
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1398 تابستان، ششمسي و ، شماره نهمدوره 

 07/03/1398تأييد نهايي:    11/09/1397دريافت مقاله: 

 1-15صص 

 ی شهریبسط بافته مثابهبهمنطقه -هرش

 دانشگاه تربیت مدرس-ریزی شهریدکتری جغرافیا و برنامه انشجوید ،سعيد دليل
 دانشگاه تربیت مدرس-ریزی شهریدانشیار جغرافیا و برنامه ،*ابوالفضل مشکيني
 دانشگاه فردوسی-ریزی روستاییو بر نامه استاد جغرافیا ،جعفر جوان

 چکيده

 دستگاه این به بیشتر توجه سبب خود که استمفهومی ، واجد اهمیتی در مقام دستگاهی نظریمنطقه -شهر

 و ایمنطقه ملی، المللی،بین جهانی،) مختلف هایمقیاس در فضا تولید ساختارهای فهم برای ابزاری مثابهبه

منطقه -ی شهری آنری لوفور، به خوانش مفهوم شهرشود. این مقاله سعی دارد تا با اتکا بر مفهوم بافتهمی( شهری

بلکه کل دستگاه مفهوم  ،ی شهری لوفوراین مفهوم را در پرتو مفهوم بافته تنهانهبپردازد. مقصود این است که 

 ،حو روایت کند. در یک سوی این خوانشمنطقه( را به همین ن-گرایی و شهرمنطقه )منطقه، نومنطقه-شهر

نهادها و ساختارهای اجرایی و دولتی هستند. این نوع  ،ی دیگر آنی ایشان و در سویهی زیستهها و تجربهسوژه

خوانش بر اهمیت سوژه در تولید مقیاس، اهمیت مفهوم مقیاس و اهمیت مفهوم حکمرانی در شرایط تولید 

داریِ شهر این است که در عصر جهانی شدن و تولید سرمایه حاضر پرسش پژوهش کند.نئولیبرالی فضا تأکید می

ی این دو عنصر در مفهوم بافته محتوای زیستی و نهادی خواهد داشت؟تحت شرایط تولید نئولیبرالی فضا، چگونه 

 ؛منطقه-حد نهایی شهریا میانجی دو  اند. این مفهوم واسطهدر این مفهوم استعال یافته زمانهماند و شهری مندرج

انداز یا ی شهری آن است. این مفهوم همچنین در مقام نوعی چشم( و هستهکرانهپسروستایی ) الیهیمنتهیعنی 

ی تولید زمین شهری درون ساختار ی شهری با زمین، شیوهی نسبت جامعهکند که در مقام آیینهنظرگاه عمل می

دهد. در دوران اخیر تولید نئولیبرالی ی شهری( نشان میشهر را از طریق استحاله شدن در خود )بافته نهادی

 یهاکرانهپسو تا  یجادشدهاهای مرکزی منطقه ناشی از انفجار به درون و بیرون شهر-هایی از شهرفضا، شکل

منطقه به دنبال دادن توضیحی -ش از شهرپرتاب شده است. این نوع خوان سوآنو  سوینای شهری به بافته ،شهر

و آن را  داری استشدن شهر و کشیده شدن شهر به اطراف در دوران اخیر سرمایه تکهتکهگسستگی و  یدرباره

 بررسد.در ابعاد نهادی، ساختاری و سوژگیِ آن می

 .لوفور آنری گرایی،نومنطقه منطقه،-شهر شهری، یبافته واژگان کليدي:

  

                                                            

 * :meshkini@modares.ac.ir Email                 ی مسئول:نویسنده

 فضای از: شهریار یمنطقه-شهر در اجتماعی فضای مفهوم تبیین» عنوان با اول ینویسنده دکتری یرساله از برگرفته مقاله این

 حال در مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم یدانشکده در سوم، و دوم ینویسنده راهنمایی با که است «معقول فضای تا زیسته

 .است انجام
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 2                                                                                                                يشهر يمثابه بسط بافتهمنطقه به-شهر

 مقدمه -1

منطقه و همچنین منطقه نیست، بلکه با اتکا بر همان فهم و توصیفات -مدعی آوردن تعریفی نو از شهر ،این پژوهش

 یدرک به دست دادنِ الملل تا علوم جغرافیایی( به دنبالسنتی در جغرافیا )از یونان باستان تا دوران مدرن، از روابط بین

گرفته تا شهرهای  1شهر و ابرشهرلفی نهاده شده است از کالنهای مختنام ،شهر جهان مدرن است. بر این شهر

یعنی اهمیت امر  ده مانده، دوباره درک و گشوده شود؛هدف این است که با اتکا بر همین مفاهیم آنچه نادی 2.یچندمرکز

( 2003) دوران را لوفور ازاینیشپ. ( ,2003Amin)فوردیستیبه دوران پساصنعتی و پسا واردشدهدر جهان  3شهری

شهرها به با اهمیت یافتن کارکرد خدماتی شهرها و مبدل شدن بسیاری از کالن ازآنپساما  ،داندمی "دوران صنعتی"

 به توجه علل از ی زیست در شهرها نیز دگرگون شده است. یکیمراکز مهم مالی و هدایت نیروی کار و سرمایه، نحوه

 مبدل( شهر مصنوع یحوزه بلکه ،آن قانونی کلیت صرفاً نه) شهر که است آن ،اخیر هایسال طی خصوصبه منطقه-شهر

 نیز خود عرفی مرزهای از پساصنعتی دوران طی خصوصبه شهر چراکه ؛(Parr, 2005)است شده منسوخ موجودیتی به

 متحدهیاالتا شد، مشهود یخوببه آن در پساصنعتی هایموج نخستین که کشورهایی یازجمله. رودمی

شهرهای کشورهای  نیزپساصنعتی و  دوران در فضاها مختلف اشکال و متحدهیاالتا یتجربه(. Friedmann, 1964)بود

(. Friedmann, 1964; Parr, 2005)سبب شد که مرزهای بسیاری از شهرها بسیار فرّار و گریزپای درک شوند اروپایی

 کرده پیدا اهمیت تولید یهزینه از عنصری مثابهبه خام مواد از بیش کاال بازار به دسترسی گذشته، خالف بر همچنین

 با زمانهم. است کرده پیدا یمل اهمیتی و رفته فراتر ایمنطقه-شهر حدود از کار نیروی و سرمایه ،دوران این در. است

 در(. Friedmann, 1964)است داده جهت تغییر خدماتی صنایع به کاال یکنندهتولیده صنایع از تقاضا تغییرات، این

 شهر. ندارد را خود سابق اهمیت ،مشخص مرزهایی تا آن شدن کشیده و شهر تاریخی یهسته دیگر پساصنعتی، دوران

 گیردمی دربر را کشور و 4نظام تمام که شودمی گسترده قلمرویی و اقتصادی نفوذ یحوزه لحاظ به حدی به

(Friedmann, 1964)را بیشتری فضاهای نقشه روی و شود ترسیم وسیع شهر یمرزها ،هم قدر هر علت همین به ؛ 

 بازهم ،آورد شمول تحت را کرانهپس تا شدهکشیده شهری بافت هایقابلیت تمامی بتوان ترتیبینابه تا کند اشغال

 کارکردبه  توجه با یژهوبه را خود پیشین اهمیت شهری مرزهای. نگریست جغرافیایی ثابت واحد همچون آن به تواننمی

 با اکنون(. Parr, 2005)است داده دست از عمومی و خصوصی خدمات تأمین ساختار همچنین و اشتغال و مسکن بازار

 به نیاز اجتماعی-اقتصادی جدید روابط نوع و است یچیدهپدرهم شدتبه که هستیم روروبه 5جغرافیایی یپیچیده کل

 دنبال به را فضا تولید مختلف هاینسبت و قدرت مفهوم اتفاقاً که روابطی. دارد سرزمینی فضاهای از فهم از جدیدی نوع

 جریان، و حرکت. شود درک زمان اقتضائات به بنا و یالس ای،رابطه نسبی، که باید موردمطالعه جغرافیایی واحد. دارد

 نتوان که شودمی سبب شهری مختلف خدمات الزامات و سرمایه و کار نیروی جدید مناسبات همچنین و قدرت روابط

 توانمی نه را شهر دیگر ،روینازا. کرد یتلق زمین مختلف ایهجایگاه درون محصور واحدی را شهر گذشته، همچون

