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 New Urban Spaces: Urban Theory and the Scale"کتاب  فارسی برگردان کتاب پیش رو

Question" مدرسه عالی طراحی برنر، استاد نیل نوشته (Graduate School of Design )دانشگاه هاروارد 

 Urban) لابراتوتر نظریه شهریبا همکاری  آکسفورد انتشارات توسط شده نشر هایکتاب مجموعه از و

Theory Labهایای فراتر از گونهرهیافتی نوین در خوانش اَمرِ شهری به مثابه پدیده ارایه به که ( است 

 است دانجغرافی و شناسجامعه شهری انتقادی، پرداز نظریه یک برنر نیل. پردازدمی سکونتگاهی مرزدار و رایج

 راحیهای طانتظام انسانی، علوم اجتماعی، علوم در اوربانیزاسیون و شهرها مورد در پژوهش هایجنبه تمام به که

 شهری لمسائ شناختیروش و مفهومی نظری، ابعاد بر برنر تدریس و تألیف .است مندمحیطی علاقه مطالعات و

 با طهراب در رهیافتی متفاوت از اوربانیزاسیون های بازاندیشی پیرامونبر چالش متمرکز بوده، وی همچنین

 شهری نظریه درباره علمی هایبحث در نیل برنردر واقع  .تاکید دارد حاضر زمانه مبارزات و تضادها ها،بحران

نئولیبرال  قیاس،م تغییر سیاسی اقتصاد دولتی، فضای شهری، بازسازی داری، سرمایه اوربانیزاسیون نقد انتقادی،

 به دهرگست طوربه برنر نوشتارهای .است داشته موثری هایکوشش ایسیاره اوربانیزاسیون و متنوع شدن

 چینی، هایزبان به که ایمقاله هایمجموعه یا کامل هایکتاب جمله از است، شده ترجمه دیگر هایزبان

 .اندشده منتشر ... و اسپانیایی پرتغالی، ژاپنی،

رجمه شود، اما روند ت حفظ اصلی متن به وفاداری حداکثر تا گردید همواره سعی کتاب حاضر فارسی برگردان در

یل ندر وهله نخست، با توجه به اِشرافِ  اند.هایی مواجه شد که از نظر مترجم گریزناپذیر بودهبا چالشبه تدریج 

به فلسفه )دانش آموخته کارشناسی فلسفه از دانشگاه یِل(، جغرافیا )دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا  برنر

 کترای علوم سیاسی از دانشگ شیکاگو( واز دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا( و علوم سیاسی )دانش آموخته د

ها به صورت انگلیسی با آوانگاری های شهری )استاد نظریه شهری دانشگاه هاروارد( به ناچار برخی واژهنظریه

ها تقلیل گردد تا بستر گفتمانی واژهسازی موجب میاند. زیرا هر نوع معادلسازی( به کار رفتهفارسی)بدون معادل

ن های آلمانی و فرانسوی تسلط دارد و گاهی در متگر این بوده که نویسنده اصلی کتاب بر زبانیابند. چالش دی

ها تا حد امکان به زبان فارسی ترجمه ها بهره برده است. به همین ترتیب سعی شده این نوع عبارتکتاب از آن

 پیشگفتار
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تار نوش صد وجود دارد. در واقعشوند؛ با این حال امکان کاستی در انتقال مفهوم از فرهنگ مبدا به فرهنگ مق

متن اصلی کتاب با مفاهیم فلسفی، اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی آمیخته شده که به واسطه خلاقیت نویسنده 

گاهی واژگان جدیدی در زبان انگلیسی ابداع شده که بدون شک فهم کامل آن فراتر از گستره دانش صرف در 

نسخه اصلی کتاب سرشار از پاورقی و توضیح بوده که  همچنین  .بوده است برنامه ریزی/طراحی شهریحوزه 

های های آن افزوده است. البته در راستای نگهداشت محتوای اصلی کتاب، پاورقیمتن ترجمه بر حجم پاورقی

 آن ترجمه نشدند و به صورت انگلیسی به همراه متن قرار دارند.

های ن کتاب حاضر اعتراف کنم که این چالش علاوه بر کاستیهای احتمالی متدانم بر ابهامجا لازم میدر این

 همواره وشتهنان دیکته اینجانب، باور های نهفته در متن اصلی نیز بوده است. بهدانشی مترجم، متاثر از دشواری

. شد اهدخو نمایان هایشکاستی بندد، نقش کاغذی بر و شود نوشته که زمانی. باشدمی غلط گونه هر از عاری

 و انتقاد ونهگ هر نمایممی تلاش و گرفته دوش بر حاضر کتاب در را کیفی و کمی کاستی هر مسئولیت واقع، در

 .مند شومها بهرهاز آن بعدی هایچاپ در و نگریسته احترام دیده به را پیشنهادی

 كنید  زوناف را هیمه اين نهم،مي آتش بر دل دوستان          من چشم به دودي دوستان، براي نوري

 «هوشنگ ابتهاج»  

گزاری تشکر و سپاس رساندند، یاری مترجم را نحوی به کتاب این ترجمه در که افرادی از است شایسته اینجا در

اند و شکی نیست که بدون پشتیبانی سال با مترجم در تعامل بوده 1که به مدت  نیل برنرنمایم. نخست، جناب 

، دانشجوی دکترای طراحی شهری مژده مهدویفکری ایشان کار ترجمه امکان پذیر نبود. سرکار خانم 

ربخش ثبرنر به مترجم معرفی شد و راهنمایی ایشان نیز در پروژه ترجمه کتاب ا نیلدانشگاه هاروارد که به واسطه 

 ، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی که در کاربرداحمد علی اکبر مسکریبوده است. همچنین آقای دکتر 

ولت د غلامحسینآقای  آذرخش انتشارات مدیر واژگان فلسفی/سیاسی اینجانب را یاری نمودند. در نهایت از

 .مو قدردانی را دار نهایت تشکر ساختند، ممکن را اثر این چاپ که آبادی

 امیر فتحی فرزانه                                                                                       

 آموخته دکترای شهرسازیدانش

 دانشگاه شهید بهشتی     

 1041 تابستان          

 تهران                
amir.fathi.farzaneh@gmail.com                                                         
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 مقیاس مسئلهشهری به عنوان یک  مسئلهسرآغاز:    

پژوهش خود را از میانِ یک سری تضادهای جغرافیایی  مورد قرن بیستم، حوزه مطالعات شهری موضوعدر بیشتر 

درباره چگونگی بهترین تعریف پیرامون  هابحثکه  یطیراشتعریف کرده است. حتی در  1یا ضمنی 1صریح

به ظاهر  در تقابل با دو بخشتقریباً به طور عام  عرصه، این گرفتندزیست شهری شدت  2بودگیخاص

د. به محض این که ادارک پژوهشگران از چگونگی گردیمشخص  -0حومه شهری و روستایی -غیرشهری

غییر ها نیز برای هر اصطلاحی تگردید، برچسببهینه می هاآنبندی ای و ماهیت مفصلعناصر پایه پردازیمفهوم

 شناسانه متمایز، بیشتر مطالعاتمعرفتشناسانه و های سیاسی، روشکردند. با این وجود، در سراسر سنتمی

یک گونه خاص از قلمرو را بازنمایی  1ها(سیتیشهر)اساسی استوار بوده که  فرضپیششهری قرن بیستم بر این 

تواند در تقابل با بقیه تعریف شوند، قلمروهای پیکربندی شده متفاوتی که فراتر یا خارج از مرزهای کنند که میمی

 آن هستند.

های متمرکز ارنس برگس در به طور جدی و معروف در نمودار کلاسیک حلقه )اوربان(اَمرِ شهریاز گاه این دید

مورد نظر)در واقع یک نمونه برای شیکاگوی اوایل قرن بیستم است( به  سیتی، در آن 0متبلور شد 1111سال 

و  1دسی به طرف حومهعنوان یک سری از قلمروهای ترسیم شده منظم تعریف گردید که از یک مرکزیت هن

                                                           
1 Explicit  
2 Implied  
3 Specificity  
4 nonurban zones— the suburban and the rural 
5 Cities  
6 Crystallized  
7 Suburbia  

 فصل اول
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درنگ مورد بی ش،تقریبا بعد از انتشارمدل برگس  1اند.گسترش یافته 1در نهایت گستره خالی از پیرامون شهر

ری از زیست ترسیدن به الگویابی فضایی درونی دقیق در راستاینقد و اصلاح قرار گرفت. برخی از پژوهشگرها 

ی ریزپایه 2نمودار پرداختند؛ برخی دیگر نظریه بوم شناسی انسانیمنحنی به ترسیم دوباره خطوط  )سیتی(شهر

اه ها، دیدگهای متنوع  این پژوهششده بر اساس آن را مورد پرسش قرار دادند. با این حال، حتی در میان سویه

یر از تقریباً فراگیک چارچوب پنهان اما  - بود 1نوعی ناخودآگاهی فراجغرافیایی 0مظهرِ  ،برگس از فضای شهری

در  .0بود ریزی کردهکه بسیاری از مطالعات شهری قرن بیستم را پی -فضایی زمانبه سا های مربوطفرضپیش

 9در مرکزیت، به عنوان یک گستره قلمرویی مرزدار )سیتی(مختلف، شهر 1فکری -سیاسی هایمیان دیگر سنت

تا  .شودمیفهم  ،شده در تقابل با آنهای فرض آن از تضادش با دیگر گستره بودگیخاصکه  1پنداشته شده

رفته گهای مطالعات شهری به کار برای همه حوزه شناسیمعرفتحاضر به عنوان بستر  فرضپیشهمین اواخر، 

[ نه تنها در سنت ارجمند مکتب شیکاگو که برگس به ایجاد آن اهتمام ورزید ]رایج بود[، فرضپیش]این  ؛شد

جوی به صراحت در جست تر مانند مارکسیسم ]به کار رفت[ کهپهای علمی تندتر و انتقادی بلکه درون سنت

 14عبور از این سنت بود.

