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اینپژوهشباهدفتوصیفوتشریحچگونگیوچراییکاربردروشتبارشناسیبرایتحلیلتحوالتنقش

پردازانزمانتدوینشدهاست.برایتحلیلتحوالتنقششهرهارویکردهایمتعددینظریهشهرهادرطول

ثیرقدرتوروابطأازمنظرتبارشناسیفوکوتحتتآننقشوشهر.اندکردههئاقتصادیوجغرافیایشهریارا

محصوالتدانشوابستهبهکمکابزاروشهرهایمسلطکنونینقشتحلیلچگونگیایجاد.قدرتدرفضاست
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تدوینشدهاست.هایجدیدنقشبهبخشیتنوعبرایشهردرنهفتهظرفیتوهاوقدرتایننقشۀپدیدآورند

هایتاریخیعتاریخیمختلفودرمیانهگسستدهدنقشمسلطشهریمشهددرمقاطنتایجتحقیقنشانمی

نتیج فضایشهریبةدر دانشدر قدرتو خُرد کالنو شبکهروابطفضاییبینعناصر است. آمده ةوجود
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مقدمه
 یابد می افزایش میلیارد نفر 0.0به  0303 سال تا شهری جهان جمعیت هستند و رشد حال در سرعت به شهرهای جهان

 . 1(0 :0310)انجمن اقتصاد جهانی، 

 همچنین و ،استثنایی و اجتماعی فراگیر قدرت منابع کیفیت، فرد، منحصربه معماری و فرهنگی عناصر دارای شهرها

 شهرها همین حال، این با. اند نوآوری و رشد منابع و دانش مراکزها  . آنهستند اقتصادی ةتوسع برای بسیاری های فرصت

 باالی قیمت ،(اجتماعی خاص های گروه) اجتماعی محرومیت و ها نابرابری و مشکالت از که هستند جمعیتی میزبان

 .0(1 :0311 اروپا، ای کمیسیون منطقه های سیاست )مدیریت کل برند می رنج محیطی زیست مشکالت و ،مسکن مینأت

 فرض همچنین پیش فضا. است زمان نابرابر انباشت تاریخی و فرایند یک ةنتیج اجتماعی محصول یک شهری فضای

 همچنین و پیشین الگوهای تبلور ةدهند نشان شهری پارامترهای، دیدگاه این از. است اجتماعی تولید ةمحدود و

 و ،فهم اکنون، گذشته خواندن کلید قلمرو و فضایی پیکربندی. است رخ داده قبالً که است آینده وقایع برای هایی فرصت

 (.101 :0310)بالبیم،  است آینده بینی پیش

 دارای جمعی و تعاملی الگوی یک در یا جداگانه طور به هریک ساختاری عناصر که دهد می نشان فضا کارکردی بُعد

 تواند می جغرافیایی فضای یک. کنند می آفرینی نقش ها انسان نیازهای با متناسب و جغرافیایی محیط در و بوده کارکرد

 به فضا به احترام و ،دینی عقاید باورها،) قدسی و یا فرهنگی( )تاریخی و بخشی هویت نفوذ، ةحوز تولیدی، کارکرد نقش و

 .باشد داشته( عقاید این ةواسط

 هنر شهرهاست و راهبردی مدیریت و ریزی برنامه در ها گام ترین مهم از یکی ساختاری نگاهی با شهرها نقش ةمطالع

 و جهانی ةعرص در شهرها نقش تقویت و تعیین منظور به روز اقتصادی و سیاسی دانش از استفاده امروز شهری جغرافیای

 گیری بهره و شهرها در قدرت منابع شناخت راستا، این در. است مهم امر این برای الزم های زیرساخت و امکانات تدارک

 موجود منابع از حفاظت و سو یک از شهری نفعان ذی آتی و کنونی نیازهای مینأت راستای در شهر ةتوسع جهت در آن از

 پایدار ةتوسع مانند شهرها، بر مدیریت و ریزی برنامه نظریات و الگوها در که است موضوعی آینده نسل نیازهای مینأت و

 . است شده متبلور اکولوژیک شهرو  پایدار، شهر سالم، شهر شهری،

 دیدگاه . ازاند کردهپردازان ارائه  ریزان و نظریه تحلیل نقش شهرها رویکردهای متفاوت و متعددی برنامه ةدر زمین

 شمار به تغییر حال در( ساختار) سیستم یک اغلب شهری های سیستم سیاسی اقتصاد چون نظریاتی ساختارگرایی و

 با را شهر مفهوم روشن درک که است این در شهر سیمای کنونی اقتصادی های پایه بررسی معنای و آیند. اهمیت می

 باید گفت که اقتصاد ،البته. کند می پذیر امکان ها آن ملی اقتصاد نظام چارچوب در مختلف شهرهای ةویژ نقش به توجه

 کننده تعیین عوامل از یکی فقطبلکه  ،نیست آن فضای پدیداری ایجاد عامل تنها جغرافیایی ةمنطق هر بر حاکم سیاسی

 های نگرش ةدربرگیرند ناشی از بازی قدرت های عنوان تراوش فضایی به ریزی برنامه هر پس در نهفته ةاندیش. است

 در. کند تضمین آن های هدف اساس بر را برنامه موفقیت ةدرج تواند می توسعه موانع و توسعه امر به سیاسی اقتصاد

 است. اولین سطح سطح ضروری بحث مورد موضوع فرایندهای از سطح سه تحلیل و بررسی جغرافیایی، های پژوهش

 شود. سطح دوم سطح ها لحاظ می حکومتو  ها، دولت نهادها، ها، ایدئولوژی نقش روبنایی پیدایش فضاست که در آن

 و سیاسی اقتصاد تأثیرگذار اصلی فضای پدیداری حضور ساختار یا الزامی فضاست و سطح ةفرایندهای پدیدآورند

 ساختارهای کانون در سلطه و قدرت عامل ساختاری، جغرافیای در (.111 :1010 شکویی،) سیاسی است های فلسفه

                                                                                                                                                                   
1.  word economic forum 

2. European Commission, Directorate General for Regional Policy 
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 به نهایت در که است کننده تعیین عامل مردم لئمسا و ها آن فعالیت مردم نظر اظهار در و گیرد می قرار اجتماعی

تحلیل نقش  ةدر رویکرد تبارشناسان (.101 :1010 شکویی،) انجامد می فضا و مکان در جغرافیایی های پدیده گیری شکل

 گیری شکل به نهایت در که کنند می تحلیل دانش و قدرت ةسیطر در را شهری فضای فوکو چون پردازانی شهر نیز نظریه

ای در باب فضا  اگرچه فوکو نظریه .شود در طول زمان منجر می آن مسلط نقش و تغییر و تحوالت شهر اجتماعی فضای

انداز اجتماعی و فیزیکی شهر را  طرح نکرد، نقش وی در درک چگونگی دانش انضباطی در مورد فضا و نقش آن در چشم

و  ،ها به صور مختلف و از طریق افراد، نهادها اعمال قدرت در انواع مکانکه است بر آن فوکو  نباید از نظر دور داشت.

های  های آموزشی فردی و گروهی محیط دهد و دانش در خصوص فضا و چیرگی فضایی در کانون رویه میرخ  ها سازمان

های پزشکی در خصوص فضاهای  تر قرار دارد. وی تحلیلی مبتنی بر دانش و گفتمان نهادی و ترتیبات اجتماعی گسترده

...  و ،ها، رفتارها مرتبط با جمعیت، مناطق، مکانها را تداوم اعمال قدرت بر مقررات  شهری ارائه داده و هدف این گفتمان

 محیط شناخت ست که برایا شود این به ذهن متبادر می آنچه در اینجا(. 100 :1011)ابراهیمی،  تلقی کرده است

 ساختارهای و مکان بین عمیق پیوند است الزم شهرها نقش تحلیل و فضا دهی سازمان و (شهرها) داخلی استراتژیک

که مبتنی بر درک و  ـ و روش تبارشناسی فوکو درک شود( )فضای شهری فضا بازتولید و تولید در ثرؤم و حاکم قدرت

تواند پژوهشگر را در این راستا یاری دهد و به  می ـ دهنده به فضا در طول زمان است کشف روابط قدرت و دانش شکل

 و نظریه هر گفت توان طی زمان منجر شود. می تحلیل گذار و تغییرات نقش و کارکرد شهرها در ةشناسان روش ةتوسع

بود.  خواهد معنا  بی و پوچ امری قدرت و فضا بین رابطه درنظرگرفتن بدون( جغرافیایی فضاهای برای) ریزی  برنامه عمل

ها و  ها در قالب برنامه بازی قدرت در شهر و روابط فضایی بازیگران قدرت و دانش و تأثیرگذاری متقابل بین آن

خود را بر فضای کالبدی و اجتماعی شهرها برجای  هاییابد و اثر های اتخاذشده از سوی بازیگران نمود می سیاست

 است آن درون ای جزیره و کشور از بخشی شهر که گفت چنین توان می شهر نقش تحلیل گذارد و بر این اساس در می

 ورای از و شهر در ایجادشده ساختارهای. است فیاییجغرا تر کالن فضای از جزئی شهری فضای و( 001: 1001 مویر،)

 . بخشد می معنا و شکل را زمان طول در شهر کارکرد و نقش شهر فضای

استان خراسان رضوی  شهری جمعیت از درصد 00 مشهد مورد مطالعه این پژوهش شهر مشهد است. شهر ةمحدود

 مذهبی و فرهنگی ةویژ جایگاه به توجه با. (1010مشهد، )شهرداری  است استان شهر ترین بزرگ و داده جای خود در را

