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چکیده
قدرت شهر به معنای مجموعه ای از قانونمندی های حاکم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی 
و دانشی است که طی فرآیندی تاریخی و رفت و برگشت های میان سطوح روابط قدرت در درون شهر، کلیتی یکپارچه 
با آن و تمیز دادن  در مقیاس شهر به خود گرفته است. مقاله حاضر در پی کشف این مفهوم از میان مفاهیم مرتبط 
مفهوم قدرت شهر با مفاهیم مشابه آن است که ماحصل آن شکل گیری مؤلفه جدید و اثرگذار در فرآیند سیاست گذری، 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه شهری است که ضرورت دارد حضور آن به رسمیت شناخته شده و اثر آن در حمایت 
یا مقاومت در برابر آن ها فهم شود. درک ناقص از شهر به عنوان موجودیتی واجد قدرت و اثرگذار در فرآیندهای توسعه 
شهری مسئله پایه ای این گفتار است که با موردکاوی تهران گره می خورد. در این راستا با اتکاء به روش شناسی کیفی 
و شیوه داده پردازی اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، مباحث نظری مرور شده و در ادامه مصادیق عینی شهر تهران مورد 
بررسی قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که ضروری است متولیان امر توسعه شهری، قدرت شهر را به معنای 
مجموعه قانونمندی ها در ابعاد نهادی، ساختاری، مدیریتی، رفتاری و کالبدی و هم چنین در حوزه دانش شهری حاکم بر 
فعالیت های خود به رسمیت شناخته و به عنوان یک مؤلفه جدید در تصمیمات، برنامه ها و اجرای آن ها در نظر بگیرند. فهم 
اثرگذاری قدرت شهر در فرآیندهای توسعه شهری نگاه جدیدی را به دست اندرکاران نظام مدیریت شهری در موضوعات 
متناسب با حوزه وظایف و اختیارات آنان داده که می توانند با اتکاء به آن تحلیلی متفاوت از داده ها و نتایج را به کار گیرند.
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1. مقدمه
نظیر  شهری  برنامه ریزی  متأخر  نظریه پردازان  اتکاء  نقاط 
 ،)1992a, 1992b, 1997( 2هیلی )فورستر1 )1989, 1999 
ساندرکوک4  و   )2000  ,1998  ,1996  ,1995( اینس3 
مساعی،  تشریک  بر  مبتنی  برنامه ریزی های  بر   )1998(
Hill- )ارتباطی اجماع محور، گفت و گویی و سیاسی است 

ier, 2003(. بر این مبنا بازیگران و کنشگران شهری دور 
توسعه  برنامه های  و  تصمیمات  بر  و  شده  جمع  میز  یک 
شهری اثرگذاری می کنند. در یک فراگرد مفهومی پرسش 
و  بازیگران  سایر  از  فارغ  نمی تواند  آیا شهر  که  است  این 
وابسته  حال  عین  در  مستقل  هویتی  شهری  کنشگران 
داشته باشد؟ بسیاری از جمالتی که امروزه چه در عرف و 
چه در جامعه تخصصی به شهر اطالق می شود نظیر این که 
شهر به سمت رونق و شکوفایی پیش رفته است، شهر در 
حال ورشکستگی است، این شهر قدمت هزار ساله دارد، 
شهر آلوده شده است، این شهر دیگر جای زندگی نیست، 
بازیگران  یا  شهر  از  خاصی  قلمرو  که  نیستند  جمالتی 
خاصی از آن را هدف قرار داده باشند، بلکه به کلیتی اشاره 
می کنند که در اذهان شهروندان شکل گرفته است. در این 
زمینه آیا نمی توان این کلیت را با موردکاوی مفهوم پردازی 
کرده و آن را صاحب قدرت دانست؟ به نظر می رسد شهر 
به عنوان کلیت صاحب قدرت دارای زبان گفت وگویی خاص 
خویش است و زبان این گفت و گو در برخی مواقع می تواند 
مقاومت او در برابر تصمیمات و برنامه های مدیریت شهری 
انضباط  شهر  قدرت  شهری،  گفت و گوهای  کنار  در  باشد. 
در  که  دانشی  و  قانونمندی ها  مجموعه  با  و  است  آفرین 
بازیگران  درون خود تعریف کرده به کنش ها و رفتارهای 
می دهد  خط  شهر  کالبدی  سازمان  هم چنین  و  شهری 
می کند.  خود  دانش  و  قانونمندی ها  به  مقید  را  آن ها  و 
موضوع حاضر ابتدا با طرح مسئله به پیش می رود، سپس 
و پس  کرده  پیدا  تبیین  پژوهش  ادبیات  اجمالی  مرور  با 
اعمال  بیان بستر فضایی-کالبدی آن و مصادیق  با  از آن 
قدرت شهر، تدقیق می شود. در این مقاله، با روش کیفی، 
پژوهش  پرسش های  به  پاسخ  در  ادبیات  بررسی  متضمن 
اقدام می شود. روش از آن نظر کیفی است که مستقیماً به 
ارقام خاصی چه در بیان مسئله و چه در توصیف شرایط 
اشاره نمی شود، بلکه داده های متنی و اسنادی با شیوه های 
می کنند.  میل  یافته اندوزی  سوی  به  تحلیلی  و  توصیفی 
و  کتابخانه ای  اندوزی  یافته  مبانی  اطالعات،  و  داده ها 
هم  است.  موردکاوی  بستر  تهران  شهر  و  بوده  اسنادی 
چنین نوع پژوهش کاربردی بوده و یافته های پژوهش در 
فرآیند سیاست گذاری شهر تهران قابلیت بهره برداری دارد.

2. بیان مسئله 
به  مفاهیم  تبیین  در  موجود  نظری  ادبیات  بر  مروری  با 
هم مرتبط قدرت، قدرت شهری و قدرت بهره وران شهری 
می توان به کاستی مفهوم پردازی موضوعی با عنوان »قدرت 

تأکیدات  علی رغم  که  است  آن  واقعیت  برد.  پی  شهر« 
به عنوان  قدرت شهر  به  عملگرا،  از صاحب نظران  بسیاری 
اثرگذار  پرداز  گفتگو  و  متشکل  دارای هویت  موجود  یک 
مرتبط  نظری  ادبیات  است.  نشده  داده  درخوری  اهمیت 
با موضوع حاضر، ضمن آن که قادر است بستری از تبیین 
رابطه  به  غالباً  اما  باشد،  داشته  را  »قدرت شهر«  موضوع 
قدرت، مفهوم قدرت در شهر و عناصر صاحب قدرت اشاره 
روابط  به  زمینه،  این  در  مرتبط  پژوهش های  غالب  دارد. 
قدرت در درون شهر پرداخته اند در حالی که مفهوم قدرت 
شهر فراتر از مفهوم روابط بهره وران در حوزه قدرت است. 
متمایز  هویت  و  شهر«  »قدرت  مفهوم  می رسد  نظر  به 
است،  خود  به  منحصر  پیامدهای  و  اثرات  دارای  که  آن 
نیاز  بنابراین  است،  نشده  تبیین  موشکافانه  و  درستی  به 
است تا پس از مرور مباحث نظری موجود، ضمن تفکیک 
میان مفاهیم »قدرت شهری یک شهر«، »قدرت در شهر« 
شهری«  قدرت  بهره وران  یا  بهره وران  شهری  »قدرت  و 
نظام  در  آن  پیامدهای  و  آثار  و  شهر«  »قدرت  تبیین  به 
توسعه  برنامه های  اجرای  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
شهری پرداخت. بعد دیگر مسأله در درک ناقص از شهر 
به عنوان موجودیتی صاحب قدرت و اثرگذار در فرآیندهای 
و  برنامه ریزان  سیاست گذاران،  جانب  از  شهری  توسعه 
مجریان برنامه های توسعه شهری است که این درک ناقص 
سبب می شود به طور مثال تصمیمات آن ها در حوزه اجرا 
برنامه های  تحقق  در  پیشرفتی  و  مانده  ابتر  سال  سالیان 

خود نداشته باشند. 