ه عنوان مدرن ب داریسرمایهشد.  همترازشهری  مسئلهاز  افقی)کارتوگرافی( نگارینقشه یک  بادر نتیجه، این 

ای متفاوت از فضاهای سکونتگاهی)شهری، هکه در آن گونه شدتصور  11یک دورنمای قلمرویی گسترش یافته

، تا یک گرفتندکنار هم قرار  10مرزبندیو  12، مجزایی11بیشتر و کمتر انسجامهای شدت باحومه ای و روستایی( 

                                                           
1 Countryside  
2 Robert Park and Ernest Burgess, eds., The City (Chicago: University of Chicago Press, 1967 

[1925]). 
3 the theory of human ecology 
4 Epitomized  
5 the metageographical unconscious 
6 Underpinned  
7 politico- intellectual traditions 
8 a bounded territorial area 
9 Conceived  
10 Neil Brenner and Christian Schmid, “Towards a New Epistemology of the Urban?,” CITY 19, no. 

2– 3 (2015): 151– 82; Neil Brenner and Christian Schmid, “The ‘Urban Age’ in Question,” 

International Journal of Urban and Regional Research 38, no. 3 (2013): 731– 55; Neil Brenner, 

“Urban Revolution?,” in Critique of Urbanization: Selected Essays (Basel: Bauwelt Fundamente/ 

Birkhäuser Verlag, 2016), 192– 211; and Neil Brenner, ed., Implosions/ Explosions: Towards a 

Study of Planetary Urbanization (Berlin: Jovis, 2014). 
11 an extended territorial landscape 
12 Coherence   
13 Discretenesss  
14 Boundedness  
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به معنای خاص قلمرویی درک  توانمیرا  کشید. این نقشهنایجاد کن 1ایناحیهاز تمایز  1ایپوشش چند تکه

های تشکیل دهنده آن به صورت ، مولفه0سیاسی سیستم بین ایالتی مدرن وستفالی 2های قضاییکرد، مانند حوزه

ای و روستایی آن علائم جداسازی فضاهای شهری، حومه 1شد.فرض می 0و فراگیر 1مرزدار، پیوسته، نامتداخل

 به توجه با هشد تعریفگسسته) به طورکردند ولی خود فضاها شدند که به طور تاریخی تغییر میگونه درک می

 لیتک دربرگیرنده(، انحصاری)اندشده جدا یکدیگر از جغرافیایی نظر از(، متمایز )هاآن داخلی خاص هایویژگی

 . شدندفرض می( بشر سکونت 9فرابافتاری هایویژگی با مطابق)شمول جهانمنطقه( و  یک

تکامل رسید، چندین کاوش نظری در طول نیمه دوم قرن بیستم، هنگامی که حوزه مطالعات شهری به بلوغ و 

 مکانو بنابراین ا نمودندبه برهم زدن ناخودآگاهی فراجغرافیایی رایج در مطالعات شهری اقدام  ،نهفته

های آن پیشنهاد گردید. یکی از مهمترین حوزه، تاکید پژوهشی و روشاین های جایگزین از پردازیمفهوم

ای یکپارچه به طور گسترده 1114پیشگام بود اما تا اوایل  1124 راهبردها در راستای این هدف، که از ابتدای

شود.  مشخص مقیاس)اوربان( نه به عنوان یک قلمرو بلکه به عنوان یک  اَمرِ شهرینشده بود، موجب گردید تا 

اطق با دیگر)حومه، روستا( من هادر رهیافت جایگزین مورد نظر، فضای شهری به واسطه تضاد افقی شهر)سیتی(

های بندیهای شهری با پیکرهاز مقیاس عمودیشد، بلکه در عوض از طریق موقعیت یابی سکونتگاهی طرح نمی

شد. علاوه بر مقیاس شهری، چنین پویا و در حال تحول طرح می 1جغرافیایی-یزمانچند سطحی سا

                                                           
1 a patchwork quilt 
2 areal differentiation  
3 Jurisdictions  

4 Westphalian- الملل است که، بر پایه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور دیگر، هر دولت ملی بر ]این اصل در حقوق بین
 است.[الملل برابر قلمرو و امور داخلیش دارای حاکمیت است، و این که هر دولت در حقوق بین

5 Nonoverlapping  
6 Encompassing  
7 The classical theorization of this Westphalian conception of territory is John Gerard Ruggie, 

“Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations,” International 

Organization 47, no. 1 (1993): 139– 74. See also, foundationally, John Agnew and Stuart Corbridge, 

Mastering Space: Hegemony, Territory, and International Political Economy (New York: 

Routledge, 1995). For further elaborations on the rich, polyvalent, and contested concept of territory 

in modern social, political, and spatial theory, see Stuart Elden, “Land, Terrain, Territory,” Progress 

in Human Geography 34, no. 6 (2010): 799– 817; Stuart Elden, “Missing the Point: Globalisation, 

Deterritorialisation and the Space of the World,” Transactions of the Institute of British Geographers 

30 (2005): 8– 19; Neil Brenner and Stuart Elden, “Henri Lefebvre on State, Space, Territory,” 

International Political Sociology 3, no. 4 (2009): 353– 77; and Christian Schmid, “The Urbanization 

of the Territory: On the Research Approach of ETH Studio Basel,” in Territory: On the Development 

of Landscape and City, ed. ETH Studio Basel (Zurich: Park Books, 2016), 22– 48. 
8 Transcontextual  
9 multitiered organizational- geographical configurations 
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دربر را  - 1یجهانیا  1گستر جهانای، ملی و منطقه – هایی به طور کلی حداقل سه مقیاس مهم دیگرپیکربندی

ای نیز و قاره 0، فراملیشهرکلان، واحد همسایگی، محله، 2های دیگری مانند بدن. گاهی مقیاسگرفتندمی

 شدند.ملاحظه می

 پردازیمفهوم -شهر)سیتی( 0ظرف – 1تر به عنوان یک واحد مساحتی مرزدار)اوربان( کماَمرِ شهریدر هر مورد، 

تر و گسترده 1در یک کلیت 9شده( مستقرجاری) 1فضاییاجتماعی رابطهشده است، ]بلکه بیشتر[ به عنوان یک 

تحول ]در نظر گرفته شده است[. این به واسطه مشخص کردن یک سطح قلمرویی حال به طور پویا در 

تر و چند در یک چارچوب گسترده 11فضاییاجتماعی مندیموقعیتشود، بلکه از طریق تبلور یک نمی 14ساختهبر

هم ساختن پارامترها، )اوربان( برای فرااَمرِ شهریشود[. به این ترتیب، ساخته میبرمقیاسی از روابط ]

ه ک شدمیدرک گردید، با وجود این که تصور  فضاییاجتماعیمعین  10عملیاتو  12هاکاربست، 11هامنحنی)تراز(

، اما گاهی به طور قابل توجهی در چارچوب بزرگتری از روابط 11یابندتحول)تکامل( می پیوستهبه طور  هااین

اقتصادی، نهادی، سیاسی، فرهنگی و  – مسئله. روابط مورد نظر در 11شوندشبکه بندی می 10بین مقیاسی

تا  دهدمید را به هم پیون هاآن 19اند، در حالی که به طور موقتهای زیادی را فراگرفتهمقیاس –اکولوژیکی 

 14ی پایا شدهزمانکه از لحاظ تاریخی مشخص شده و از لحاظ  11ی چند مقیاسی را شکل دهندهاپیکربندی

مربوط به  11یابیی، در ساختچشمگیر، گاهی به طور 11نوپدیدی مقیاس محور هاکاوشهستند. مطمئناً این 

برای  ایپایهیک تمایل  هاآن. با این وجود، گردندمیاز هم متفاوت  12تعریف خاص خود از پدیده شهری

                                                           
1 Worldwide  
2 Global  
3 the body 
4 the supranational 
5 a bounded areal unit 
6 the container 
7 a sociospatial relation 
8 Embedded  
9 Whole  
10 Constituted  
11 the crystallization of a sociospatial positionality 
12 Contours  
13 Practices  
14 Operations  
15 To evolve fluidly 
16 Interscalar  
17 Enmeshed  
18 Provisionally  
19 to forge 
20 stabilized 
21 emergent scalar explorations 
22 Framings  
23 the urban phenomenon 
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به عنوان  لکهباوربان را  به اشتراک گذاشتند که به عنوان یک واحد یا گونه سکونتگاهی فضا نبود،  پردازیمفهوم

رابطه و  شدگیحکبود که به واسطه  فضاییاجتماعیی هاکاربستاز  1یک میدان نیروی پرتحرک)قوی(

الگو یافته و  اییفضاجتماعیی متقابل هاوابستگیاز  ترگستردهو  بین مقیاسیچارچوبی  مندی متغییر درموقعیت

 تنظیم شده، تعریف گردیده است. 

معرفت شناختی  -ی متنوع سیاسیهادیدگاهبه مسائل شهری از  1پذیرمقیاستجارب نخستین ]که[ با رهیافتی 

و  ریزیبرنامه، 0ه قرن و جغرافیای شهری پساجنگمیان 2ند، به طور ضمنی با چندین سنت مغایرشدمیبیان 

 0ی سکونتگاه شهری رابرت دیکنسونهاسیستم، مطالعات 1مرکزی والتر کریستالر مکان، از نظریه ایمنطقهعلوم 

و سلسله مراتب شهری  هاسیستمتا مطالعات گسترده مرزها،  9به تشکیل زنجیره شهری 1و رهیافت جان گاتمن

با  هارهیافتاین  11همراه بودند. 11و آلن پرد 14، جان فریدمن1تولید شده توسط پژوهشگرانی مانند برایان بری

ه ی کوتهادرکسی و تاکید پژوهشی، یک تمایل در فراتر رفتن از شناروش، 12در ساختار مفهومی هاتفاوتهمه 

ی هاپیکربندی)اوربان( را به اشتراک گذاشتند، و بنابراین مرِ شهریاَای یا محلی از ، ناحیه10بینانه  قلمرویی

حال، حتی  . با اینکنندمیرا کاوش  اوربانیزاسیون ی هاپویاییتولید شده از میان  ترگسترده فضاییاجتماعی

ی هاکاوش اینپرداختند، تصورات فضایی  11مقیاسی مسئلهصورت یی که به کاوش آزمایشی ملاحظات یک هاآن

 10یگاهرهگبرای مثال،  – اوربانیزاسیون های فرایندعاد دیگری از عمدتاً بر اب ،پساجنگی مغایر ایگستردهبه طور 

                                                           
1 a vibrant force field 
2 a scalar approach 
3 heterodox traditions 
4 postwar urban geography 
5 Walter Christaller 
6 Robert Dickinson 
7 Jean Gottmann 
8 megalopolis formation 
9 Brian Berry  
10 John Friedmann 
11 Allan Pred 
12 See, for example, Walter Christaller, Central Places in Southern Germany, trans. Carlisle W. 

