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مقدمه
مدیریت سیاسی در اغلب کشورهای جهان سوم با پیگیری از نوعی ساماندهی سیاسی ،که برنامهریزی بهویژه
برنامهریزی شهری را به نگاه فیزیکی و هندسی تقلیل داده ،همواره سیاست توسعة فیزیکی محض را پیشة خود ساخته
است .این نوع سیاست ،که برآیندی از هندسهگرایی در مدیریت سیاسی است ،بهترین شیوة مدیریتی را ترکیب روشهای
سیاسی و توسعهگرایانه میداند .این نوع مدیریت سیاسی دارای نگاه طبقهبندیشده ،خطی ،جداسازنده ،و از هم گسلنده
است (تورس .)79 :6672 ،به دیگر سخن ،فضایی که با نگرش هندسهگرایی و توسعهمحوری مدیریت میشود در پی
کاستن و تقلیلگرایی است و محیط پیچیده و چندوجهی شهر را بهصورت نقطه ،خط ،سطح ،و پروژههای ساختوساز
مینگرد (اسمیت .)82 :6662 ،در اروپا و در خالل سدههای هجدهم و نوزدهم میالدی که شهرها رشدی شتابان یافتند،
چنین نگاهی دست برتر را در اختیار داشت.
مهمترین ابزار مدیریتی در یک جامعه به شیوة توسعهمحوری و هندسهگرایی «نقشه» است؛ نقشه ،بهمثابة یک
«نگاشت» ،جامعه را بهصورت شکلهای هندسی نمایش میدهد و از این طریق رابطههای پیچیدة یک جامعه را به یک
برگة کاغذ صاف و مسطح وارد میکند .در این برگة کاغذ ،شهر باید بهصورت «خوانا» ترسیم شود؛ بدین معنی که
پدیدههای فیزیکی و عینی باید حفظ شوند (بهویژه ساختمانها و خیابانها) و پدیدههای غیرفیزیکی (مانند جنبش و
سیالن و تعامل اجتماعی شهر) نیز حذف شوند .بنابراین ،در یک نقشه ،شکل اجتماعی بسیار منحصربهفردی بهوجود
میآید .در یک نقشه ،جامعه بهصورت تکخطی ترسیم شده است و فقط مجموعهای از خطوط هندسی در آن دیده
میشود .این خط (نقشه) فضاها را مرزبندی میکند .ساختمانها ،خیابانها ،و دیگر چیزها هر چند بهصورتهای مختلف
نشان داده میشوند ،همة این نمایشها با ارجاع به نظریة «خوانشپذیری» 7بهوجود میآید .در این نمایش« ،تساوی
کارکردی» 6بهعنوان مبنای توسعه و مدیریت شهر قرار میگیرد .بر این اساس ،واحدهای استاندارد به ارتفاعات جدید
منتقل میشود؛ یک چیز براساس چیز دیگر و بهگونهای خوانده میشود که بهعنوان معیار و استاندارد اندازهگیری از دیگر
چیزها کاربردیتر باشد و هرچه چیزی بیشتر کاربردی شود استانداردتر میشود (ثریفت .)32 :6669 ،چنین
نظریهپردازیهایی از «طبقات» به پیدایش فضاهای «اقلیدسی» 9مرتبط با ارتفاع ،عمق ،اندازه ،و تقریب منجر میشود.
بنابراین ،نظریة ساختارگرایی فضا را بهمثابة یک سطح مینگرد که بهوسیلة بازی ساختارهای موجود شکل گرفته است.
«استفاده از استعارهها ،که کم و بیش اقلیدسیاند ،بدین معناست که نظریة ساختارگرایی میخواهد یک واقعیت اقلیدسی
از موجودیتهایی را تولید کند که ماهیتاً دارای اندازههای گوناگون و چندبُعدی هستند و آنگاه آنها را در فضاهای
اجتماعی همگن و مجزا جای دهد» (مرداک .)23 :7936 ،از این روی ،فضای معرفیشده از سوی ساختارگرایان ،بسیار
آراسته و آکنده از فضاهای «توپوگرافی» است .نظریة پساساختارگرایی با واردکردن نقدهای بنیادی به چنین نگرشهایی،
بر آن است که اگر برنامهریزی بخواهد به جدایش و تفکیک موجودیتهای شهری و سازماندهی گزینشی فضای شهر،
آن هم بر پای ة مداخلة قدرت سیاسی دست یازد ،ره به کعبة مقصود نخواهد برد؛ زیرا شهر مانند یک فضای بسیار پیچیده
و چندبُعدی است و هیچگاه نمیتوان در یک فضای درهمتنیده و چندوجهی به سادهسازی و انفکاک دست زد .جریانها و
فضاهای پیچیده همواره در برابر هر نوع گزینش و یکسانسازی مقاومت میکنند و برآیند این مقاومت درهمریختگی و
ناکارامدی برنامهریزیهاست (واتمور .)99 :6666 ،در این پژوهش ،با واکاوی ابعاد و زوایای گوناگون نگرش اقلیدسی به

