოლექტიურ ინტერესებს. მიუხედავად ამის, ის ნაკლებად 

გულისხმობს სოციალური კლასები თეორიას, რაც ნიშნავს არა მხოლოდ სისტემის კლასიფიკაციას, 

რომელიც ემყარება ექსპლიციტურ და ლოგიკურ პრინციპებს, არამედ იმ მექნიზმების საფუძვლიან 

ცოდნას, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ განაწილებებზე. პრინციპში, იმისათვის, რომ მოვრჩეთ 

ლაპარაკს „ცნობიერების გამოღვძების“ მეტაფიზიკასა და კლასების ცნობიერებაზე, პერსონიზებული 

ერთიანობის კოლექტიური ცნობიერების ერთგვარ რევოლუციურ კოგიტოზე, საჭიროა გამოვიძიოთ 

ის ეკონომიკური და სოციალური პირობები, რომლებიც რეალობად აქცევს დისტანციის იმ ფორმას, 

რაც წინასწარაა განსაზღვრული კონცეფციითა და ფორმულირებით კოლექტიური მომავლის მეტ-

ნაკლებად გავითარებული რეპრეზენტაციით. (ეს არის ის, რისი მოხაზვაც მოვახერხე ჩემ ანალიზში 

დროებით ცნობიერებას, განსაკუთრებით კი რაციონალური ეკონომიკური გათვლების 

შესაძლებლობასა, და  პოლიტიკურ ცნობიერებას შორის ურთიერთობის შესახებ ალჟირელ მუშებში - 

იხილეთ Pierre Bourdieu, Algeria 1960 [Cambridge/Paris: Cambridge University Press and Editions de la 

Maison des Sciences de l'Homme, 1979]). 
lxiv ამ თვალსაზრისით, საერთო აზრი ძირითადად შედგება წმინდა დისკურსის დაუსრულებლად 

რეინტერპრეტირებულ საერთო მარაგში (ანდაზები, გამონათქვამები, პატარა ლექსები, ა.შ), „ტომის 

დიალექტის გაწმენდაში“. სიტყვების მითვისება სადაც ყველაფერი, რასაც ჯგუფი აღიარებს, 

წარმოადგენს საშუალებას ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში უპრატესობის მისაღებად. ეს ნათლად ჩანს 

რელიგიური ძალაუფლებისთვის ბრძლაში: ყველაზე ძვირფასი სიტყვა არის წმინდა სიტყვა, და 

როგორც გერშომ შოლემი ამბობს, ტრადიციის მისტიკური გამოწვევა შეიძლება აღდგენილ იქნას 

თავად ტრადიციის მიერ, ალბათ იმიტომ, რომ მოხდეს სიმბოლოების ხელახლა მისადაგება აღიარების 

მოსაპოვებლად. პოლიტიკური ლექსიკონის შემადგენელი სიტყვები რისკის შემცველია ბრძოლის 

დროს, რადგან მათ თან სდევთ პოლემიკა საკუთარ თავთან პოლისემიის ფორმით, რაც წარმოადგენს 

მათი ანტაგონისტურად გამოყენების კვალს, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფებმა დატოვეს. სიმბოლური 

ძალაუფლების პროფესიონალი მანიპულატორების (პოეტები არქაულ საზოგადოებაში, 

წინასწარმეტყველები, პოლიტიკოსები) ერთ-ერთი ყველზე უნივერსალური სტრატეგიაა საღი აზრის 

მათ მხარეს დაყენება იმ სიტყვების გამოყენებით, რომელსაც ღირებულება აქვს მთლიანი 

ჯგუფისთვის, ვინაიდან ეს სიტყვები წარმოადგენს ამ ჯგუფის რწმენის სათავეს.   
lxv როგორც სპიცერმა დამაჯერებლად მიგვანიშნა დონ კიხოტზე, რომელშიც ერთი პერსონაჟი 

აერთიანებს რამოდენიმე სახელს, პოლინომაზია, ანუ სახელების, ზედმეტსახელების და ა.შ. 