Baskin (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1966 [1933]); Robert E. Dickinson, City and Region: 

A Geographical Interpretation (London: Routledge and Kegan Paul, 1964); Jean Gottmann, 

Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States (Cambridge, MA: MIT 

Press, 1961); Brian Berry and Frank E. Horton, eds., Geographic Perspectives on Urban 

Systems(Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970); John Friedmann and Clyde Weaver, Territory 

and Function: The Evolution of Regional Planning (Berkeley: University of California Press, 1979); 

and Allan Pred, City- Systems in Advanced Economies (London: Hutchinson, 1977). 
13 conceptual grammar 
14 territorialist 
15 a scalar problematique 
16 nodality 
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بود که با تدوین  1194 دهه. تنها در اندبودهمتمرکز یا تمایز کارکردی قلمروها،  2و شبکه 1، اتصال1و تجمعی

، 0در حوزه اقتصاد ژئوپلیتیک تاریخی ماتریالیستی( 1جدید )نیل اسمیت "0واژگان مقیاس جغرافیایی"یک 

نظریه شهری اقدام  در "1چرخش مقیاسی"به تدوین عناصر  بازاندیشانهو  مندنظامپژوهشگران به طور مستقیم، 

 9کردند.

 آن فکری یهانابنی اما بود،مطرح  انسانی جغرافیای در کلیدی مفهوم به عنوان یک دیرباز از مقیاس البته که

 از "شدنیجهان" به مربوط مباحث و یجهان داریسرمایه بازسازی برآمده از هاینگرانی با همراه 1194 دهه در

 و شهری چه ،هامقیاس همه ، "14جدید مقیاس سیاسی اقتصاد" پیرامون نوپدید ادبیات این در 1.نو ابداع گردید

                                                           
1 agglomeration 
2 connectivity 
3 networking 
4 lexicon of geographical scale 
5 Neil Smith 
6 historicalmaterialist geopolitical economy 
7 scalar turn 
8 Neil Smith had begun to elaborate the elements of this scalar turn in his classic volume, Uneven 

Development Nature, Capital and the Production of Space (New York: Blackwell, 1984). He 

subsequently elaborated some of its key elements in a series of essays and articles, including Neil 

Smith, “Homeless/ Global: Scaling Places,” in Mapping the Futures, ed. Jon Bird, Barry Curtis, Tim 

Putnam, and Lisa Tickner (New York: Routledge, 1993), 87– 119; Neil Smith, “Geography, 

Difference and the Politics of Scale,” in Postmodernism and the Social Sciences, ed. Joe Doherty, 

Elspeth Graham, and Mo Malek (New York: St. Martin’s Press, 1992), 57– 79; Neil Smith, 

“Remaking Scale: Competition and Cooperation in Prenational and Postnational Europe,” in 

Competitive European Peripheries, ed. Heikki Eskelinen and Folke Snickars (Berlin: Springer 

Verlag, 1995), 59– 74; and Neil Smith and Dennis Ward, “The Restructuring of Geographical Scale: 

Coalescence and Fragmentation of the Northern Core Region,” Economic Geography 63, no. 2 

(1987): 160– 82. Another early engagement with scale questions in historicalgeographical 

materialist social theory was by Peter J. Taylor, especially in his book, Political Geography: World- 

Economy, Nation- State and Locality (New York: Longman, 1985). See also Peter J. Taylor, “A 

Materialist Framework for Political Geography,” Transactions of the Institute of British 

Geographers 7 (1982): 15– 34; and Peter J. Taylor, “Geographical Scales within the World- 

Economy Approach,” Review 5, no. 1 (1981): 3– 11. 
9 See, for example, Erik Swyngedouw, “The Mammon Quest: ‘Glocalisation,’ Interspatial 

Competition, and the Monetary Order: The Construction of New Scales,” in Cities and Regions in 

the New Europe, ed. Mick Dunford and Grigoris Kafkalas (London: Belhaven Press, 1992), 39– 68; 

Erik Swyngedouw, “The Heart of the Place: The Resurrection of Locality in an Age of Hyperspace,” 

Geografiska Annaler B 71 (1989): 31– 42; Erik Swyngedouw, “Neither Global nor Local: 

‘Glocalization’ and the Politics of Scale,” in Spaces of Globalization, ed. Kevin Cox (New York: 

Guilford Press, 1997), 137– 66; Alain Lipietz, “The Local and the Global: Regional Individuality or 

Interregionalism?,” Transactions of the Institute of British Geographers 18, no. 1 (1993): 8– 18; and 

Jamie Peck and Adam Tickell, “Searching for a New Institutional Fix: The After- Fordist Crisis and 

the Global- Local Disorder,” in Post- Fordism: A Reader, ed. Ash Amin (Cambridge, MA: 

Blackwell, 1994), 280– 315. 
10 New political economy of scale 
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 تاریخی لحاظ از نتیجه در و 2آمیز مناقشهسیاسی به طور  ،1از نظر اجتماعی شده تولید معنای به ،1فراشهری چه

 0یاستغییر مقو  یابیمقیاسهای فرایند، اکنون روشن است که چنین علاوه بر این 1.ندشدمیدرک  0پذیرانعطاف

، 1، بازسازی دولتی9اقتصادی -شامل یکپارچگی جغرافیایی 1اقتصادی -بازسازی سیاسی ترگستردههای فرایندبا 

. به این معنا که هر سلسله مراتب اندشدهدر هم تندیده  ایمنطقهو تولید الگوهای جدید از توسعه شهری و 

یک جغرافیای  -کنار آن  12شده فرضی تثبیت به طور  11یا ردیف 11و در واقع هر واحد، سطح، لایه - 14مقیاسی

 10یسیاس -ی اجتماعیهاکشمکش دولتی و( به واسطه روابط قدرت، راهبردهای تنظیمی 1تاریخی غنی دارد که )

 چنین 19زگشایی. رمشودمی 11تغییر پذیر 10سیاسی -اجتماعی ( به طور بالقوه از طریق رقابت1و ) 11میانجی شده

 حوزه و انتقادی یهاپژوهش برای اساسی کار یک رو این از 14کشمکش و قدرت 11ناپذیرمقیاس هایجغرافیا

، قلمرو و فضا، واژگان جدید مکان 11در پسِ آن، در کنار مفاهیم دوباره نیرو یافته .بود انتقادی شهری مطالعات

یک ابزار مفهومی جدید قدرتمند ارائه داده که به کمک آن  11شهریحوزه مقیاس جغرافیایی به پژوهشگران  از

 ایطهرابهم از نظر تاریخی و هم در شرایط معاصر، در اصطلاحات را  اوربانیزاسیون، جغرافیاهای متغییر توانمی

 ، بررسی نمود. 12دقیق

                                                           
1 Supraurban  
2 socially produced 
3 politically contested 
4 Historically malleable 
5 For a useful overview of this literature and associated debates, see Roger Keil and Rianne Mahon, 

eds., Leviathan Undone? The New Political Economy of Scale (Vancouver: University of British 

Columbia Press, 2010). 
6 Rescaling  
7 political- economic restructuring 
8 geoeconomic integration 
9 remaking of statehood 
10 scalar hierarchy 
11 Stratum  
12 Tier  
13 Putatively fixed 
14 sociopolitical struggles 
15 Mediated  
16 Sociopolitical contestation 
17 Mutable  
18 Deciphering 
19 volatile scalar geographies 
20 struggle 
21 reinvigorated 
22 urbanists 
23 rigorously relational terms 
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معروف  1یجهانامروز به عنوان نظریه شهر  چهآنبا توسعه  ،مقیاس اقتصاد سیاسی جدیدِ به 1رشد سریع علاقه

 از 1]همراه بود[. 0ی شدهنجها اوربانیزاسیونی انتقادی به هارهیافتو به طور کلی با تدوین  2است، همراه گردید

 شدنیانجهی در حال شهرها مطالعات در شهری فضای بازسازی و اقتصادی ساختار تغییر بین ارتباطات که آنجا

پژوهش  و روش نظریه، اصلی یهاجنبه برای از بررسی، حوزه این در مقیاس مسائل ،آمدبه حساب می مهم بسیار

شکل  1ی/ محلیجهانی به اصطلاح پیوند هابررسی در قالبابتدا،  این .اندبوده با اهمیت 0)مشخص(انضمامی

فضاهای  9ی متغییر درجهاشیوهو بررسی بهتر  سازیمفهومکه در آن پژوهشگران در مورد چگونگی  گرفت

 یمتمایزتر یهارهیافت آن، از پس. کردندمیو نیروی کار بحث  14ی سرمایه، کالاهاجهان 1شهری در مدارهای

 رایج 11یهافتمانگدر تضاد با  .یافت توسعه مقیاس اَمر سیاسی و یابیبازمقیاس فرایند ،پذیرمقیاس مسائل برای

یک  شدنیجهان فرایندبودند،  مرزبی جهانو ساختن  11کننده پایان جغرافیا بینیپیش]که[  زمانآن 

]که[ از روابط بین مقیاسی در  10طرح کرد را از نو 11و خود به خود 10، بحث برانگیز12ناموزون بندیمفصلباز

و  داریسرمایهیافته ملی از  زمان، تشکیلات سا11های به طور تاریخی ریشه دواندهسازیثباتیبیترکیب با 