 ,Davoudi) بود خواهدثمربخش  ،ییتنهابه آن حکمروایی/مدیریت کهآن نه و آورد حساببه تحلیل برای مناسب واحدی

گری که در شود که این گذار یا جهش بهتر درک شود، چُنان نظارهی شهر سبب میویژگی درک لوفور از بافته (.2008

 آورد.یند را زیر نگر میی آغاز و انجام فرآبیند و لحظهحال دیدن انفجار است، جزئیات را می

                                                            
1- megalopolis  

2- multi-center  

3- the urban 

4- system 

5- geographical complex whole 
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  3                                                  1398 تابستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره نهم، شماره سي و 

 لوفور، آنری 6شهری یبافته هوممف به اتکا با منطقه-شهر مفهوم از ساختاری فهمی تا کندمی تالش پژوهش این

 اصالتاً ،واژه این. است Fabrique ی فرانسویمعادل واژه "بافته" یواژه. آورد فراهم فرانسوی شناسجامعه و فیلسوف

 سوی از ورزیدست و مهارت با آنچه به دارد اشاره همچنین و کندمی داللت 7"ساختار" بر خود یریشه در و است التین

 آورد، آن برای نیز "بافتار" و "جنس" و "تاروپود" چون برابرهایی توانمی(. Skeat, 2005)باشد شده فراهم گرصنعت

 را لوفور خود منظور تواندمی بهتر همه از است، نخ یا پارچه بر دال هرروزه کاربرد در آن اصل چون "بافته" صفت اما

 ترپیچیده را آنمفهومی  ساختاری در دادن قرار عین در مفاهیم، از دیگر بسیاری همچون را مفهوم این لوفور. برساند

 باشد، نداشته وجود عجیب 8هایدوگانه به اندیشیدن توانایی لوفور همچون اگر کهینحوبه ؛کندمی خارج بداهت از و کرده

 تولید و بازار نیروهای شدن رها با اکنون که خاصی شهری فرم به ،سویک از او. دارد وجود 9سونگرییک به غلتیدن امکان

 در لوفور برای دو این پیوند. کندمی اشاره دارد، ارتباط آن با اکنون که ایسوژه به دیگر سوی از و است شده منفجر

 .سازدبرمی را شهری یبافته مفهوم لوفور، سازیمفهوم سوم یلحظه

 سیر و شدن جهانی اقتصادی و تاریخی بستر همواره منطقه-شهر مفهوم با رابطه در شدهانجام هایپژوهش در معموالً

-مفهوم این در. برسد مفهوم این به یتدرنها که شودمی مطرح چهارچوبی مثابهبه صوری کامالً صورتی به مفهوم تطور

 ازآنپس و شودمی بحث 10جدید گراییمنطقه یا گرایینومنطقه باب در سپس است، منطقه مفهوم از همواره آغازْ ها،سازی

 ایشان بسط و گسترش برای رقابتی و نهادی ساختارهای ایجاد و شهرهاکالن فهم در منطقه-شهر مفهوم اهمیت از نیز

 خوانش از دیگری نوع اما کند،می تبعیت مفهومی مراتبسلسله همین از حدودی تا نوشته این البته. آیدمی میان به سخن

 المللی،بین جهانی،) مقیاسی مختلف سطوح در 11فضایی هستندگان یتجربه زمانهم فهم بر که خوانشی ؛نهدمی پیش را

 جنس، شدن پرتاب سبب که کندمی اشاره شهرها 12بیرونی و درونی انفجار از ناشی فضاهای و( شهری ای،منطقه ملی،

 جهت در شهری یبافته تا منطقه از مفهومی است گذاری ،متن این کل عبارتی به. شودمی بیرون و درون به شهر تاروپود

 جهانی زیسته، یتجربه چون بخشیتعیّن عناصر بر تکیه با و نهایی سنتز در چگونه کهاین و مفاهیم این کردن همگرا

 .شودمی ممکن منطقه-شهر مفهوم از دیگری خوانش نئولیبرالیسم، تحت شهری هایبافت تولید و شدن

 انسان یا پولیتیکوس هومو و مدرن عصر اقتصادی انسان یا اکونومیکوس هومو کنار در پژوهشْ این ،حالیندرع

 هایکهکشان در که انسانی یعنی؛ فهمدمی نیز اوربانوس هومو یا شهری انسان( 2015) 13بویل قول به را او سیاسی،

 ,Boyle)یابدمی تشکّل پیوسته و همواره فضایی چنین با مستقیم نسبت در او یتجربه و آگاهی و زیدمی 14شهری

 پذیرامکان اینگره چنین در ،تمام به 15فضایی یهستنده مثابهبه انسان فروکاستن امکان اگرچه(. 2015 :239-215

 را روایتی چنین با منطقه-شهر مفهوم به شدن نزدیک ،روینازا و آوردمی فراهم مفهومی نسبتاً حدودی ولی نیست،

 .کندمی ترآسان

                                                            
6- Urban Fabric 

7- Structure 

8- Duality 

9- One-sidedness 

10- New regionalism 

11- Spatial beings 

12- Implosion-explosion 

13- Boyle 

14- Urban galaxies 

15- spatial being 
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 4                                                                                                                يشهر يمثابه بسط بافتهمنطقه به-شهر

 بحث نیز حداقلی نحوی به حتی منطقه یشناسانههستی و شناسانهشناخت اهمیت 16،روایتی یا خوانش چنین در

 وهوایحال و جدید فضای این که دهدمی پاسخ نیز پرسش این به بلکه مفهوم، این اهمیت از تنهانه همچنین. شودمی

 فضا این از ناشی فرم است؟ شهری فضای از سنتی فهم از متفاوت که چیست آن 17یهاله بنیامینی، معنای به یا آن

 بودنی چگونه، داند،می ینیشهرنش سوم موج ینوعبه را آن( 2012) 18اسکات که منطقه-شهر مقام در که فضایی چیست؟

 ،فهم دیالکتیکیِ روش اما دارند، سوبژکتیو وهواییحال هاپرسش این البته کند؟می ایجاد را ایمنطقه فضای در متفاوت

 تولید مفهومی ایضاح دنبال به ،پژوهش این. بمانیم باقی ابژکتیویته یا محض یسوبژکیتیوته در که شودمی این از مانع

 در منطقه-شهر کالبدی و اجتماعی ساختارهای خود به عطف با نهادی و هرروزه زندگی سطح در منطقه-شهر فضای

 .است مدرن جهان

 گراييمنطقه: از منطقه تا نومنطقه-شهر -2

 ,see Claval)یافت یونانی دانجغرافی استرابو، نزد توانمی را غرب جغرافیای تاریخ در ایمنطقه درک آغازگاهِ

 «جهانزیست» دانش مثابهبه جغرافیا در ایمنطقه فهم ،(2013) 19کرسول ازنظر که بود کسی نخستین او(. 1993 :18

 متمایز جغرافیایی هایفهم سایر از را آن سوژگیِ نوعی جغرافیا، در ایمنطقه فهم ابتدای در عبارتی، به. کرد گسترده را

 روابط با مالزم توانندمی جغرافیایی فضای مختلف هایبندیتقسیم و منطقه مختلف هایشکل که معنا این به. کندمی

 ثبت را خود مطالعاتی مناطق فراوان جزئیات با استرابو. باشند آن درونی هایافتراق عامل حتی و فضا و سوژه یدوسویه

 :Cresswell, 2013)«کند ترکیب» مکانی بینِ «تعامالت از فهمی در» را هاآن که بود آن دنبال به و کردمی توصیف و

 در نوزدهم، قرن در. سازدمی بارز را خود جغرافیا در منطقه مبنای بر سازیمفهوم انعطاف که است نقطه همین از(. 21

. فهمیدمی زیست مختلف هایی شیوهپایه بر را منطقه او. شد احیاء مفهوم این فرانسوی، دانجغرافی دوال بالش، ویدال نزد

 هر یتدرنها تا دهدمی نشان یخوببه «گوناگون هایمقیاس در را زمین مختلف نواحی بین روابط» منطقه وی، ازنظر

 فهم(. Claval, 1993: 18)گردد مفهومی و حدیابی ایشان زیست خاص ینحوه و زندگی خاص هایشیوه با منطقه

 به. است زمین روی زندگی مختلف هایسنت گیریشکل نیازمند ،افتراقْ ینحوه و منطقه در زیست مختلف هایشیوه

 ازنظر حداقل بتوان تا باشد خاصی هایویژگی یا ویژگی حامل باید بلکه نیست، منطقه الزاماً جغرافیایی فضای هر عبارتی،