პლურალიზმი, მიეკუთვნება აგენტების ფუნდამენტურ თვისებებს. ეს ნათელი მაგალითია იმ 

ბრძოლისა რომელიც ხდება სოციალურ სამყაროში სახელების დარქმევისათვის (იხილეთ Leo Spitzer, 

"Linguistic Perspectivism in the Don Quijote," in Linguistics and Literary History [New York: Russell and 

Russell, 1948).   
lxvi ფრანგული „საქმიანობების დირექტორია“ წარმოადგენს სოციალური ნეიტრალიზმის მატერიალურ 

ფორმას, რომელიც აუქმებს იმ განსხვავებებს, რაც სოციალურ სივრცეს შეადგენს, ეპყრობა ყველა 

პოზიციას თანაბარზომიერად, როგორც საქმიანობას, მუდმივად ცვლის ხედვას მათ მიმართ 

(კვალიფიკაციას, საქმიანობის ბუნებას და ა.შ.).  როცა ამერიკელები ექიმებს უწოდებენ პროფესორებს, 

ისინი აღნიშნავენ ამ აგენტებს მათი პროფესიის მიხედვით; განსხვავებით „რკინიგზის მშენებელისგან“, 

რომელიც ამ ატრიბუტით მხოლოდ ნაწილობრივაა განსაზღვრული, რაც ასახავს მხოლოდ 

კონკრეტულ სამუშაო თანამდებობას; პროფესორი რკინიგზის მშენებელივით განსაზღვრულია 

როგორც ექიმი სამუშაოს მიხედვით, და ამავდროულად, კვალიფიკაციის მიხედვითაც. 
lxvii წოდებასთან გაიგივებული საქმიანობა დაკავშირებულია საგანმანათლებო კვალიფიკაციის 

სუბორდინაციასთან (titre scolaire), აქ მჭიდრო კავშირია საგანმანათლებლო კვალიფიკაციისა და 

ანაზრაურებას შორის, განსხვავებით უსახელო საქმიანობიდან, სადაც აგენტებს შეიძლება ჰქონდეთ 

განსხვავებული კვალიფიკაცია. 
lxviii ამ წოდების მფლობელები, როგორც წესი, საკუთარ თავს მიაკუთვნებენ ჯგუფს, ერთიანდებიან  

სხვადასხვა ორგანიზაციებში (სამედიცინო ასოციაციები, კურსდამთავრებულთა ასოციაციები და ა.შ.) 
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რომლის მიზანია ჯგუფის ერთიანობის შენარჩუნება, პერიოდული შეხვედრებით და ა.შ., და ამ 

ჯგუფის მატერიალური და სიმბოლური ინტერესების ხელის შეწყობა. 
lxix ამ ანალიზის საუკეთესო ილუსტრიაცია მოცემულია რობერტ დანტონის ნამუშევარში, 

„კულტურული რევოლუციის“ ისტორია, სადაც განხილულია რევოლუციის როლი (აკადემიების 

განადგურება, სალონების დისპერსია, პენსიების შემცირება, პრივილეგიების გაუქმება) 

ინტელექტუალურ სფეროს განვითარებაში (Brissot, Mercier, Desmoulins, Hebert, Marat და ა.შ.). 

„კულტურული დევნილების“ სტატუსიდან გამომდინარე პრინციპებით ის თავს დაესხა 

ძალაუფლების სიმბოლურ საფუძვლებს, „პოლიტიკური პორნოგრაფიის“ და ხშირად სკატოლოგიური 

პამფლეტების გამოყენებით, რაც უდავოდ რევოლუციური რადიკალიზმის ფუნდამენტალური 

განზომილებაა (იხილეთ: Robert Darnton, "The High Enlightenment and the Low-life of Literature in Pre-

Revolutionary France," Past and Present, no. 51 (1971), 81-1 15; მარატის შემთხვევაში რომელიც ცნობილი 

იყო საშუალო ფიზიკოსად, იხილეთ ასევე: C. C. Gillispie, Science and Polity in France at the End of the Old 

Regime [Princeton: Princeton University Press, 1980], 290-330)) 
lxx „ქაღალდზე“ არსებული ნათესაობისა და „ნებისა და წარმომადგენლობის“ ურთიერთობის მსგავსი 

ანალიზისთვის იხილეთ Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University 

Press,  1977) და le sens pratique (Paris: Editions de Minuit, 1980). 
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სილაბუსი 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

სოციალური სივრცე და ურბანული განვითარება 

სასწავლო კურსის კოდი  

სასწავლო კურსის 

სტატუსი 

კურსი გათვალისწინებულია თსუ სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალური 

სამუშაოს სპეციალობის ბაკალავრიატის 

სტუდენტებისათვის; აგრეთვე, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის 

სტუდენტებისათვის. 