ان را قادر ساخت تا پژوهشگر 19سوگیری مفهومیتغییر ]شکل یافته بود[. این  هاآننهادهای تنظیمی مرتبط با 

 در هاآنی متغییر هاموقعیتی کار و جهانی شهری در تقسیمات هاتمسیسشهرها و  11درج شدنچگونگی )باز(

اقتصادهای  و هادولتی هابازسازیاقتصادی، از جمله  -سیاسی یابیبازمقیاسهای فرایندرابطه با طیف وسیعی از 

از این رو  - تغییر مقیاساز  میانجییک عرصه کلیدی و  –ملی را بررسی کنند. مسائلی مانند تنظیم قلمرویی 

از زیست شهری ادغام شده بود. در  14نوپدید پذیرمقیاسبه طور سیستماتیک در مباحث مرتبط با جغرافیاهای 

                                                           
1 The explosion of interest 
2 global city theory 
3 Dovetailed  
4 Globalized urbanization 
5 For a general overview of this literature, see Neil Brenner and Roger Keil, eds., The Global 

Cities Reader (New York: Routledge, 2006). Key contributions to this literature are discussed at 

length in Chapter 4. 
6  concrete research 
7 global/ local nexus 
8 insertion 
9 circuits 
10 commodities 
11 discourses 
12 the end of geography 
13 uneven  
14 contested 
15 ongoing 
16 recast 
17 the destabilization of historically entrenched 
18 conceptual reorientation 
19 (re)inserted 
20 emergent scalar geographies 
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خود به  ر مقیاستغییهای فرایندستیزآفرین به بررسی ملاحظات  سیاستِتقابل با این پیش زمینه، پژوهشگران 

ی اجتماعی هاجنبشی هاپویاییبه طور خاص برای و  فضاییاجتماعی 1خود برای الگوهایی از تحرک)تجهیز(

 . اندپرداختهشهری 

از جمله مطالعات سلسله  –ی اصلی پژوهش شهری هاشاخه، زیر1114بیشتر مفاهیم مقیاسی در دهه  1با بهبود

، قطبش 2سازیاعیانیمراتب شهری، فرم شهری، سیاست شهری، حکمروایی شهری، بازسازی اقتصاد شهری، 

در اصطلاحات مقیاسی بازتاب یافته  -0شهری اکولوژی سیاسیی اجتماعی شهری و هاجنبش، فضاییاجتماعی

 1نشناخته شده و در همین حال، فورا اوربانیزاسیونطرح شدند. اکنون مقیاس به عنوان یک بعد کلیدی از  از نو

وجود داشت.  تغییر مقیاسگوناگون ی هافرمبرای  1و اهداف 0ی از پژوهش درباره شهرها و گستره هاچشمگیر

همچنان پایدار باقی ماند و البته یک  1شهری قلمروی زمانو سا 9شهری سازیمکاننگرانی کلاسیک در مورد 

به همین ترتیب مورد توجه قرار گرفت،  14جهان، درباره اتصال بین شهری در سراسر نوپدیددستور کار پژوهشی 

با این حال،  11بود. ایشبکهدرباره جامعه  11ی تاثیرگذار مانوئل کاستلزهانظریهبا توجه به  هاآنشاید مشهورترین 

فراگیر  12ی تحقیقاتی کاملاً متمایز، به یک موضوع تاکیدهازمینهمقیاس از میان دیگر  مسئله، 1444تا اوایل دهه 

 مسئله کی به ریشه مسئله آیای اصلی پژوهش و نظریه شهری تبدیل شد. هاگرایشمفهومی و روشناسانه در 

 بود؟ 10شده دگرگون مقیاس

 15مسئلهصورت موضوعات مربوط به یک 

ی هامقوله، 10ی مقیاسیهاروایتمرتبط با تجهیز بازتابی  مسئلهصورت این کتاب به کاوش سیستماتیک 

اختصاص یافته  1114انتقادی از اوایل دهه شهری ی هاپژوهشدر حوزه  19پذیر-مقیاسی هاروشو  11مقیاسی

                                                           
1 mobilization 
2 refinement 
3 gentrification 
4 urban political ecology 
5 outpouring 
6 arenas 
7 targets 
8 urban place- making 
9 urban territorial organization 
10 worldwide interurban connectivity 
11  Manuel Castells 
12 Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Cambridge, MA: Blackwell, 1996). 
13 reference point 
14 transformed 
15 Threads of a Problematique 
16 scalar narratives 
17 scalar categories 
18 scale- attuned methods 
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 مسئله یک عنوان به را شهری مسئله توانمی معنایی چه ازگر آن به شرح زیر هستند: ی هدایتهاپرسشاست. 

 چنین برای - شهری مقیاس از ویژه به و - مقیاس از سازیمفهوم کدامین ؟1بازنگری قرار داد مورد مقیاس

 چگونهچیست؟  2بازنگری مقیاسیسانه و نظری چنین شناروش، 1پیامدهای تجربی است؟ ینترمناسب یکاوش

 از و میزان چه تا ؟کندمی دگرگون را 0شهری پژوهش موضوع و موقعیت واحد، از ما درک ی،مقیاس تحلیل یک

 0تجربی یکانوننقطه  و 1یمرکز تحلیلیبرساخته  یک عنوان به د و می بایستتوانمی ")سیتی(شهر" ییهاراه چه

و  به پژوهش پذیر-مقیاسی هارهیافتملاحظات  ؟بماند باقی شهری مسئله از پذیر-مقیاسرهیافت  یک در

 چنین پیامدهایالگوهای معاصر از بازساختاریابی شهری چیست؟  1هاینظریه شهری برای خوانش)تفسیر(

 ام،سرانج چیست؟ خاص هایقلمرو و مناطق ،هامکان در بازساختاریابی هایفرایند بررسی برای ییهارهیافت

 به قیاسم آیا دیگر، عبارت به چیست؟ شهری مسائل به یمقیاس یهارهیافت برای مناسب مفهومی پارامترهای

 دارد؟ ییهامحدودیت 1توصیفی و تفسیری ،9تبینی مقوله عنوان

طالعات های مدر بیشتر مجله قبلاً کتاب این در موجود یهانوشته قبلی یهانسخهعلاوه بر این فصل آغازین، 

 شده ویرایش تمجلا در همچنین، است شده منتشرو اقتصاد ژئوپلیتیکی  فضاییاجتماعیشهری، جغرافیا، نظریه 

 توجهی قابل طوره ب و شده بازنویسی کاملاً 14 و 1 ،1 یهافصل. است یافته اختصاص پژوهشی یهازمینه آن به

 برای و ناختیش سبک وضوح بهبود تحلیلی، دقت بهبود منظور به نیز دیگر یهافصل تمام .است یافته گسترش

 ساسیا طور به ،دهدمیارتباط  هم به را هاآن که پرسشی و سازیمفهوم استدلال، متداول موضوعات پیوند محکم

 خطوط و جدید یهاپژوهش تا شده افزوده گزینشی صورت به نیز شناختی کتاب جدید منابع .است شده اصلاح

 متون 14اصلی محتوایی یهااستدلال تغییر در وسوسه برابر در من حال، این با .دهد نشان را پژوهشگران بحث

 کی صورت به هاآنارائه  یا و اندشده بنا هاآن اساس بر که تجربی تحقیقات روزرسانی به جا، این در موجود

 ایمینهز بودگیخاص، ایستادگی کردم. با این وجود، من به دنبال حفظ تمامیت تحلیلی و 11فراگیر نظری ترکیب

 رایب مداوم یهاتلاش ،خود نیز ]هستم[ اکتشافی ماهیت گرِروشن صریح،ام، در حالی که به طور هر متن بوده

                                                           
1 reframed 
2 empirical consequences 
3 scalar reframing 
4 the unit, site, and object of urban research 
5 central analytical construct 
6 empirical focal point 
7 interpretations 
8 explanatory 
9 descriptive 
10 the main substantive arguments 
11 an encompassing theoretical synthesis 
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 طور هب و نوپدید شهری یهادگرگونی رمزگشایی برای غیره، و پذیرمقیاس مناسب، مفهومی ابزارهای توسعه

 شهری ]به کار گرفتم[. مسئلهاز  1یافته تغییر مداوم یهازمینه کردن مشخص برای عام،

 ایتردهگس طور به که را متفرقه نوشتارهای از ایمجموعه کتاب این ،نخست .است هدف دو بیانگر روندکار این

ریه نظ در مقیاس مسائل مورد در مشترک نظری مسئلهصورت  یک بررسی به که آورده هم گرد ،اندپراکنده

 هب شهری پژوهش فضایی از پارامترهای پردازیمفهومباز  دنبال به حال عین در و اندپرداخته شهری معاصر

وضیح ی اخیر را تهادههتبلور یافته در  اوربانیزاسیون یافته تغییر به سرعت دورنماهای که است ییهاشیوه

 مفهومی، یهاسوگیری ،فکری اصلی هاینگرانی 2مورد توجه قرار دادن من هدف کار، این انجام با. 1دهدمی

 مسئله صورت این مورد در را من یهاکاوش که دستورکارهای پژوهشی است و ختیشناروش یهاالزام

بیانگر  نیروش به که امکرده انتخاب را متونی اساس، این بر .اند و در ادامه نیز راهنمای کار من هستندبرانگیخته

جربه ت یهاحوزه و بررسی خاص یهازمینه با رابطه در موضوعات این قبال در من تکاملی رویکرد اصلی عناصر

را به ویژه در حکمروایی  0تری از بررسی)مشخص(ی انضمامیهاشیوهبیشتر این مطالعات  .است مفهومی علمی

یا نظری  سیشناروشی هابحث. بقیه با اندرفتهو سرزمینی منطقه آتلانتیک شمالی دربرگ ایمنطقهشهری، 

ی، جهانفوردیسم، تنظیم سرزمینی، شهرهای -موازی در مطالعات شهری، در میان دیگر موضوعات، پسا

 همگی. اندشده درگیر ایسیاره اوربانیزاسیونفضا، حق به شهر و اخیراً  اَمر سیاسیی قیاسی، هاروشنئولیرالیسم، 