 برداری بهره ةنقش و کارکرد شهری زمین پیدایش های زمینه تر دقیق بررسی لزوم ای، منطقه و ملی سطح در این شهر

 تحلیلوجود خواهد آورد.  هرا ب شهر آتی ةخردمندان ةتوسع راستای در شهر موجود های پتانسیل و ها توانمندی از مناسب

 جغرافیایی ةپهن در فضا این گیری شکل چگونگی تفسیر و مشهد شهر کنونی فضای ةآفرینند دانش و قدرت ساختارهای

 همة شناخت دیگر، سوی از. باشد ای منطقه و محلی سطح در موجود های توازن عدم یا توازن نمایانگر تواند می

  .بینجامد مشهد شهری فضای مدیریت از نوینی الگوی طراحی به تواند می فضا در موجود های پتانسیل

 «تبارشناسی»این مقاله با هدف تعریف و طراحی یک روش برای تحلیل نقش و کارکرد کنونی شهرها بر اساس  

 این به پاسخ پی در ده است. تبارشناسی نقش شهر مشهدشنقش شهر مشهد تبارشناسی در آن فوکو تدوین شده است و 

 در آن موقعیت به توجه با این شهر، پیدایش، بدو در شهر نقش اولیه و گیری شکل عامل از نظر صرف :هاست  پرسش

 و گرفته شکل زمان طول در چگونه ها نقش این است؟ های مسلطی نقش یا نقش چه دارای اکنون فضای جغرافیایی،

 های جدید نقش به بخشی تنوع برای شهر در نهفته ظرفیت و قدرت اینکه نهایتاً و است؟ بوده چه آنة گفتمان پدیدآورند

 چیست؟ 
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مبانینظری
شماری در خصوص  ن آثار علمی بیاشدن رویکرد تبارشناسی توسط فوکو و حتی پیش از آن، محقق از زمان مطرح

 نشان مرتبط با موضوع علمی منابع بررسی ،. درمجموعاند جغرافیای قدرت و روابط فضایی عناصر قدرت در فضا نوشته

 عمدتاً شهر و روابط عناصر قدرت در تعیین و تقویت نقش شهرها کارکرد و نقش بررسی مطالعات مربوط به هک دهد می

 قبیل از اقتصادی های شاخص و گرفته انجام شهری فضاهای و جغرافیایی مناطق اقتصادی تحوالت بررسی ةپای بر

 موضوع. است بوده شهرها کارکرد و نقش تحلیل ةپای شهر اقتصاد اصلی هایبخش در شهری جمعیت اشتغال وضعیت

 و تر غنی هستند تری طوالنی ةسابق دارای مدرن ریزی برنامه ادبیات در که فتهیا هتوسع کشورهای در «شهر نقش تحلیل»

 (1100 کورنیش )کورنیش،شود.  ترین این منابع اشاره میبحث به تعدادی از مهم ةشده است که در ادام بررسی تر قوی

تأثیر عوامل گوناگون سیاسی، بر ده و کرشهر( را از دیدگاه جغرافیای تاریخی تحلیل و بررسی  )کالن های بزرگ پایتخت

شهرها تأکید  گیری و تحوالت نقش و کارکرد این کالن ... در گذر زمان و در طول تاریخ شکل و ،اقتصادی، اجتماعی

شهرهای دارای نقش پایتخت را بررسی و عوامل مؤثر  ( در پژوهش خود نقش و کارکرد کالن1100گاتمن ) ده است.کر

)شهرهای دارای نقش  ها ( تغییرات نقش و کارکرد پایتخت1110پیتر هال ) ده است.کربر پذیرش چنین نقشی را تحلیل 

 ةگانه بر اساس نقش برای شهرهای مذکور قائل شده است. گروه توسع بندی شش ده و یک دستهکرپایتخت( را تحلیل 

(، 0333، 0جهانی بانک زیربنایی ةتوسع )گروه 1گذار حال در شهرهاینام های شهری بانک جهانی، در کتابی با  زیرساخت

ار شهری و الزامات رسیدن به استراتژی و ذگ ةو نحو ،انداز شهرهای پایدار های شهری و محلی، چشم استراتژی حکومت

ار شهرها را بررسی  ذین کتاب با تأکید بر اقتصاد سیاسی فضا گده است. اکراندازهای مذکور را بحث و بررسی  چشم

های تحقق تغییرات فضایی و انتقال از شرایط پیشین به شرایط جدید و رسیدن به تعادل فضایی را  و دستورالعملکند  می

 ضاهایف جدید، اقتصادی جغرافیای جدید، اقتصادی فضاهاینام هارینگتون در کتابش با  .کند بحث و بررسی می

و  ،پویایی فضاهای اقتصادی و فرایندهای اقتصادی، سازمانی، نظری دربارة 1(0330 )هارینگتون و هیرون، 0پویا اقتصادی

و  ده و مجموعه عوامل جغرافیایی ایجاد تغییرات اقتصادیکرهای شهری بررسی و بحث  گذاری شناختی سیاست روش

ها،  ای، چارچوب فضاهای جغرافیایی را مرور کرده است. تغییرات سریع اقتصادی در سطوح ملی و منطقه نقش و کارکرد

ها مورد بحث قرار گرفته و فرایندهایی که نیاز به تغییر دارند تحلیل شده است. جکسون در کتاب خود  و روش ،موضوعات

ریزی شهری بر  ل شهرنشینی و برنامهئابتدا به مسا( 0330 ،0)جکسون 0آلترناتیوها بین از انتخابی شهری، ةآیندنام با 

توسعه و  ةبینی نیازهای آتی شهر، برنام های طبیعی و انسانی شهر پرداخته و سپس بر اساس پیش اساس شناخت ویژگی

و ها  اجرای پروژه ةفاید ةهای شهری، تحلیل هزین ریزی کاربری اراضی، دسترسی رشد شهری و الزامات آن، برنامه

های  آلترناتیوهای موجود، شاخص همةشهر بر اساس  ةهای شهری را مد نظر قرار داده و در فصل آخر آیند برنامه

(، در پژوهش 0313زیمرمن ) شهرها را مطرح کرده است. ةریزی آیند ها برای برنامه و کارایی شاخص ،پیشنهادی گسترده

ریزی حاصل از ارتباط بین دو عامل  یل و محیط زیست و نوع برنامهگذاری و فضا را در ارتباط با یکدیگر تحل خود، سیاست

گذاری است و  ثر از نوع و شکل سیاستأکارکرد شهرها مت دینامیک اقتصادی و نقش و ،زعم او را تحلیل کرده است. به

ش و هویت ( در کتابش تغییرات نق0311) کمبل .آفریند ها را می و پایتخت ،شهرها اشکال مختلفی از شهرها، کالن

                                                                                                                                                                   
1. Cities in Transition 

2. The World Bank Infrastructure Group Urban Development 

3. New Economic Spaces: New Economic Geographies (Dynamics of Economic Space) 

4. Harrington & Heron 

5. The urban future A choice between alternative 

6. Jackson 

http://digitalcommons.tacoma.uw.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Harrington%22%20author_fname%3A%22James%22&start=0&context=2978814
http://digitalcommons.tacoma.uw.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Harrington%22%20author_fname%3A%22James%22&start=0&context=2978814
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ده است. در این بررسی نقش عوامل اقتصادی، سیاسی، کرتحلیل و بررسی  را جهانی ةها( در عرص )پایتخت شهرها کالن

یر  می ها برشمرده شده است. ترین عوامل مؤثر بر این تغییر نقش المللی جزو مهم های ارتباط بین و شبکه ،المللی روابط بین

شهرها در دینامیک  های جهانی و جهان های مکانی و اقتصادی، نظریه و سیاستنقش عوامل  ( در پژوهش خود0310)

ای  مختلف نظری، رویکرد منطقه ةاز طریق ایجاد ارتباط سه زمینکه است بر آن و  کردهبررسی را شهرها )پایتخت( 

و پویایی اقتصادی و برای مطالعه  یتوان چارچوب انداز نظام سیاستی می و چشم ،سیستم نوآوری، مفهوم سیاست مکانی

 1111استفان بلیث از دانشگاه ماسی در سال  د.کرها پیشنهاد  شهرها و پایتخت ویژه کالن سیاسی شهرهای بزرگ و به

عنوان استراتژی آیندة ما و آیندة شهر در  مشارکت شهروندان در شهر ویلینگتون به»پژوهشی را با محوریت موضوع 

بین قدرت شهروندی و خلق  ة( که بر رابط0 :1111)بلیث،  به انجام رسانیده است «راستای تغییر به سوی شهر پایدار

گیری شهرها مفاهیم کلیدی شهروند و حقوق شهروندی نیز پدیدار  . با شکلپردازد فضای جغرافیایی به نام شهر می ةآیند

های زندگی  هم سیاستاند که مستحق طلبش هستند. ف دهکرشهروندان حق و حقوقی را تعریف  ةه که برای همشد

 حقنام در کتاب خود با  دیوید هاروی و اندی مری فیلد .ای قابل فهم است رشته با رویکرد میان روزمره در شهر نیز صرفاً

و  تابع مالحظات سیاسی حکومت راتوسعة شهری  و کارکرد و ساخت مالی های بحران شهری های ریشه شهر؛ به

ها یا  حکومت عمدتاً نمایندة طبقة معینی است و با آنکه گرایشکه  ندا بر آنبازیگران قدرت در شهر معرفی کردند و 