სოციალური მუშაობის სტუდენტებისათვის კურსი 

არჩევითია, ხოლო არქიტეტურის სტუდენტებისათვის - 

სავალდებულო. 

სასწავლო კურსის 

ხანგრძლივობა 

ერთი სემესტრი 

ECTS სასწავლო კურსის კრედიტებია–5 ECTS კრედიტი (125 სთ); 

ეს მოცულობა საათობრივად გაწერილია შემდეგნაირად:  

 სალექციო – 13 სთ  

 შუალედური გამოცდის ჩატარება – 3 სთ (1.5 საათი 

თითო შუალედურ გამოცდაზე)  

 შუალედური გამოცდებისთვის მომზადება – 6-6 სთ 

(სულ 12)  

 საბოლოო გამოცდისთვის მომზადება – 10 სთ  

 საბოლოო გამოცდის ჩაბარება – 2 სთ.  

 დამოუკიდებელი მუშაობა – 85  სთ.  

ლექტორი იაგო კაჭკაჭიშვილი,  თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციოლოგიისა და 

სოციალური მუშაობის მიმართულების სრული 

პროფესორი; 

თსუ IVკორპ., IIIსართ/ ტელ.: 25 08 19 

22 72 74 (სახლი), 899 56 63 55 (მობ), 

email: iagok@yahoo.com   

სასწავლო კურსის მიზანი წარმოდგენილი სალექციო კურსი მიზნად ისახავს, 

სოციალური სამუშაოს ბაკალავრიატის სტუდენტებმა 

შეიძინონ საბაზისო ცოდნა ურბანული სივრცის და მისი 

სოციალური პარამეტრების შესახებ. სტუდენტებს 

საშუალება ეძლევათ, დაეუფლონ ურბანული სივრცის 

კვლევის სხვადასხვა მეთოდს. კურსს აქვს პრაქტიკული 

mailto:MBG%20720@yahoo.com
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სასწავლო კურსის 

დასახელება 

სოციალური სივრცე და ურბანული განვითარება 

(გამოყენებითი) ღირებულება: ის მოამზადებს 

სტუდენტებს იმისათვის, რომ შეძლონ კონსულტირება 

ურბანული სივრცის მოსაწყობად მოწყვლადი ჯგუფების 

ინტერესების და საჭიროებების შესაბამისად. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის წინაპირობები 

სასწავლო კურსს წინაპირობა არა აქვს. 

სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია/სემინარი/პრაქტიკული მეცადინეობა  

სასწავლო კურსის შინაარსი იხ. დანართი 

შეფასება  დასწრება - 15%  

 ლექციებზე აქტიურობა და დისკუსიებში 

მონაწილეობა - 10%  

 ორი შუალედური ტესტი - 20%+20%=40%  

 საბოლოო გამოცდა (ტესტირება) - 35%  

 საბოლოო შეფასება: 100 ქულა  

ტესტებში კითხვებს, სირთულის მიხედვით, მიენიჭება 

წონა (0.5 - დან 2 ქულამდე)  

სავალდებულო 

ლიტერატურა  

 Carmona, Matthew; Heath, Tim; OC, Taner; Steve Tiesdell, 
Steve (2012): Public Places Urban Spaces. The Dimensions of 
Urban Design. Routledge.  

 Harvey, David (2010): Social Justice and the City. University of 
Georgia Press.  

 Gehl, Jan (2010): Cities for People. Lord Richard Rogers  

 Weber, Max (2001): City. Moscow, ”Canon-Press-C”.  

 ვარდოსანიძე, ვ: ქალაქგანვითარების სოციალური 

განზომილება პოსტსაბჭოურ საქართველოში; 

კრებულში: “თბილისი ცვლილებების ხანაში: 

ურბანული სივრცისა და ქალაქგეგმარების სოციალურ-

კულტურული განზომილებები”. თბ., თსუ-ს გამომც., 
2010. 

 მეზვრიშვილი, ლია (2003): ეკონომიკური სოციოლოგია. 

თბილისი, მეცნიერება.  

 სხულუხია, თამარ  (2001): დასავლეთის ქვეყნების 

ურბანული სოციოლოგია. თბილისი, მეცნიერება. 

 ქალაქის მართვა. რედ. თ. სხულუხია. თბ., საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის გამომცემლობა. 
2002. 