شکار آ برای ی مربوط به مقیاسهاکارتوگرافی و هاروش مفاهیم، ،هاشناسیمعرفت مندنظام تشریح مستلزم

 .هستند اوربانیزاسیون نوپدید هایفرایند کلیدی یهاجنبه کردن

 یهاسنت با مطابق 0شهری است. پردازینظریهاین کتاب بازتابی از فهم و کاربست من از  1یزماندوم، بنای سا

شهری  مسئله از مباحثی به توجه قصد وقت هیچ ،دهممی قرار آن در را خود کار که اجتماعی نظریه دیالکتیکی

 هاآندر واقع، از آن جایی که  9."1حبس شوند" جامع یا کامل ثابت، تفسیری چارچوب در یک که نداشتم را

 هاآنار ساختن که به دنبال آشک به طور متناقض و پیوسته متغییری تنیده هستند فضاییاجتماعیدر روابط کاملاً 

                                                           
1 relentlessly mutating terrain 
2 illuminate 
3 to put into clear relief 
4 more concrete modes of investigation 
5 the organizational architecture 
6 On the practice, process, and stakes of theorizing in urban studies, see Jennifer Robinson, “New 

Geographies of Theorizing the Urban: Putting Comparison to Work for Global Urban Studies,” in 

The Routledge Handbook on Cities of the Global South, ed. Susan Parnell and Sophie Oldfield 

(London: Routledge, 2014), 57– 70. 
7 lock in 
8 Neil Brenner, Critique of Urbanization: Selected Essays (Basel: Bauwelt Fundamente/ 

Birkhäuser Verlag, 2016). 
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 1ثابت شناسیهستیقطعی از شرایط  "ددستاور"ی دیالکتیکی از مسائل شهری یک هاپردازیمفهوم، اندبوده

 و زئیج تحول، حال در یهاتلاش به طور پویایی بازنمایی کننده هاآن عوض، درند باشند. توانمینیستند و ن

 ان،پردازنظریه که هستند 1داریسرمایه اوربانیزاسیوناز  پایانبی رونده و پیچیدگی پیش رمزگشایی برای یناقص

 جنیفر که طور همان نتیجه، در .دارند قرار آن در اجتناب ناپذیری طور به اجتماعی، پژوهشگران همه مانند

 پردازیمفهوم و رودبه کار  0طور بنیادین قابل تجدید نظر به باید" شهری نظریه ،دهدمی توضیح 2رابینسون

 کاربستی و سیاسی دستاورد یک" )اوربان(اَمرِ شهری آن، کانونی نقطه و موقعیت حداقل به این دلیل که ،"شود

 مسئله و مقیاس در من یهانوشته معنا، این به دقیقاً 1." است شده ساخته سیاسی رقابت ... که به واسطهاست

 ثباتیب" برای جمعی تلاش یک مثابه به کرده، توصیف مناسب رابینسون چهآن از بخشی عنوان به شهری

 چیزی هاآن 0.است "آن مداوم ابداع دوباره و سمت به حرکت در هاگفتگوبنا نهادن  و شهری یهااصطلاح کردن

 به مربوط یهاپرسش از وسیعی طیف بررسی و طرح برای مبنایی - 1اکتشافی نظری گیریجهت یک از بیش

 در مهر کدا سیاسی و تفسیری ختی،شناروش متنوع ملاحظات ردیابی برای و )اوربان(شهریاَمرِ  سازیمفهوم

 اصخ روش با بیشتر ]این روش[ رسدمی نظر به دلیل، همین به .دهندمین ارائه قلمروها و ها متن ،هاموقعیت

 ابکت این باز و روان نسبتاً قالب در امروز تا را آن اصلی نتایج از برخی که 1دارد مطابقت "9تئوری انجام" من

 .کنم ارائه

برای مثال، با توجه به  –تلاقی دارند  14ی نظریه با محوریت مشخصهااستدلالاز  خود چندین فصل در بیان

 وابطر اصلی عدبُ چندین از یکی عنوان به( یابیبازمقیاس/ یابیمقیاسهای فرایندمقیاس ) بودگیخاص

 یهابحران زمان از تغییر مقیاس هایفرایند به بخشیدن شدت مورد در؛ داریسرمایه تحت فضاییاجتماعی

 یا و محلی ختیشناروش یهارهیافت کور نقاط و هامحدودیت؛ در مورد 1114 دهه در جغرافیایی -اقتصادی

 مقیاسی چند یهاروش، مفاهیم و هاشناسیمعرفت پیامدهای مورد در؛ شهری یهاپژوهش برای 11مرکزی -شهر

پژوهشی؛ در مورد نقش کلیدی  زمینه یک عنوان به شهری مطالعات کردن مشخص برای یافته بازتاب

 برهمکنش مورد در؛ فضاهای شهری جدیدو برانگیختن تولید  گریمیانجیراهبردهای فضایی دولتی در 

مورد  در کینزی؛-اپس دولتی فضاهای تولید و 1114 دهه از پس شهری بازساختاریابی الگوهای بین دیالکتیکی

                                                           
1 a definitive “capture” of an ontologically fixed condition 
2 endlessly churning maelstrom of capitalist urbanization 
3 Jennifer Robinson 
4 radically revisable 
5 Robinson, “New Geographies of Theorizing the Urban,” 67. 
6 Ibid. 
7  an exploratory theoretical orientation 
8 doing theory 
9 consonant 
10 certain core theoretical arguments 
11 city- centric 
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از راهبردهای سیاسی برای بازمقیاس دهی  1منجر به بازسازی بحران انجام، حال در و جلو به رو پیوسته حرکت

 وزهح از فراتر یمقیاس مفاهیم حد از بیش ناشی از گسترش ختیشناروش خطرات مورد در وفضای شهری؛  

با این حال، این رشته های کلیدی استدلال در سراسر فصول کتاب، در رابطه با دامنه  .هاآن مناسب کاربرد

 برای پذیر-مقیاسرهیافت یک  - کارگیری بهو  -، به منظور ایجاد هاپژوهشی علمی و تمرکز هاپژوهش

کتاب  های اصلیلبه این ترتیب، استدلا. اندشدهدرهم بافته  ،صرف شدن شهری معاصر، به جای تکرارمسائل 

 هم به اما مجزا نقادانه یهابررسی آمیختن هم در طریق از، بیشتر 1شوند آشکاربه جای این که به طور خطی 

 .شوندمی پدیدار اصلی مسئلهصورت  یک از پیوسته

 شهری مسئلهمقیاس دولتی و تغییر 

ای به نقش راهبردهای فضایی دولت)و در کاوش مرکزیت مسائل مقیاس در نظریه شهری، این کتاب توجه عمده

، مدیریت، برانگیختن و ارتباط دادن با بازسازی فضای گریمیانجیی مقیاسی متغییرشان( در هابندیمفصل

. این تحلیل در تضاد کامل دهدمیاختصاص  بحران گیریشکلی متوالی انباشت سرمایه و هاچرخهشهری در 

معاصری قرار دارد که نقش چند مقیاسی و فراگیر دولت در شکل دهی و ی مسلط مطالعات شهری هاگرایشبا 

چه به خاطر  – 0برندیا از بین می کنندمیرا کم اهمیت  داریسرمایهشهری)اوربان( در  فرایند 2تغییر شکل

یک (، 0)غالباً در ارتباط با یک تمرکز تجربی بر ترتیبات حکمروایی شهری 1سانه یک طرفهشناروش گراییمحلی

ا (، ی"شدنیجهان"ی غیرانتقادی در هاگفتمان)غالباً برگرفته از  "1دولت زوال"استدلال  مسئلهصورت پذیرش 

 انگفتم بیشتردر ایدئولوژی نئولیبرال )که هنوز هم در  9به همان اندازه باور پرسش پذیر به خود تنظیمی بازارها

، چارچوب مفهومی پروش یافته "1دولت انکارانه"ی هارهیافت(. در تقابل با چنین دارد غلبه رایج شهریی جهان

، متقابلاً 14ای مرکبپیچیدههایی به طور شکل یافتهفضای شهری و فضای دولتی را به عنوان  ،در این کتاب

 داریسرمایهدر  فضاییاجتماعیروابط متمایز  -11و به طور مغایر در حال تحول از مقیاس11برساخته همدیگر

                                                           
1 crisis- induced reconstitution 
2 a linear unfolding 
3 reshaping 
4 bracket or background 
5 one- sided methodological localism 
6 municipal governance arrangements 
7 state decline 
8 self- regulating markets 
9 state denialist 
10 intricately entangled 
11 mutually coconstituting 
12 conflictually coevolving formations of scale 
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 1دیوید هاروی و آنری لوفور، فصل  2رادیکال فضاییاجتماعیان پردازنظریهبا تکیه بر  1.1 کندمیمدرن تلقی 

آن را در ارتباط با  ایگسترده، در حالی که به طور دهدمیی انتزاعی و نظری بسط هاقالباین استدلال را در 

نهادی،  1که در آن شبکه 0کندمیازی سال اخیر بسترس 114در طول  داریسرمایهجغرافیاهای تاریخی از توسعه 

 یهافصلد. تقویت شدن ایملاحظهزیرساختی و چند مقیاسی مرتبط با فضای شهری و فضای دولتی به طور قابل 

 ضایف دگرگونی و تولید، هاآندر  ی،دولت فضایی راهبردهای که پردازندمی مختلفی یهاروشکاوش  به بعدی

 1نولیبرال تنظیمی خلاق تخریب چند مقیاسی هایفرایند 0با در پیوستگیرا  گذشته دهه چهار طی در شهری

 9.اندداده شکل

 طور به ،1فضاهای دولتی جدید نام با قبلی کتاب در ویژه به ،پیشین کارهای در من که است موضوعی این

 منداقهعل یدولت بازسازی و شهری بازسازی بین برهم کنش درباره نیز من زمینه، آن در 14.امکرده کاوش گسترده

 این اساس، حکمروایی شهری به عنوان بر .بود دولتی فضای تغییر مقیاس من تحقیق اصلی 11فلسفه اما بودم،