از لحاظ ضرورت اصل حاکمیت بر مردم  ،هایی دارند قشرهای مختلف آن گاه از لحاظ نحوة اِعمال حاکمیت تفاوت

داری،  ایهشهرها، سازوکار دولت سرم سازی در کالن داری، کمون وضوعاتی همچون قانون ارزش در سرمایهم اند. مشابه

 ةهای اندیش های اجتماعی و هویتی، مفهوم تمرکززدایی در برخی از شاخه ها با جنبش آن ةفضاهای عمومی شهر و رابط

اند که  ... از جمله موضوعاتی است که نویسندگان این اثر برای تحلیل روابط قدرت در شهر به آن پرداختهچپ معاصر و 

( و ریچارد پیت 1110) ( و فیلو1111) سیاسی فعلی و آتی شهر است. دورن مسینقش و کارکرد اقتصادی و  ةکنند توجیه

های  زمانی در مکان -های فضایی را در تحوالت فضایی های سیاسی و سیاست فلسفه قدرت جغرافیای( در 0330)

فضا مورد توجه قرار ریزی فضایی را در قالب روابط دانش و قدرت در  اند و محیط و برنامه جغرافیایی تأثیرگذار دانسته

اند. دانش و ساختارهای دانش ایجادشده توسط نهادهای قدرت که پشتیبانی علمی و فنی گفتمان مسلط در فضا را بر  داده

دانش در  -های آموزشی و تأثیرات آن بر یادگیری افراد جامعه نیز در تحلیل روابط فضایی قدرت عهده دارند و نیز سیستم

ها آثار خود فوکو است.  ترین آن شماری بررسی شده است که مهم ن بیاپردازان و محقق ط نظریهآثار علمی متعدد و توس

و عقاید او توسط سایر آرا به چاپ رسیده یا در خصوص  0330تا  1101زمانی  ةدر فاصل که عمدتاً ،لیفی فوکوأآثار ت

افیایی روابط دانش و قدرت و تأثیرات فضایی آن گرفته، ابعاد جغر انجامهایی که با او  نویسندگان نگاشته شده و مصاحبه

 توان به آثار زیر اشاره کرد: خوبی تحلیل و تشریح شده است که از جمله می به

 پژوهشی قدرت، و سوژه ،(1113) دانش /قدرت ،(1101) زندان تولد: مجازات و نظم ،(1101) دانش شناسی باستان

 ،(0330) فضا زبان ،(1111) انسانی علوم شناسی باستان: اشیا نظم ،(1111) قدرت و ،دانش فضا، ،(1110) انتقادی

1 (.0330) جغرافیا مورد در سؤاالتی
 

از آن جمله پژوهشی است که  ؛او در نشریات علمی منتشر شده است ةنظری ةمقاالت متعددی که بر پای ،همچنین

گیری و  های دانش و روابط فضایی در شکل اهمیت محیطبر به چاپ رسید و  0311و همکارانش در سال  ینبرتوتوسط 

                                                                                                                                                                   
1. L’archéologie du savoir [The archaeology of knowledge] (1969), Discipline and punish: The birth of the prison 

(1979), Power/knowledge (1980), the subject and power. Critical Inquiry (1982), Space, knowledge and power 

(1984), the order of things: An archaeology of the human sciences (1994), the language of space (2007), Questions on 

geography (2007). 

http://fidibo.com/books/author/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
http://fidibo.com/books/author/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
http://fidibo.com/books/author/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fidibo.com/book/1295-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-(%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)
http://fidibo.com/book/1295-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-(%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)
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، (1110) ، سوجا(1110) هانا  پردازان چون دانان و نظریه جغرافی از تعدادی. ندکرددهی آموزش و یادگیری را تأکید  سازمان

 اب قابل توجهی و جالب همبستگی شهرها بر کنترل نظارت و که اند کرده اشاره (1110) و فایف و بانیستر (،1110) هربرت

( و 031 :1100)فوکو،  شمار آیند به «قدرت آزمایشگاه» یک عنوان به توانند می دهد و شهرها می نشان را فوکو تفکر

 غریزی اغلب را قدرت از استفاده نظارت روال، شهرها . در(11 :1110هربرت، ) باشند «فضا و ،قدرت، دانش» ةپیونددهند

 (.010 :0330)کاسکال، گیرند  می قرار انضباط و نظم، بندی دسته، کنترل تحت افراد خاص دلیل گونه هیچ بدون کند و می

توان گفت از دیدگاه تبارشناسی رابطة بین عناصر اعمال قدرت در فضاهای  بندی از مطالعات فوق می در یک جمع

عنوان  انسانی در ارتباط با مکان و به ةجامع ةگیری ساختارهای پیچید عنوان مظهر و مکان شکل جغرافیایی مانند شهر به

شود. اگرچه هریک از  گیری، دوام یا افول آن تحلیل می ترین خاستگاه تحلیل روابط قدرت و چگونگی و چرایی شکل مهم

اند، نگاه تبارشناسانه که با  گرفته به نوعی به تحلیل روابط قدرت در مدیریت فضای شهرها پرداخته انجامهای  پژوهش

ها به رمزگشایی و  های گفتمانی پیش و پس از این گسست بندی پهنه ف نقاط گسست تاریخی و تحلیل و صورتبازتعری

های  تبیین چگونگی و چرایی پدیدارشدن نقش و کارکرد شهر در طول زمان منجر شده موضوعی است که در پژوهش

 ةها، به امور فراگفتمانی تأثیرگذار بر رابط مانعالوه بر تحلیل گفت ،شود و تبارشناسانه به طور کامل به آن پرداخته می

 شود. دانش نیز توجه می -عناصر اعمال قدرت در شهر و پیدایی روابط قدرت

زمان(-)مکانقدرتودانشدربسترفضاةرابط

 طریق از مندی هاما این عالق دارد، طوالنی ةسابق فضا و ،قدرت، دانش بین روابط در بررسی دانان جغرافی مندی عالقه

 و دانش و است بنیادی قدرت عاملی اعمال گونه هر در فضا، فوکو برای. شد تحریک گرامشی و فوکو با چالشی تعامالت

 و ،ارزیابی، ذخیره، تولید توانند می قدرتمندان که هایی شیوه بر ارتباطی جدید های نوآوری. اند هماهنگ یکدیگر با قدرت

 و هادستور توانند می ها یا سازمان حاکمان مکانی که ةفاصل. دهند اثرگذار بوده است قرار تأثیر تحت را اطالعات انتقال

قدرت در این فرایند تغییر  از استفاده برای بهینه های مکان و نظارت ةدامن، کار فضایی تقسیم ،خود را اعمال کنند کنترل

 و ،شهرت، اهمیت زیرا ؛است شناختی روان اهمیت دارای نیز قلمرو قدرت یک مرکز به شدن نزدیک یا بودن. اند کرده

 و حقیقت نقاط عنوان به توانند می مراکز. دهد افزایش میرا  تأثیرگذاری شانس این دهد و می نشان آن عنصر را شایستگی

 (.0311، 1جغرافیایی ةمقدم فضا و قدرت )دانش کنند عمل قدرت اجرای و اطالعات کنترل دانش تولید های سایت

 دانش تولید و ،آوردن دست به، توسعه در فضا اهمیت از فوکو تفکر جریان ،(110 :0331) وست پائولو آرایبر اساس  

 پایان به اند آمده وجود به انضباطی گفتمان محصول عنوان به که مادی فضاهای تحلیل و تجزیه در و شود می شروع

قالب  در قدرت است که بر آنکند و  معرفی می قدرت ابزار برای ای وسیله فضا را دانش -قدرت مفهوم در فوکو. رسد می

 تحلیل و تجزیه مهمی برای بسیار بندی طبقه فضا که داشت اصرار فوکو. شود می فضا منجر کاربردی به تولید دانش

)گاربین،  است مشاهده قابل دیگر اجتماعی های بندی دسته برخی یا قدرت آن در که دهد می نشان را هایی دامنه زیرا، است

0310: 030.) 

 گوناگون قدرت نهادهای در که است هایی تکنیک بحث اصلی قدرت، موضوع تحلیل در در رویکرد تبارشناسی و

قدرت توسط یک یا چند گروه  تصاحب نه است قدرت هایاثر و های اجرای قدرت بحث مدل مورد ةمسئل .یابند می تجسم

 یندهایافر تحلیل به باید سلطه اعمال در طبقات یا ها گروه منافع و اه انگیزه بر تمرکز جای به ،بنابراین .مشخص

 هم قدرت محصول فرد هم .شوند می تشکیل ساز ابژه قدرت آثار عنوان به افراد ها آن طریق از که پرداخته شود ای پیچیده

                                                                                                                                                                   
1. Power Knowledge and Space A Geographical Introduction 
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 فوکو ةگفت به یا «فرد» سطح از باید قدرت، های تاکتیک و تاریخ تکنیک شناخت برای .است آن تشخیص برای ای وسیله

 یا اقتصادی فواید توان می قدرت های تکنیک و ها مکانیسم شناخت از پس تنها .کرد شروع «خرد فیزیک سطح از»

 های شود. مکانیسم دهی به قدرت مشخص می دریافت. در همین جاست که نقش دانش در ایجاد و جهت را آن سیاسی

 از مأخوذ فرض این ةپای بر آشکارا فوکو های تحلیل .اند دانش انباشت و ایجاد برای مؤثر ابزارهای تولید متضمّن قدرت

 دانش و (. قدرت133: 0330 اسمارت،) دارد قدرت های شبکه با ناپذیری تفکیک پیوند «معرفت» که استوارند نیچه