 سرعت ماهیت بررسی به نیاز و ایمنطقه تحلیل تاریخی در ژرفای اهمیت» بر همواره وی. نامید منطقه را آن بالش دوال

 اهمیت(.  ,1971Buttimer :92)کردمی تأکید «سرزمینی پدیدارهای تمامی بین پیوندهامیان و 20فرگشتی یندهایفرآ

 با ساکنان میان چسبندگی نوعی برقراری طریق از خود تاریخی سیر در منطقه دهدمی نشان که روستازآن نکته این

 .شودمی تولید محیط

 ،بیستم قرن در اما ،کندمی توجه سرزمین در آن داریریشه و زیست هایشیوه به کهاین بر عالوه ایمنطقه فهم

 افزایش و سرمایه گردش جغرافیایی رشد فراگیری با قرن، این در. شد ترگسترده مفهوم این در مندرج مفاهیم وسعت

 ایفزاینده اهمیت از جهانی، موجود وضع تبیین جهت در مفهوم مقام در گراییمنطقه و منطقه شدن، جهانی سرعت

. گرفتند بهره آن از جغرافیا و شناسیجامعه تا المللینب روابط و سیاسی علوم از مختلفی هایرشته و شد برخوردار

 به که یندیفرآ به ،روینازا. کندمی اشاره ایمنطقه مقیاس کامل فهم و تحلیل منطق و هاایده از ایبدنه به گراییمنطقه

 همکاری یسوبه تغییر یندفرآ» ،درواقع که گویندمی "شدن ایمنطقه" انجامد،می سرزمینی یپهنه در منطقه آفرینش

                                                            
16- narrative 

17- aura 

18- Scott 

19- Cresswell 

20- Evolutionary 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1500-en.html


  5                                                  1398 تابستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره نهم، شماره سي و 

 منطقه فهم ،روینازا (.Ellingsen & Leknes, 2012: 228)«است جغرافیایی هایمحیط درون فزاینده همگرایی و

 در سوژه یآگاهانه ورود بلکه دارد، دربر را منطقه از( ارگانیک) ایاندامه اینگره خود با تنهانه بیستم، قرن در خصوصبه

 به اختیار با و آگاهانه بلکه هرروزه، زندگی در غرق صرفاً  نه اکنون سوژه. سازدمی مندرج خود در نیز را آن دهیشکل

 شکل این اهمیت. شودمی تلقی ایمنطقه فهم یسوبه جهشی ،خود این که است مختلف سطوح در منطقه تولید دنبال

 است، اهمیت واجد بسیار هاملت-دولت برای شدن جهانی منافع و تهاجمات به توجه با خصوصبه ایمنطقه فهم از

 یسوبه حرکت یا بودن همگن این. آوردمی فراهم را شدن جهانی برابر در آگاهانه و اختیارذی یآورد یرو کهاین خصوصاً

 Ellingsen) گیردمی دربر را مردم یهرروزه زندگی هم و نهادها هم ،زمانهم و است مؤثر منطقه درک در بسیار همگنی

2012Leknes, &  .)یندیفرآ به منطقه 21بودگیِ منطقه ،یجهدرنت. است منطقه مفهوم یبرسازنده عنصر ،تاریخ ،روینازا 

 (. Hettne, 2005; Hettne & Söderbaum, 1998)کندمی اشاره اجتماعی لحاظ به آن بودنِ برساخت و( تاریخ) زمانی

 یک بودن منطقه. کندمی پیدا اهمیت نهادها یاندازهبه هرروزه زندگیِ زمانهم ،ایْمنطقه هویت یدرباره بحث هنگام

 قومی یا امنیتی ارتباطی، اقتصادی، تواندمی که شودمی منطقه آن قوام سبب که است منطقی از ناشی ،یتدرنها منطقه

 سرزمینی واحد یپهنه یک بر زمانهم و شوند یبنددسته است ممکن مختلف هایمنطق با که) مناطق ،روینازا ؛باشد

 صورتبه بتوان را واحد سرزمینی یپهنه یک که آورند فراهم را امکان این و فرو بروند هم در توانندمی( باشند راجع

 قرن دوم ینیمه در خصوصبه (.Hettne & Söderbaum, 1998)فهمید پوشانهم یا مانع نواحی با مختلف مناطقی

 جهانی یعرصه در هاشرکت بین رقابت در المللبین سیاست فرورفتن درهم با توأم یکدیگر در مناطق تابیهم این بیستم،

 مختلف هایپروژه کهاین چه ،(see Entrikin, 1991: 28-32)بیابد نظری-تجربی اهمیتی منطقه شد سبب که بود شدن

 و صنعتی هایگسست بر که پسافوردیسم ازآنپس و وریفنا فراگیری و نضج دنبال به که نوسازی یا مدرنیزاسیون

 و بتابند یکدیگر در و یافته رشد ،مناطق که شد سبب همگی ،(Elam, 2000)داشت تأکید فضا در تولید خط پخشایش

 سرمایه ناپذیریریس عطش بر همواره که دارد اقتصاد سیاسی رایج فهم ورای مفهومی نظم به نیاز ،تابیهم همین خودِ

 آن، خاص فضاهای با صنعتی صِرفاً یعرصه از دارانهسرمایه درَخِ عبارتی به .کندمی تأکید جهانی سطح در گسترش برای

 را خود رشد و بیاویزد ،داندمی ضروری آنچه هر بر را خود مهار سرمایه شاید تا کشاند اندازچشم یا و مناطق به را خود

 از نوع آن تواندنمی ییتنهابه تجاری تنظیم نامرئی دست» انترکین، ازنظر که خصوصبه. دهد ادامه نوینی پویایی در

 بود الزم ،روینازا(. Entrikin, 2000: 31)کند فراهم را «سرمایه پیوسته گسترش برای الزم اجتماعی مهار و سازمندی

 ابزارهای همانا که کندمی ایجاد را مناطقی و هامکان که کرد توجه نیز «دارییهسرما سازوکارهای» به ،سرمایه بر عالوه که

 22اضافه ارزش ساختن حداکثر فروش، برای تولید تکنولوژی، کار، سرمایه، رقابت،) دارانهسرمایه خرد سوی از شدهاستفاده

 دگرگون» را آن توانمی دیگر ایجنبه از که (Harvey, 1985, 2006)سازد درونی خود در را( هزینه ساختن حداقل با

 دارای منطقه ،حالیندرع(. Entrikin, 1991: 30; Harvey, 2006; Smith, 2008)فهمید «مناطق افتراق و شدن

 فهم برای بنیادی همچون را منطقه توانمی کهاین چه ؛(Entrikin, 2000: 39-40)هست نیز شناسانهشناخت اهمیتی

 گذاریقانون برای ابزاری تواندمی اتفاقاً آنکه یا فهمید شانبودگی فردمنحصربه در یزگرقانون جغرافیاییِ پدیدارهای

 زیادی بسیار اهمیت از جغرافیایی مطالعات در «مفهوم یابیشکل» برای منطقه ،عبارتی به. شود جغرافیایی موضوعات

 (.ibid: 39)شودمی برخوردار

 ,Hettne & Söderbaum)شد توسعه و جغرافیایی ادبیات وارد گرایینومنطقه میالدی، 1980 یدهه اواسط از

 سیاست تردقیق یا مقیاس. است آن در مقیاس مفهوم حداکثری کاربرد و بودن پذیرانعطاف در مفهوم این اهمیت(. 1998

( جهانی و المللیبین) فراملی و ملی ،(ایمنطقه شهری،) ملی زیر مختلف هایمقیاس میان تنش یا نزاع به اشاره مقیاس،

 البته که «زایندمی قلمرو و یابندمی ترتیب دوباره» پیوسته شدن، جهانی کنونی شرایط در جغرافیایی هایمقیاس. دارد

                                                            
21- regionness  

22- surplus value 
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 6                                                                                                                يشهر يمثابه بسط بافتهمنطقه به-شهر

 چندمقیاسیِ  یپیوسته یابیتشکل این اکنون آن در که هستند کلیدی هایجایگاه از شهری مناطق» میان این در

 عمومی انفجار» مفهوم در توانمی را مقیاس اهمیت(. Brenner, 2000: 361)«است رشد حال در داریسرمایه فضامندی

 که گویی. کندمی بحث یکدیگر بر مختلف هایمقیاس تأثرات و تأثیر از مفهوم این(. Brenner, 2000)یافت «فضاها