1. legibility
2. functional equivalence
3. Euclidean
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ساخت سیاسی شهرها ،به ارزیابی این نوع نگرش و پیامدهای آن از نظرگاه پساساختارگرایی خواهیم پرداخت .نتایج این
تحقیق نشان میدهد کالنشهرها ،بهویژه در جوامع جهان سوم ،آغاز و فرجام همة شبکهها و رشتهها را در دست
میگیرند و خود به فرآوری و پخش ساختار بهنجار فضای شهری دست میمیزنند و به پیرامون منتقل میکنند.

مبانینظری
نظریههایانتقادیپسامدرن


تحوالت فکری -فلسفی در اواخر قرن بیستم ،چرخشهایی در نظم و محتوای نظریهها بهوجود آورد که میتوان از نظر
روششناسی همة آنها را با عنوان «نظریههای انتقادی پسامدرن» بررسی کرد (تاجیک .)23 :7936 ،مهمترین
شاخههای این نظریهها را میتوان در چند عنوان کلی طبقهبندی کرد (افضلی و امیری)22 :7936 ،؛
 .7ساختارگرایی؛  .6پساساختارگرایی؛  .9چرخش زبانشناختی؛  .2پسامارکسیسم؛  .8فمنیسم.
مجموعة این نظریات چرخشهایی را بهویژه در مخالفت با نظریة پوزیتویسم مطرح کرد .ویژگیهایی همچون
جهانشمولی ،آزمونپذیری ،و قابلیت تعمیم در نظریة پوزیتویسم سبب شد تا تقریباً از دهة  7336اندیشمندان حوزة فلسفه و
علوم انسانی به پردازش چارچوبهایی برای مطالعة پدیدههای «محلی ،کیفی ،و منحصربهفرد» بپردازند .این سه ویژگی
جدید دقیقاً در تقابل با سه ویژگی اساسی نظریة پوزیتویسم قرار میگرفت و بنیادهای هستیشناختی و روششناختی تازهای
برای ورود به مسائل میگشود .از نظر روششناختی ،به مجموعه روشهای نظری -انتقادی پسامدرن روش
«فرااثباتگرایی» گفته میشود (کریمی .)729 :7936 ،نظریههای انتقادی پسامدرن یا فرااثباتی دارای ویژگیها و مدعیاتی
است که از آن جمله میتوان به ضدیت با فراتررفتن از موضع شناختشناسی ،ضدیت با شالودهگرایی و عقاید و مواضع فوق
طبیعی ،رد اینکه دانش را میتوان نمایندة دقیق واقعیت برشمرد ،رد حقیقت بهعنوان جلوهای از واقعیت ،رد یک عقیدة نهایی به
توصیف اصیل و مشروع ،رد وجود یک لغت به معنای نهایی ،رد اصول و تمایزها و مشخصاتی که برای همة زمانها ،مکانها ،و
اشخاص ثابت و مشخصاند ،و بدگمانی و تردید نسبت به فراروایتها اشاره کرد (افضلی و کیانی .)761 :7953 ،به عبارت
دیگر ،به بیطرف بودن یافتههای علمی و نیز بیطرفی دانشمندان به دیدة تردید مینگرند و میکوشند کاخ غرور انسان عصر
روشنگری را ،که عقل و دانش تجربی خود را شکافندة جوهر واقعیت میداند ،ویران کنند .از دیدگاه آنها ،اصوالً جدایی ذهن و
عین وجود ندارد و نمیتوان واقعیت خارج از من را بهرسمیت شناخت .جدول  7تفاوتهای هستیشناختی ،معرفتشناختی ،و
روششناختی نظریههای انتقادی پسامدرن با نظریة پوزیتویسم را نشان میدهد.
شناختینظریههایانتقادیپسامدرنبانظریةپوزیتویسم