3. مفاهیم پژوهش
در این بخش ابتدا مفاهیم مرتبط با قدرت در ادبیات نظری 
نظریات  آن  از  و پس  آورده شده  مطالعات قدرت شهری 
شده  بیان  اختصار  به  شهری  قدرت  مطالعات  اختصاصی 
است، در ادامه نیز تالش شده تا مفهوم قدرت شهر تبیین 

شود.  

3-1- مفهوم قدرت 
واژه قدرت با سلطه5  که نوعی سیادت و کنترل را در بردارد، 
قرابت دارد. مفهوم قدرت با مفهوم اقتدار نیز همسایه دیوار 
به دیوار است، با این حال اقتدار6 به حوزه هنجاری اشاره 
دارد و بر نوعی رضایت و اختیار داللت می کند. درحالی که 
 .)Haghighat, 2002, p. 18( قدرت از ابهام بهره می گیرد
از تعریف سیاست می توان  برای بررسی قدرت در جامعه 
شروع کرد، به عقیده السول7 سیاست عبارت است از این که 
می آورد.  به دست  چگونه  و  کی  را  چه چیزی  چه کسی، 
اعمال خود  نتیجه  افراد و گروه ها به دست می آورند  آنچه 
و  قوانین  و  جامعه  سازماندهی  شیوه  از  ناشی  دیگران،  و 
حاکم  امور  انجام  بر  که  است  شده ای  پذیرفته  مقررات 
شده اند. در واقع برای تبیین آن که چگونه کسی چیزی را 
به دست می آورد می توان علل و پیامدهای ناشی از فعالیت 
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اجتماعی را بررسی کرد. به منظور بیان این تفسیر علّی که 
چگونه یک فرد یا گروه یا جریانی معین به نتیجه مطلوب 
می رسند الزم است مواردی مدنظر قرار گیرد که عبارت اند 
از: ماهیت و نحوه شکل گیری قوانین و قواعدی که مردم 
نحوه  نهادها؛  امر  در  تمرکز  می کنند؛  رفتار  آن  اساس  بر 
ایجاد ساختارهای جامعه و چگونگی ایجاد این ساختارها 
بر  )تأکید  بهره وران  رفتار  جزییات  تبیین  و  توصیف  و 
جنبه های رفتاری(. بیان چنین روایتی از سیاست و بررسی 
موارد باال بیان داستان قدرت در جامعه است و این داستان 
ماهیت ساختار قدرت و قدرت بهره وران را برای ما بازگو 
می کند. مفهوم »قدرت« با مفهوم »علت« ارتباط تنگاتنگی 
با این حال از یکدیگر متمایز می شوند همچنان که  دارد 
قدرت بر منابع استوار است اما با منابع فرق دارد گروه هایی 
نداشته  قدرتی  خودشان  اما  باشند  ثروتمند  است  ممکن 
ساختار  عملکرد  طریق  از  و  باشند  قدرتمند  یا  و  باشند 
به  خودشان  آن که  بدون  کنند  کسب  را  منافعی  قدرت 

 .)Dowding, 1996, pp. 5-9( اعمال قدرت بپردازند

قدرت مفهومی درونی یا ظرفیتی است به معنای ظرفیت 
بررسی  خصیصه  این  و  داشتن  را  کاری  انجام  توانایی  یا 
اساساً  ظرفیتی  زیرا خصوصیات  می کند؛  دشوار  را  قدرت 
غیر عملی اند یعنی به آن چیزی اشاره دارند که می تواند 
باشد )به صورت بالقوه( نه آن چیزی که هست )به صورت 
بالفعل(.  در نتیجه دشواری بررسی قدرت به آن است که 
بدون  را کشف کنیم  بهره وران  باشیم قدرت  ناگزیر  شاید 
این  علت  و  ببینیم  قدرت  اعمال  حال  در  را  آن ها  آن که 
موضوع آن است که آن ها همواره تمام قدرت خود را اعمال 
نمی کنند. هم چنین ماهیت فرآیند سیاسی و اجتماعی به 
قدرت  می کنند  سعی  بهره وران  بعضی  که  است  گونه ای 
اعمال  ناظرین  جستجوگر  چشمان  از  دور  به  را  خود 
بحث  مورد  نظری  به شیوه  بیش تر  قدرت  بنابراین  کنند. 
 1 جدول  در   .)Ibid, pp. 9-10( تجربی  تا  می گیرد  قرار 
گروه بندی مفهوم قدرت از منظر صاحب نظران این حوزه 

آورده شده است.

جدول 1: گروه بندی مفهوم قدرت
طبقه بندی مفهومی صاحب نظر

- مفهومی ذاتی است و به خودی خود وجود داشته است.راسل
- مفهومی ارتباطی است که به رابطه آمر و مأمور و یا دولت و مردم مربوط می شود.وبر

- متکثر بوده و انبوهی از کنشگران صاحب قدرت در مقیاس خرد وجود دارند که اعمال قدرت می کنند.فوکو
- هم مفهومی منفی و مبتنی بر زور است و هم مفهومی مثبت و توان ده است.

- امری رقابتی است که از حقیقت به نحو گزینشی استفاده می کند. 
- دانش تولید می کند و دانش و قدرت مستقیماً متضمن یکدیگرند.

- انضباط آفرین است و انضباط به معنای سازوکاری برای سازمان دهی افراد در مکان است.
- قدرت پیامدی: توانایی کنشگر برای آن که پیامدهایی را ایجاد و یا به ایجاد آن ها کمک کند.دودینگ

- قدرت اجتماعی: توانایی کنشگر برای تغییر ساختار انگیزشی کنشگر یا بهره وران دیگر به گونه ای تعمدی تا به 
بروز پیامدهایی منجر شود یا به ایجاد آن ها کمک کند.