 სოციალური დაცვა და სოციალური ინკლუზია 

საქართველოში (2013 წელს ჩატარებული კვლევის 

ანალიტიკური ანგარიში); European Commission, ISSA.  

 საქართველოში სოციალური საცხოვრისის სოციალური 

პარამეტრების ანალიზი (2013 წელს ჩატარებული 

კვლევის ანალიტიკური ანგარიში); SDC, ISSA.  

დამატებითი 

ლიტერატურა და სხვა 

სასწავლო მასალა  

 Hagerty, M.R., Vogel, J., and Møller, V., (2002). Assessing 
Quality of Life and Living Conditions to Guide 

 სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები, თბ., 1998. 

 პედაგოგის მიერ მომზადებული სასწავლო მასალები 
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სასწავლო კურსის 

დასახელება 

სოციალური სივრცე და ურბანული განვითარება 

სწავლის შედეგები  აღნიშნული კურსის შესწავლა სტუდენტებისთვის 

მნიშვნელოვანია სხვადასვა თვალსაზრისით:  

ცოდნა და გაცნობიერება - კურსის dasrulebis Semdeg 

სტუდენტი unda flobdes საბაზისო codnas 

ურბანული სივრცის თანამედროვე კვლევებში.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - აღნიშნული 

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი უნდა ფლობდეს 

ურბზნული სივრცის კვლევის და შეფასების unar-Cvevebs; 

მას ექნება unari განსაზღვროს sxvadasxva socialuri 

problemis გადაწყვეტის gzebi; ექნება unari, CaerTos 

სხვადასხვა მეთოდებით warmarTul kvleviT proeqtebSi 

rogorc დამხმარე მკვლევარი; xarisxianad და მაღალ 

დონეზე awarmoos კვლევა arsebuli eTikuri da 

profesiuli standartebis dacviT. 

კომუნიკაციის უნარი - სტუდენტს შეეძლება კომუნიკაცია 

დაამყაროს ყველა იმ ადამიანთან თუ ჯგუფთან, რომლებიც 

მისი კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ. მას განვითარებული 

ექნება სოციალური უნარები, კერძოდ, შეეძლება jgufuri 

muSaoba, მათ შორის, interdisciplinarul jgufSi 

muSaobა.  

სწავლის უნარი – ამ კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს 

ათვისებული უნდა ჰქონდეს კურსით გაწერილი ძირითადი 

თემატიკა და დამუშავებული ჰქონდეს ძირთადო 

ლიტერატურა. 

ღირებულებები, რომლესაც შეიძენენ პროგრამის 

დასრულების შემდეგ::  

 პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა 

 კვლევის ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების, 

პირველ რიგში, მათი ანონიმურობის დაცვა 

 პლაგიატის უარყოფა 

 ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული 

დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და 

კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და 

პატივისცემა; 

სტუდენტებს, აგრეთვე, გამოუმუშავდებათ ზოგადი 

(ტრანსფერული) უნარები: აბსტრაქტული აზროვნება, 

მოვლენათა კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ახალი 

იდეების გენერირება, ცოდნის მუდმივი განახლება, 
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სასწავლო კურსის 

დასახელება 

სოციალური სივრცე და ურბანული განვითარება 

სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, 

დისკუსიის წარმართვა, საკუთარი მოსაზრებების საჯარო 

წარდგენა და ა.შ. 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები  

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა 

და სწავლის შემდეგი მეთოდები:  

 

1. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს 

შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და 

ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, 

თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება,  

და ა.შ. 

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: სასწავლო 

და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ. 

 

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, 

ისეთი მეთოდები, როგორიცაა: 

    

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა  

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL) 

4. შემთხვევის ანალიზი  

5. გონებრივი იერიში (Brain storming) 

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება 

სასწავლო კურსის 

გავლასთან დაკავშირებული 

დამატებითი პირობები  

არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი შუალედური 

გამოცდები არ აღდგება 
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დანართი 1 

N ლექციის/სემინარის  თემა ლიტერატურა  

(შესაბამისი გვერდების მითითებით) 

1 ძირითადი ცნებები: 

 სოციალური სივრცე; 

 ურბანული სივრცე; 

 საჯარო versus პრივატული 

Carmona, Matthew;  Heath, Tim; Oc, 
Taner; Steve Tiesdell, Steve (2012): Public 
Places Urban Spaces. The Dimensions of 

Urban Design. Routledge. (შესაბამისი 

თავების თარგმანი ქართულ ენაზე) 

2 სოციალურ სივრცესთან დაკავშირებული 

თეორიები და მიდგომები: 

 ჰენრი ლეფებვრე: „სოციალური 

სივრცის წარმოება“ 

 პიერ ბურდიეს კონცეფცია 

სოციალური ველის, სოციალური 

კაპიტალის და ჰაბიტუსის შესახებ 

-Weber, Max (2001): City. Moscow, 
”Canon-Press-C”. (On Russian language). 