وروش
شناختی،معرفتشناختی،


هایهستی

تفاوت
جدول.9
نظریه

پژوهشهایانسانی


اثباتگرایی

پوزیتویسم پیش از دهة 7336

فرااثباتگرایی

(منبع:نگارنده)

هستیشناسی

عینی ،آزمایشگاهی،
مشاهداتی

ساختارگرایی

عینی ،متنی ،ادراکی

پساساختارگرایی

ذهنی ،متنی ،ادراکی

پسامارکسیسم

ذهنی ،میدانی

معرفتشناسی

منطقی -ریاضیاتی (علتکاوی)
معنایابی از طریق کاوش
ساختارها
معناکاوی از طریق کاوش توأمان
ساختار-عاملیت
کاوش فراطبقات (جنسیت،
قومیت /نژاد و فرهنگ)

روششناسی

تبیین (ریاضیات ،هندسه،
فیزیک ،و علوم تجربی)
توضیحی -تفسیری
هرمنوتیکی ،گفتمانی
گفتمانی
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با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر نظریة پساساختارگرایی بهعنوان یکی از نحلههای نظریات انتقادی پسامدرن تاکید
دارد و کوشیده است شیوه های مدیریت سیاسی شهر (فضا) را از رهگذر این نظریه بررسی کند ،در ادامه به معرفی نظریة
پساساختارگرایی پرداخته خواهد شد.


پساساختارگرایی
پساساختارگرایی از واکاوی متون و تولید معناهای متنی پدید آمد .از اینجاست که این رویکرد بهآسانی به گسترههای
فرهنگی وارد شد و نشان داد چگونه ردپاهای وسیع هنر میتواند به شیوة متنی «خوانده» شود (پالگر.)83 :6665 ،
رواج فلسفة تکثرگرایی در ابعاد مختلف علوم انسانی و جهانبینیهای حاکم قرن بیستم و تقویت منش تساهل و
تسامح و تسری آنها به حوزة مطالعات ادبی و رویکردهای نقادانه (نظریه و نقد ادبی) در غرب ماهیتی دموکراتیک و
بسیار پذیرنده به این حوزه بخشیده و آن را مانند سایر حوزههای اندیشه به مبحثی میانرشتهای و متشتت تبدیل کرده
است .این نظریه به گسترش و تنوع رهیافتهای جدید در قرائت و تحلیل انواع متون از جمله متون ادبی منجر شده
است .پساساختارگرایی در اواخر دهة  7326در پی انتشار آرای برخی متفکران تأثیرگذار همچون ژاک دریدا ،روالن بارت،
ژاک الکان ،و میشل فوکو بهوجود آمد (گودرزی .)63 :7937 ،این نظریه این امکان را فراهم میآورد که بینشهایی برای
ساخت نظریهه ای جدید ایجاد شوند .این رویکرد ،همچنین ایجاد فضاهای فرضی جدید را ممکن میسازد؛ چنانکه گویی
از دنیاهای نزدیک شدة علوم فضایی و ساختارگرایی مارکسیستی راهش را جدا کرده است .از این رهگذر ،پساساختارگرایی
بر آن است که هرگونه جغرافیای انسانیِ انتقادی باید به شیوههایی توجه کند که در آن معناها به گرد مکانهای مختلف
و جهانهایِ زیستی گونهگون میچرخند ،در درون آداب اجتماعی پیچ و تاب میخورند ،و درون رابطههایی از قدرت بافته
میشوند (مرادی و افضلی .)773 :7936 ،این امر برای شماری از پژوهشگران ابزاری شده تا خواهان فضاهایی باشند که
رویکرد پوزیتویستی آن نادیده گرفته شده است .چنین نظریهای به دنبال قدرتبخشیدن و رهاساختن (جهتدهی
عقیدهای) گروههای اجتماعی است که پیش از این بهوسیلة رویکردهای جغرافیای شهری -سیاسی مرسوم مورد غفلت
واقع شده بودند (نائس .)52 :6676 ،نظریة پساساختارگرایی در مدیریت سیاسی نوعی بینش است؛ بینشی که معتقد است
معنا و هویت از تعامل رابطههای پیچیده و چندوجهی و خوانشهای گوناگون برآمده از این رابطهها فهمیده و برساخته
میشود (کاویانی راد و قرهبیگی .)657 :7938 ،جغرافیای پساساختارگرایی در کوشش برای برگشودن این مسئله است که
چگونه گروهها و کنشگران اجتماعی در مواجهه با تمایالت هژمونیک در درون یک سامانه ،بهعنوان یک کل ،در فضایی
مخالف و ناهمساز عمل میکنند .از این روی ،بیشتر کوششها برای نشاندادن ماهیت گستردة مقاومت در مکانیابیهای
گوناگون فضایی منعطف میشود (آنگرمولر.)23 -22 :6672 ،