          )Haghighat, 2002, pp. 129-131; Dowding, 1996, pp. 10-11; Hillier, 2003(

3-2- مفهوم »قدرت شهری یک شهر«
قدرت  مفهوم  است  ضروری  قدرت،  مفهوم  بیان  از  پس 
قدرت  تهران،  شهر  قدرت  مثال  به طور  شهر  یک  شهری 
شهر استانبول یا قدرت شهر لندن مورد بحث قرار گیرد. 
به طور کلی می توان گفت با توجه به این که کتب و مقاالت 
تا  نومنطقه گرایی  از  موضوعات مختلف شهری  در  متعدد 
تا معاصرسازی ورود کرده اند  نئولیبرالیسم  و  جهانی شدن 
مانند  شهری  قدرت  )موضوع(  مسئله  می رسد  نظر  به 
خیلی  شهری  مطالعات  معاصر  فراگیر  موضوعات  سایر 
جغرافیای  بخش  زیر  به عنوان  خصوص  به  و  نبوده  غایب 
سیاسی  اقتصاد  سیاست،  و  شهری  سیاست  سیاسی، 
انسان شناسی  شهری،  سیاسی  جامعه شناسی  شهری، 

شهری، مطالعات مهاجرات آورده شده است. با این وجود 
به طرز غیرقابل  این تالش های ذهنی و متنوع،  در میان 
یا فصل هایی مختص مسئله  مقاالت  پیدا کردن  انتظاری 
باشد،  داشته  کار  سرو  آن  با  که  شهری  قدرت  )موضوع( 
سخت می باشد )Parker, 2011, p. 4(. هنگامی که در مورد 
این که چرا شهرها دارای ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و فضایی خاص خود هستند و چرا در شهرهای 
مختلف اختالف بسیار زیادی در سطوح درآمدی، تبعیض، 
امنیت انسانی، کیفیت محیطی آشکار می شود، سخن گفته 
می شود، باید به ناچار به جنبه هایی از نظام قدرت شهری 
ارجاع داده شویم و دالیل این اختالف را در آن جا یافت 
)Ibid, p. 5(. این دیدگاه می تواند به ایجاد مفهومی معادل 
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قدرت شهری یک شهر کمک کند. قدرت شهری یک شهر 
برآمده از ویژگی های خاص آن بوده که برپایه آن ها یک 
شهر می تواند با سایر شهرها به رقابت بپردازد. کما این که در 
موضوع رقابت پذیری شهری، شهرهای مختلف نظیر تهران، 
رتبه بندی  مختلف  مؤلفه های  براساس  لندن  و  استانبول 
قدرتمندترین  بیاورد،  را  رتبه  باالترین  که  و شهری  شده 
شهر شناخته می شود. گرچه، طرح مفهوم »قدرت شهری 
یک شهر« با مفهوم »قدرت شهر« قرابت بسیاری دارد با 
این حال در این پژوهش از زاویه دیگری در مفهوم سازی 
»قدرت شهر« ورود شده که در بخش مدل مفهومی به آن 
می شود. مطالعه نظام قدرت شهری هم چنین می تواند بر 
بهره وران،  تنوع  و  تکثر  پذیرش  و  موقعیت  منطق  اساس 
منابع، اولویت ها، شیوه ها، حوزه ها و برآیندها صورت پذیرد. 
و  بین گروه های رسمی  بازی قدرت  در شهرها جایی که 
نهادهای  و عملیات  ماهیت  نفوذ در  به منظور  غیررسمی 
محلی در جریان است معموالً توزیع قدرت نامتوازن است 
و این بی توازن بودن در کالنشهرها و مناطق کالنشهری به 
دلیل تنوع در اهداف، سازمان ها، فرم های نهادی و روابط 
 Kazemian,( می باشد  بیش تر  حکومتی  حوزه های  بین 

.)2004, p. 85

شهری  »قدرت  و  شهر«  در  مفاهیم»قدرت   -3-3
بهره وران« 

مفهوم »قدرت در شهر« به مجموعه روابط قدرت که در 
سطوح مختلف درون شهری در مقیاس های مختلف خرده 
بر  اثرگذاری  یا  تقابل  تا مقیاس مناطق شهری در  فضاها 
جغرافیایی  بنابراین، حد  می کند.  داللت  یکدیگر هستند، 
مجموعه  است.  شهر  یک  محدوده های  مرز  مفهوم  این 
روابط قدرت حاکم در یک محله یا منطقه شهری می تواند 
متمایز از محالت دیگر باشد. تفاوت میان این دو نوع روابط 
در تعریف مفهوم »قدرت شهری بهره وران« یا »بهره وران 
در  شهری  واژه  به کارگیری  است.  نهفته  شهری«  قدرت 
مفهوم »قدرت شهری بهره وران« پاسخ به موضوع کجایی 
اعمال قدرت بهره وران و اثرگذاری آن بر قلمروهای فضایی 
و عرصه های عمومی در شهر است. یکی از راه های مفید 
برای تشخیص و تبیین ساختار قدرت در شهر، شناسایی 
گروه های بهره وران است. بهره وران قدرت شهری را می توان 
با استفاده از منابع و  فرد، گروه و یا سازمانی دانست که 
ظرفیت هایی که در اختیار خود دارد و از طریق ارتباط و 
تصمیم سازی ها،  بر  دارند می توانند  دیگران  با  که  رفتاری 
شهری  بهره وران  سایر  رفتار  و  اقدامات  سیاستگذاری ها، 

هرچند اندک تأثیرگذار باشد.

  شکل 1:فرآیند تبیین رفتار بهره وران بر اساس منطق موقعیت 

 
            )Kazemian, 2004, p. 34(

پایگاه اجتماعی-  از جایگاه رسمی،  تابعی  بهره وران  رفتار 
و  گرایش ها  اجتماعی،  نقش های  اقتصادی،  و  فرهنگی 
نگرش های عینی و ذهنی حاکم بر بهره وران در چارچوب 
منطق موقعیت می باشد )Kazemian, 2004, p. 87(. این 

منطق در شکل 1 آورده شده است.    
برای فهم قدرت شهری بهره وران مختلف نیاز است تا ابتدا 
منافع، اولویت ها، منابع و خصوصیات دیگر آنان در جعبه ای 
اول  قدم  نتیجه  در  تعریف شود.  انگیزشی  نام ساختار  به 
مشخص کردن این ساختار و چگونگی عملکرد آن است، 

سپس با توجه به توانایی و ظرفیت تأثیرگذاری بهره وران 
می تواند  آن  اعمال  که  یکدیگر  انگیزشی  ساختارهای  بر 
می توان  شود،  دیگر  بهره ور  رفتار  و  افکار  در  تغییر  باعث 
قدرت هر بهره ور را تا حدودی مشخص کرد. با این وجود 
به هر میزان که بازیگری توانایی بیش تری در تأثیرگذاری 
باشد  داشته  آن  پارامترهای  و  انگیزشی  بر جعبه ساختار 
از قدرت اجتماعی باالتری برخوردار است. در شکل 2 به 

صورت فرضی روابط قدرت به تصویر کشیده شده است. 
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شکل 2: روابط فرضی قدرت شهری میان بهره وران

 
4. نظریه های اختصاصی مطالعه قدرت شهری

دسته بندی  یک  در  می توان  را  شهری  قدرت  نظریه های 
اولیه با سه دیدگاه مورد مالحظه قرارداد که عبارت اند از: 
1. دیدگاه مورد قبول جامعه شناسان پیش از دهه 1960: 
در این دیدگاه قدرت شهری منتسب به نخبگان اقتصادی 
و اجتماعی شهر می شود؛ 2. دیدگاه کثرت گرایان: معتقدند 
هیچ گروهی در شهر وجود ندارد که به طور کامل کنترل و 
هدایت شهر را در دست بگیرد و مدل پیچیده ای از منافع 
و داد و ستد میان گروه های مختلف گرداگرد تصمیمات و 
تعریف  را  شهری  قدرت  ساختار  شهر،  سیاسی  بحث های 
نئومارکسیست ها:  و  ساختارگرایان  دیدگاه   .3 می کند؛ 
معتقدند ساختارهای کالن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
ساختار  و  دارند  عهده  بر  را  شهرها  فرماندهی  و  کنترل 
 Mollenkopf,( قدرت شهری تابع ساختارهای کالن است
رویکردهای  این دسته بندی گویای   .)1994, pp. 99-103
نظری مختلف به موضوع قدرت شهر است. در طبقه بندی 
قدرت  مطالعه  اختصاصی  نظریه های  می توان  نیز  دیگری 
نظریه   .1 از:  عبارت اند  که  آورد  ذیل  گونه  به  را  شهری 
اجتماعات  در  قدرت  مطالعات  نظریه   .2 عمومی؛  انتخاب 
تئوری  رشد،  ماشین  تئوری  نخبه گرایی،  )نظریه  محلی 
اقتصاد  نظریه   .3 و  شهری(  رژیم  تئوری  کثرت گرایی، 
تنظیم(  تئوری  و  نئومارکسیستی  )تحلیل های  سیاسی 
ادامه  در   .)Parhizkar & Kazemian, 2005, p. 39(

نظریه های عنوان شده به اختصار توضیح داده شده اند.  