 هیچ نکند و ایجاد را خود ةهمبست دانش از ای حوزه که نیست قدرتی ةرابط کنند. هیچ می داللت یکدیگر بر مستقیماً

 نباشد. قدرت روابط ةپدیدآورند و مستلزم واحد آنِ در که نیست دانشی

 از یک هر یعنی. کند می اشاره 1اپیستمه های معرفتی بنیادین به نام دانش به وجود قالب رفولوژیکوم در تحلیل فوکو

 بندی صورت یا شناخت» یعنی اپیستمه یک را آن فوکو که کنند می ایجاد اجتماعی دانش از خاصی ترکیب تاریخی ادوار

های تولیدشده در یک دوره و قوانینی که از طریق  ای است از روابط میان دانش پیچیده ةاپیستمه مجموعنامد.  می «دانایی

تر و فضای جغرافیایی (. بروز و ظهور اپیستمه نیازمند یک بس00 :1013)قادری،  گیرند های جدید شکل می آن دانش

انسانی در اشکال و انواع گوناگونی  -است. فضایی که ترکیبی از بستر فیزیکی و ماهیت انسانی است. این فضای فیزیکی

های اعمال قدرت بر فضا  شود و نمایانگر روابط قدرت و دانش است. این روابط در طول زمان در قالب گفتمان پدیدار می

ترین فضاهای ظهور  دهند. یکی از ملموس و نقش و کارکرد آن را تغییر می ،ها، فضا در گفتمان شوند و با تغییر حاکم می

اند  های دانش ای قدرت و تکنولوژی ای حاصل از روابط شبکه هستند. شهرها پدیده «شهرها»دانش  -قدرت ةروابط پیچید

 یابند. کارکرد متفاوتی می و ،های قدرت، نقش های گوناگون زمانی و تحت تأثیر گفتمان که در مقیاس

روندتغییروتحولنقششهرهابرمبنایتبارشناسیفوکو

 گذاری ارزش» برای تاریخی مواد از استفاده روش بود، انتقادی تاریخ نوشتن روش یک فوکو برای «تبارشناسی»

 طریق مبارزات از قدرت معاصر و عناصر های سازمان چگونه که دهد می دوران معاصر. تبارشناسی نشان در «ها ارزش

 فراموش امروزه این مراحل و فرایندها از بسیاری که شوند می ظاهر قدرت های تمرین و ،اتحادها، ها درگیری، خاص

منابع علمی و فلسفی متعددی در  زیرا ؛هدف این نوشتار آموزش تبارشناسی نیست ،(. البته000 :0311اند )گارلند،  شده

پردازان و محققانی که به آن باور دارند نگاشته شده است.  خصوص ماهیت تبارشناسی و دیدگاه فوکو و سایر نظریه

 نوآوری این پژوهش چگونگی و چرایی کاربرد رویکرد تبارشناسی برای تحلیل نقش شهرهاست.

چراییتحلیلنقششهرباتبارشناسی

های  تفکر و آرمان ةها و نحو و طبیعی است و برآیندی از اندیشه ،رای تجمع و تمرکز منابع انسانی، اقتصادیشهر مکانی ب

 است دانش و قدرت روابط بر مبتنی ها اندیشه و افکار ساختمان اساسی اندازهای آتی است و اشکال انسانی به چشم ةجامع

 روندهایی بررسی .کند می مدیریت و دهد می شکل را فضا سوژه این اند و شده تبدیل سوژه به ها انسانها  آن طریق از که

 دانش مختلف اشکال موضوع به را آن تا گردد می اعمال انسانی سوژة بر و شود می ساخته عقالنیتها  آن طریق از که

مد نظر ...(  و شهری) انسانی فضاهای و انسان بر سلطه اعمال روابط و قدرت اعمال یندافر ،طور کلی  هب. کند تبدیل

 روابط از نظامی عنوان به علمی گیری گفتمان در تبارشناسی چگونگی شکل اصلی پرسش ،بنابراین. گیرد محقق قرار می

 ساکنان. کند می تأکید فرد و دولت مابین فضای ةرکنندپُ نیروهای تعاملیِ بازیِ قدرتِ بر آثارش در فوکو است. قدرت

 و سرمایه انباشت الزاماتِ با متناسب ـ سرزمینی قلمروهای چه گرا درون و بسته اینهاده چه ـ شده بندیصورت فضاهای

                                                                                                                                                                   
1. Episteme 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84_%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84_%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Episteme
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 را دانش مسلط قدرت که طور همان .اند گردیده منتظم کامالً «شده رام های بدن و ها ذهن» همچون اجتماعی، مسئولیت

و  تاریخ محرک قدرت نیروی دارد. مفاهیم به بخشی هویت برای بیشتری قدرت دارد دانش که هم کسی کند، می تعریف

 و دیگر حالت به حالتی از شهرها گذار و )و از جمله شهرها( است. تحوالت تاریخی فضاهای جغرافیایی تحوالت أمنش

  .دکر بررسی و تحلیل فوکو راهبرد پیشنهادی اساس بر توان می را زمان طول در آن کارکرد و نقش در تغییر

حقوقی(،  -یا نظامی(، حوزه )مفهومی سیاسی ،)مفهومی اداری، مالی بر حسب منطقه به محض اینکه بتوان دانش را

عنوان شکلی از قدرت عمل کند و  توان فرایندی طراحی کرد که دانش به واسطة آن به جایی و انتقال تحلیل کرد، می هجاب

 گیرد دانش شکل می ةرد که به وسیلو روابط قدرت وجود دا ،آثار قدرت را منتشر کند. نوعی مدیریت دانش، سیاست دانش

 (.01 :1113)فوکو، 

دانش دارای اهمیت است رابطة نیروها در اعمال قدرت است،  -آنچه در کانون بررسی شهر از دیدگاه روابط قدرت

نامحدودی از روابط را برای  ةهایی که در جامعه پراکنده شده و خوش ها و تکنیک ناهمگن از استراتژی ةیعنی مجموع

)مانند شهر( توسط بسیاری از  اعمال قدرت در مکان ،زند. بنابراین اعمال قدرت در فضا و تغییر و تحوالت فضایی رقم می

 گیرد.  می انجامهای مختلف  در زمان ... و ،ها، افراد نهادها، سازمان

نوینی از  ةآن پیدایش مجموع ةت در ارتباط است که نتیجاز دیدگاه تبارشناسی فوکویی، فضا با الزامات کارکردی قدر

خورد. حکومتمندی بیانگر بسط  پیوند می «حکومتمندی»و  [شهر] فضا ةهای فضایی است که به توسع ها و رویه پرکتیس

عنوان اشخاص منفرد چه به طور  ها و سپهرهای کنشگری انسانی است، چه به گسترة عمل حکومت به تمام فعالیت

 (.013 :1110)فوکو،  که باید ساختاریابی و کنترل شوند جمعی،

و آتی شهر است از طریق  ،نقش و کارکرد گذشته، کنونی ةکنند گونه تحلیل از فضای شهری که تعیین این ،بنابراین

و ایدئولوژیک موجود و مسلط بر فضای شهر در طی زمان و  ،بررسی و تحلیل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

است. شناخت تبار  شدنی گرفته در سطوح گوناگون فضای اجتماعی شهر تبیین چنین بررسی ساختارهای دانش شکلهم

که گاهی منجر به تغییر مسیر  ،)شهر( و تشخیص و واکاوی نقاط گسست و عطف تاریخی تاریخی پدیدارهای انسانی

است. شناسایی گفتمان حاکم بر فضا در بین  همان مسیر و جهت پیشین توسعه ةکنند تحوالت شهری و گاهی نیز تقویت

اقتصادی  -...( و اجتماعی و ،محیطی، کالبد شهری )زیست عد کالبدیگفتمان بر فضا از بُ هاینقاط گسست تاریخی و اثر

 پذیر خواهد بود. از طریق تبارشناسی نقش شهر تحقق

کند و به تحلیل  طی زمان بررسی میست که تبارشناسی روشی است که تحوالت یک پدیده را در ا مگر نه این

که برآیند  ،تواند در تحلیل تحوالت نقش شهرها نیز پردازد، پس می تنیدگی روابط دانش و قدرت در طی زمان می

 کارساز واقع شود. ،تحوالت گذشته است

روشپژوهش
دهنده به این نقش  لچگونگی تحلیل نقش شهر به کمک تبارشناسی درواقع به معنای کشف روابط قدرت و دانش شک

ذات روش تبارشناسی کار با اسناد  .اکتشافی متکی است نظـری بنیادهـای بـر های مبتنی بر تبارشناسی است. پـژوهش

زیرا تبارشناسی بازگشت به گذشته دارد و از همین رو منابع آن منابع تاریخی و اسناد گذشته است.  ؛کهنه و قدیمی است

شود.  های میدانی مانند مصاحبه و حافظة تاریخی افراد نیز استفاده می د نداشته باشد از روشالبته در جایی که سندی وجو

 های تجزیه و تحلیل اطالعات در این نوع پژوهش شامل روش
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های گفتمانی، نقاط گسست  های پیشین و کنونی شهر، از طریق بررسی پهنه تحلیل تبارشناسانه: در تحلیل تبار نقش

 نقش شهر ةدهند گفتمان حاکم بر فضای شهری و روابط قدرت و دانش شکل هایثرتاریخی و تحلیل ا

 های علمی مرتبط و محلی )شهری( و همچنین پژوهش ،ای ملی، منطقه ةتحلیل محتوا: تحلیل اسناد توسع