روشتحقیق
پژوهش حاضر از جنبة هدف و ماهیت جزو تحقیقات کاربردی است و از جنبة روش در زمرة تحقیقات کیفی قرار میگیرد.
روش بهکاررفته در این تحقیق توصیفی -تحلیلی است و اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی
گردآوری شده است.

بحثویافتهها

پساساختارگراییومدیریتسیاسیشهر

با وجود دغدغههایی که برای مهار به رشد لجامگسیختة شهر وجود داشت ،قانونمندکردن موثرِ فضای شهری فقط در
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سالهای میانی سدة نوزدهم میالدی از سوی حکومتهای اروپایی به اجرا درآمد (هیلمان .)265 :6665 ،این قانونیسازی
با عنوان بهداشت همگانی و دیگر قوانین مربوط به رفاه شهری در انگلستان و دیگر دولتهای اروپایی به اجرا گذاشته
شد .برآیند این قانونگذاریها به «خواست حکومتیِ شهر» 7انجامید و صورتهای فضایی جدیدی را به عرصة شهری
وارد ساخت (مرداک .)23 :7936 ،برای نمونه ،در انگلستان ،رمزگان 6و استانداردهایی برای گسترش ساختمانها و
خیابانها در خالل سال  7516میالدی معرفی شد .مشابه چنین روندی در ایران و در شهر تهران از دهة  7986به بعد
انجام پذیرفت .برآیند این روش ،فشردهسازی شهر بود .مشخصات نواحی شهری فشرده ،ساختمانهای همجوار ،و
خیابان هایی با فضاهای بینابینی محدود و مطلوب برای زیباسازی و ایجاد زیست سبز است .شهر فشرده حجم بسیار
باالیی از ساختوساز را با باالترین تناسب در پوشش سطحی زمین امکانپذیر میساخت (آنگرمولر .)2 :6661 ،نسبت
زمینهای نفوذناپذیر به نفوذپذیر بسیار باالست و معموالً شرایط برای ایجاد زیست گیاهی و جانوری در آن بسیار
مهیاست (الثام .)79 :6666 ،با این حال ،خطر چنین نگرشی این است که در حاکمیت «فشردهسازی شهر» 9طبیعت به
امری ثانوی تبدیل میشود؛ بدین معنی که پس از آنکه همة ساختهای دیگر بهپایان رسید ،دربارة طبیعت تصمیمگیری
میشود و دقیقاً برابر با نوشدارو پس از مرگ سهراب است .برنامهریزان ،با اینکه در یک شهر فشرده گیاهان و دیگر
موجودات طبیعی را بهمثابة کارگزاران فعال در ساخت محیط زیست بهشمار میآورند ،در نگاه آنان ،فرایندهای طبیعی
هنوز هم به مثابة چیزهایی است که در بیرون از شهر قرار دارند یا به دیگر سخن فرایندهای طبیعی فضاهای وحشی در
شهر هستند که توسعة آنها برابر با ساختوساز در زمینهای بایر است (مرداک .)22 :7936 ،یکی از کلیدیترین ابزارها
برای چنین کاری در شهر تهران حجم فزایندة خانهسازی است .از همین روی ،باید از روندی با نام «هرمهای تراکمی»