4-1- نظریه انتخاب عمومی
این نظریه در اواخر دهه 1950 میالدی و در ایالت متحده 
بسط یافت. در ساده ترین مدل و شکل ممکن، این نظریه 
مطالعه  در  مدرن  اقتصاد  روش های  کاربرد  حقیقت  در 
تصمیمات  تئوری،  این  مطابق  است.  سیاسی  فرآیندهای 
بیشینه سازی  پی  در  و  خردگرایانه  اشخاص  اقدامات  و 

بهره وری و سود شخصی خود می باشد. این نظریه بر سه 
است.  استوار  عمومی  کاالهای  و  سازمان ها  افراد،  عنصر 
می دهند«  رأی  خود  پاهای  با  »مردم  که  تیبوت  نظریه 
را  مردم شهرهایی  که  می باشد  تئوری  این  توضیح دهنده 
انتخاب می کنند که خدمات مطلوب تری با مالیات پایین تر 

 .)Parhizkar & Kazemian, 2005, p. 34( ارائه دهند

4-2- نظریه مطالعات قدرت در اجتماعات محلی
این  با  محلی  اجتماعات  در  قدرت  مطالعات  نظریه های 
مسئله که چه کسی یا گروهی شهر را کنترل و فرماندهی 
این زمینه  می کنند، رو به رویند، سه دیدگاه مختلف در 
عبارت اند از: دیدگاه های نخبه گرا، کثرت گرا و مدیریت گرا. 
مطالعات  در  هانتر  فلوید  تالش  حاصل  نخست  دیدگاه 
آتالنتا در دهه 1960 میالدی بود که بر باور وی شهرها 
را برخی نخبگان ذی نفوذ کنترل می کنند. دیدگاه مخالف 
این دیدگاه در نظریه های تحلیل گرانی چون رابرت داهل 
دیده می شود، وی اعتقاد دارد منافع کثرت گرا در سیاست 
منتخبی  گروه  حضور  رغم  به  و  می شود  منعکس  محلی 
در  جامعه  مصالح  و  منافع  از  بسیاری  تأثیرگذار،  افراد  از 
سیاست محلی مشخص  شود. با این وجود امروزه مشخص 
از  ترکیبی  غالباً  محلی  حاکمه  هیأت های  که  است  شده 
منافع اجتماع و نخبگان می باشند و نیازی نیست که افراد 
آنان  و  را کنترل کنند  تمام تصمیمات  بانفوذ و قدرتمند 
زمانی مداخله می کنند که مسائل فوری و ضروری  صرفاً 
شان در معرض خطر باشد، این شرایط، فضا را به سمت 
اقلیت  منافع  ترکیب  و  شهری  رژیم  نظریه  شدن  مطرح 
دیگری  دیدگاه  می برد.  کم  قدرت  با  اکثریت  و  قدرتمند 
نیز  دولت  کارمندان  و  مدیران  که  است  باور  این  بر  نیز 
احتماالً منافع مستقلی دارند و دیدگاه مدیریت گرای دولتی 
 Gottdiener( در درک سیاست محلی مهم به شمار می رود

 .)& Budd, 2005, p. 274
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4-3- نظریه اقتصاد سیاسی
رویکرد اقتصاد سیاسی خالف نظریه های مطالعات قدرت 
در اجتماعات محلی مدعی است که تنها با تحلیل فرآیند 
تصمیم گیری تمام داستان روایت نمی شود، زیرا مدیریت 
تصمیم گیری  در  اندکی  استقالل  از  عمل  در  شهری 
برخوردار است. در این دیدگاه بر ویژگی های ساختار روابط 
اقتصادی به ویژه فرآیند انباشت سرمایه، تولیدات و مصارف 
این  در  می کند.  توجه  هم  با  نیروها  این  برخورد  نحوه  و 
زمینه رویکردهای مختلفی وجود دارد همچون تحلیل های 
نئومارکسیستی و مکتب تنظیم که الزامات گذار شهر به 

.)Ibid, p. 35( اقتصاد پست فوردیستی را فراهم می کند

بازتولید قدرت- فضای شهری  5. روابط تولید/ 
در چارچوب اقتصاد سیاسی فضا

عرصه بروز و ظهور قدرت شهری در فضای شهری است. 
با این حال فضای شهر نیز خنثی نبوده و خود مولد قدرت 
شهری است. تولید قدرت در فضا و به واسطه فضا، منحصر 
نبوده و در سایر مراکز سکونت گاهی نظیر  نیز  به شهرها 
است.  تببین  قابل  موضوع  این  نیز  شهرک ها  و  روستاها 
با این حال، شهر به دلیل گستردگی، تنوع، پیچیدگی و 
پژوهش  این  مطالعاتی  نمونه  آن  پوشش  تحت  جمعیت 
تقریباً  فضا  گفت،  می توان  کل  به طور  است.  گرفته  قرار 
در بررسی های تاریخی همواره به عنوان یک مؤلفه نادیده 
گرفته شده و یا در پس زمینه زندگی، بدیهی در نظر گرفته 
به  بیستم  سده  پایانی  چهارم  یک  از  این که  تا  بود.  شده 
به ویژه در  انتشار چندین متن و مطالعه مؤثر  با  این سو، 
حوزه جغرافیای انسانی، فضا به شکل فزاینده ای هم چون 
مؤلفه ای بنیادی و مهم در تحلیل های اجتماعی به رسمیت 
کتاب  انتشار  نیز  مطالعات شهری  در حوزه  شناخته شد. 
تولید فضا هانری لوفور در سال 1974 سبب شد تا گامی 
 Torkameh( مؤثر از فهم نوین فضای شهری برداشته شود
Shirkhodaei, 2015, pp. 12-13 &(. دیدگاه های لوفور در 
این بخش از مقاله در همراستا با نظریه اقتصاد سیاسی فضا 

به دلیل تناسب با موضوع مقاله مدنظر قرار گرفته است. 
درک  قابل  فرآیندی  هم چون  فضا  تاریخ  از  لوفور  تحلیل 
است که در آن شیوه های متفاوت تولید، فضای خاص خود 
سازماندهی  از  شیوه ای  هر  وی،  دید  از  می کند.  تولید  را 
روابط  برآیند  که  می کند  تولید  را  محیطی  اجتماعی، 
در  اجتماعی  سازماندهی  شیوه  این  که  است  اجتماعی 
نظام سرمایه داری  تداوم  راستا،  این  در  دارد.  اختیار خود 
بازسازی  و  ساخت  در  انعطاف  سبب  به  بیستم،  سده  در 
روابط فضاست، همان گونه که زندگی روزمره نیز به تسخیر 
محصول  فضا،  دیگر،  بیان  به  است.  درآمده  سرمایه داری 
قدرت(  )قلمرو  و سیاسی  اقتصادی  ایدئولوژیک،  نیروهای 

