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Background: In spite of existing several urban development plans in developing countries and the 
major use of instrumental rationality in the preparation of these plans, it can be seen that the problems 
of these cities, including informal settlements, dilapidated fabric and urban economy, have not been 
solved and got worse and worse. Therefore, instead of analyzing the process and implementation of 
urban development plans, the hidden aspect of urban theory, power, and the effect of that in the process 
of urban planning must be considered that usually is neglected by urban planners. 
Objectives: The main purpose of this study is to explain the role of power-knowledge in the process of 
spatial planning by emphasis on disciplinary power and bio-power. 
Methodology: The approach of this study is social constructionism and the research method is Foucault 
discourse analysis by accepting this hypothesis that capitalism is shifting from imperialism to empire. In 
addition, two aspect of Power-knowledge such as disciplinary power and bio-power are analyzed and 
then the role of power in the process of spatial planning from the point of view of critical urban theory is 
defined. 
Results: From a power-knowledge perspective, Foucault's production of space is not merely derived 
from the laws and regulations and formal process of spatial planning, and several factors, including 
disciplinary knowledge and discourse, disciplinary institutions, permanent exceptions, and bio-power, 
are effective in spatial planning. 
Conclusion: It is necessary that urban planners in addition to traditional urban planning approaches 
that they have learned in university, consider power-knowledge issue in the process of urban planning 
to be more efficient in the informal process of urban planning. 

Highlights: 
Due to the interdependence and relationship between political economy and power with urban planning and on the 
other hand the limited history of research in this field, especially in Iran, this article addresses one of the fundamental 
issues in this field (the role of power-knowledge in the process of spatial planning) and tries to theorize this issue and 
analyses the neglected issue of power in the process of spatial planning. 
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 قدرت، دانش-قدرت ها:کلید واژه
 شهری نظریه، قدرت-زیست، انضباطی
  فوکویی گفتمان تحلیل، انتقادی

 

 عقالنیت از عمده مندیبهره و توسعه حال در کشورهای در شهری توسعه هایطرح تهیه یسابقه دهه چند وجود باله: ئبیان مس

 و فرسوده بافت، غیررسمی هایسکونتگاه جمله از شهرها این مشکالت و مسائل که شودمی مشاهده، هاطرح این تهیه در ابزاری
 ردیابی جای به بنابراین،. شودمی افزوده هاآن مشکالت شدت و وسعت بر روز به روز بلکه؛ است نشده حل تنها نه شهرها اقتصاد
 نظریه شده توجه کمتر و پنهان جنبه به و نگریست آن به دیگر ایدریچه از باید ها،طرح اجرای و تهیه ینحوه در مسائل این ریشه
 گرفته نادیده شهری ریزانبرنامه توسط عمدتاً که پرداخت فضایی ریزیبرنامه فرآیند بر آن اعمال و قدرت قلمروی یعنی ریزی،برنامه
 .استشده

 و انضباطی قدرت مفهوم دو واکاوی بر تأکید با فضایی ریزیبرنامه در دانش-قدرت نقش تبیین پژوهش این اصلی هدف هدف:

 .است قدرت-زیست

 پذیرش فرضپیش با فوکویی گفتمان تحلیل پژوهش روش و اجتماعی گراییبرساخت شناسیمعرفت به اتکا با پژوهش این روش:

 پرداخته قدرت-زیست و انضباطی قدرت یعنی دانش-قدرت مقوله دو واکاوی به، امپراتوری به امپریالیسم از داریسرمایه نظام گذار
 .دارد فضایی ریزیبرنامه در دانش-قدرت نقش تبیین در سعی، فضایی ریزیبرنامه نقش واکاوی با سپس و است

 و باشدنمی فضایی ریزیبرنامه رسمی نظام و مقررات و قوانین از برآمده صرفاً فضا تولید فوکویی دانش-قدرت دیدگاه از :هایافته

 ریزیبرنامه در قدرت-زیست و دائمی استثنایی وضعیت، انضباطی نهادهای، انضباطی گفتمان و دانش جمله از متعددی عوامل
 .هستند مؤثر فضایی