2

یاد کرد که ساختوساز متراکم و پیوسته را در مکانهای «بایر» 8توجیه میکند (قراگوزلو .)3 :6662 ،این روند ،که
مطالعة «گنجایش شهری» 2نیز نامیده میشود ،میتواند در گسترش نواحی شهری که تا پیش از این نادیده انگاشته شده
بود کارساز باشد (اریکسون .)669 :6679 ،این روند راه را برای پیشرانهشدن حکومتیسازی شهر تهران هموار میکند.
پیرفتِ چنین روندی این است که فضاهای طبیعی شهر تهران باید تا آنجا که ممکن است فشرده شود و از این رهگذر
مکانها و زمینهای بایر ،که زیست طبیعی دارند ،توسعه یابند (متقی و قرهبیگی.)23 :7939 ،
با چنین تلقیای از توزیع قدرت ،موضوع سیاست نیز رقابت گروههایی میشود که هیچ یک توان سلطة کامل ندارند و
نهاد سیاست نیز عرصة سیال و مستمر چانهزنی برای حل مسالمتآمیز تضادها و تخصیص ارزشها قلمداد میشود .از
دیدگاه انتقادی ،در شیوة مدیریتی و حاکمیتی مبتنی بر توسعه ،شهروندان از متن روابط اجتماعی تجرید میشوند و صرفاً
به ابزاری برای به قدرت رسیدن نخبگان رقیب بدل میشوند .اینگونه «مشارکت حداقلی» حفظ ثبات سیاسی بیانگر مدلی
بازارگونه از سیاست و اختراع جامعهای رقابتی است که نخستین نیازش مدیریت ساختوساز ،توسعة فیزیکی ،و افزایش
درآمد بوده است (کاویانی و قرهبیگی .)612 :7931 ،در مقابل ،شیوة مدیریت سیاسی در نظریة پساساختارگرایی بهگونهای
است که توسعة فیزیکی جای خود را به توسعة اکولوژیک میدهد و هدف فیزیکی -عینی شهر به رابطهای متنی-
گفتمانی تبدیل میشود .در چنین فضایی ،کنش سیاسی صرفاً منحصر به فعالیت نخبگان نخواهد ماند ،بلکه همگان را