(შესაბამისი თავების თარგმანი 

ქართულ ენაზე) 

-სხულუხია, თამარ  (2001): 

დასავლეთის ქვეყნების ურბანული 

სოციოლოგია. თბილისი, 

მეცნიერება. 

3 ურბანულ სივრცესთან/ქალაქთან 

დაკავშირებული სოციალური თეორიები და 

მიდგომები: 

 მაქს ვებერის შრომა: „ქალაქი“ 

 ფერდინანდ ტიონისის „თემი“ 

(“Gemeinschaft”) და “საზოგადოება” 

(“Gesellschaft”) 

 ემილ დიურკემის მექანიკური და 

ორგანული სოლიდარობა 

 ჩიკაგოს სკოლა (პარკი, მაკენზი და 

ბარჯეზი) 

Gehl, Jan (2010): Cities for People. Lord 

Richard Rogers (შესაბამისი თავების 

თარგმანი ქართულ ენაზე) 

4 რა არის ურბანული დიზაინი? 

 ურბანული დიზაინის დეფინიცია; 

 ურბანული დიზაინის პროდუქტი 

(ურბანული გარემო); 

 ურბანული დიზაინი როგორც 

პროცესი; 

 ურბანული დიზაინის აღწერითი და 

ნორმატული ინტერპრეტაცია; 

 ურბანულ დიზაინთან 

დაკავშირებული სააზროვნო 

ტრადიციები (ვიზუალურ-მხატვრული 

ტრადიცია, სოციალური სარგებლის 

ტრადიცია, ადგილთმშენებლობა); 

 წარმატებული ურბანული 

დიზაინის/გარემოს მახასიათებლები  

 

Gehl, Jan (2010): Cities for People. Lord 

Richard Rogers (შესაბამისი თავების 

თარგმანი ქართულ ენაზე) 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Matthew%20Carmona&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Tim%20Heath&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Taner%20Oc&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Steve%20Tiesdell&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Jan%20Gehl
http://www.amazon.com/dp/159726573X/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Lord%20Richard%20Rogers
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Lord%20Richard%20Rogers
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Jan%20Gehl
http://www.amazon.com/dp/159726573X/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Lord%20Richard%20Rogers
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Lord%20Richard%20Rogers
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N ლექციის/სემინარის  თემა ლიტერატურა  

(შესაბამისი გვერდების მითითებით) 

5 ურბანული დიზაინის სოციალური 

განზომილება: 

 სივრცისა და ადამიანების 

ურთიერთობა;  

 საჯარო სფერის კონცეპტი;  

 სამეზობლოები 

Carmona, Matthew;  Heath, Tim; Oc, 

Taner; Steve Tiesdell, Steve (2012): Public 

Places Urban Spaces. The Dimensions of 

Urban Design. Routledge. (შესაბამისი 

თავების თარგმანი ქართულ ენაზე) 

6 პირველი შუალედური გამოცდა 

7 ურბანული დიზაინის სოციალური 

განზომილება (გაგრძელება): 

 უსაფრთხოება;  

 საჯარო სივრცის კონტროლი;  

 სამართლიანი გარემო 

Carmona, Matthew;  Heath, Tim; Oc, 

Taner; Steve Tiesdell, Steve (2012): Public 

Places Urban Spaces. The Dimensions of 

Urban Design. Routledge. (შესაბამისი 

თავების თარგმანი ქართულ ენაზე) 

8 სოციალური დაცვა და სოციალური 

ინკლუზია საქართველოში (ურბანული და 

რურალური განსხვავებები) 

 სოციალური დაცვის პროგრამები 

პოსტსაბჭოთა საქართველოში 

 სიღარიბე და სოციალური 

ექსკლუზია 

 საპენსიო სისტემა 

 ჯანმრთელობა და ხანიერი მოვლა 

(long term care) 

სოციალური დაცვა და სოციალური 

ინკლუზია საქართველოში (2011 

წელს ჩატარებული კვლევის 

ანალიტიკური ანგარიში); კვლევა 

ჩაატარა „სოციალური კვლევისა და 

ანალიზის ინსტიტუტმა“) 

9 რა არის სოციალური საცხოვრისი? 