است که به دنبال مرزبندی، تنظیم و کنترل فعالیت هایی 
هستند که در فضا و به واسطه آن رخ می دهد. از این سو، 
هژمونی سرمایه داری در فضا و به واسطه آن عملی شده تا 
نظم بخشی به جامعه از طریق مداخله در سازمان فضایی 
شهر تضمین شود. به طور کل، نظام حاکم و جامعه با تولید 
فضایی مطابق با ماهیت خاص خودش، نه تنها شکل مادی 
اشکال ساخته شده متمایز را به خود می گیرد بلکه خودش 
نیز با تولید چنین فضایی، بازتولید می شود. در این زمینه، 
فضا هم واسطه روابط اجتماعی است و هم تولیدی فیزیکی 
است که می تواند روابط اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار 
دهد. تمرکز لوفور بر این موضوع است که جوامع گوناگون 
و  شکل  در  شده  خاص  فضای  از  زمان  طول  در  چگونه 
گذاشتن  تمایز  با  را  کار  این  وی  بوده اند.  برخوردار  معنا 
بین فضای انتزاعی و فضای اجتماعی انجام می دهد. فضای 
این  می گیرد.  شکل  قدرت  و  دانش  برخورد  از  انتزاعی 
افراد و نهادهایی است که خواهان  به  فضا، فضای متعلق 
از جمله حکمرانان  اجتماعی هستند؛  کنترل سازماندهی 
سیاسی، شرکت های اقتصادی و برنامه ریزان شهری. فضای 
اجتماعی، در مقابل، برآمده از اقدام- عمل )پرکتیس( به 
معنای تجربه زیسته روزمره تمامی کنشگران شهری است 
 Ibid, pp. 13,( که به صورت بیرونی و مادی در آمده است
21(. به بیان دیگر در فرآیند تولید فضا از دید لوفور باید 
از: فضاهای درک  اشاره کرد که عبارت اند  به سه گانه آن 
شده، فضاهای تصور شده و فضاهای زیسته. این سه گانه به 
این معناست که فضا موجودیتی پیچیده دارد و در تمامی 
ابتدا  در  بنابراین  می کند.  نفوذ  اجتماعی  روابط  سطوح 
محیط فیزیکی ادراک می شود، سپس عناصر نشانه شناختی 
آن هم چون نقشه های ذهنی افراد و ترسیمات برنامه ریزان 
در  افراد  زیسته  تجربه های  بعد  گام  در  و  پدیدار می شود 
فضا موضوعیت پیدا می کند. در نهایت می توان گفت روابط 
اجتماعی، روابط فضایی هستند و نمی توان از یکی بدون 
دیگری سخن گفت )Gottdiener, 1993, p. 131(. به نظر 
می رسد فهم نوین فضا که حاصل انگاره های ذهنی لوفور 
بوده قابل تعمیم به مفهوم قدرت شهر نیز هست، بنابراین 
می توان در ترسیم مدل مفهومی پژوهش که در ادامه بدان 

پرداخته شده از آن کمک گرفت. 

6. مدل مفهومی پژوهش؛ تبیین مفهوم »قدرت 
شهر« 

نظریات  و  بحث حاضر  با  مرتبط  مفاهیم مختلف  تاکنون 
نیاز است  اینجا  پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت، در 
ابتدا در جدول 2 وجوه افتراقی مفهوم قدرت شهر با سایر 
مفاهیم مشابه بررسی شود. در ادامه مفهوم قدرت شهر با 

تفصیل بیش تر تبیین شده است. 
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جدول 2: وجوه افتراق مفاهیم مرتبط با قدرت و شهر
تعاریفمفاهیم

برآیند تعامالت و برساخته روابط قدرت کنشگران در شهر قدرت در شهر
قدرت مقایسه اي میان شهرها در مقیاس بین المللي از منظر شاخص های رقابت پذیری شهریقدرت شهري یک شهر
قدرت هر کدام از بهره وران شهری متناسب با منافع، منابع و اولویت هاقدرت بهره وران شهري

مجموعه قانونمندی ها و دانش حاکم بر معادالت سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های شهری و قدرت شهر
مؤثر بر ابعاد هنجاری، بینشی و ذهنی کنشگران شهری در عرصه فضاهای شهری

بخش  از  استخراجی  فکری  خطوط  براساس  هم چنین 
فرآیند  را در  نظری  پایه های  پژوهش می توان  این  نظری 

مفهوم سازی »قدرت شهر« مشخص کرد که عبارت اند از:
مطالعات  موضوع  در  شده  عنوان  نظریه های  منظر  از   .1
نظری  رویکرد  سه  میان  از  محلی،  مقیاس  در  قدرت 
اقتصاد سیاسی، رویکرد  کالن نخبه گرایی، کثرت گرایی و 
اقتصاد سیاسی به دلیل در نظر گرفتن ساختارهای کالن 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و توانایی آن ها در کنترل و 
قدرت  ساختار  که  کلیدی  نکته  این  و  شهرها  فرماندهی 
شهری تابع ساختارهای کالن است، یکی از پایه های نظری 

مفهوم قدرت شهر را شکل می دهد.
2. همچنان که دودینگ، در تعریف قدرت به دو نوع قدرت 
پیامدی و قدرت اجتماعی اشاره کرده و در تعریف قدرت 
اجتماعی آن را توانایی کنشگر برای تغییر ساختار انگیزشی 
کنشگر یا بهره وران دیگر به گونه ای تعمدی دانسته تا به 
ایجاد آن ها کمک کند،  به  یا  پیامدهایی منجر شود  بروز 
نظر  منزله کلیتی صاحب قدرت در  به  نیز می تواند  شهر 

گرفته شود.
3. براساس دیدگاه فوکو نسبت به قدرت که آن را عنصری 
دانش،  وی  منظر  از  و  است  دیده  فرآیندی  و  همه جایی 
قدرت می آفریند و قدرت، دانش مورد نظر خود را تولید 
از  دیگر  یکی  دانش  قدرت-  دوگانه   کارگیری  به  می کند، 

پایه های تبیین قدرت شهر است. 
به طور  که  می کند  تأکید  نکته  این  بر  لوفور  4. هم چنین 
کل، نظام حاکم و جامعه با تولید فضایی مطابق با ماهیت 
شده  ساخته  اشکال  مادی  شکل  تنها  نه  خودش،  خاص 
متمایز را به خود می گیرد بلکه خودش نیز با تولید چنین 
فضایی، بازتولید می شود. اگر در این گزاره نیز شهر به مثابه 
کلیتی صاحب قدرت در نظر گرفته شود، فضای متناسب با 

قانون مندی های خودش را تولید می کند. 
لوفور  و  فوکو  دودینگ،  دیدگاه های  از  الهام  با  بنابراین 
می توان به تبیین مفهوم »قدرت شهر« پرداخت. با تکیه بر 
این نگاه ها، شهر موجودی است دارای قدرت که براساس 
برای  کالن  قواعد  و  قوانین  آن،  قانون مندی های  و  دانش 
اداره شهر تولید می کند که سیاست گذاری، برنامه ریزی و 
اجرای برنامه های شهری را تحت تأثیر خود قرار می دهد. 