1. urban will to government
2. codes
3. urban compaction
4. pyramids of intensity
5. brownfield
6. urban capacity
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درگیر میکند .مدیریت سیاسی شهر از طریق «سیاست تفاوت» ،با بازاندیشی در مفهوم شهروندی ،بر ضرورت شنیدهشدن
همة صداهای جامعه و دربرگیری مطرودان (اقلیتها و حاشینهنشینان) تأکید میکند (عباسزاده.)993 :7938 ،
پس ،در حالی که فشردهسازی طبیعتِ درون شهرها بهناچار گسترش آن را در پی دارد ،با رشد شهر ،اصلی ترین
خاستگاه فشار شهری بر روی جهان طبیعت را می توان به نواحی پیرامونی شهر تهران و چه بسا دیگر شهرهای ایران
نسبت داد .از آنجا که سوختوسازِ شهر تهران نیز همانند بیشتر شهرهای مدرن اساساً خطی است ،منابع چنین شهرهایی
از طریق سامانة شهری بدون هیچگونه نگرانی دربارة خاستگاههای آن یا میزان پسماند آن مکیده میشود (مدنیپور،
 .)298 :6662برایند چنین سامانهای حجم بسیار زیاد فرآوردههای پسماند است که با سامانههای طبیعی ناسازگار است.
غذا فرآوردة مصرفی بسیار مهم در شهر است که ،مانند پساب ،در رودخانهها و آبهای ساحلی تخلیه میشود .مواد خام از
طبیعت استخراج میشود و با ترکیب و فرایندهای دیگری ،بهعنوان کاال ،به دست مصرفکنندگان میرسد و شکل نهایی
آن زبالههایی است که نمیتوان آن را در جهان طبیعی بهشکل موثر بازیافت کرد (رویلت .)735 :6663 ،در چنین
فرایندهایی است که شهر تهران بهگونهای فزاینده محیط زیست بیرونی خود را دیگرگون میکند .از این رهگذر،
برنامهریزی اقلیدسی تهران نهتنها از جریان ورود و خروج مواد به این شهر پیشگیری نمیکند ،بلکه پیراشهرها و حتی
دیگر شهرهای ایران را نیز به مناطق بهرهکشی تبدیل میکند .چنین واقعیتی نشان از آن دارد که حتی اگر فشردهسازی،
جداسازی ،و ساماندهی گزینشی -سیاسی کامل در شهر تهران بهوجود آید ،جریان مواد ادامه خواهد یافت .درواقع ،نهتنها
ادامه خواهد یافت ،بلکه رو به فزونی خواهد رفت .بنابراین ،پیداست مهمترین تأثیرات بومشناختی شهرها را نمیتوان با
جداسازی ساده و نگاه سیاسی به شهر کاهش داد .بهجای چنین جداسازیهایی ،باید یک رویکرد بومشناختی را توسعه داد
که همزمان همة مختصات یک شهر را درنظر بگیرد .از این روی ،سیاستهای بومشناختی بر استوارسازی سامانة
پیچیدهای از رابطههای اجتماعی -طبیعی تمرکز کرده است (موبیوس .)786 :6665 ،در این سامانه ،شهر در یک
«مجموعة پایدار» 7ترکیب میشود .با این حال ،مشکالت اجتماعی -اکولوژیک از تفکیک فضایی قدرتمندی که در ذهن
بیشتر کنشگران سیاسی حکاکی شده است سرچشمه میگیرد (گولدبرگ .)7926 :6677 ،جداسازی و برنامهریزی
تکخطی (اقلیدسی) شهر با سلطة زمینههای سیاسی ،که در پی کارکردی گزینشی و نابگردانی است ،همواره
جریان های مقاومت را در پس و پیش خود خواهد دید و دیپلماسی شهری را با معظالتی همراه خواهد کرد.
در نظریات انتقادی پسامدرن ،دیپلماسی شهری ،با لحاظکردن پیچیدگیهای فرایند جهانیشدن بهویژه در بعد
اقتصادی و همچنین توجه به مؤلفههای فضای جریانها و بازیگران جدید نیمهدولتی و غیردولتی این عرصه ،ابزار مناسبی
برای تحقق منافع کنشگران بینالمللی فراهم میآورد .در چنین فضای افقی در حکمرانی جهانی ،که مبتنی بر حاکمیت
چندسطحی ،چندگانه ،و چندالیه است ،مشارکت بازیگران فروملی از جمله شهرها ،شهرداریها ،و سازمانهای مردمنهاد رو
به افزایش است .به همین دلیل ،ساختارهای مدیریتی قطعی و تقسیمبندیشده در شهرها وجود ندارد و مدیریت در شهرها
همانند سیاست خارجی کشورها به سوی روندهای کثرتگرا و فرهنگمدار حرکت میکند .درحقیقت ،مدیریت شهرها
همانند سیاست خارجی پس از تجربهکردن سه موجـ  .7تدبیر سیاست خارجی بر محوریت قدرت؛  .6تدبیر سیاست خارجی
بر محوریت اقتصاد؛ و  .9تدبیر سیاست خارجی بر محوریت فناوریـ در حال حاضر ،سیاست خارجی وارد عصر و دورة
چهارمی شده است که فرهنگ (ارزشها و هنجارها) محور اصلی آن را شکل میدهد (توحیدفام و دلیلی.)977 :7938 ،
در ایران ،برای نمونه ،شهر تهران ،بهعنوان بزرگترین دیو شهر ایران ،که توانسته است حکمروایی محلی را به منصة
ظهور برساند ،از زمانی که جلوههای مدرنیزاسیون بدان وارد شد ،با نگرش اقلیدسی به ساخت سیاسی شهر اقدام کرده
1. Sustainable Assemblage