ی توان از زوایا نقش شهرها نشان داده شده است. نقش شهر را می ةچارچوب مفهومی تحلیل تبارشناسان 1 در شکل

اما بررسی و شناخت ماهیت دانش و قدرت در جامعه رهیافتی  ؛دکرگوناگون و نیز با رویکردهای متفاوت نظری بررسی 

شناسی را تا سطح خرُد جامعه، نهادها، کردارها و الگوهای رفتاری، وقایع  تبارشناسانه است که دامنة تحقیقی این روش

یب دانشمند علوم اجتماعی و جغرافیای انسانی را به بررسی پدیدارها، دهد و به این ترت اجتماعی و حتی سیاسی بسط می

دانش و قدرت، نمودهای اعمال قدرت، سلطه و مقاومت و  ةو نهادهای انسانی با هدف تحلیل روابط پیچید ،کردارها

های  آن مکان ةتواند فضاهای جغرافیایی که در نتیج ل میئتحلیل مسا ةکند. این شیو اشکال دانشی جامعه هدایت می

 اند تعمیم داده شود. های اجتماعی به فضای جغرافیایی تبدیل شده جغرافیایی تحت کنش

های  گسست ةقابل مشاهده است، نقش مسلط شهری در مقاطع تاریخی مختلف و در میان 1 که در شکل طور همان

 ةتنید درهم ةروابط فضایی بین عناصر قدرت و دانش در فضای شهری است. شبک ةتاریخی حاصل گفتمان حاکم در نتیج

 هایکند که اثر های گفتمانی متفاوتی را در طول تاریخ خلق می های سیاسی، پهنه دانش در شهر، متاثر از فلسفه - قدرت

و  ،کالبدی، منابع انسانی شهری و تحوالت ةگذارد و روند توسع متفاوت اجتماعی و کالبدی بر فضای شهری بر جای می

 دهد.  محیطی را تحت تأثیر خود قرار می زیست


«نقششهر»ةچارچوبمفهومیتحلیلتبارشناسان.1شکل

 مأخذ:نتایجتحقیق

ها روش بسیار مناسبی برای کاوش در انعکاس فضایی روابط اجتماعی و  تبارشناسی شهرها و نقش و کارکرد آن

های دیگری چون هرمنوتیک و  شناسی هاست و به مقتضای شرایط و به موازات روش )زمانی( آن های تاریخی کشف ریشه

دهنده به شهر و  ویل بسیار باالیی دارد و از آنجا که تحلیل تبار تاریخی شکلأو ت ،جوگری، کشفو گری توان جست نسبی

 همةگرایی صرف و با درنظرگرفتن  اریخجستن از ت نقش آن نیازمند تعمق و انتخاب رویکردی است که بتواند با دوری

دهندة نقش شهر و تغییر  عوامل پدیدآورندة روابط پیچیدة فضایی، مبتنی بر قدرت و دانش، به شناسایی تبار تاریخی شکل

های مرتبط با شناخت نقش  عزیمت نظری پژوهش ةعنوان نقط تواند به و تحوالت این نقش در طی زمان بپردازد، می

 ها انتخاب شود. و آتی آن ،دهای گذشته، کنونیشهرها و کارکر
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 هاتهبحثویاف

مشهدنقششهرةتحلیلتبارشناسان

 ةو در فاصلشرقی  ةدقیق 01درجه و  01شمالی و طول  ةدقیق 10درجه و  00عرض شهر مشهد در شمال شرقی ایران، 

داغ در شمال و بینالود در جنوب  های کپه کوه کیلومتری تهران )پایتخت کشور( در دشت مشهد و در حد فاصل رشته 1333

. شرق ایران و از لحاظ جمعیت دومین شهر پس از شهر تهران است ةترین مرکز شهری در منطق مشهد بزرگقرار دارد. 

و  ایران شمال شرقی شهر کالن تنها (01 :1010شهر مشهد،  ة)آمارنام نفر 3057258جمعیتی در حدودمشهد با 

شهر  این .استکیلومتر مربع مساحت دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران  001با و  است استان خراسان رضوی مرکز

 شهر ارتفاع ةاست. بیشین  ه شدهگسترد بینالود و هزارمسجد های و در دشت مشهد بین کوه رود کشف ةرودخان ةدر حوز

 از و است خشک و سرد به متمایل و معتدل اما متغیر، هوای و آب دارای. است متر 103 آن ةکمین و متر 1103 مشهد

رضا )ع( یکی از  امام. به دلیل وجود مرقد است برخوردار مرطوب و سرد های زمستان و خشک و گرم های تابستان

از سراسر ایران و سایر کشورهای اسالمی  1میلیون زائر 00بیش از ساالنه پذیرای  و است شیعیانهای  ترین زیارتگاه مهم

 (.10 :1010)شهرداری مشهد،  جهان است


مشهدشهرستاندرمشهدشهرتیموقع.1شکل

1593مشهد،یشهردار:مأخذ

 ةسکونت در این منطقه مؤثر بوده است موقعیت طبیعی حوض گیری ترین عاملی که در طول تاریخ در شکل مهم

سکونت در خراسان  ةهای پس از نفوذ اسالم و حتی پیش از آن مرکز عمد دوره همة. این حوضه در استرود  کشف

فیزیکی و رشد جمعیتی شهر مشهد تا چند دهه پیش دارای افزایش هماهنگ و متعادل  ة. توسعشده است محسوب می

ها به شکل افـزایش سریع جمعیت و  هایی در شهر ایجاد شد. این دگرگونی ا بروز تحوالت جدید دگرگونیاما ب ؛بود

فیزیکی شهر مشهد  ةمراحل توسع 0گسترش فیزیکی شدید شهر نمود یافت و باعث رشد ناموزون شـهر شد. در شکل 

 نمایش داده شده است. 1010تا  1033های  طی سال

                                                                                                                                                                   
 .اند شده وارد شهر نیا به مشهد شهر یورود یمباد از که است یمسافران و یخارج و یداخل گردشگران ورود تعداد به مربوط رقم نیا.  1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
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 1593تا1511شهرمشهدازةرشدوتوسع.5شکل

1595خذ:مهندسینمشاورفرنهاد،أم

 هایمسلطکنونیشهرمشهدنقش

اقتصاد سیاسی و شهرگرایی  ةبررسی و تحلیل نقش شهر در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تحت لوای نظری

ازتاب نقشی است که دولت ملی در های شهری و مراکز شهری ب ناشی از آن قابل واکاوی است. در این نظریه سیستم

امکان تمرکز سرمایه را فراهم  ،عنوان ساختار نهادی به ،کند. کارکرد شهر جهان سومی المللی بازی می سیستم اقتصاد بین

گیرد که این تمرگزگرایی  )شهر( مرکزی صورت می جریان انتقال سرمایه از نقاط پیرامونی به نقاطه یک آورد و هموار می

اقتصاد سیاسی در شهر  ةکنند روابط قدرت تبیین ةانجامد. از دیدگاه تبارشناسی، شبک نیافتگی نقاط پیرامونی می به توسعه

دهد که این شهر به  های کنونی شهر مشهد نشان می فضای شهری است. بررسی نقش ةبیانگر چگونگی خلق و توسع

سیاسی استان(  -)مرکزیت اداری مدیریتی -ش سیاسیخود در ساختار نظام شهری ایران و پذیرش نق ةدلیل موقعیت ویژ

المللی به کمک نهادها و ساختارهای  خدمات برتر تبدیل شده و در سطوح ملی و بین ةبه قطب اقتصادی برتر و قطب ارائ

و خدماتی خود را ایفا  ،و خصوصی( نقش و کارکرد سیاسی، اقتصادی ،های دولتی، عمومی مدیریتی موجود )در بخش

ریزی فضاهای جغرافیایی ایران از  این شهر ورای نقش مدیریتی و سیاسی غالب آن در نظام برنامه ،ید. همچنیننما می

)زمان  شهر مشهد از گذشته ةانداز توسع فرد زیارتی و گردشگری برخوردار است و این نقش چشم نقش و کارکرد منحصربه

ر وجود مرقد مطهر امام رضا)ع(، مکان تمرکز بسیاری از پیدایش نقش( تاکنون را رقم زده است. شهر مشهد، عالوه ب

..( . فرهنگی و -تخصصی، گردشگری، آموزشی، علمی -خدمات عمومی و تخصصی )حقوقی، بهداشت و درمان، فنی

ناپذیر آن در نگاه بازدیدکنندگان  شود و زیارت ویژگی جدایی شهر مشهد شهری زیارتی محسوب می ،است. از سوی دیگر

ها گردشگر به این شهر شده که بخش اعظمی از  این شهر است. نقش زیارتی موجب جذب ساالنه میلیون و ساکنان

شده در شهر مشهد، دو نقش  های بررسی از میان نقش .دانند  ترین اهداف سفر خود می گردشگران زیارت را یکی از مهم

این دو  ةای که در سای به گونه ؛شهر درنظر گرفتهای کانونی این   توان نقش زیارت را می -اداری و گردشگری -سیاسی

 های دیگر نیز در شهر مشهد نمود و گسترش یافته است.  نقش بسیاری نقش

هایمسلطشهرمشهدنقشةتحلیلتبارشناسان

های  یافته و تأثیرگذار بر پهنه های شکل های مسلط شهر مشهد و تعیین نقاط گسست و گفتمان به منظور تبارشناسی نقش

گردشگری شهر مشهد و تبارشناسی این دو  -سیاسی و زیارت -کید بر دو نقش اداریأتاریخی تحوالت شهر مشهد، ت