متفاوت  اتفاق  دو  شهر  قدرت  و  شهر  در  قدرت  عملکرد 
یا  و  تعارض  حاصلش  شهر  در  قدرت  عملکرد  است. 

همبستگی منافع است، اما عملکرد قدرت شهر فراتر از آن 
بوده و مجموعه عناصر تولید کننده قدرت و روابط آن در 
سطح یا فضایی بازی می کنند که در مجموع، شهر نامیده 
می شود. این هویت معنا محور که عینیت هم دارد حاصل 
جمع عناصر درون فضای حادث شده است که می تواند یک 
مفهوم تازه رابطه ای از قدرت نسبت به خود شهر و عناصر 
آن ایجاد کند. دراین مفهوم کنش ارتباطی میان ساختارها، 
سازمان ها و نهادها از یک سو و فرد با آن ها از سوی دیگر 
و فرد با فرد از سوی دیگر در قلمرو شهر تبیین مفهومی 
جدید به نام قدرت شهر را به وجود می آورد. در این راستا 
»قدرت شهر« را می توان بدان گونه تعریف کرد: »مجموعه 
قانونمندی های حاکم بر شهر که در فرآیند دائمی رفت و 
برگشت با دانش شهری و سطوح خرده قدرت ها )قدرت در 
شهر(، کل یکپارچه ای را با عنوان »قدرت شهر« تولید و 
بازتولید می کنند«. قدرت شهر در فرآیند دائمی در ابعاد 
فضاهای  در  و ذهنی کنشگران شهری،  بینشی  هنجاری، 
در  کنشگران  عملکردهای  و  رفتار  چگونگی  در  و  شهری 

فضاهای شهری اثرگذاری کرده و اثرپذیری می کند. 
موجودیتی  شهر  صراحت،  به  شده  عنوان  تعاریف  در 
شهر  توسعه ای  کلیدی  تصمیمات  بر  که  قدرت  صاحب 
جمعیت پذیری،  ظرفیت  توسعه،  جهات  تعیین  جمله  از 
اقتصاد شهر که  و  استقرار در شهر  قابل  فعالیت های  نوع 
نحوه  موضوعاتی در مقیاس سیاست گذاری شهری است، 
و  منابع  تخصیص  و  شهری  توسعه  برای  برنامه ریزی 
نشده  گرفته  نظر  در  شهری  پروژه های  اجرای  هم چنین 
است. در تبیین واژه »قدرت شهر«، منظور هویتی است که 
برآیند صفت هویتی قدرت در خرده فضاها و ساختارهای 
و  زیست محیطی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  موجود 
کالبدی شهر باشد. صفات هویتی یاد شده که به شکل گیری 
تدریجی قانونمندی هایی در سطح کالن به صورت یکپارچه 
بر  اثرگذاری  و  کنترل  دستوردهی،  توانایی  و  شده  منتج 
موضوعات  اجرایی  سازوکارهای  و  برنامه ها  تصمیمات، 
شهری دارد. قدرت شهر، مؤلفه ای است که ضرورت دارد 
مفاهیم  میان  در  مجریان  و  برنامه ریزان  سیاست گذاران، 
قرار دهند، گرچه  و شاخص های مدنظر خود مورد توجه 
انتزاعی  مفهومی  و  نبوده  ملموس  ابتدا  در  قدرت شهری 
است اما راه حل نزدیک شدن به آن درک قانونمندی های 
شهر  قدرت  از  کلی  فهم  که  زمانی  است،  شهر  بر  حاکم 
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در ذهن دست اندرکاران و مسئوالن مدیریت شهری نقش 
واقعی تر  شهر،  به  آنان  رویکردهای  و  نگاه ها  نوع  ببندند، 
خواهد شد و به دنبال دگر شهر در شهر موجود نخواهند 
بود. در ادامه مدل مفهومی قدرت شهر در شکل 3 آورده 
شده است. براساس این مدل مفهومی، در بستر گرایشات 
و قانون مندی های فراشهری، میان قانونمندی های حاکم بر 
شهر در ابعاد مختلف و دانش شهری روابط تولید و بازتولید 
شکل گرفته و ماحصل تعامل قانونمندی ها و دانش شهری 
در انضباط شهری و کنترل آن نمایان می شود. این فرآیند 

انضباط آفرینی بر کنشگران شهری در ابعاد مختلف ذهنی، 
می کند.  اثرگذاری  آن ها  کالبدی  محیط  و  زندگی  سبک 
در گام بعدی عکس العمل کنشگران شهری یا همراهی و 
آن  با  مقابله  یا  و  است  شهر  دانش  و  شهر  قدرت  ثبیت 
تثبیت  این معنا،  تغییر قدرت شهر و دانش شهر و در  و 
و  قانونمندی ها  نهادینه شدن  به  شهر  دانش  شهر/  قدرت 
دانش شهر انجامیده و مقابله با آن، به تغییر قانونمندی ها 

و دانش شهر منجر می شود. 

 شکل 3: مدل مفهومی قدرت شهر

11 
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7. بیان مصادیق و نمونه های عینیت یافتن قدرت 

شهر در شهر تهران
از  شد،  عنوان  پژوهش  مفهومی  مدل  در  که  همان طور 
ابعاد  در  قانون مندی ها  بازتولید  و  تولید  فرآیند  برآیند 
کنشگران  اثرگذاری  هم چنین  و  شهری  دانش  و  مختلف 
شهری، قدرت شهری پدیدار شده و می تواند به عنوان یک 
مؤلفه جدی در معادالت شهری نقش بازی کند. در این 
بخش تالش شده تا مصادیق عینیت یافتن قدرت شهر در 
شهر تهران در دو موضوع محوری بحث و بررسی شود که 

عبارت اند از:
1. مطرح شدن رویکردهای نوین در ادبیات شهرسازی؛ 

2. اثرگذاری آن بر رفتارهای شهروندی 
اثر گذاری قدرت شهر بر فرآیند توسعه شهر تهران مستلزم 
توسعه شهر  فرآیند  متغیرهای  دقیق  کاربست  و  شناخت 
تهران است، بنابراین باید به شاخص ها و سنجه های فرآیند 
میزان  آن ها  براساس  و  شود  توجه  تهران  شهر  توسعه 
اثرگذاری بررسی شود، با این حال در این بخش از مقاله 
برخی از مصادیق و نمونه های عینیت یافتن قدرت  صرفاً 
آن  تعمیق  و  تدقیق  و  شده  بررسی  تهران  شهر  در  شهر 

نیازمند پژوهش جداگانه ای در راستای این مقاله است. 