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است (متقی و قرهبیگی .)779 :7932 ،از این روی ،سازماندهی فضای تهران کامالً با قدرت سیاسی درهم آمیخت و
منطقهبندیهای فیزیکی فضا به اساسیترین فرایند مداخلة حکومتی تبدیل شد و فضاهای فیزیکی این شهر بیش از
پیش دامان گسترانید (مهدوی وفا و همکاران .)2 :7955 ،بنابراین ،در ساخت سیاسی فضای شهری به سبک مدرن ،شهر
بهصورت بههمپیوسته ترسیم میشود؛ ساختمانها ،خیابانها ،و فضاهای باز به یک «نوشته» تبدیل میشوند و بهمثابة
خطوطی بر روی یک صفحه نمایش داده میشوند (دادز .)32 :7939 ،این نقشهها با رویکرد اقلیدسی ،شکلی بدیع و
بیپیشینه از پیوستگی و چشمانداز تازهای از ساختمانها و خیابانها ارائه میدهند؛ از این طریق نقشهبرداری
موجودیتهای گوناگون را در الگوهای هندسیِ همسان و همگن کنار هم میچیند .چشمانداز فیزیکی و هندسی نقشه به
مدیران سیاسی شهری این امکان را میدهد که شهر را بهمثابة یک «موجودیت جمعی» ببینند .اگر شهر «دیده» شود،
میتواند بهمثابة یک نیروی سیاسی شکل بگیرد .پیرفتِ این رشد شتابان این است که فرایندهای اقتصادی
توسعهمحورانه و هندسهگرایی آنچنان پیچیده و درهمگیر میشوند که هرگونه سازماندهی و مهار رشد فیزیکی و
ساختوساز شهر ناشدنی مینماید (هیلی .)21 :6676 ،طراحهای هندسی -فیزیکی شهری هیچ کمکی به فهم چگونگی
کارکردهای متفاوت نواحی شهری نکرده است و پاسخی قانعکننده نیز برای این پرسش اساسی ندارد که چرا نواحی
شهری متفاوت با الگوهای یکسان گسترش مییابند .هندسهگرایی با هدف توسعة فیزیک و ساختوساز شهری «امکان
درک تفاوت و پیچیدگی را در سپهر سیاسی برنامهریزان و مدیران سلب میکند» .از همین روی ،شیوههای نگرش
تکنولوژیک برای مدیریت سیاسی شهر در پی جایدهی گزینشی کنشگران شهری در چارچوب حکومتی خود بوده است.
برآیند چنین روندی ،ناتوانی در بازنمایی فضاهای پیچیده و ناهمگن در فضای شبکهای -رابطهای شهر و مشکالت
پیچیدة برآمده از آن است (الیس و رامانکاتی.)226 :6665 ،
بهمنظور ارائة یک نمونة عینی از مدیریت سیاسی شهر بهصورت فیزیکگرایی ،میتوان از کالنشهر تهران نام برد.
این شهر با مدیریت هندسی -فیزیکی در طی یک دهة اخیر از نظر کالبدی و فیزیکی رشد کرده است و قلمرو شهری آن
از جنوب تا شهر ری ،از شمال به دامنههای دماوند ،از غرب با شهرستان کرج ،و از شرق به فیروزکوه امتداد یافته است؛
بهگونه ای که تفکیک مرز واقعی میان تهران و شهرهای یادشده به دشواری ممکن است .چنین توسعهای در نتیجة
نگرش هندسی و فیزیکی است که در آن ساختوساز و شکلهای عینی (اُبژکیتو) و مدرنسازی اهمیت پیدا میکند.
درواقع ،تهران بهعنوان یک زمین مسطح و دارای قابلیت سرمایهسازی درنظر گرفته شده است که میتوان روی آن با
ساخت و پرداخت اشکال هندسی و ساختارهای عینی یک موجودیت سرمایهداری بهوجود آورد .این نگرش ،همة
تفاوتهای جغرافیا یی (اعم از طبیعی تا انسانی) شهر تهران را نادیده میگیرد و صرفاً به دنبال افزایش ساختوساز و
فایده گرایی است .نتیجة چنین نگرشی افزایش افسارگسیختة جمعیت در این شهر و مشکالت مدیریتی ناشی از اسکان و
محیط زیست است .شهروندان تهران در چارچوب نگرش هندسی -فیزیکی نه بهعنوان کنشگران فعال و حامالن
فرهنگ ،بلکه صرفاً بهعنوان موجودیتهایی برای توجیه پروژههای ساختوساز و افزایش گردش سرمایه تلقی میشوند.
دستاندازی ساختوسازها در کالنشهر تهران به دامنههای کوه دماوند و تخریب طبیعت بهمنظور ساختوساز نتیجة
عینی فیزیکگرایی در مدیریت شهر است .بهدلیل گرهخوردن نگرش فیزیکگرایی به ژئوپلیتیک سرمایه ،مجموعهای از
نهادها و ساختارهای قدرت نیز در فرایند مدیریت هندسی -فیزیکی تهران به صحنه وارد میشود و فضا را برای انباشت
سرمایه و افزایش تولید (ساختوساز) مهیا میکند .این نوع مدیریت از درک پیچیدگیهای فرهنگی و اکولوژیک شهرها
عاجز است و این عناصر را بهعنوان فضاهای بیهوده و غیرتولیدی درنظر میگیرد که پرداختن به آنها مانعی برای گردش
سرمایه و سود است .وضعیت کنونی شهر تهران ،بهعنوان فضایی آشفته و بحرانی ،ایجاب میکند که با تغییر نگرش
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هندسی -فیزیکی به سوی درک پیچیدگیها و شبکههای متعدد انسانی ،فرهنگی ،و طبیعی است که غفلت از آن باعث
افزایش تخریب طبیعت ،انفجار جمعیت ،و افزایش فاصلة مرکز -پیرامون خواهد شد.