دولت  ی مقیاسی از قدرتهاگزینشیک پنجره تحلیلی تلقی شده است که به واسطه آن تغییرات فضایی و 

رقابت  11مقیاس یافتهتغییر ی دولتی هارژیممن  چهآنکینزی، و در پس آن با توسعه  -دوره فوردیمدرن در 

 بابه شدت ( 0 و 1 ، 0 یهافصل ویژه به) حاضر جلد در موجود متن چندین. گرددمی(، آشکار RCSRsنامیدم)

 همان طوری که از .است شده برعکس دقیقاً جا این در هاآن تحلیلی تمرکز اما هستند، مرتبط تحقیق محور

 اساس، این براست.  )اوربان(فضاهای شهری جدیدعنوانش مشخص است، دغدغه اصلی این کتاب تولید 

 هاآن متنوع تأثیرات به توجه با عمدتاً( من قبلی اثر از "فضاهای دولتی جدید") دولتی تغییر مقیاس هایفرایند

 لاستدلا کتاب این از فصل چندین که طور همان .شوندمی گرفته نظر در داریسرمایه 12شهری بافت روی بر

 ریقط از فعال طور به گذشته دهه چهار طول در فضاهای شهری جدید .است بوده عمیق تأثیرات این ،کنندمی

                                                           
1 treats 
2 The concept of “state denial” is derived from Linda Weiss, The Myth of the Powerless State 

(London: Policy, 1998). 
3 radical sociospatial theorists 
4 contextualizing 
5 mesh 
6 in conjunction with 
7 neoliberal regulatory creative destruction 
8 David Harvey, “Neoliberalism as Creative Destruction,” Annals of the American Academy of 

Political and Social Science 610 (2007): 22– 44; Neil Brenner and Nik Theodore, “Cities and the 

Geographies of ‘Actually Existing Neoliberalism,’” in Spaces of Neoliberalism, ed. Neil Brenner 

and Nik Theodore (Oxford: Blackwell, 2002). 
9 New State Spaces 
10 Neil Brenner, New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood (New York: 

Oxford University Press, 2004). 
11 Explanandum  
12 Rescaled Competition State Regimes 
13 urban fabric 
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ه طور خاص، ب .اندیافتهشکل  فضای دولتی تغییر مقیاس و سیاسی و اجتماعی غالباً 1پس روندگی ،1پیش روندگی

یاسی از ی فضایی و مقهادگرگونیبه میزان وسیعی از طریق  اوربانیزاسیونی نئولیبرال شده از هارژیمتولید 

رخ داده است که انتظام بازار در سراسر بافت شهری را گسترش داده، نهادینه ساخته و عادی نموده  2کشور داری

فراملی، توسعه  گذاریسرمایهی راهبردی خاص در هر سرزمین برای تقویت هاموقعیتاست، در عین حال 

 شهرها لانک "جزایر" که است داده اجازه امر این. شوندمیی بهتر هدف گیری جهانزیرساختی پیشرفته و ارتباط 

 پدیدی صنعتی شده هاپسکرانهقلمروی محاط  و 0ی گزیده شدهشهرکلان بین پشتیبانی کریدورهای همچنین و

 0راکنشپ باعث همچنین این حال، این با .باشند پیوسته همه ب ایسیاره فضای در یبیشتر شدت به ،1آمده

ی یک هابندیمفصل یهاشیوه کلی طور به ،شده است یتبه عنوان یک کل داریسرمایه شهری بافت هفرایند

 از کینزین گرایی قبلی یهارژیم در کهاز بین برده  را ملی شهری یهاسیستم و ملی هایقلمرو از 1ریخت

 11اتخاد شده بودند. 14شهریمدیریت گرایی  و 1ملی گرایی توسعه ،9فضایی

 ثباتبی ،داریسرمایه شهری بافت و دولتی فضایاز  11یمقیاس پذیری تفکیک این عمده پیامدهای از یکی

 ،است مدرن اقتصادی -سیاسی زندگیمسلط  "12قدرت نگهدارنده" عنوان به ملی مقیاس رایج مرکزیت کردن

 توصیف درستی به "11هامقیاس نسبی شدن" عنوان به 10کالینژ کریس که شودمی وضعیتی به منجر]این امر[ 

 19پذیرش بی چون و چرای مقیاس، سازینسبی شرایط در داد، توضیح 11جسوپ باب که طور همان 10.است کرده

                                                           
1 aggressive 
2 regressive 
3 statecraft 
4 elected inter-metropolitan logistics corridors 
5 enclaves of emergent hinterland industrialization 
6 splintering 
7 isomorphic 
8 spatial Keynesianism 
9 national developmentalism 
10 urban managerialism 
11 The paradigmatic account of this “splintering” of the planetary urban fabric is Stephen Graham 

and Simon Marvin, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and 

the Urban Condition (New York: Routledge, 2001). 
12 scalar disarticulation 
13 power container 
14 Chris Collinge 
15 Relativization of scales 
16 See Chris Collinge, “Spatial Articulation of the State: Reworking Social Relations and Social 

Regulation Theory” (unpublished manuscript, Centre for Urban and Regional Studies, Birmingham, 

1996). On the notion of the national state (and thus the national scale) as a power container, see 

Anthony Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism (Berkeley: University of 

California Press, 1985). 
17 Bob Jessop 
18 the taken- for- grantedness 
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 - یاسیس یهافعالیت زیرملی و ملی ملی، فرا ،یجهان یهامقیاس بین روابط زیرا شودمی تضعیف ملی فضای

 وجود فضاییاجتماعی روابط از یغالب یا چیره مقیاس هیچ. 1یافته است زمانسا تغییر منظم طور به اقتصادی

 تنظیم رمایه،س انباشت جمله از _ اقتصادی -سیاسی کلیدی هایفرایند پذیرمقیاس پیکربندی عوض، در 1.ندارد

 و گیردمی قرار شدید رقابت معرض در فوراً ،شودمی ترسیال _ سیاسی تجهیز و اجتماعی، تولیدباز ،قلمرویی

 نوبه هب این. شودمی مجدد دهیزمانسا پذیرش مستعد رادیکال یهاروش به یا ییافزااندکچه به طور  ،بنابراین

 جغرافیای یقبل تمایلات شکل به حداقل بود ممکن که کندمی تضعیف را همگرایی یا یک ریختی هرگونه خود،

 دوره و 2ردیستفو شمالی آتلانتیک در ویژه به ،ناموزون توسعه با مرتبط الگوهای وها فرایند چنیناز  پذیرمقیاس

به کار گرفتن  انداز چشم ،1194 دهه از ویژه به رو، این از .گردندمشخص  قرن بیستم دوم نیمه در ییگراملی

 مشترک معماری -فرا یک عنوان به ،0تودرتو -به طور سلسله مراتبی ساختار یافته و دقیق ترتیبات مقیاسی

ک به جای آن، ی .است شده منسوخ ایفزاینده طور به اقتصادی، -سیاسی مهم هایفرایند برای 1فضا -اجتماعی

از از ترتیبات مقیاسی در سراسر  9الگویافته ناموزونو به طور  1، به طور اتفاقی درج یافته0گسترش در هم برهم

 14یهاکشمکش، راهبردها و 1هاعمل به یک هرکه  ایمکردهسیاره تجریه  فضاییاجتماعیدورنمای)منظره( 

 کیدیگر به عنوان  داریسرمایهدر این شرایط، بافت شهری  .باشند شده متصل خاص اقتصادی -سیاسی

نیافته است که به طور مرتب به سلسله  زمانسا 11شهرها ملی یهاسیستم از جهان سراسر در فراگیر، 11شبکه

 و اهقلمرو مناطق، ،هامکان بین در ناموزون طور به عوض درمرکزی درونی تقسیم شوند، بلکه  مکانمراتب 

 کی به شبکه یا مراتب سلسله ساده، هرم یک ازبیشتر  آن 12آمیخته  پیوندی بافت که شودمی متمایز یمناظر

 .دارد شباهت 10شده تنیده پیچیده مشبک

                                                           
1 reshuffled 
2 Bob Jessop, “The Crisis of the National Spatio- Temporal Fix and the Ecological Dominance of 

Globalizing Capitalism,” International Journal of Urban and Regional Research 24, no. 2 (2000): 

323– 60. 
3 North Atlantic Fordist 
4 precision- nested 
5 shared sociospatial meta- architecture 
6 a proliferation of more tangled 
7 haphazardly intercalated 
8 unevenly patterned 
9 operations 
10 struggles 
11 grid 
12 national city- systems 
13 mottled connective tissue 
14 intricately stitched latticework 
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 قطبی سازی فضایی، 1کننده تکه تکه تأثیرات نهادی، شدید تمایز ،1نیافته ساختار ظاهراً یهاپیچیدگی رغم علی

 نهادهای رایب کمتری نقش با مقیاس سازینسبی هایفرایند این ،ی تنظیمی بازارهامنطقبه طور پیش رونده، 

 یدولت قدرت ی ازمقیاس یهاجغرافیا .اندبودهن همراه داریسرمایه بافت شهری شکل تغییر و گیریشکل در دولتی

 ،گریمیانجی با همچنان یدولت فضایی هایراهبرد اما است، کرده تغییر ایدورهبه طور  مهمی یهاراهدر 

 ،هازمینه در قدرتمند، فراگیر یهاشیوه به آن، با مرتبط یبحرانو تمایلات  2اوربانیزاسیون ایجاد و ،برانگیختن

 یهاچارچوبان شهری ایجاد پردازنظریهادامه دارد. پس یک چالش کلیدی برای  جهان سرتاسر در و هاسرزمین

ی شدید و البته دائماً در حال تحول دولت در ساختاربندی هانقشمفهومی جدیدی است که به وسیله آن 

آشکار شود. این علاوه  1914ز دهه مقیاس از دوران پس ا سازینسبیی جهاندر شرایط  اوربانیزاسیونهای فرایند

 را فضاهای دولتی جدید بیشتر من که ایوظیفه _0یمند و فضایی از حالت دولتمقیاس پردازیمفهومبر یک باز

 اوربانیزاسیوناساسی از  پردازینظریهبه یک باز کنممی ارائه، همان طور که در ادامه _ دادم اختصاص آن به

 نیازمند است. 