 სოციალური საცხოვრისის ცნება; 

 სოციალური საცხოვრისის სამიზნე 

ჯგუფები 

 სოციალური საცხოვრისის 

პარამეტრები; 

 სოციალური საცხოვრისით, როგორც 

სერვისით, სარგებლობის პირობები 

Harvey, David (2010): Social Justice and 

the City. University of Georgia Press. 

(შესაბამისი თავების თარგმანი 

ქართულ ენაზე) 

10 სოციალური მუშაკის როლი სოციალური 

საცხოვრისის სერვისით უზრუნველყოფაში 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 

ასოციაციის მიერ შემუშავებული 

დოკუმენტები  

11 სოციალური საცხოვრისის პრაქტიკა 

საქართველოში 

 სოციალური საცხოვრისის მიზანი და 

სამიზნე ჯგუფები 

საქართველოში სოციალური 

საცხოვრისის სოციალური 

პარამეტრების ანალიზი (2013 წელს 

ჩატარებული კვლევის 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Matthew%20Carmona&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Tim%20Heath&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Taner%20Oc&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Steve%20Tiesdell&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Matthew%20Carmona&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Tim%20Heath&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Taner%20Oc&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Steve%20Tiesdell&search-alias=books&sort=relevancerank
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N ლექციის/სემინარის  თემა ლიტერატურა  

(შესაბამისი გვერდების მითითებით) 

 სოციალური საცხოვრისის 

ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმები 

 რამდენად პასუხობს სოციალურ 

პარამეტრებს საქართველოში მოქმედი 

სოციალური სახლები? 

 სოციალური სახლების სერვისით 

სარგებლობის ადეკვატური ჯგუფები 

(სოციოლოგიური კვლევის შედეგების 

ანალიზი) 

 სოციალური სახლების ბენეფიციართა 

განწყობები და დამოკიდებულებები 

სერვისის მიმართ (სოციოლოგიური 

კვლევის შედეგების ანალიზი)  

ანალიტიკური ანგარიში); SDC, ISSA.  

 

12 მეორე შუალედური გამოცდა 

13 ურბანული განვითარება და სოციალური 

კონტროლი 

 ურბანული „არეულობის“ (unrest) 

ტიპები:  

- დანაშაული  

- ბანდები („საძმოები“) (Gang activity) 

- ამბოხება (Riots) 

- სოციალური მოძრაობები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ურბანული 

საზოგადოებრივი სიკეთეების და 

კულტურული იდენტობის დაცვასთან 

- ტერორიზმი 

 სოციალური კონტროლის 

არაფორმალური საშუალებები 

(ნორმებისა და ღირებულებების 

ინტერნალიზაცია სოციალიზაციის 

პროცესში) 

 სოციალური კონტროლის ფორმალური 

საშუალებები (ინსტიტუციური 

მექანიზმები და სანქციები 

დევიაციებთან საბრძოლველად) 

Harvey, David (2010): Social Justice and 

the City. University of Georgia Press. 

(შესაბამისი თავების თარგმანი 

ქართულ ენაზე) 

14 ქალაქები და არქიტექტურა ადამიანების 

კეთილდღეობისთვის 

 „ცოცხალი“ (lively) ქალაქი versus 

„მკვდარი“ (lifeless) ქალაქი; 

 უსაფრთხო ქალაქი 

Gehl, Jan (2010): Cities for People. Lord 

Richard Rogers (შესაბამისი თავების 

თარგმანი ქართულ ენაზე) 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Jan%20Gehl
http://www.amazon.com/dp/159726573X/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Lord%20Richard%20Rogers
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Lord%20Richard%20Rogers
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N ლექციის/სემინარის  თემა ლიტერატურა  

(შესაბამისი გვერდების მითითებით) 

 მდგრადი ქალაქი 

 ჯანმრთელი (healthy) ქალაქი 

15 განვლილი მასალი შეჯამება  

 

 

სემესტრში ჩატარდება 2 შუალდური გამოცდა ტესტირების ფორმით 

სასესიო კვირა საბოლოო გამოცდა - ტესტი 

 