 محیط در مرسوم طوربه که ریزیبرنامه هایرهیافت کنار در فضایی ریزانبرنامه که است آن بیانگر پژوهش نتایج: گیرینتیجه

 قابلیت نیز غیررسمی نظام در فضایی ریزیبرنامه رسمی نظام کنار در تا، بپردازند نیز دانش-قدرت مباحث به باید، اندآموخته آکادمیک
 .باشند داشته بیشتری اثربخشی و کنش

 نکات برجسته:
 در ویژهبه مورد این در پژوهشی محدود دیگرسابقه طرف از و فضایی ریزیبرنامه با قدرت و سیاسی اقتصاد تنیدگی درهم و وابستگی به توجه با

 به دیگر ایزاویه از تا کوشدمی(، فضایی ریزیبرنامه در دانش-قدرت نقش) حوزه این در بنیادی موضوعات از یکی به پرداختن با مقاله این، ایران
 .کند جبران را فضایی ریزیبرنامه فرآیند در قدرت نقش شدن نادیده کاستی و بپردازد موضوع این به نظری طور

 
 دانش. قدرت-زیست و انضباطی قدرت بر کیدأت با فضایی ریزیبرنامه در دانش-قدرت نقش تبیین(. 1400. )رضا ،نجف زاده و مظفر ،صرافی ،ناصر ،نجاتی به این مقاله:ارجاع 
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 له ئبیان مس
 طریق از شهرها سوم دو از بیش که است آن بیانگر جنوب جهانِ شهرهای با مرتبط شهری ریزیبرنامه هایپژوهش مرور
 را هایشانزمین، جنوب جهانِ شهروندان درصد 85 همچنین. استگرفته شکل نشدهریزیبرنامه و خودیهخودب هایفعالیت

، جنوب جهانِ اقتصادهای از بسیاری کار بازار هایفعالیت در، است معتقد میرآفتاب که همانطور. اندکرده تصرف غیرقانونی صورتبه
 آفریقای در 1990 دهه تا غیرکشاورزی اشتغال در غیررسمی اقتصاد، جهان کل در. کندمی ایفا کوچکی نقش صرفاً، رسمی اشتغال
 اعداد این. است داشته رشد درصد 63 آسیا در و درصد 9/56 التین آمریکای در، درصد 8/74 سیاه آفریقای در، درصد 4/43 شمالی
برنامه و رسمی ساختارهای طریق از جنوب جهانِ شهرهای در اقتصادی و فضایی توسعه از محدودی سهم تنها که دهدمی نشان
 در متداول نگرش(. 42، 2009، 1میرآفتاب) است داده گسترش را ریزیبرنامه تعریف هاییواقعیت چنین. دهدمی رخ ایحرفه ریزی
 نبود و شهرسازی مقررات و ضوابط از نکردن تبعیت دلیل به فضاها این که است این جنوب جهانِ در شهرنشینی وضعیت با ارتباط
 تا گذشته از متعددی راهکارهای و گیرندمی شکل هاطرح اجرای و تهیه فرآیند در مشکالتی وجود یا و فضاها این بر دقیق نظارت
 هایطرح نبودن مؤثر با ارتباط در گرفته صورت هایسنجیآسیب، عبارتی به. استشده ارائه ختلفم هایرهیافت و عناوین با کنون
. دهدمی رخ ساالرانهفن راهکارهای ارائه و موجود وضع نظم حفظ چارچوب در اغلب، شهری فضاهای گیریشکل در شهری توسعه

 ابزاری عقالنیت از عمده مندیبهره و توسعه حال در کشورهای در شهری توسعه هایطرح تهیه سابقه دهه چند وجود با، رو این از
 تنها نه غیررسمی اقتصاد و فرسوده بافت، غیررسمی هایسکونتگاه جمله از شهرها مسائل که هستیم آن شاهد ،هاطرح این تهیه در