 گرفته است. انجامنقش 
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ها و  ترین امر غیرگفتمانی است که بر گفتمان اصلی« قدرت»طور که در سطور پیشین مقاله اشاره شد،  همان

ها و سپس تحلیل تأثیر عوامل  از شناسایی گفتماناست ، تبارشناسی عبارت به تعبیر فوکو ،گذارد و تحوالتشان تأثیر می

 (.10 :1011 ها )کچویان و زائری، غیرگفتمانی بر گفتمان

 های مسلط شهر مشهد طی شده است:  نهایی و تبارشناسی نقش ةدر این پژوهش مراحل زیر برای نیل به نتیج ،بر این اساس

 ؛شناسایی نقاط گسست تاریخی

 ؛ها های قبل و بعد از گسست یافتن گفتمان

 .شده توسط شهر مشهد های پذیرش ها بر نقش تحلیل اثر گفتمان

گفتمان پیشامدرن و  پذیری شهر مشهد در قالب دو کالن ها و شناسایی نقاط گسست تاریخی نقش بندی گفتمان صورت

تحوالت ناگهانی و فاحش بین این دو مقطع تاریخی در ایران بندی به دلیل تغییر و  گفتمان مدرن واکاوی شد. این تقسیم کالن

های گفتمانی از طریق  ها و پهنه کند. تحلیل گفتمان درنظر گرفته شده و تبیین روابط گفتمانی و فراگفتمانی را تسهیل می

 محلی بررسی شده است.و  ،ای ... در سه تراز ملی، منطقه مطالعه و تحلیل محتوای متون، اسناد و منابع تاریخی، قانونی و

انداز کشور بررسی و تحلیل  و چشم ،های کلی نظام در تراز ملی قانون اساسی کشور جمهوری اسالمی ایران، سیاست

های مسلط  کنندة نقش تضعیف هکنند وجودآورنده و تقویت ههای پشتیبان ب و سیاست ،ها ه و قوانین، راهبردها، استراتژیشد

 شهر مشهد استخراج شده است.

ای استان خراسان رضوی و  منطقه ةهای توسع ترین اسناد و منابع مکتوب و همچنین طرح ای مهم  در تراز منطقه

 ه است.شدها واکاوی  جایگاه شهر مشهد در آن

های منتخب شهر مشهد در حال  نقش ةکنند شهری مشهد که تعریف ةهای توسع ترین اسناد و طرح در تراز محلی مهم

این شهر نقش اساسی در تغییر و تحوالت فضای کالبدی و اقتصادی و  ةگیری و توسع ل تاریخ شکلو در طو استحاضر 

 اند بررسی شده است. اجتماعی آن داشته

سیاسی چندسطحی  -ریزی کشور بیانگر نقش اداری شده در سطوح مختلف برنامه بررسی اسناد و مطالعات انجام

ادرشهر مشهد کارکردهای متفاوتی را با توجه به مقیاس عملکردی نقش ریزی م مشهد است. در هر یک از سطوح برنامه

 (.1 )شکل خود داراست


نفوذکارکردیآنبراساسمقیاسعملکردیۀسیاسیمادرشهرمشهدوحوز-گسترۀنقشاداری.0شکل

1511و1595مشاورفرنهاد،مهندسینو1591خذ:استانداریخراسانرضوی،أم
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 برخوردار ایران شهرهای ةشبک در ای ویژه جایگاه و نقش از همواره مشهد شهر کالن محلی، و ملی فرادست اسناد در

 با شهر یک عنوان به بعضاً و ای منطقه شهر یک عنوان به، شهر کالن یک قالب در، مشهد به شهر اسناد، این ةهم در. است

 مشهد شهر کالن فرهنگی و ،سیاسی اقتصادی، اهمیت بر ها طرح این بیشتر هرچند در است. شده توجه نیز ملی کارکردهای

 1جدول  .است هشد جدی بررسی کمتر ژئوپولیتیک(( جغرافیایی سیاست منظر از شهر این جایگاه ممتاز ،شده کیدأت

 .دهد میریزی برای این شهر به طور خالصه نشان  در هریک از سطوح برنامهرا کارکردهای اصلی مادرشهر مشهد 

اداریشهردرمشهددرمقیاسفراملیتامحلی –ریزیوکارکردینقشسیاسیسطوحبرنامه.1جدول
مقیااااسعملکاااردی

سیاسی –اداری نقش

مشهد

کارکردریزیسطحبرنامهنفوذکارکردیۀحوز

 فراملی

 پیرامـون  ژئوپولیتیک های حوزه
 دریای شامل ایران شرق ةمنطق
 ایران، فالت میانه، آسیای خزر،

 و اقیانوس هند ،دریای عمان

 ملی کالبدی طرح
 رح آمایش سرزمینط

 کشور ةسال بیست  انداز چشم
 کشور ةتوسع ةسال پنج های برنامه

 سرزمین آمایش ملی ضوابط

 ارکرد مهم ژئوپولیتیکی در سرزمین ایرانک
 رکز ارتباطی با مناطق و کشورهای همجوارم
روابط تاریخی فرهنگی و دینـی   ةکنند دایتگر و تقویته

 میان اقوام و ملل مناطق و کشورهای همجوار
روابط تجاری و اقتصادی میـان   ةکنند دایتگر و تقویته

 مناطق و کشورهای همجوار

 ایران کشور ملی

 رح کالبدی ملیط
 رح آمایش سرزمینط
 کشور ةسال بیستانداز  شمچ
 کشور ةتوسع ةسال های پنج رنامهب

 آمایش سرزمینوابط ملی ض

 بخشی ملی و مذهبی بخشی و هویت حدتو
 شرق ایران با بازار ملی ةمنطق ةیونددهندپ
 ملی ةشارکت در فرایند توسعم

و زیـارت در   ،خدمات عـالی عمـومی، گردشـگری    ةارائ
 سطح ملی

 سیاسی ةشارکت در فرایند توسعم

 ای فرامنطقه–ای  منطقه

)شمالی، جنوبی  خراسان ةمنطق
 و رضوی(

ــم  ــران  ةنطق ــرق ای ــوب ش  جن
 )سیستان و بلوچستان و کرمان(

 خراسان ةرح کالبدی منطقط
 جنوب شرقی ةرح کالبدی منطقط
 های آمایش استانی رحط
 ای های منطقه ایر طرحس

فضـایی و آمایشـی و سـرایت     -بخشـی کالبـدی   عادلت
 جنوب شرقی ةخراسان و منطق ةتوسعه در سطح منطق

 ای مک به ایجاد بازار منطقهک
 ةانسانی در منطقـ  ةهای توسع مک به ارتقای شاخصک

 خراسان و و جنوب شرق

 مشهد شهری ةمجموع و ناحیه محلی
 مشهد ةرح ناحیط
 شهری مشهد ةرح مجموعط
 های جامع کالن شهر مشهد رحط

 شهری مشهد ةسترش توسعه به کل ناحیه و مجموعگ
دهی مدیریت یکپارچه توسعه در سـطح   دایت، سازمانه

 شهری مشهد ةو مجموع ،ناحیه
انسـانی در سـطح    ةهای توسع شاخص یمک به ارتقاک

 شهری مشهد ةناحیه و مجموع

1591استانداریخراسانرضوی،؛1511و1595مشاورفرنهاد،مهندسینمأخذ:

ستگی گفتمان سنتی پیش از آغاز مدرنیزم در ایران، نقش زیارتی و مذهبی شهر مشهد از برج در دوران استیالی کالن

 .1 زمانی دو نقطه گسست اصلی که عبارت بودند از:بیشتری نسبت به نقش اداری و سیاسی آن برخوردار بود. در مقطع 

های گفتمانی بین این دو گسست تا پیش از آغاز ورود  سیس حکومت صفویه رخ داد و پهنهأت. 0و  شهادت امام رضا)ع(

 گفتمان پیشامدرن آثار استیالی کالن 0شکل الشعاع خود قرار داد. در  مدرنیزم به ایران فضای کارکردی مشهد را تحت

 )سنتی( بر شهر مشهد و نقش و کارکردهای آن نشان داده شده است.

ها قابل تحلیل و  یافته در بین این گسست های گفتمانی شکل مدرن در بستر شش گسست تاریخی و پهنهگفتمان  کالن

های   کی از نخستین جنبشه یم( ک 1130 ش/ 1010گفتمان مدرن با جنبش مشروطه در ایران ) واکاوی است. کالن

و تثبیت حقوق  ،مت، تحکیم قدرت قانونخواهی در جوامع شرقی در آغاز قرن بیستم با هدفشان تحدید قدرت حکو  مشروطه

مدرنیزم شهری در ایران تحوالت قابل توجهی یافت.  مدنی شهروندان بود آغاز شد. مشهد در دوران پهلوی اول و آغاز شبه

 و قدس آستان ةاطراف مجموع در ای فلکه ارتباطی، بهتر تسهیالت ایجاد و مطهر حرم ةمجموع تقویت منظور به هدور این در
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 مرکز ،یافت. همچنین اتصال مرکزی ةفلک به خیابان اصلی چند طریق از شهر سمت چهار و شد ایجاد شهری بافت از بخشی

 این اطراف در دولتی های ساختمان بیشتر و شده گذاری نام شهدا میدان به نام امروزه که شد دهی سامان هدور این در دیگری

 دولت و آستان قدس بوده است. از نگاه تبارشناسانه، عناصر قدرت در این دوره عمدتاً .شد احداث مرکز