 تولید و سرمایه شدن شهری شرایط در دیگری بر یک هر که هستیم روروبه فضایی هایآمیختگی از ایشبکه با اکنون

 معنا این به تواندمی "مقیاس" مفهوم ذیل گرایینومنطقه فهم. گذاردمی اثر داریسرمایه شرایط تحت شهر هایبافت

 بر تأکید اتفاقاً ینجاا در. گیردنمی صورت خودمختار هایسوژه فعالیت یا همگنی اساس بر صرفاً منطقه اتفاقاً که باشد

 ژئوپلتیک و اقتصاد سیاست، یعرصه در جهانی و فراملی مختلف نیروهای با مواجهه میانجی به مناطق درونی استقالل

 .دارد خود آگاهی پسِ در را جهانی امر زمانهم خود ،گرایینومنطقه بر تأکید ،روینازا. است

 و قومی زیرملّیِ هایگروه ها،ملت-دولت» که دارد تأکید «منطقه درونی ساختار» بر چیز هر از بیش گرایینومنطقه

 مناطق یا تخصصی مناطق بر گرایی،نومنطقه(. Hettne & Söderbaum, 1998: 8)گیردمی دربر را «فراملی ریزمناطق

 (Hettne, 2005)کندمی تأکید کشور چند میان المللیبین سطح در چه و زیرملی سطح در چه خود خاص یکارویژه با

 به مناطق گیریشکل گرایی،نومنطقه در(. ibid: 549)است «جهانی ساختاری دگرگونی» از ناشی خود نیز این که

 برای شرایط هدایتگر مثابهبه حکمرانی بر بسیار گذاریسیاست سطح در و است وابسته بسیار سرزمینی بومی ساختارهای

 جهت به گرایینومنطقه مفهوم اهمیت علت، همین به(. Brenner, 2004a)کندمی تأکید فضا نئولیبرالی تولید تقویت

 سرعت با خصوصبه مفهوم این(. 2006Pose, -Rodríguez :1029)است 24«حاکمیت و 23حکمرانی بین واضح تمایز»

 بود الزم جدیدی مفهوم هاملت-دولت برای کهاین چه ؛یافت بیشتری گسترش بیستم قرن اواسط در شدن جهانی یافتن

 از و کنند ایجاد ملل خصوصی هایبخش بین رقابت جهت در را فضایی جدید مفاهیم خود، مرزهای از فراتر بتوانند تا

 سطح در که باشند مختلف کشورهای خصوصی هایبخش بین رقابتی جدال در خود حفظ به قادر هادولت ،طریق این

 .دهدمی نشان حکمرانی مفهوم در را خود وجه ترینکامل به شهری

 نخبگان ورود) حکمرانی به( عمومی بخش طریق از گذاریسیاست) حاکمیت از حرکت حکمرانی، اساسی ویژگی

 در مفهوم این متأخر داریسرمایه در(. Harvey, 2005, 2007)است( شهری مدیریت دستگاه به سیاسی و اقتصادی

 همکاری(.  ,1989Harvey)شودمی معنا 26کارآفرینی اصالت به 25مدیریت اصالت از گذار در حرکت به شهری مسائل

 ,Harvey, 2005)فضاست نئولیبرالی تولید شرایط تحت حکمرانی سیاسی اقتصاد یجوهره خصوص و عمومی بخش

 به ورود برای شمول حزب عمومیِ فضاهای ایجاد یجابه فضایی، مدیریت نهادی ساختار و دولت ،عبارتی به. (2007

 ورود برای را شرایط قانونی و مالی نهادی، بسترهای ایجاد و سازیخصوصی طریق از شهری، گذارییاستس یعرصه

 خالصه گونهینا را دستیهم این ینتیجه( 2005) هاروی. کندمی فراهم شهر هایبافت تولید برای خصوصی بخش

 :کندمی

است که در آن دولت و منافع کلیدی  «خصوصی-همکاری بخش عمومی»همان  ،حکمرانی حمرجّشکل 

هماهنگ سازند.  ،های خود را حول هدف بهبود سرمایهکنند تا فعالیتبا یکدیگر تنگاتنگ همکاری می وکارکسب

بخش »گیری همان زمان نیز تصمیم ؛ی است درستتنظیم ،برای نوشتن قوانین شدهیمتنظدسترسی  ینتیجه

 (.Harvey, 2005: 20-21)شودو گنگ می مبهم یشتربهمواره « عمومی

 گرایینومنطقه و گراییمنطقه چه و جغرافیا در منطقه از رایج فهم در چه منطقه مفهوم اهمیت شد، بیان که گونههمان

 دوران در خصوصبه شدن جهانی شرایط درک منطقه، مفهوم شناختی پذیریانعطاف در انسانی و اجتماعی علوم

                                                            
23- governance 

24- government 

25- managerialism 

26- entrepreneurialism 
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(. Hettne, 2005: 549)دارد ریشه «ایمنطقه ترتیبات مبنای بر تجارت ارتقاء هایسیاست» برقراری و نئولیبرالیسم

 اهمیت واجد دهد،می را پژوهشگر به مختلف هایجنبه از فضا تولید مختلف هایمقیاس تولید یاجازه که روازآن منطقه

 حکمرانی یندفرآ است که در پیشرفته سمتی به نئولیبرالی فضای در خصوصبه دولت نقش اما زمانهم. است شده فراوانی

 گراییمنطقه نقش همواره چراکه ؛(Brenner, 2004b; Jonas, 2013; Rodríguez-Pose, 2006)افتد مؤثر بسیار

 و اقتصادی مختلف هایخوشه ایجاد پایین، از ریزیبرنامه که است سویی به ایمنطقه گذاریسیاست در خصوصبه

 نهاد آوردن فراهم ساخت در رساندنیاری و گذاریقانون یندفرآ» میانجی به را ایمنطقه سطح در گسسته تولید خطوط

 (.Rodríguez-Pose, 2006: 1031)کند ترغیب «ظرفیت و

 هایویژگی با البته منطقه-شهر. شود نگریسته دیگر ایزاویه از گرایینومنطقه مفهوم به که است شده سبب امر همین

. است نزدیک ویکمبیست و بیستم قرن گرایینومنطقه المللیِبین گرایش به زیادی حد تا که است مفهومی خود، مختص

 را سرمایه شدن شهری یا فضا تولید نئولیبرال شرایط تحت داریسرمایه جدید گذاریسیاست سازوکارهای مفهوم این

 هایسیاست» کهآن یعنی؛ است آن سرزمینی فهم به فضا از بخشی فهمِ گذار گرنشان خود مفهوم این ظهور. کندمی تبیین

-Rodríguez)هستند سرزمینی یپهنه یا «قلمرو هر نهادی و اجتماعی اقتصادی، شرایط با شدههماهنگ ،اتخاذشده

Pose, 2006: 1033.) 

 ,Parr)است «آن روستایی و شهرینیمه یکرانهپس و شهری یهسته بین کنشمیان در منطقه-شهر مفهوم ذات»

2005; Rodríguez-Pose, 2006: 1026 .)فهم آن پیرامون و شهر میان «کارکردی پیوندهای» طریق از ارتباط این 

 فیزیکی گستردگی. است یرپذانعطاف بسیار منطقه-شهر مفهوم ،حالیندرع(. Rodríguez-Pose, 2006: 1027)شودمی

 مرزهای سطح در تواندمی اثرگذاری این. شودمی مفهوم این فهم در آن اثرگذاری و مقیاس اهمیت سبب منطقه-شهر

 دور هنگام کهینا دیگر ینکته. برگیرد در را المللیبین حتی و ملی ای،منطقه سطحی کهاین یا باشد شهر یشدهیفتعر

 دور. فهمید را شهری هایگفتمان مختلف اثرات و نابرابر یتوسعه مفهوم توانمی یخوببه که است شهری سطح از شدن

 مختلف هایشکل و هاگفتمان ها،سیاست نفوذ حدود سبب فهم ایمنطقه سطح به رسیدن و شهری مشهود سطح از شدن

 (.see McCann, 2002)شودمی منطقه-شهر در/برای شدن تولید دانش

. دارد تأکید 27فضایی هستومندهای پژوهشی برساخت هرگونه ورای فضایی واحد این اهمیت بر شهر یواژه وجود

 از حکمرانی همچنین و نامتوازن یتوسعه و گذارانهسیاست روابط قالب در قدرت روابط ها،جریان بر تأکید ،حالیندرع