ادبیات  در  نوین  رویکردهای  شدن  مطرح   -1-7
شهرسازی 

دانش  چارچوب  در  شهر  قدرت  مصادیق  از  دیگر  یکی 
و  شهری  هوشمندسازی  دانش  شدن  مطرح  شهری، 
شهروند هوشمند است. مطرح شدن این نوع دانش شهری 
تحلیل  شهر  قدرت  مفهوم  چارچوب  در  می توان  نیز  را 
در  گرفته  صورت  تحوالت  و  تغییر  با  همزمان  که  کرد 
پشتیبان  مقررات  و  قوانین  )نظیر  نهادی  قانونمندی های 
مانند برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران 1397-1392 
که در آن به موضوع هوشمندسازی شهری توجه ویژه شده 
است(، قانون مندی های ساختاری نظیر اراده سیاسی دولت 
الکترونیک و  در مقیاس شهری به پیگیری توسعه دولت 
و  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  بستر  در  ارائه خدمات 
اراده  نظیر  مدیریتی  قانون مندی های  و   )ICT( ارتباطات 
ایجاد مرکز  به  سازمان های مجری نظیر شهرداری تهران 
تهران هوشمند در زیر مجموعه سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری تهران و هم چنین نقش فعال کنشگران 
شهری در بسط و توسعه این دانش، سبب شده تا دانش 
تلقی شده وجای  نیاز  مورد  دانش  هوشمندسازی شهری 
سبب  شهر  قدرت  کلی،  به طور  بنابراین  کند.  باز  را  خود 
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شهری  هوشمندسازی  کارگیری  به  لزوم  و  شدن  مطرح 
به عنوان دانش جدید شهری شده است. 

7-2- اثرگذاری قدرت شهر بر رفتارهای شهروندی
شواهد  به عنوان  می توان  نیز  را  دیگری  متعدد  مصادیق 
عینیت یافتن قدرت شهر در شهر تهران مشاهده کرد که 
به  مجاب  را  شهروندان  و  بوده  آفرینی  انضباط  جنس  از 
رفتار و عملکرد خاص می کند و سبک زندگی آن ها را تحت 

الشعاع خود قرار می دهد که برخی از آنان عبارت اند از:
می کند  مجاب  را  آن  ساکنان  غالب  تهران  قدرت شهر   -
آزادی  و  کنند  زندگی  آپارتمانی  ساختمان های  در  که 
ارزش  به یک  را مبدل  این  و  را محدود کنند  عمل خود 
اسالمی،  انقالب  اوایل  در  که  همچنان  می کند.  سکونت 
به  تهرانی ها  برای  خاص  کالس  نوعی  آپارتمان نشینی 

حساب می آمد.
- قدرت شهر ساکنان را مجاب می کند که تابع تصمیم گیری 
مدیریت شهری برای بارگذاری ها در فرآیند احداث بنای 

جدید در چارچوب طرح تفصیلی باشند.
- قدرت شهر مدیران شهری را وادار می کند برای تنظیم 
راستا  این  در  که  کنند  طراحی  را  قوانین  شهری  امور 
پارلمان شهری تشکیل شده و ساز وکار ترسیم قوانین را 

طراحی کند.
شهری  مدیریت  فعالیت  بر  نظارت  برای  شهر  قدرت   -
ساکنان را وادار می کند گروه های مردمی تشکیل دهند و 

فرصت رسانه شهری را برای آن ها ایجاد کند.
که  کرد  عنوان  می توان  نیز  دیگری  مختلف  مصادیق 
نشان دهنده انضباط آفرینی در مقیاس شهری بر کنشگران 
آن در ابعاد مختلف باورها و ادراکات ذهنی، سبک زندگی 
بازتولید  تولید/  فرآیند  باشد که حاصل  کالبدی  و محیط 
دانش شهری و مجموعه قانونمندی های نهادی، ساختاری، 
مدیریتی، رفتاری و کالبدی حاکم بر شهر تهران باشد. در 
این زمینه یکی از موضوعات کلیدی هویت شهروند تهرانی 
و برند شهر تهران در مقیاس ملی و بین المللی است. اگر از 
زاویه مدل مفهومی قدرت شهر به این دو موضوع نگریسته 
شود می توان مختصات هویتی و آنچه را که به عنوان »بچه 
تعریف  می شود،  گرفته  به کار  عامیانه  ادبیات  در  تهرون« 

کرد.

8. واکاوی اثرات قدرت شهر در فرآیند توسعه 
شهرتهران

ایجاد  افزوده ای  ارزش  مفهوم »قدرت شهر« می تواند چه 
کند؟ به نظر می رسد »قدرت شهر« مفهومی انتزاعی است 
که در مواردی عینیت نیز یافته و آثار آن ملموس و قابل 
مشاهده است. قدرت شهر در معادالت توسعه شهری در 
سطوح مختلف سیاست گذاری شهری، برنامه ریزی شهری 
و اجرای برنامه های توسعه شهری اثرگذاری به سزایی دارد. 
بستر اعمال قدرت شهر و اثرات و پیامدهای آن می تواند در 

سه عرصه به وقوع بپیوندد، عرصه اول بعد نهادی و تغییر 
بینش و ذهنیت سیاست گذاران، برنامه ریزان و مجریان امر 
توسعه شهری شهر تهران است. عرصه دوم، سبک زندگی و 
مناسبات اجتماعی آن هاست و عرصه سوم، محیط کالبدی 
و فضاهای شهری شهر تهران که طیف وسیعی از فضاهای 
تولید  به  منجر  و  برمی گیرد  در  را  عمومی  تا  خصوصی 
بخشی  انتظام  و  شهر  قدرت  با  متناسب  فضایی  سازمان 

خاص به رفتار کنشگران شهری می شود. 
از جانب  به مفهوم قدرت شهر  اندیشیدن  اول،  در عرصه 
به  آن ها  می شود  سبب  تهران  شهر  توسعه  امر  متولیان 
محدودیت های  و  توانایی ها  کنار  در  که  برسند  باور  این 
چارچوب  ساختار9 در  مؤلفه  عاملیت8(،  )مؤلفه  کنشگران 
قانون مندی های مختلف سیاسی تا دانشی بر مطرح شدن 
اثرگذاری  تصمیمات  پیامدهای  و  راه حل ها  ارائه  مسائل، 
می کند. بنابراین براساس مدل پژوهشی این مقاله می توان 
مستمر  فرآیندی  در  و  کرده  شناسایی  را  قانون  مندی ها 
اقدام  لزوم  آن در صورت  تغییرات  به  نسبت  اولویت دار  و 
برای  مذکور  قانون مندی های  فهم  و  کشف  بنابراین  کرد. 
متولیان امر توسعه شهری بسیار ضروری است. در عرصه 
سبک زندگی، انتظام بخشی قدرت شهر به رفتار کنشگران 
در  شهروندان  عملکرد  یا  پوشش  مدل  قالب  در  می تواند 
مفهومی  است  قادر  بنابراین  شود.  متبلور  شهری  فضای 
متفاوت از شهروند تهرانی در برابر شهروند یک شهر دیگر 
ایجاد کند. به این معنا که شهروند تهرانی باید به آپارتمان 
نشینی باور داشته باشد. به عالوه سبک رانندگی در آن و 
مدل ارتباطی شهروندان با یکدیگر متفاوت است. شاید در 
این زمینه شباهت هایی میان شهروندان شهرهای مختلف 
وجود داشته باشد اما تفاوت ها نیز قابل توجه بوده که نشان 
از هویت متمایز شهروند تهرانی دارد. در عرصه سوم نیز 
تولید شده  و دانش شهری  قانون مندی ها  برآیند  می توان 
در دهه های متمادی را که منجر به تولید فضا شده است 
منفعت  ضامن  شده  تولید  محصول  اگر  و  کرد  مشاهده 
عمومی نیست، کنشگری شهروندان می تواند با هدف تغییر 
قانونمندی ها و دانش شهری منجر به تولید فضای دیگری 
شود، همچنان که در سال های کنونی، عدم مناسب سازی 
برای دسترسی گروه های  تهران  فضاهای شهری در شهر 
خاص سبب شده تا با جنبش هایی احقاق حقوق این افراد 