)سنتی(برفضایشهرمشهدگفتمانپیشامدرنآثاراستیالیکالن.3شکل

مأخذ:نتایجتحقیق

عنوان  به 1000جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  گفتمان با گسست سوم و آغاز خرد

ظهور  ةگذاری کشور و تعامل و تبادل قدرت در میان بازیگران آن پا به منص مدیریت و سیاست ةگفتمان مسلط بر عرص

گذاشت و از ابتدا تا کنون در چهار مقطع با تغییر در اندیشه و گرایش سیاسی پشتیبان خود به تغییر و تحول در فضای 

شهر مشهد انجامید. از دیدگاه اجتماعی،  و از جمله کالن ،ق جغرافیایی کشورو به تبع آن کالبدی، مناط ،اجتماعی، سیاسی

توان  که از اواخر دوران پهلوی تکوین یافت و در دوران پس از انقالب اسالمی غلبه پیدا کرد میرا گفتمان مسلطی 

وسازی در عصر پهلوی و ن ةسنتی در نتیج ةاجتماعی پیدایش این گفتمان گسست جامع ةگرایی نامید. زمین گفتمان سنت

کردن سنت  ها و ایدئولوژیک توسل به سنت ةای در این دوران بود. در این شرایط، نیاز به همبستگی زمین توده ةظهور جامع

(. این گفتمان و گرایش به سنت و ایدئولوژی مذهبی، تأثیرات خود را بر 010 :1010 و مذهب را فراهم آورد )بشیریه،

مایة محتوایی اصول قانون  توان در درون ویژه شهرها برجای گذاشت که نمود آن را می ریزی کشور و به ساختار برنامه

رمایه است و کلیت آن را د. آنچه در تحلیل محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی پُکراساسی جهوری اسالمی مشاهده 

(. 000 :1010گیرد )اسدی،  دینی داشتن حکومت است که مشروعیت و احکام و قوانین خود را از دین می ةپای متأثر کرده

گرایی ایدئولوژیک در پی ایجاد اتباعی مطیع و تابع اقتدارهای سنتی بوده است. وفاداری و اعتماد و ارادت  گفتمان سنت»

« دهد ها اساس کردارهای سیاسی در این گفتمان را تشکیل می های مقبول آن هبران و ارزششخصی و مذهبی به ر

مراتب هرم قدرت و مدیریت بر  ( که این رویکرد به توزیع قدرت در فرایند توزیع قدرت در سلسله03 :1010)بشیریه، 

گذاری برای  ریزی و سیاست رنامههای نظری و سیاسی ب شهرها نیز حاکم است. واکاوی قانون اساسی در فهم پشتوانه

قدرت و دانش در خلق  ةتوزیع قدرت در بین عناصر قدرت و رابط ةها و نحو شهرها و اعطای نقش و کارکرد ویژه به آن

فضاهای جغرافیایی و اجتماعی ملی و محلی مشهود است و تفسیر روشنی از رژیم حقیقت گفتمان مسلط در زمان خود را 

گیری گفتمان مدنی در درون گفتمان سنتی موجود نیز آثار  اصالحات و شکل تفکر ةچهارم و توسعدهد. گسست  ارائه می

ای و محلی بر شهرهایی چون مشهد برجای نهاد. اما همچنان نگاه ایدئولوژیک  منطقه ةخود را در قالب اجرای طرح توسع
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نقشی زیارتی مشهد تأکید  بر حفظ جایگاه تک اقتصادی( همچنان -)سیاسی ها حاکم بود و نهادهای قدرت ریزی در برنامه

 های توسعه نیز به همین هدف سمت و سو یافته است.  اند و تدوین و اجرای طرح داشته

آفرینی عناصر قدرت در خلق فضای کالبدی و اجتماعی شهر مشهد و تبیین  دانش و تعامل و نقش -روابط قدرت

های سومین  گرایانه بر کشور در مجموعه سیاست های نواصول ندیشهنقش و کارکرد آن پس از گسست پنجم و استیالی ا

 شهر ةررنگ بزرگ مالکان خصوصی و عمومی در هدایت چگونگی توسعنقش پُ :یت استؤطرح جامع شهر مشهد قابل ر

زیارت و عنصر  ةنقش برجست ؛درصدی از کل اراضی شهری( 01شهر مشهد با سهم  )آستان قدس بزرگ مالک کالن

 ةتوسع ؛)حرم مطهر امام رضا)ع(( در چگونگی طراحی شهری و پیوند بین عناصر فضایی و فعالیتی هبیمذ ةویژ

اداری آن  - سیاسی ةشهری مشهد و تداوم جایگاه برجست های شهری در راستای توسعه و تضمین نقش کالن زیرساخت

های مبتنی بر  یابی به اصول و سیاست تقویت نقش گردشگری و زیارتی شهر در راستای دست ؛ای و ملی در سطوح منطقه

شهری  ةتوسع ةترین برنام عنوان کلیدی این طرح به ،بنابراینچهارم توسعه.  ةمذهبی قانون برنام -ایدئولوژی اسالمی

عناصر قدرت و دانش در راستای تحقق اهداف کالن مبتنی بر  همةخوبی نمایانگر پیوند  برای مادرشهر مشهد به

 های نخستین انقالب اسالمی ایران بود. یبندی به ارزشگرایی و پا نواصول

ها و ایدئولوژی  با اندیشه ،استیالی گفتمان مسلط پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و حاکمیت جمهوری اسالمی

جر و محلی من ،ای گذاری بر این مبنا در سطوح ملی، منطقه مبتنی بر اصول دین اسالم، به تدوین قانون اساسی و سیاست

سیاسی دولت و مجلس تغییراتی  های شد و در پی هریک از نقاط گسست تاریخی این دوران و تغییر در جهت و گرایش

های اول تا  توان در متن قوانین مصوب برنامه آن را می هایریزی و مدیریتی در کشور رخ داد که اثر در رویکردهای برنامه

و محلی( تا حدود زیادی مشاهده کرد و تأثیرات گفتمان  ،ای ملی، منطقه) فرادستی ةکشور و نیز اسناد توسع ةششم توسع

 وجود آمده، لمس نمود.  هچگونگی تعامالت عناصر قدرت و دانش ب ةکه در نتیج ،مذکور بر فضای شهری را

توجه  ل قابلئو بازار از مسا ،های فرهنگی به منظور استفاده از اردوگاه فکری فوکویی، توجه به نقش مردم، جریان

گرایی اوایل پیروزی انقالب اسالمی اگرچه تا حدودی  است. بر این اساس، تسلط گفتمان مدنی در پی عبور از سنت

کرد و به نوعی تکرار گفتمان تجدد مشروطیت، اما در  های تجددطلبانه و دموکراتیک عصر مشروطه را یادآوری می اندیشه

گرایی نخستین نماید.  گزین سنت های خود را جای ور که باید و شاید ارزشط نتوانست آن و گرا بود  درون یک ساختار سنت

های مهم تجدد و توزیع قدرت و دادن  کی از زمینهی منزلة سیس شوراهای شهر و روستا بهأای، ت محلی و منطقه ةدر عرص

ت و آزادی عمل الزم برای ای و مردم بود که اگرچه این شوراها تشکیل شد، اختیارا اختیارات به مدیران محلی و منطقه

که این وضعیت  . چنانمناطق جغرافیایی هرگز تحقق نیافت ةدهی به توسع و جهت ،دهی ها در جهت هدایت، سامان آن

نهادهای دولتی و حکومتی  ةگرایی نیز همچنان بر قوت خود باقی است و سلط اعتدال ةپس از گسست ششم و طرح اید

ها حاصل  ها و خلق رژیم حقیقت پدیدآمده از درون این گفتمان ری گفتمانگی همچنان بر مردم پابرجاست. شکل

 فضاست.  -و تفکر پدیدآورندگان و بازیگران بر بستر مکان ،ها ها، ایدئولوژی کنش ایده برهم

دهی و تعریف نقش مسلط زیارتی و گردشگری شهر مشهد و  همبستگی بین قدرت و دانش در شکل ةتحلیل رابط

پذیر  های اجراشده در شهر مشهد امکان ها و اسناد علمی و پروژه قت موجود از طریق بررسی و مرور طرحبیان رژیم حقی

ها و نهادهای مختلف و همچنین بخش  زیارت و گردشگری شهر مشهد در سازمان ةهای مرتبط با حوز است. بررسی طرح

ت خصوصی مرتبط با این موضوع حدود مرکز تحقیقاتی و شرک ه یادستگا 101دهد که از مجموع  خصوصی نشان می

های  ها و مراکز انجام شده که بیانگر حمایت دستگاه نامه در این خصوص توسط این دستگاه طرح تحقیقاتی و پایان 030

و  ،گذار ساز، سیاست )نهادهای تصمیم زیارت و گردشگری در شهر مشهد و رابطة همبستة عناصر قدرت ةمزبور از مقول
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زیارت  ةهای حوز پژوهش ة. مطالعاستو دانشگاهی(  ،)مراکز پژوهشی، نهادهای آموزشی تولید دانش مجری( و نهادهای

پژوهش  030که از مجموع  به طوری ؛به بعد است 1003 ةهای ده دانش( از سال -حاکی از تقویت این رابطه )قدرت

 00و  1010-1010های  مطالعه بین سال 10است،  03 ةهای قبل از ده مطالعه مربوط به سال 0فته در این حوزه، یا هخاتم

مطالعه  111گرفته،  از کل مطالعات صورت ،. همچنینستو مابقی فاقد تاریخ اجرا 1013-1010های  مطالعه در بین سال