 هایبندیتقسیم و «اداری موجود مرزهای با ضرورتبه منطقه-شهر مرزهای» ،روینازا. است مفهوم این ییزهمم وجوه

 «مادرشهری شخصیتی» تواندمی عبارت این در شهر یواژه(. Rodríguez-Pose, 2006: 1027)نیست منطبق سیاسی

 پیوستن و الحاق» از ناشی کهآن یا باشد شده ایجاد آن به پیرامونی هایسکونتگاه پیوستن از که معنا این به ؛باشد داشته

 ارتباط و ونقلحمل برای مهم گاهگره یک خود شهری یحوزه. باشد شده ایجاد «شهری مستقل پیشین مراکز از تعدادی

 هایجمعیت زمانهم پیرامونی، یحوزه. است «عمومی مدیریت و وکارکسب سازمان خصوصی، مالکیت» مرکز و است

 یحوزه. کندمی تعیین را شهر پیرامون محیط شهری روح منطقه،-شهر پیشرفت. گیردمی دربر را روستایی و شهری

 یمنطقه یا خوشه» مراکز سایر با پیوند در اوقات برخی که «است کارکردی تخصصیِ مختلف مراکز» شامل پیرامونی

 مواقع بسیاری در و خام مواد غذایی، مواد» تولید مرکز مثابهبه همواره پیرامون. دهدمی تشکیل را «چندمرکز شهری

 (.Parr, 2005: 557)آیدمی شمار به «سرمایه و کار مهم منبع» روینازا، دهدمی تشکیل را «صنعتی کاالهای

 از شدهیبازساز فضایی صورت منطقه-شهر که گفت توانمی فضا دارانهسرمایه تولید با ایرابطه چنین به توجه با

-نومنطقه به نظر عطف با مفهوم این اصل، در(.  2009Etherington & Jones :250)است 28«مادرشهری حکمرانی»

از  ناشی گیرچشم تغییر هرگونه برای است اجتماعی-فضایی پاسخی است، کرده پیدا ادامه تاکنون که بیستم قرن گرایی

                                                            
27- spatial entities  

28- metropolitan governance  
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 کارآفرینی» به چیز هر از بیش که است مفهومی منطقه-شهر منظر، این از. فضا و زمین کردن کاالیی و سازییخصوص

 سمت به را جامعه دار،سرمایه از حمایت و متصدی مثابهبه حکومت کهیهنگام(. ibid)شودمی نزدیک «ایمنطقه-شهری

 یارائه حمایتی، هایبسته طریق را امر این معموالً دهد،می حرکت صنعتی هایخوشه ایجاد و تولید یسوبه فضا بسیج

 حتی یا دولت ،روینازا. بخشدمی صورت کارگر برابردر  حتی یدکنندهتول از حمایت و صادرات و تولید برای تسهیالت

 ارزش آفرینش شرایط» نقد این در کند،می اشاره پایین از ریزیبرنامه به همواره ،نظریه به بنا که مادرشهری حکمرانی

 .دهدمی قرار هدف را( ibid)«اشتغال پایدار و جدید هایفرصت برای کار سازیآماده نه و اضافه

 قرام و تشکّل جهان-در-هستن مختلف هایشکل آن در که شودمی فضایی منطقه-شهر شرایطی، چنین ایجاد با

 یزیسته و اجتماعی یجنبه دو هر ،روینازا. گیردمی دربر را ایسیاره سطح تا بومی فضای از بودن این مقیاس که یابدمی

ن بود نامتوازن» جغرافیایی کلیت هم زمانهم چراکه. شودمی محسوب اصلی مقیاسِ ،(Healy, 2009)منطقه-شهر

 حیاتی هایچالش از یکی آن مدیریت» که گونهآن. گیردیم بردر را «شدن شهری خالص مقیاس» هم و 29«توسعه

 میان و درون» هامنطقه-شهر در بازنده و برنده سوی دو ،نابرابرْ یتوسعه این در کهاین چه ؛«آوردمی پیش به را بشریت

 یا دیگری با اقتصادی-اجتماعی هاینسبت در باب مختلفی هایایده و احساسات خود با و هستند درگیر «کشورها

 و شدن شهری اجتماعی، بندیِالیه طبقه، چون مفاهیمی(. Storper, 2013: 4)دارند را زندگی در بدبختی و خوشبختی

 .گیردمی جای یخوببه منطقه شهر از فهم این در نیز فضا حس

 ي شهريمنطقه به ميانجي مفهوم بافته-درک شهر -3

 یمرحله در انفجار این. است خود مرزهای بیرون و درون به شهری امر انفجار یدرباره تمامیبه ،شهری یبافته

 هایمجتمع مسکونی، اجتماعات شهری، هایحومه» رشد و ایجاد به و دهدمی رخ شدن شهری به شدن صنعتی از حرکت

 «ایهسته فیزیک» از خودش یگفته به را مفهوم این لوفور(. Lefebvre, 2003: 4)انجامدمی «اقماری شهرهای و صنعتی

 :کندمی توصیف گونهینا را بیرون و درون به انفجار این و( Lefebvre, 2003: 14)است گرفته وام

و اندیشه( از واقعیت شهری و انفجار به بیرون  یطوساها، ثروت، کاالها، اشیاء، ابزارها، تمرکز مهیب )مردم، فعالیت

های و شهرک ها، ویالهای تفریحی بیرون شهرها، حومههای فراوان و از هم منفصل )پیرامونافکنی تکهیا برون

 (.ibid: 14)اقماری( به فضا

 پیروی با شهری، یبافته. داندمی آن یگسترنده کهاین بهتر یا شهری، یبافته مفهوم یبرسازنده را انفجار این لوفور

 پیرامون تمام شهری، امر به صنعتی شهر از گذار از پس که دارد را ایهسته همان حکم فیزیک، از لوفور مثال همان از

 شبکه یک به مبدل لوفور توضیحات در مرحله این از شهری، یبافته(. ibid: 15)گیردمی فرا هاییتکه صورتبه را شهر

 بیرون و درون آنچه هر به و (Lefebvre, 2000: 73)بلعدمی فرو خود درون به را هسته این اطراف یزچهمه که شودمی

 شهری به گذار و شدن صنعتی از پس دوران در شهری، یبافته درواقع(. ibid)دهدمی شهری بوی و رنگ است، هسته آن

 سوژگی؛ از شکل این. شهری امر انفجار یا گسترش با است متناظر که است فضایی آگاهی یا سوژگی از شکلی شدن،

 پیش تا که است یزیآن چ هر هدایتگر و دارد دنبال به را منابع بسیج و دولت فضایی نگاه کارآفرینی، شهری، حکمرانی

 .است شدهمی درک صنعتی فضایی در فقط آن از

 آگهیپیش ینوعبه مفاهیم این. است شده آورده اینجا، تا شدهگفته مفاهیم از ایخالصه صورتبه 1 یشماره جدول در

 اشاره هاآن به مفاهیم تحلیل هنگام که است هاییگزاره 1 یشماره جدول سوی یک در. هستند شهری یبافته مفهوم

 سیر از است خوانشی جدول این. است شده استخراج آن از هاگزاره این که است تحلیلی بستر ،آن دیگر سوی در و شده

 این تحلیلی آغازگاه. آورد فراهم را شهری یبافته مفهوم برای الزم مفهومی بستر یتدرنها تا منطقه-شهر مفهوم تطورات

                                                            
29- unevenness of development 
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  9                                                  1398 تابستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره نهم، شماره سي و 

 توانمی کهینحوبه برسد، منطقه-شهر مفهوم به تا است( گرایینومنطقه به گذار از پس) فضاها عمومی انفجار ،جدول

 .است خود قبلی یگزاره تالی ،گزاره هر که گفت

 

گزاره و بستر تحلیلی آن صورتبهدر متن  شدهمطرحخالصه مباحث  :1جدول   

 

ایجاد شکلی از اتحاد و  رسد، نخست،ی شهری میبه مفهوم بافته یتدرنهابسیار اهمیت دارد و  1جدول در آنچه 

های مادرشهری است که سبب اجماع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بخش خصوصی برای گسترش فعالیت در حوزه

خواهد پرداخته  به آنادامه ی شهری مرتبط است و در با مفهوم بافته ینوعبهشود که های شهری میی بافتتولید پیوسته

ی ذات با مفهوم بافته که به نحوی درون ی انفجار عمومی فضاهاستخود پیشاپیش نتیجه ،شد. از سوی دیگر، این اتحاد