 (. 1399، اشتیاقی) شودمی افزوده آن شدت و وسعت بر روز به روز بلکه؛ استنشده حل
 پدیده دریچه از، هاطرح اجرای و تهیه نحوه در لهمسئ این ریشه ردیابی جای به که دارد وجود ضرورت این نگارندگان دیدگاه از

 باید ابتدا، فوکو دیدگاه از فضایی ریزیبرنامه در قدرت نقش یعنی، ریزیبرنامه پنهان جنبه بهتر درک برای. کرد ردیابی آنرا قدرت
 تعریف هاروش و هارهیافت، هانظریه شامل انتظامی عنوان به فضایی ریزیبرنامه. پرداخت فضایی ریزیبرنامه رسالت و نقش به

. شودمی گرفته کار به فضا سازماندهی جهت هافعالیت و جمعیت، منابع توزیع برای خصوصی و عمومی بخش توسط که شودمی
 و خرد مقیاس تا( شودمی نامیده سرزمین آمایش سطح این در معموالً که) ملی و کالن سطح از تواندمی فضایی ریزیبرنامه مقیاس
 ریزیبرنامه هاینظریه واکاوی. است شهری ریزیبرنامه معادل که است نظر مد شهری و خرد مقیاس پژوهش این در. باشد محلی
 به قدرت، ریزیبرنامه پردازاننظریه نزدِ اخیر هایسال در. است شده پوشیچشم قدرت مناسبات از اغلب آنها در که است آن بیانگر

 در پردازاننظریه تردید، ریزیبرنامه نظریه تحول و پیشرفت بررسی در فریدمن جان. است شده تبدیل ناپذیراجتناب پرسشی
 تا خواهدمی پردازاننظریه از و کندمی شناسایی ریزیبرنامه پردازیِنظریه اهمیت حائز مسائل از یکی عنوانبه را قدرت خصوص
 و نظامی، سیاسی مختلف هایجنبه از توانمی را قدرت(. 2002، 2فلوبیر) کنند وارد خود مفهومی هایچارچوب در را قدرت مناسباتِ

 طریق از نه قدرت حاضر عصر در، فوکو زعم به. است نظر مد فوکو میشل دیدگاه از قدرت پژوهش این در. کرد بررسی اقتصادی یا
 دارای قدرت اگرچه، بنابراین(. 383، 1975، فوکو) نامدمی دانش -قدرت را پدیده این و شودمی اعمال دانش طریق از بلکه زور

 یافتن آگاهی امکان شهری ریزبرنامه و کندمی پیدا ارتباط شهری ریزیبرنامه دانش و رشته به که آنچه اما، است مختلفی هایجنبه
 در آن نقش تببین بر سعی پژوهش این در که است دانش -قدرت جنبه؛ دارد قدرت هایجنبه سایر به نسبت را آن تغییر و کنترل و

 .است فضایی ریزیبرنامه

  نظری مبانی
 امپراتوری به امپریالیسم از داریسرمایه گذار یعنی، حاضر عصر ایزمینه وضعیت و کالن سطح تشریح به ابتدا بخش این در

 با هاآن ارتباط و قدرت -زیست و انضباطی قدرت یعنی فوکو دیدگاه از دانش -قدرت هایجنبه سپس. است شده پرداخته
 ریزیبرنامه هاینظریه در قدرت نقش، انتقادی شهری نظریه بررسی از پس نهایت در. است شده بررسی فضایی ریزیبرنامه

 .است شده تشریح فضایی

                                                           
1 Miraftab 
2 Flyvbjerg 
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 و همکاران نجاتی.../ ریزیبرنامه در دانش-قدرت نقش تبیین

  2امپراتوری به  1امپریالیسم از داریسرمایه گذار 
 در صنعتی داریسرمایه و 17 و 16 قرون در تجاری داریسرمایه هایدوره از گذار از پس تکاملی روند یک در داریسرمایه نظام