 اوربانیزاسیونبافت 

 نظری -یاسمق ترکیبی از رهیافت شناختی معرفت ملاحظات برانگیزترین، بحث حال عین در مهمترین، از یکی

 از آن پیش قرن نیم تقریباً دانجغرافی 1یگ مک تری که است این یافته، توسعه جا این در که نظری -دولت و

 چنین اخیر، یهاسال در 1.است کرده توصیف مدرن یشهروضعیت  به "0سیتیتسلط  " یهارهیافت عنوان به

( در فرض 1) هاآنبارز ویژگی  :است شده توصیف "1ختیشناروش گراییسیتی" 9عنوان با کاملاً ییهارهیافت

املاً ی کان یک قلمروی مرز دار، خوشه فضایدرک شده به عنو کلیبه طور  _از شهر)سیتی(  14داشتن غیربازتابی

 چیزی)11حاضراز پیش  )توامان(11زمانطور هم ه ب تحلیل واحد یک عنوان به _ جامعه شناختیمتمایز از نظر 

، با 10سیتیغیر فضای درک شدن کلیت  (1و عام، ) 12آشکار-(، خودشودمی تشکیل تحلیل یا ادراک از قبل که

                                                           
1 unstructured 
2 fragmenting 
3 canalize urbanization 
4 statehood 
5 Terry McGee 
6 city dominant 
7 Terry McGee, “The Urbanization Process: Western Theory and Third World Reality,” in The 

Urbanization Process in the Third World (London: Bell and Sons, 1971), 12– 34. 
8 rubric 
9 methodological cityism 
10 unreflexively 
11 concomitantly 
12 pregiven 
13 self- evident 
14 non- city space 
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این کتاب، گرچه به طور  0ی غیر متعارفهااستدلالیکی از  1.3"روستایی"یا بخش  1شهریتعریف به عنوان غیر 

ساخته شده، این است که  1114نیست، که بر اساس نظریه پیشنهادی آنری لوفور در دهه  1صریح بدعت آمیز

د به وجودهای توانمین _مدرن  داریسرمایهدر  اوربانیزاسیون فرایندو به طور کلی،  _ 0وضعیت شهری

 7؛ فروکاسته شود.شوندمی گذارینام هاسیتیکه به طور سنتی به عنوان  فضاییاجتماعی

از جغرافیاهای چند مقیاسی،  9، فقط یک عنصر در درون و ]یک[ تجلی)حالت(سیتی، کنممیمن استدلال 

های فرایندمداوم  1پاشیدروناز طریق  هاایناست.  داریسرمایه اوربانیزاسیونچندریختی و دائماً متغییر 

چنین[ از و ]هم اندشدهجمعیت، زیرساخت و فعالیت اقتصادی تشکیل به سوی مراکز متراکم  فضاییاجتماعی

ی وسیعی که هااکولوژیو  مناظردر قلمروها،  فضاییاجتماعیبه همان اندازه پویای روابط  14پاشیبرونطریق 

سیری  11و در راستای حمایت از سوخت و ساز شودمیبه همین ترتیب همواره محاصره، عملیاتی و صنعتی 

 وریفرآ ،پشتیبانی انرژی، تولید استخراج، ،شده صنعتی کشاورزی اهداف برای خواه، 12ران -و منفت 11ناپذیر

                                                           
1 non- urban 
2 “rural” zone 
3 The concept of methodological cityism was developed by Hillary Angelo and David Wachsmuth 

in their critical reformulation of recent work in urban political ecology. See their foundational article, 

“Urbanizing Urban Political Ecology: A Critique of Methodological Cityism,” International Journal 

of Urban and Regional Research 39, no. 1 (2015): 16– 27. As conceived here, this methodological 

tendency entails not only a naturalization of the “city” as a unit of analysis but the unreflexive 

separation of that unit, both in analytical and in geographical terms, from a putatively exterior, “non- 

city” domain. For additional reflections on the ideological dimensions of the city concept, see Hillary 

Angelo, “From the City Lens toward Urbanisation as a Way of Seeing: Country/ City Binaries on 

an Urbanising Planet,” Urban Studies 54, no. 1 (2016): 158– 78; David Wachsmuth, “City as 

Ideology: Reconciling the Explosion of the City Form with the Tenacity of the City Concept,” 

Environment and Planning D: Society and Space 32, no. 1 (2014): 75– 90; David Cunningham, 

“The Concept of Metropolis: Philosophy and Urban Form,” Radical Philosophy 133 (September/ 

October 2005): 13– 25; and Kanishka Goonewardena, “The Urban Sensorium: Space, Ideology and 

the Aestheticization of Politics,” Antipode 37, no. 1 (2005): 46– 71. More generally, on the 

production of spatial ideologies, see Henri Lefebvre, “Reflections on the Politics of Space,” in State, 

Space, World, ed. Neil Brenner and Stuart Elden (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009 

[1970]), 167– 84. 
4 unorthodox 
5 heretical 
6 the urban condition 
7 Henri Lefebvre, The Urban Revolution, trans. Robert Bononno (Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 2003 [1970]). 
8 expression 
9 implosion 
10 explosion 
11 metabolism 
12 voracious 
13 profit- driven  
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 به نتیجه، در 2[.اندشده]تشکیل  1شوندمیبه طور خلاق تخریب دیگر  موارد یا زیست محیط مدیریت ،1ضایعات

 بیستم، رنق طول در جهان سراسرسرمایه در  شدن صنعتی به طور فزاینده و یافتن شتاب ،شدن تشدید با ویژه

ار، با انجام این ک .شوند متمایز تحلیلی نظر از باید - شهری مطالعات اساسی واژه کلید دو - 1اوربان و 0سیتی

 بطهرا این اصطلاح دو هر از ایزمینهی از لحاظ نظری با تفاوت مختصر تاریخی و تردقیقی ادراک هامکانمن ا

 می نمایم. ارائهرا  مدرن داریسرمایه دوران در آن تاریخی تکاملی سیر و

 "0رشه جهانمجمع الجزایر "از  یجهان شبکه با یشهرکلان جزایر به کتاب این از فصل چندین که حالی در

، تجزیه و تحلیل مقیاسی گسترش یافته به وسیله آن، معادله تعریفی رایج از کندمی ایگسترده توجه

 محلی و محدود مجزا، خاص، فضایی واحدهای عنوان به هاسیتی رشد باکه  سازدمیرا واژگون  1اوربانیزاسیون

از  تعریفاین  در عموماً که "9انگارانه ساده گرایی عینیت" شناسیهستی همچنین و همراه بوده )موضعی(شده

 روی انحصاری طور به یا اول درجه در شهری مسائل به مربوط مطالعات که حدی به 1شده است. فرضپیش

 یهادگرگونی دارند که تمایل هاآن است، شده متمرکز هاآن 14ارتباطات فرامحلی و یشهرکلان جزایر این

حلی فضاهای به ظاهر م هاآنرا که به وسیله  میانجی شده از روابط بین مقیاسی سیاسی به طور و ترگسترده

نند. را کم اهمیت ک اندشدهیی که به نوبت خود، به طور فعال شتاب یافته و تقویت هاآنو  11اندشدهشده تشکیل 

، 12در انکار اهمیت اقتصادهای تجمعی 11سانهشناروش گراییسیتیهرچند، به به طرزی مهم، نکته این انتقاد از 

                                                           
1 waste processing 
2 creatively destroyed 
3 See Brenner and Schmid, “Towards a New Epistemology”; Brenner, “Urban Revolution?”; 

Brenner, Implosions/ Explosions; Martín Arboleda, “In the Nature of the Non- City: Expanded 

Infrastructural Networks and the Political Ecology of Planetary Urbanisation,” Antipode 48, no. 2 

(2016): 233– 51; and Martín Arboleda, “Spaces of Extraction, Metropolitan Explosions: Planetary 

Urbanization and the Commodity Boom in Latin America,” International Journal of Urban and 

Regional Research 40, no. 1 (2016): 96– 112. 
4 the city 
5 the urban 
6 world city archipelago 
7 the conventional definitional equation 
8 naïve objectivism 
9 On the world city “archipelago,” see Peter J. Taylor, World- City Network: A Global Urban 

Analysis (London: Routledge, 2004); and, more recently, David Bassens and Michiel van Meeteren, 

“World Cities and the Uneven Geographies of Financialization: Unveiling Stratification and 

Hierarchy in the World City Archipelago,” International Journal of Urban and Regional Research 

40, no. 1 (2016): 62– 81. On the problem of naïve objectivism in social science, see Andrew Sayer, 

Method in Social Science, 2nd ed. (London: Routledge, 1992). As Sayer explains, such approaches 

ignore the conceptual mediation of social life and presuppose the capacity of social researchers to 

capture the “facts” through pure induction. 
10 translocal 
11 have been wrought 
12  methodological cityism 
13 agglomeration economies 
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 پیشنهاد کردن  ، یانیست اوربانیزاسیونهای یی محلی به پویایهاسیاستی، تراکم فضایی یا گاهگرهپیوندهای 

 یا دارندن وجود داریسرمایه در اقتصادی - سیاسی هایفرایند برای بزرگ و متراکمی شهرکلان مناطق کهاین 

 میدان یک در فقط کشمکش 1هایزمینه و هافرایند ،شرایط چنین که است این ادعابلکه،  .ندارند اهمیتی

عنوان  را به داریسرمایه شهری بافت است که درک قابل فضاییاجتماعی روابط از مقیاسی چند و ترگسترده

سی و البته چند مقیا پردازیمفهومبافد. به عبارت دیگر، ما به یک از نو می پیوستهو به طور  سازدمی یتیک کل

نیاز داریم تا ]دو چیز را[ آشکار نماید  اوربانیزاسیوناز لحاظ قلمرویی متمایزی از فضای شهری و جغرافیاهای 