مادرشهری پیدا کنند. شود تا فضاهای پیرامون شهر، شخصیتی که این رخداد سبب میشهری مرتبط است و سرانجام این

وی مندرج  موردنظرداند که به نحوی در بطن انقالب شهری ( چنین واقعیت شهری را یک محصول می2003لوفور )

 است:

ها/عباراتگزاره یلیبستر تحل   

 انفجار عمومی فضاها

  های جدید مصنوع، پیوسته قلمروهای جدیدی تولید شکل دادن محیط یواسطهبهسرمایه

 کند.می

 های مختلف و هویتتوان فضایی واحد را تحت های مختلفی دارند و میفضاها، هویت

 های مختلف فهمید.مقیاس

  عالوه بر عامل ملی، استقالل نسبی درونی )در قالب حکمرانی( مناطق نیز در تشکّل هویت

 است. مؤثرایشان 

 حکمرانی مادرشهری

 های مدیریت شهریورود نخبگان اقتصادی و سیاسی به دستگاه 

  ایجاد بسترهای نهادی، مالی و قانونی شرایط را برای ورود بخش خصوصی برای تولید

 یشهرهای بافت

 شدن نقش بخش خصوصی برای تولید فضا و گردش سرمایه پررنگ 

 یکرانهپسبسیج منابع برای تولید در 

 شهرها

 سازی و کاالیی کردن زمین و فضاخصوصی 

 شده از سوی راف شهرها به میانجی شرایط ایجادهای صنعتی و مسکونی در اطایجاد خوشه

 هادولت

  شهری برای تولید کاال، گردش سرمایه و رقابت یکرانهپساهمیت فضاهای 

سرمایه از منطق خود برای تولید تبعیت 

کند و نه الزاماً از قوانین و قواعد سنتی می

 مدیریت فضا

  در فضا وکارکسبتغییر سازمان سنتی فضا و مدیریت 

 های سنتی بندیهایی برای مدیریت شهری که همواره سیال است و با تقسیمایجاد مقیاس

 نیست. فضا هماهنگ

منطقه-شهر  

  آن یکرانهپسپیوندهای کارکردی )عمدتاً اقتصادی و نهادی( میان شهر و 

 المللی میهای گوناگون تولید تا سطوح بینی شهر، سبب تولید مقیاسگسترش پیوسته-

 شود.

 بلکه حالتی بینابینی با شخصیتی  ،ای و پیرامونیفضاهای پیرامون نه وضعیتی الزاماً حاشیه

 کنند.مادر شهری پیدا می

 منبع مهم نیروی کار و منابع مثابهبه کرانهپس 

 گردش سرمایه و نخبگان شهری )حکمرانی شهری(، خود را  یواسطهبهنامتوازن  یتوسعه

 دهد.ان مینش یخوببهدر پیرامون شهر 
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آغازد ای میو از دوره گذاردی معاصر اثر میهایی را در نظر دارم که بر جامعهاز انقالب شهری من دگرگونی

ی رسد که دشوارهای میها( و به دورهها، برنامهها، طرحاند )مدلداشتهکه مسائل رشد و صنعتی شدن چیرگی 

 (. ,2003Lefebvre :5)شودغالب می 30شهری

 افزاید:وی در ادامه، می

کند. خود همچون علم، تبدیل به می یلوتعدجرح، هاآنواقعیت شهری، روابط تولید را بدون توان دگرگونی 

 .(ibid: 15)شودنیروی تولید می

 مثابهبهی شهری تحت همین نگاه به شهر و دشواره ینوعبهآورده شد،  1خالصه در جدول  طوربه آنچهتمامی  ،درواقع

که همچون علم در مقام صورتی از آگاهی واجد نقشی فعال در هستندگان فضایی  شودغامض درک می ییک مسئله

در آگاهی  زمانهم( و ibid: 113)خود است« ایدئولوژی و نهاد»این دشواره هم واجد  کهشود گفت می طوریناشود. می

ی نهادی و سوبژکیتو ی شهری در دو الیهتوان همچون نماد فرمیِ دشوارهمنطقه را می-شهر ،روینازاافراد نیز حاضر است. 

شده، در مفاهیم تخیل»در این معنا داشت.  توان آن را همچون برساختی ذهنی در نظرکه میدرک کرد. نخست این

را با خود « حسی از مکانمندی» یتدرنها ،در نگر است. این مجموعه از روابط« های خاص به دالیل خاصها و مکانزمان

در « فرهنگی مادرشهر-اقتصادِ شناختی»یا  ی فرانسویدر اندیشه 31ردکنند. این مورد اخیر به مفهوم پرگِحمل می

توان این نوع شناخت را با این دسته از یا مفهوم تولید فضای لوفور نزدیک است یا حداقل می (2008اسکات ) یاندیشه

 ینوعبهگذاری فضایی ی سیاستتوان در عرصهگرایی میمنطقه-کرد. در باب نهادی فهم شهرتبیین  یخوببهمفاهیم 

از ربع آخر قرن بیستم به  خصوصبهمنطقه -ر فهم شهرکه د ی مدیریت مادرشهری اشاره کرداصالحات نهادی در حوزه

منطقه بارز است. فهم سنتی از شهر منطقه، -ی سنتی از شهردر نگره خصوصبه، بسیار رواج یافته است. این فهم سوینا

یاسی و فهمد که در آن روابط اقتصادی، سمی 32«واقعیت عملکردی» مثابهبهکه در ابتدا نیز گفته شد، آن را  گونههمان

که  (Healy, 2009: 832)یابددر این فهم بسیار اهمیت می« ی شهریهسته»بنابراین وجود ؛ انداجتماعی تجمیع یافته

 ی دیگر نیز نیروهای فراوان کار و شرایط برای گسترش تولید است.کند و البته سویهشرایط امکان منطقه را فراهم می

ساالرانه ساالرانه و دیوانخرد فن مثابهبه( 1این سوژه دارای آگاهی چه  کهتوان گفت می ،شدهگفتهی توجه دو الیه اب

منطقه حضور دارند. -در مفهوم شهر ی شهریها در زندگی هرروزهها، تخیالت و آیین( همچون نمادها، بازنمایی2و چه 

چه  ،روینازاوم همواره حضور داشته است. های ذهنی است که در این مفهترْ صورتو یا دقیق یخودآگاهاین  ،به عبارتی

 & Etherington)«حکمرانی مادر شهری»و مشکالت ناشی « های اجتماعینابرابری»منطقه پاسخی باشد به -شهر

Jones 2009: 250داری در قالب ی سرمایهپیوسته هاییساختاربخشنول به یک مسئله در مبد ،( و چه خودِ آن

اندازی یندهای مختلف پوست(، مهم فهم علت وجودی آن طی فرآBrenner, 1999, 2000, 2004a)نئولیبرالیسم باشد

جدا نیستند و از همین  یکدیگراز این دو الیه از  یکیچهباید توجه داشت که  زمانهم، حالیندرعداری است. سرمایه

یک فرم  مثابهبهکند. لوفور پدیدار شهری را در اجماع این دو الیه استفاده می مثابهبهروست که لوفور از مفهوم فرم 

است. مرکزیت در این  34«یچندمرکز»و  33«مرکزیت»دارای  زمانهمکند که فهمد که هر دو الیه را در هم جمع میمی

ی مقابل دولت است، جایی که ، نقطهیچندمرکزاست.  35«تجسم دولت»است و « گیریمراکز تصمیم»فرم، همان 

 (.Lefebvre, 2003: 119-120)«گیردگی صورت میواپاشی و جداشد»

                                                            
30- Urban problematic 

که گرداگرد  ؛رویعنی سوژه نه آن را روبه ؛دوّار بودن آن محل تأکید استکه فرانسوی: شکلی از پیرامون  milieuآلمانی و  Umweltمعادل  - 31

در اطراف آن رسم ی این واژه هنوز در پرگار مصطلح است که با تأکید بر مرکز دایره با فشردن سوزن، دایره خانواده: پر+گِرد. همبیندخود می

 شود.می
32- functional reality 

33- centrality 

34- polycentrality 

35- the embodiment of the state 
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  11                                                  1398 تابستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره نهم، شماره سي و 

 را دولت بازقلمروزایی یا قلمرو تولید جدید هایشکل ،(2003) لوفور از پیروی با( 2002a)برنر انتقادی، رویکردی در