بیشترین سهم مطالعه و تحقیق در  ،نامه است. همچنین مطالعه نیز پایان 10و  ،مطالعه طرح مطالعاتی 1طرح پژوهشی، 

پژوهش( )پارک علم و  03پژوهش( و پس از آن آستان قدس رضوی )با  10زیارت و زایر مربوط به شهرداری )با  ةوزح

در قالب طرح پژوهشی و  ای که عمدتاً های بنیادی و توسعه فراوانی باالتر پژوهش(. 100 :1013فناوری خراسان،

)مدیریت  دانش پشتیبان مراجع اعمال قدرت ةهمیت مقولانگر ابیو پژوهشی تدوین شده  نامه توسط نهادهای علمی پایان

شهرداری مشهد و  ةنقش برجستای( در تعریف نقش شهر و تولید و بازتولید فضای شهر مشهد است.  منطقه شهری و

آستان قدس رضوی در این خصوص نیز بیانگر وزن بیشتر این دو نهاد در تولید دانش اهرم قدرت اعمال تفکر و خلق 

یید و تقویت نقش زیارت و گردشگری( آن است. این شبکة أقت )گفتمان کنونی حاکم بر شهر مشهد، در ترژیم حقی

 ةپیوستة تولید دانش درواقع هدایتگر سبک زندگی شهری و ایجاد نوع تفکری است که مردم را تابع از نظام تولیدشد هم به

 پردازند. کند و این مردم به تولید فضا در سطوح مختلف می قدرت می ةشبک


اکنون(-)ازمشروطیتتاجمهوریاسالمیگفتمانیهایپهنه گفتماندورانمدرنبرشهرمشهدآثاراستیالیکالن.1شکل

 مأخذ:نتایجتحقیق

 تنظیم:نگارندگان
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گیرینتیجه
 گذاران سیاست و ریزان برنامه سیاسی رویکرد از ثرأمت شهر نقش تحوالت و تغییر و شهری ةتوسع و پویاست محیطی شهر

 ساختار رویکردها ایناجرای  ةنتیج که است آن ورای فضای در و نیز شهری فضای در قدرت و دانش مناسبات و شهری

 چیز هر از بیشها  آن بر حاکم فضای و شهرها. دهد می شکل را شهری فضای اجتماعی ساختار آن از پس و اقتصادی

 و شده مشخص شهرها برای مختلفی های در ادبیات علمی نقش. اند خویش مکان و زمان سیاسی های فلسفه ةیافت پرورش

 ادبیات در اگرچه. است شده ارائه شهرها نقش تعیین برای اندیشمندان سوی از نیز متعددی اجرایی های روش آن تبع به

 فقط توان نمی رسد که نظر می چنین به شود، می تعیین اقتصادی های شاخص ةپای بر شهر نقش عمدتاً شهری، ریزی برنامه

 عوامل به باید شهر نقش تحوالت و گیری شکل چگونگی تحلیل و تعیین برای و دکر بسنده اقتصادی فاکتورهای به

 .پرداخت( شهر) جغرافیایی ةپدید این ساز زمینه

برخالف رویکردهای سنتی به تاریخ، در صدد یافتن هیچ  ،که در متن مقاله ذکر شد، روش تبارشناسی طوری همان

از  ،یابد. بنابراین ها را در فراگردهای تاریخی می گسست ها و گونه گوهر پایدار و ماهیت غیرقابل تغییر نیست، بلکه شکاف

و معناها در پس جوی عمیق این قواعد و این دیدگاه هیچ گونه قاعده و قانون بنیادی غیرقابل تغییری وجود ندارد و جست

قدرت  ةتعابیر و تفاسیر ریشه در روابط پیچید همةآورد که  پدیدارهای مختلف انسانی بیش از پیش این نتیجه را در پی می

شود. در این  آفرینی بحث می مراتب دانش و جایگاه علوم در قدرت بارةو دانش دارند. در تبارشناسی قدرت در شهر، در

رسد پژوهشگر تبارشناس در  نظر می عمدتاً ساختاری وجود دارد. چنین به ةمواره نوعی رابطدیدگاه، بین دانش و قدرت ه

قدرت و نیز دانش  ةکنند و کنترل ،دهنده )باال به پایین و از پایین به باال( عوامل آفریننده، نضج یک تحلیل دوسویه

ساختارها و پدیدارهای موجود دست یابد. تحلیل تواند به تحلیل عمیقی از حقیقت نهفته در  پشتیبان این ساختار قدرت می

سعی در شناخت و  «تبارشناسی نقش شهر»در چنین فضای فکری و فلسفی مورد نظر تبارشناس است.  «نقش شهرها»

پذیری شهر در طول  گیری و نقش تحلیل روابط قدرت و اشکال دانش در شهر دارد تا از قِبَل آن به درک چگونگی شکل

ای است که خود سنگ بنای اصلی زایش  تبارشناسی نقش شهر در پی شناسایی تبار تاریخی آن سوژه تاریخ بپردازد.

 انسان مدرن شهری است که در گرهگاه قدرت و شناخت باعث تبدیل انسان به سوژه و ابژه شده است. 

ته به قدرت به کمک ابزار و محصوالت دانش وابس شهر های مسلط کنونی نقش توصیف و تحلیل چگونگی ایجاد

 و ها  طرح محلی، اسناد تاریخی، و ای منطقه و ملی مقیاس در توسعه کالن اسناد تحلیل محتوای شود. پذیر می امکان

های زمانی مشخص،  )شهر( در بازه مناطق جغرافیایی ةهای توسع استراتژی و ها سیاست ها، برنامه علمی، های پژوهش

 ها تواند با شناخت پتانسیل آورد و پس از آن تبارشناس می در شهر را فراهم میدانش  -های قدرت شناسایی گفتمان ةزمین

 جمعیت زیست کیفیت یارتقا هدف با...(  و ،سیاسی فیزیکی، -کالبدی طبیعی، فرهنگی،) زیرساختی شهر های ویژگی و

 کارکردهای به شیبخ تنوع و شهر در فرهنگی و ،اجتماعی اقتصادی، پویایی و شهری( گردشگران) ساکن و متحرک

 نقش به بخشی تنوع این از هدف. دهد پیشنهاد مکمل نقش کنونی شهر را های نقش شهر، پایداری راستای در شهری،

کیفیت زیست شهری است.  یو ارتقا المللی بین و ،ای منطقه ملی، سطوح در شهر اقتصادی و فرهنگی جایگاه یارتقا شهر

شدن در ساختارهای قدرت مبتنی بر  ند غرقا موضوعی که بسیاری از شهرهای امروز ما با آن دست به گریبان

محصولی منجر  شدة سیاسی و اجتماعی و اقتصاد تک به پیچیدگی و فضای تعریف های خاص است که نهایتاً ایدئولوژی

آورد و این عدم  وجود می هاپایدار و نامطمئن اقتصادی را برای شهرها بتدریج و به طور قطع فضای ن که به شود می

)صاحبان منابع مالی و اقتصادی( تأثیرات قابل توجهی گذاشته و  های استراتژیک عناصر دارای قدرت اطمینان بر واکنش

ی شهر مشهد نشان ها نقش ةکنند به تبع آن فضای اجتماعی شهرها نیز متاثر شده است. تحلیل گفتمان مسلط تبیین
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عنوان نقش  به ،اداری مشهد نقش نخست شهر درنظر گرفته شده و نقش گردشگری و زیارت -دهد که نقش سیاسی می

شهری چون مشهد، که هویت  در کالن ،خود را در شهر ایجاد کرده است. تحلیل نقش شهر ةمسلط دوم، کارکرد ویژ

است، در صورتی  اش و از سوی دیگر کارکرد مذهبی و زیارتی اش از یک سو مرهون موقعیت ژئوپولیتیکی آنکنونی 

انداز امروز مشهد را پدید  گیری این هویت دست یافت. آنچه چشم های شکل ها و زمینه پذیر است که بتوان به ریشه امکان

تخصصی( و متون  -فنی -)علمی توان در تولیدات ای است که بازنمود آن را می پیوسته هم آورده ساختار قدرت و دانش به

گذاری  سیاست ةدهندة متمرکز بر این موضوع )اسناد فرادستی( مشاهده کرد. راهبردهای پیشنهادی و نحو راهنما و جهت

در اسناد فرادستی و الگوهای همکاری و مشارکت بین بازیگران این عرصه سرانجام به خلق گفتمان موجود و تولید و 

 دینامیک اقتصادی و نقش و (0313)زیمرمن طورکه  از آن رسیده است. همانبازتولید فضای شهری و اجتماعی حاصل 

های مکانی و  عوامل و سیاست( 0310) یر کند و می معرفی میگذاری  ثر از نوع و شکل سیاستأمترا کارکرد شهرها 

 دیوید هاروی و اندی مری فیلدداند و  دینامیک شهرها میترین عامل  را مهمشهرها  و جهان ،های جهانی اقتصادی، نظریه

 ؛و بازیگران قدرت در شهر است توسعة شهری تابع مالحظات سیاسی حکومت و کارکرد و ساختد که بر این باورن

 اند که بر آنبر آن تأکید کرده و  «جغرافیای قدرت»( در 0330( و پیت )1110) ( و فیلو1111) موضوعی که مسی

و  ندگذار میاساسی  جغرافیایی تأثیرهای  زمانی مکان -های فضایی در تحوالت فضایی های سیاسی و سیاست فلسفه

 کنند. ریزی فضایی را در قالب روابط دانش و قدرت در فضا تعریف می محیط و برنامه



http://fidibo.com/books/author/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
http://fidibo.com/books/author/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C
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