یده ، به چالش کششوندمیاز تجمع تولید  فضاییاجتماعیروابط  هاآنو الگوهای متفاوتی که در  هامقیاس( 1)

های فراینددر حال تحول از  1( تبلورها، پارامترها و پیامدهای مافوق محلی1و ) شوندمیو دوباره پردازش  شوندمی

 . داریسرمایهدر  اوربانیزاسیون

توضیح داده  1( که به طور گسترده در فصل le tissu urbain) داریسرمایهمفهوم لوفوری از بافت شهری 

های ندفرای، یکی که دربرگیرنده دهدمی ارائهمقیاسی  پردازیمفهومشده است، پایه محکمی برای چنین باز

 چنین از که عملیاتی مناظر مداوم دهیزمانسا و ساز و ساخت همچنین و( پاشیدرونتجمعی است )لحظه 

)لحظه کنندمی نها را[ دگرگوفراینداز طریق متابولیسم ]این  کلمه، واقعی معنای به و کنندمی پشتیبانی یفرایند

 یر ازبه طور پیوسته در حال تغی و ناموزونی به طور برساخته جغرافیاها بررسی به بعدی یهافصل(. پاشیبرون

 در دولت فضایی هایراهبرد نقش 1114 دهه از بعد و 2شمالی آتلانتیک منطقه در داریسرمایه شهری بافت

 مهم یهاگرایش از برخی همچنین من راستا، این در .پردازدمی هاتغییر این برانگیختن و گریمیانجی

 ایجاد معاصر شهری مطالعات مورد در را غالبی رهیافت که دهممی قرار انتقاد مورد را ختیشناروش گراییسیتی

 گراییمنطقه اطلاعاتی، شهرهای شهری، کارآفرینی ی،جهان شهرهای مورد در علمی ادبیات در ویژه به است، کرده

 یهازمینه این از هرکدام که دهدمی نشان هاکاوش این .شهریی رشد هاماشین و شهری یهارژیم جدید،

 ،گراییمحلیی هاادراک هاآن از برخی که هستند یمتناقض سیشناروش یهاگرایش حاوی بحث و پژوهش

 برخی که الیح در ،کنندمی تقویت را ختیشناروش گراییسیتی از عینیت گرایی ساده انگارانه و گرایی قلمرو

 ترستردهگتصورهای چند مقیاسی نسبتاً  برای ی رامولد ایبالقوهبه طور  و جایگزین ختیشناروش یهاافق دیگر

 . از میانکنندیم باز ،هاآن و پویای متناقض متابولیسم و متنوع جغرافیایی هایتبلور ،اوربانیزاسیونهای فراینداز 

و  رپذی-مقیاس تری از رهیافت بازتابی یک من ،هارهیافت این پیرامون انتقادی هایخوانش از ییهامجموعه

ی هادگرگونی و 0آشفتگی به ویژه اشاره با ،دهممی توسعه را داریسرمایه شهری بافت به نسبت نظری -دولت

قصد کمک کردن در  رهیافت این .باشد ناموزون ساختاری نظر گرچه از گذشته، چهار دهه فضاییاجتماعی

                                                           
1 terrains 
2 supralocal 
3 North Atlantic 
4 tumultuous 
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 چه و داخل در چه ،بازساختاریابی مجدد شهری را دارد از نوپدیدخط سیرهای  و الگوهای راستای آشکار شدن

 تصور و توجه 1انحصار در ها استمدت که ،( سکونتگاهی مرتبط "واحدهای" و)ی تجمعیهاموقعیت از خارج در

 .دارد قرار شهری پژوهشگران

 2محورهای یک کاوش

و پیوسته در حال انجام را نشان  2پس، در مجموع، این کتاب محورهایی از یک کاوش چند وجهی، سرگشاده

ی از مقیاس 0مسئلهصورت  توسطکه  ،کندمی دنبال را ایتاکیده شده پرسش از خط سیری آن فصول.  دهدمی

 پیرامون کافی ختیشناروش راهبردهای و مفهومی ابزارهای برای هماهنگ جستجوی با و قبل مشخص

 قرن وایلا و بیستم قرن اواخر داریسرمایه در جهان سراسر شهری بافت نوپدیدی هامقیاستغییر از  رمزگشایی

 با رابطه در را تحلیلی یهاگشایش و هاروش مفاهیم، از مختلفی انواع هاآن. گردیده است تعریف یکم و بیست

 پیشنهاد را تفسیری یهاحلراه برخی و ،دهندمی ارائه شهری دگرگونی خاص 1مسیرهای والگوها  ،هاموقعیت

 در ،ایبالقوه رطو به شمالی آتلانتیک بافتار علاوه براین  کرد، کشف ابقیه ر توانمی هاآن طریق از که کنندمی

 هک دهندمی ارائه را شهری مطالعات از جایگزین دیدگاه یک همچنین هاآن. نیز مطرح است یجهان مناطق سایر

 0 ضروری یو به طور بدیه ایعرصهانحصار  جغرافیایی کانونی نقطه عنوان به "سیتی" بر پذیرفته شده تأکید

ی یندفرا یک عنوان به را داریسرمایه اوربانیزاسیون از مجدد پردازیمفهوم یک عوض، در و کندمی ثباتبی را

 مداوم دگرگونی و تولید همچنین و 9و تخریب کلی سیتی 1ساختن سیتی های لحظه دربرگیرنده که کندمی ارائه

، قلمروها طرواب از ناموزون یافته گسترش ماتریس یک :است متنوع چند مقیاسی و از نظر قلمرویی شهری بافت

 شدن صنعتی از که متابولیکی مدارهای و 1زیرساختیهای (بازپخشله)رِ ،فضاییاجتماعی یهاپیکربندیو 

 را پردازینظریه روند نوشتارها این روند، این ادامه در 14.شوندمی از آن منتج یا کنندمی پشتیبانی داریسرمایه

                                                           
1 monopolized 
2 Contours of an Exploration 
3 open- ended 
4 problematique 
5 trajectories 
6 the field’s exclusive, self- evidently necessary geographical focal point 
7 city building 
8 city unbuilding 
9 infrastructural relays 
10 The concept of unbuilding (Abbau) is derived from Lewis Mumford’s classic analysis of the 

“paleotechnic” city in The City in History (New York: Harcourt, 1961), 446– 81. This key concept 

underscores a far- reaching insight that also lies at the heart of David Harvey’s approach to capitalist 

urbanization (discussed at length in Chapter 2): the same forces that construct largescale urban 

sociospatial configurations may also deconstruct and destroy them, thus laying the groundwork for 

subsequent rounds of urban development. As I argue in subsequent chapters, this observation is also 

highly salient for exploring the scalar construction and deconstruction of the capitalist urban fabric. 
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 ،سازگاریگاهی  ولی ،است 1این الزامات پایایی –انگیزند برمی نهاده و بنیان را من کارهای که کنندمی ردیابی

 مورد در علمی بحث از ثباتبی یهازمینه و مداوم شهری یهادگرگونی با رابطه دری مداوم بازسازی و جهش

 .دارد بقیه

را آغاز  داریسرمایهبافت شهری  تغییر مقیاسکاوش درباره  1114ی که اولین بار از اواسط تا اواخر دهه زمان

 اسمیت نیل که گونه همان ویژه، به "1جغرافیایی حسن تعبیر" یک "_شدنیجهان"کردم، مباحث مربوط به 

تغییر از  1ی نوپاهاپردازیمفهومدر آن بافتار،  0کامل در علوم اجتماعی بود. 2در شکوفایی _کرد می مشاهده

 یهادهه از که داریسرمایه ناموزون فضایی توسعه از تر عمومی مفهوم همراه به 0مجدد و قلمرویابی مقیاس

سی قوی را برای شناروش 1، پادزهرهایاند رسیده ارث به جغرافیایی -تاریخی ماتریالیستی پردازینظریه گذشته

سرمایه به  1و چرخش 9ی روز افزون بدون مرز، مسلط شده با قلمروزداییجهانچشم اندازهای معروف از اقتصاد 

داد. بینشی بسیار  ارائهپست مدرن  داریسرمایه "11فضای مافوق سه بعدی"فرض شده در  14رکطور بسیار متح

گسترش یافت، این بود  12و اریک سووینگدو 11ساده ولی در عین حال بسیار گسترده که ابتدا توسط نیل اسمیت

ویی قلمر زماناقتصادی در واقع موجب تبلورهای مقیاسی جدیدی از سا -از ادغام جغرافیای نوپدیدکه اشکال 

شده است، تا این که صرفاً مرگ فاصله  جهان سراسر در ناموزون فضایی توسعه از جدیدی الگوی و داریسرمایه

 رایج شده ]را موجب ضاییفاجتماعیو تثبیت دنیای بدون مرز و کاهش دادن نابرابری های  11، پایان جغرافیا10ها

 پردازینظریه. کردندمی پیشنهاد گذارانسیاست و نگارانروزنامه دانشگاهیان، از بسیاری که طور مانشوند[ ه

 و است، دهش بنا فکری مبانی آن پایه بر ،داریسرمایه در اوربانیزاسیون متغییر یمقیاس ابعاد مورد در من بعدی

که در حوزه  ،تقویت شدهفضایی مرتبط  یهاایدئولوژی از برخی ساختارشکنی برای علاقه)تمایل( به واسطه یک

 ،هاایده شامل هااین. است ارتقا یافته شدت به شدنیجهان یهابحث پی در ریزیبرنامهمطالعات شهری، 

                                                           
1 abiding commitments 
2 geographical euphemism 
3 bloom 
4 Neil Smith, “The Satanic Geographies of Globalization: Uneven Development in the 1990s,” 

Public Culture 10, no. 1 (1997): 174. For a useful synthesis of critical approaches to the 

problematique of globalization, see Richard Appelbaum and William L. Robinson, eds., Critical 

Globalization Studies (New York: Routledge, 2005). 
5 nascent 
6 reterritorialization 
7 antidotes 
8 deterritorialized 
9 whizzing 
10 hypermobile 
11 hyperspace 
12 Neil Smith 
13 Erik Swyngedouw 
14 the death of distance  
15 the end of geography 