 تأثرات و تأثیر که زیرا است؛ فراوانی اهمیت دارای جهتازآن مقیاس مفهوم. بررسدمی «دولتی دهیمقیاس» طریق از

 تأثیر مختلف هایالیه همین خواهدمی حقیقت در تولید، دولتی شیوه. دهدمی نشان یخوببه مختلف سطوح در را نیروها

 بازساخت ،(2002) برنر ازنظر. دهد نشان منطقه-شهر مختلف هایمقیاس در را فضا تولید یعمده عامل مثابهبه دولت

 با مادرشهری گراییمنطقه به گرایش از نوعی هایمحرک را نئولیبرال سیاسی بازسازی و جهانی اقتصاد شهری، فرم

 نهادی حداکثری تسلط دنبال به مادرشهرها اگر ،عبارتی به. رودمی فراتر سنتی فهم آن از که دانست نهادی اصالحات

 هایطرح و مدیریتی و اداری نهادهای سوی از تسلط این نهادی مختلف هایبازسازی طریق از را آن توانمی هستند، خود

 همچنین و محیطی ریزیبرنامه و رشد مدیریت ،آن فراخور به که کرد جستجو ایشان ایمنطقه و شهری یتوسعه مختلف

 دولتی یشیوه ،عبارتی به(. ibid)گیردمی دربر مختلف هایمقیاس در را ایمنطقه اقتصادی یتوسعه گذاریسیاست

-صنعتی ملی خاص الگوهای تشدید» یسوبه ،شد جهانی یسرمایه دولتی یچهره که میالدی نوزدهم قرن همان از تولید

 از مرحله اولین خود ،این که کرد حرکت «جغرافیایی نامتوازن یتوسعه هایفرم نهادی تنظیم» و «داریسرمایه سازی

 سازمان چندمقیاسی مراتبسلسله» از او(. Brenner, 1999: 45)بودند بسته صف آن پشت هادولت که بود شدن جهانی

 عبارتی، به. است سیاسی فضای ی36«برسازنده» اتفاقاً که گویدیم سخن «تنظیمی نزاع و سیاسی اقتدار دولتی، نهادی

 روروبه قلمرویی سطح در فضایی مراتبسلسله ایجاد طریق از فضا هدایت در دولتی نهادهای ایجاد جدید هایشکل با

 هستیم روروبه فضایی با وضع این در. نیست کشوری یپهنه در فضا سیاسی و سنتی بندیتقسیم با برابر اتفاقاً که هستیم

 در(. ibid)کندمی حمایت را( فضا سازییخصوص برای شرایط کردن هموار) کارآفرینی و رقابت آن، یاداره ساختار که

 چند و یهال چنداند؛ شده یختهآمدرهم فضاها ،آن در که کندمی اشاره فضا تولید از شکلی به لوفور که است هنگام این

 بسیار را دولت شهری، بسط این در برنر(. Lefebvre, 1999, 2003)هستند مراتبیسلسله زمانهم و ایشبکه مقیاس،

 بر اثرگذاری طریق از سزایی به تأثیر دولت «سازمانی داریسرمایه یکپارچگی» در که یاگونهبه داندمی تأثیرگذار

 شهری هایحومه رشد با که گفت توانمی اصل در(. Brenner, 2004a: 457)است داشته «شهری یتوسعه یندهایفرآ»

 ساختارهای بین بستانبده» سمت به فضا در تولید و فضا تولید شرایط تنظیم و گذاریسیاست وضعیت مرکززدایی، و

 ضمنی صورتبه اختیارات تفویض سبب امر این البته(. ibid: 462)است کرده حرکت «کارکردی قلمروهای و حکومتی

 صنعتی، بسط هدایت» کهیطوربه ؛است شده مادرشهری مدیران به دولتی مدیران سوی از قانون همچنین و عرفی یا

 و شهری یتوسعه هایطرح یحوزه در نهاد همین هایبرنامه طریق از «جمعیتی سکونتگاه و زیرساختی گذاریسرمایه

 یشهر در بسیار مادرشهری نهادهای جنبه، این از. کندمی هدایت را «مکانی الگوهای» یتدرنها که است زمین کاربری

 در خصوصبه منطقه-شهر مفهوم که گفت توانمی اینجا، تا(. ibid)است بوده اثرگذار پساصنعتی دوران در فضا شدن

 جغرافیایی مرزهای شدن رنگکم شدن، جهانی و تجمیع همچنین. راهگشاست بسیار فضا اقتصاد و گذارییاستس فهم

 با شانبستانبده هایحوزه تر،دقیق یا نفوذ هایحوزه همراه به را هاآن که شودمی سبب مادرشهرها نفوذ گسترش و

 فهم همین پرتو در نیز ؟ستشهری ا چیزی چه که پرسش این به پاسخ یا شهری دقیق فهم. کرد بررسی اطراف فضاهای

 بتوان که دانست شهری کامالً توانمی هنگامی را فضا که( پیرامون و شهر بستان بده) است جنبه همین از. است ممکن

 (.Scott, 2012)کرد اشاره هاآن «شهریینب فضایی ساختار» به

 که فهمید «شدن تکهتکه» یندفرآ از شکلی همچون را( 2003, 2000) لوفور ازنظر شهریینب فضای این توانمی

 در اجزائی به درون از شهر(. 169: 2003)است «شهری یجامعه دارطلیعه» و است بیرون و درون به شهر انفجار ناشی

 حصار به دیگر شهر. شودمی پخش آن از بیرون به ،آن در مصرف و تولید زیست، یشیوه بافت،. شودمی تکهتکه کالبدْ 

 سنتی یمحدوده درون مشخص و قدیمی افق آن دیگر شهر. شودمی گسترده بیرون به و نیست محدود خود سنتی

 ایدون گنجد،نمی آن سنتی فهم یبسته درکه  است کرده پیدا وضعیتی شهر اکنون. ندارد را سیاسی و عرفی تقسیمات

                                                            
36- constitutive  
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 12                                                                                                                يشهر يمثابه بسط بافتهمنطقه به-شهر

 «شهری یبافته» را آن لوفور که است چیزی آن نتیجهْ ؛«گُستَرَدمی قلمرو از بزرگی بخش در را خود شهری یپدیده»

 آن از هستی که 37مهبانگ همچون ،است هاله و حالت جو، از قسمی شهری یبافته(.  ,2000Lefebvre :71)نامدمی

 فشرده خود در آن از پیش کهرا  شهری جهانِ آن از آن ذات عین و آثار که است انفجار از ناشی نیز شهری یبافته زاد،

 مورفولوژیک و اکوسیستمی فهم یپایه بر توانمی را شهری یبافته. کندمی پرتاب بیرون به آن هایویژگی با ،بود مانده

 البته(. ibid: 72)است کرده دگرگون ریخت و زیست از جدید دستگاهی مبنای بر را خود اطراف ریخت که کرد توصیف

 کاربردی با تغییریافته، شکلی به را کهنه فضای که فهمید ایشبکه همچون را آن توانمی. ماندنمی محدود معنا این به

. است 38بودنشهری از نوعی است، موجود یندفرآ این در آنچه تمام(.  :73ibid)کوبدیفروم یا و کندمی احیاء دوباره نو

 مفهوم و تصویر از ذاتی ایپاره» شهری، یهسته. است اطراف به شهری یهسته یا لُب افشاندن از ناشین بودشهری

 حمل اطراف به خود با نیز را شهری تصاویر و هابازنمایی شهری، کالبدی ریختار بر عالوه که (ibid: 74)است «شهر

 :بررسدمی را آن گونهینا خودش لوفور،. کندمی

ای باشد که بر که بافتهبررسیم. این استعاره واضح نیست. این واژگان بیش از آنی شهری را میاکنون بافته

های کند و سبب گریز بخشرا ترسیم می یی توری نامتوازنباشد، نوعی تکثیر زیستی از شبکه شدهپهنقلمروی 

 ]افراد در[ در نظرشود. اگر این پدیدارها ها یا تمام یک منطقه میها، یا دهکدهیافته نظیر قصبهبسط یشوبکم

شود تحلیل می آنگاه حرکت عمومی آن همچون تمرکزْ ،ای و کشاورزی کهن قرار داده شوندساختارهای حومه

های مختلف مالکیت که در آن جمعیت شهرهای محصور در دیوارهای سنتی و شهرهای کوچک و بزرگ با قدرت

اند. برخی اوقات این موضوع به و مبادالت تجاری و غیره، متمرکز شده ونقلحملکشی و سازمان و بهره