نتیجهگیری

هدف عمدة نظریة پساساختارگرایی ،که با رویکرد اکولوژی (بومشناسی) نیز درهم آمیخته است ،گنجاندن شهر در درون
مجموعهای از همة ترکیبات و موجودیتهاست تا بتوان بهصورت همزمان از همة واقعیتهای انسانی -طبیعی شهر
پاسداری کرد .از این منظر ،تفکیک هندسی فضا باید کنار گذاشته شود تا این فضاهای شهری درون مجموعهای پایدار
قرار گیرد .چنین مجموعهای باید دارای خزانة پُرقدرتی از انسان و غیرانسان ،طبیعی و اجتماعی ،مادی و غیرمادی باشد.
این مجموعهها موجب گرهخوردن مناطق فضایی در درون مجموعه رابطههای پیچیدة فضایی میشوند .در این نوع
سیاست ،فضاهای شهری بهگونهای با هم هماهنگ و همساز میشوند که نوعی ثبات دارای قدرت تغییر برقرار باشد .در
این راستا ،در بررسی شهر تهران ،بهعنوان نمونهای عینی از نوع مدیریتی فیزیکگرایی ،مشخص شد نگرش هندسی-
فیزیکی به این شهر سبب شده است صرفاً گردش سرمایه و سودآوری اهمیت یابد و عناصر فرهنگی و طبیعی بهعنوان
فضاهای مزاحم و غیرتولیدی به حاشیه رانده شود .نتیجة چنین مدیریتی در طی یک دهة اخیر در شهر تهران افزایش
قلمرو فیزیکی این شهر به بهای تخریب طبیعت ،انفجار طبیعت ،و حجم لجامگسیختة ساختوساز است .از این روی،
برنامهریزی و رابطهها در شهری مانند تهران باید براساس نوعی از استراتژی پیبندی شود که دربردارندة ویژگیهای
نامتجانس فضا و مکان باشد .این ویژگیهای نامتجانس مجموعهای از موجودیتهای فرهنگی و غیرهندسی است و
امکان درک و گنجایش تفاوتها و پیچیدگیها را در برنامههای سیاسی مدیران شهری فراهم میکند.
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