در فضاهای شهری شهر تهران دنبال شود. 
قانونمندی هایی  گرچه  نبوده  ایستا  موضوعی  شهر  قدرت 
به مانند سخت هسته در آن وجود دارد که در فرآیندی 
بلندمدت دچار تغییر و تحول می شوند. اما الیه های رویین 
خود با تغییر و تحوالت سریع مواجه است و در فرآیندی 
و  می کند  تحمیل  عمومی  فضاهای  در  را  قدرتش  دائمی 
راه حل جستجو  برایش  که  وادار می کند  را  دیگر  عناصر 
کنند و نیازهایش را مرتفع کنند. قدرت شهر نوعی مقاومت 
به حساب می آید، مقاومتی در برابر تغییرات خاص که در 
چارچوب دانشی و اقتدار آن قابل همنشینی نیست قدرت 
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انرژی  و  آبی  منابع  که  می کند  وادار  را  برنامه ریزان  شهر 
نیازهای دانشی و اجرایی مربوط  ببینند و  برایش تدارک 
به پسماند را مرتفع کنند و آن ها را وادار می کند در مسیر 
دانش  شهر  قدرت  دارد.  نیاز  او  که  کنند  حرکت  دانشی 
قدرت خودش  حفظ  و  استمرار  و  بقا  در  را  نیازش  مورد 

تعبیه می کند.

9. جمع بندی و نتیجه گیری
در یک جمع بندی می توان مسیر تولید مفهوم قدرت شهر 
را طی کرد. ابتدا اجتماع افراد در قلمرویی فضایی و ایجاد 
خویشاوندی  روابط  جای  به  تخصص  بر  مبتنی  مناسبات 
هسته شکل گیری یک شهر و هسته شکل گیری قدرت شهر 
می شود. طبیعی است در این مرحله قدرت شهر در مرحله 
طفولیت خود به سر می برد. شهروندان ساکن این شهر به 
اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  روابط  مجموعه  زمان  مرور 
فضایی مختلف  میان خود در سطوح  کالبدی  و  فرهنگی 
از مقیاس محله تا شهر برقرار می کنند که منجر به ایجاد 
متناسب  دانش  و  شهر  مقیاس  در  کالنی  قانونمندی های 
شهرها  سایر  از  را  شهر  این  ویژگی ها،  این  می شود  خود 
را می دهد.  ویژگی های خاص خود  به آن  و  متمایز کرده 
هویت خاص شکل گرفته شهروندان و فضاهای شهری با 
گذشت زمان، برهم کنش قدرت در سطوح خرده فضاها، 
اثرگذاری بهره وران قدرت شهری و به طور کلی قدرت در 
شهر از یک سو و قدرت شهر از سوی دیگرسبب توسعه 
و یا انحطاط در زمینه های مختلف شهری می شود. در هر 
صورت با گذشت زمان و طی شدن دهه ها و سده ها از زمان 
زایش یک شهر، مجموعه ای از قانونمندی های نهادینه شده 
سخت(  )هسته  یکپارچه  کل  صورت  به  شهر  مقیاس  در 
با عنوان »قدرت شهر« شکل می گیرد که تغییر آن ها به 
شدت سخت و زمان بر بوده، اما در الیه های بیرونی خود 
قدرت  ذهنی  نمود  است.  برخوردار  بیش تری  انعطاف  از 
مجریان  و  مسئوالن  مدیران،  ذهنی  انگاره های  بر  شهری 
می توانند  افراد  این  که  هرچند  متجلی شده  امور شهری 
به قدرت شهر توجه نکرده و در مدارهای فکری دیگری 
حرکت کنند اما در نهایت در عمل با مقاومت قدرت شهر 
خود  برنامه های  اجرای  زمان  در  یا  و  خود  تصمیمات  در 
بستر  در  آن  عینی  و  بیرونی  نمود  و  شد  خواهند  مواجه 
مقیاس  در  فضایی شهر  تولید سازمان  و  فضاهای شهری 

کالن شهر و انتظام بخشی به رفتار کنشگران شهری در 
مقیاس فضاهای شهری است. 

قدرت شهر مشابه مفاهیم مرتبط با قدرت شهری است اما، 
از آن ها متمایز است. قدرت شهر منحصر به افراد، گروه ها 
و یا صنایع خاص نیست و هم چنین منحصر به مجموعه 
روابط قدرت در درون شهر نیست بلکه موجودیتی ورای 
و  ذهنی  تشخص  خود  که  آن هاست  از  ترکیبی  و  آن ها 
فضایی دارد. در واقع قدرت شهر بستری فضایی- دانشی 
است که بر مبنای کنش ارتباطی شکل گرفته و قادر است 
معادالت قدرت در شهر را تحت تأثیر قرار دهد. غیبت این 
برنامه سازان  اندیشه  برنامه های شهری و  عامل در ترسیم 
و سیاست گذاران منجر به اتخاذ تصمیم هایی می شود که 
در عمل با موانع زیادی روبه رو می شود موانعی که قدرت 
آن را دارند که برنامه های تدوین شده را با انفصال یا حتی 
شکست روبه رو کنند. دانش تولید شده توسط قدرت شهر 
فرصت این را می دهد که توسعه عرضی و کیفی شهر در 
مسیر تعامل قدرت های درونی به نمود شهر در بیاد. به 
بیان دیگر، همه عوامل صاحب قدرت در شهر در تعامل با 
هم در نهایت موجودی را صاحب قدرت می کنند که شهر 
نامیده می شود و این شهر خودش سنتز تمامی قدرت های 
عدم  و  است  تعامل  در  آن ها  با  پس  است  خودش  درون 
تعامل منجر به تضعیف آن می شود این نوع نگرش امکان 
دیده شدن قدرت شهر را بیش تر می کند. در پرتو تبیین 
اما  می شود  قدرت  حاصل  خود  فضا  شهر،  قدرت  مفهوم 
بعد خودش عنصر قدرت می شود. لذا، نوعی رابطه متقابل 
این دو است که حاصل دانشی شکل یافته برمبنای  میان 
نیاز فردی، جمعی و نهادی است. به عبارتی اگرچه قدرت 
نقاط،  )انضباط  است  فضا  به  بخشی  انضباط  شهر،  اصلی 
محورها و پهنه های شهری در قالب سازمان فضایی شهر( 
شهر  برای  قدرت  تولید  باز  برای  بستری  جملگی  اما، 
روابط  تعین  فضا  که  آنجا  از  واقع،  در  محسوب می شوند. 
و  است  نیز  قدرت  و  مدیریت  بازنمایی  خواسته هاست  و 
بر  که  می شود  مبدل  قدرت  عنصر  به  خودش  نتیجه  در 
گفتمآن ها و روابط تأثیرگذار است. در این جریان، گفتمان 
شکل گیری  موجبات  که  است  دیالکیتکی  شده  حاصل 
می تواند  گفتمان  این  می شود.  قدرتمند  و  تازه  موجودی 
رفتارها را تغییر داده، دانش را در مسیر اهدافش مدیریت 
کرده و صاحبان قدرت اولیه را در چالش های تازه وارد کند 

که این همان مفهوم جدید »قدرت شهر« است.
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