زندگی روستایی  ازآنچه ،شود که در عین روستا ماندنْمیمنجر از روستاها « انرفتن دهقان»زدایی و جمعیت

های کهن زندگی تبدیل به فرهنگ عامه های کوچک محلی. شیوهنظیر صنایع دستی و مغازه ؛شودتهی می ،است

بیند، می را یتپرجمع شدتبههای حاشیه گسترش تنهانهشود. اگر همان پدیده از منظر شهرها تحلیل شود، می

ها و فضاهای های بیرون شهر و مکانخانه های تجاری و صنعتی و مسکن )همچونها، شبکهبلکه گسترش بانک

 .(Lefebvre, 2000: 70-71)آوردفریحی و غیره( را در نظر میت

 قدرت اگرچه مفهوم این لوفور ازنظر کهاین نخست. دهدمی نشان بافته مفهوم برای را لوفور هدف یخوببه ،عبارت این

 از نشان ،گریزندمی آن از کوچک روستاهای و قصبه کهاین حالیندرع اما ،دارد شهری پدیدارهای فهم در باالیی ایضاح

 یا سوبژکتیو ایالیه تحلیل این سوی یک. دارد خاصی فضایی هستومندهای به داشتن اختصاص و آن نبودن شمولهمه

 گویدمی سخن یکدیگر به نسبت( یننشحومه و ینروستانش) نشینحاشیه و مرکزنشین ینگره یا نظرگاه از که است ذهنی

 روستا و شهر نظرازنقطه او ،گویدمی چه روستانشین یا شهروند گویدنمی لوفور. است آن ابژکتیو عدبُ آن دیگر یسویه و

 آفرینندمی را خود خاص آگاهی و کنندمی ایجاد را خود فرم دارند، روح خود که فضاهایی. گویدمی سخنهم به نسبت

 .نامدمی شهری یبافتهرا  آن لوفور که

 گيرينتيجه -4

 دوران در آن پذیریانعطاف تا باستان یونان در آن تولید ابتدای در منطقه بودن زیسته در باب بحث با پژوهش این

 گرایینومنطقه به رسیدن خودمختار ذهنیت یا سوبژکتیویته و مدرن دوران در مفهوم این تفاوت بر سرانجام. آغازید مدرن

 طریق از هادولت بین رقابت در حکمرانی بر تمرکز و شدن جهانی دوران در خصوصبه مفهوم این اهمیت. بررسید را

 شهری مدیریت مقام در شهری کارآفرینی نگرش هایویژگی از خصوصی و عمومی بخش همکاری طریق از هامنطقه-شهر

 مفهوم این یشناسانهشناخت و نظری -تجربی اهمیت سبب پسافوردیسم دوران در دارانهسرمایه ردخِ. است دوران این در

 ملی، المللی،بین جهانی،) مختلف هایمقیاس باالی بسیار اثرگذاری یا فرورفتن و جهان شدن چندمقیاسی با خصوصبه
                                                            
37- Big Bang 

38- Urbanness 
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  13                                                  1398 تابستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره نهم، شماره سي و 

 شدن افکنینطن و مالی و نهادی بسترهای ایجاد سازی،خصوصی گذار، این در. است شده یکدیگر بر( شهری ای،منطقه

 شهر یک وجود آن اصلی یهسته که است شده منطقه-شهر مفهوم شدن پررنگ سبب خود حکمرانی چون مباحثی

 .است آن اطراف و صنعتی شهری، نقاط ،کرانهپس همراه به مرکزی

 مفهوم این. کندمی ترسیم یخوببه را شدن جهانی شرایط در شهر هایبافت تولید اجتماعی وضعیت شهری، یبافته

 همچون و کشدمی تصویر به را شهرها گسترش شرایط شدن صنعتی از پس دوران در سوژگی از مجسم فرم نوعی مثابهبه

 مسکن تولید شرایط ایجاد برای متصدی و کارآفرین مقام در دولت قرارگیری که دهدمی نشان شهری شرایط از تصویری

-شهری فضای چگونه المللی،بین هایمنطقه-شهر سایر با رقابت برای مناطق کردن آماده جهت به فضا، کردن کاالیی و

 کردوکارها و شود،می آغاز هرروزه یواسطهبی زندگی از تحلیل این در مفهومی مراتبسلسله. کندمی تولید را ایمنطقه

 را فرم آن که عقالنیتی و زیسته امر و فرم ،عبارتی به. رسدمی فرم به سرانجام و گیردمی دربر را 39های فضاییکنش

 .هستند رصد قابل لوفوری شهری یبافته در همگی ،کندمی تولید

 شهری یمنطقه یک در شهری یهسته و روستایی نهایی حد دو ،میانی یالیه شد، گفته دیگر بیانی به که طورهمان

 تواندمی پیوندی، و مستقل زمانهم مفهوم یک مقام در لوفور سوی از شده مفهومی شهری یبافته. است منطقه-شهر یا

 و قدیمی آنچه و جدید و نو آنچه تواندمی زمانهم. دهد نشان گوناگون ابعاد از را هرروزه زندگی فقر و شهری هاینزاع

. دهد نشان شدهشهری کمتر هایالیه و کرانهپس هم و( است متمایز مفهومی که) شهری یهسته در هم را است سنتی

 از خاصی جنس است، ایستاده منطقه-شهر در سوژه که ییجا به وابسته که است اندازچشم نوعی زمانهم ،مفهوم این

 از نوعی اکنون دید،می شهری طبقات از مجزا را خود که شهری یجامعه. آفریندمی را کالبد از خاصی نوعی و نگرش

 یدارانهسرمایه تولید برای زمین کاربری ریزیبرنامه. بیندمی شهر دیگر هایالیه با را استقالل حفظ عین در فرورفتگی

 شدن ممزوج به گرایش ،شهری یجامعه سوی از و شودمی شهر یبافته درون شهری یجامعه شدن استحاله سبب شهر،

 .شودمی منطقه-شهر در منطقه مختلف هایالیه در شده تکهتکه سکونتی مجتمع انبوه با

 مطرح پیرامون-مرکز قطبیدگی و قلمرو افتراق نابرابر، یتوسعه چون موضوعاتی برای امروزه تواندمی شهری یبافته

 نظیر شده،می محسوب آن نمایسرشت ینوعبه یا بوده، شهر در که را آنچه هر شهری یبافته شدن، جهانی عصر در. شود

 هویتی با امنته شهر، همان یبافته ینوعبه شهر، نسبت در منطقه کهآن گویی. گستردمی بیرون به را مالی و صنعتی ردخِ

 کهاین چه ؛شودمی متفاوت شهر یبافته گسترش و اثر مقیاس شهری، انفجار از مرحله هر در. شودمی ظاهر نیمه صف ون

 ناشی شود،می مطرح گوناگونی هایصورت به منطقه-شهر مفهوم امروزه اگر. است متفاوت شدن شهری کیفیت و سرعت

 از مراتبیسلسله و شبکه و شودمی آغاز جهانی یپهنه از اثر این. است اجتماعی فضای بر اثر شکل بودن متفاوت از

 بر اجتماعی فضاهای که گفت توانمی سویه، این از. است فرو غلتانده و بافته یکدیگر در را ایمنطقه و شهری فضاهای

 به را ما تواندمی منطقه-شهر مفهوم درک در خصوصبه انفجار این فهم. کنندمی نفوذ یکدیگر در و شده وارد یکدیگر

 برای نه شهری فضاهای تخصیص همچنین و پسافوردیسم و پساصنعتی دوران در خصوصبه منطقه-شهر ایجاد ینحوه

 دوران در فضا هدایت جهت در دولتی فضایی هایبرنامه مختلف اشکال و فضا شدن کاالیی مبادله، برای بلکه ،مصرف

 توزیع فرماندهی، مراکز که شویممی روروبه منطقه-شهر در فضاهایی با اکنون معنا، این در. کند هدایت نئولیبرالیسم

 نقاط در گسسته صورتبه تولید فضاهای و مادرشهرهاست یا بزرگ شهرهای در ایشان مالی هدایت و نهایی کاالهای

 خدمات و ثروت توزیع بودن نامتوازن. است شده پخش مرکزی شهر پیرامون مناطق در صنعتی تولید هایخوشه مختلف

 نقاط این یبرسازنده هایویژگی از شهرها این اطراف در کار نیروی و مهاجرت فشردگی و مالی تراکنش باالی حجم و

 .است
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