 این از پیش تا داریسرمایه نظام. شودمی نامیده امپریالیسم دوران در داریسرمایه که رسید 20قرن در چیزی به، 19 و 18 قرون
 مرزهای از آن محدوده همچنین. شد اقتصادی و فرهنگی استثمار به تبدیل اندور این در که بود اقتصادی استعمار بر مبتنی دوره
 این در قدرت اعمال هایروش از یکی. کرد پیدا جهانی گستره المللیبین هایسازمان طریق از و هاتوافق براساس و رفته فراتر ملی

 ادوارد را آن بارز نمونه. کندمی تقسیم دیگری و خود به را هاپدیده که است( دوتایی منطق) مانویایی منطق از مندیبهره دوران
 اروپایی اختراع یک تقریباً شرق بلکه، نیست طبیعت از محض واقعیت یک عنوان به شرق که کندمی بیان صورت این به سعید
( اوقات اغلب) و «شرق» مابین که است شناسیشناخت و شناسیهستی تمایز پایه بر که است تفکر از سبکی شناسیشرق ؛است
، آکادمی، کلمات، نهادها که است گفتمان از نوعی عنوان به ایدئولوژیکی حتی و فرهنگی بخش بیانگر و است شده ساخته غرب

 تصویر به با را خود هویت و قدرت اروپایی فرهنگ. کندمی حمایت آن از نیز استعماری بوروکراسی حتی و، تصورات، هادکترین
 هایدوگانه در توانمی را پدیده همین(. 89-87، 2003، 3سعید) کندمی مطرح جانشین نوعی عنوان به، شرق مقابل در کشیدنش

 -رسمی هایسکونتگاه و شهر حاشیه -شهر مرکز، شهر جنوب -شهر شمال، پیرامون -مرکز همچون فضایی ریزیبرنامه
  .نمود مشاهده غیررسمی هایسکونتگاه

 

 
 داریروند تکاملی نظام سرمایه .1شکل

 
شود. شناخته می «4پساامپریالیسم»یا  «امپراتوری»عنوان دوران تر شده و بهتر و پیچیدهگسترده 21داری در قرن نظام سرمایه

هارت ردیابی کرد. این افراد نیز مایکل نگری و آنتونیو  «امپراتوری»توان به طور مشخص در کتاب پردازی امپراتوری را میمفهوم
اروپایی دراز مدت مفهوم امپراتوری طی یک سنت  اند.عمیقاً از آثار دو متفکر پساساختارگرا، میشل فوکو و ژیل دلوز تأثیر پذیرفته

های نظم جدید حقوق بندیگردد. نیروهای محرک و مفصلاولیه به ما رسیده است که حداقل پیشینه و تبارش به رم باستان باز می
میان  مخوانی دارد. نویسندگان با تفکیکهای جدید ترتیبات درونی عبور از مدرنیته به پسامدرنیته هفراملی، به شدت با ویژگی

های ملی نیست؛ بلکه با افول قدرت شدن صرفاً مرحله نهایی تاریخ امپریالیسم و دولتم و امپراتوری معتقدند که جهانیامپریالیس
پردازانی داری جهانی در حال گذار از امپریالیسم به امپراتوری هستیم. همانطور که نظریهها و تغییر استراتژی سرمایهملت -دولت

ست و مرحله جدید شدن اکنند پسامدرنیته مرحله جدید انباشت سرمایه و کاالییجیمسن بیان میهمچون دیوید هاروی و فردریک 
(. در این دوران عالوه بر استثمار فرهنگی و 2000گیری صورت امروزین بازار جهانی توأم است )نگری و هارت، انباشت با شکل

ت و پرولتاریا دیگر صرفاً طبقه کارگر صنعتی نیستند، بلکه تمام اسهای اجتماعی هم ابژه استثمار و سلطه شده اقتصادی، فعالیت
ای اند اعم از محرومین و ناراضیان )ناراضیان ممکن است متعلق به هر طبقهشود که به انقیاد سرمایه درآمدهکسانی را شامل می

و  5های خودمعتبرسازنایع ارتباطی و زبانها نبوده است(. مشروعیت امپراتوری مبتنی بر صهای الزم در اختیار آنباشند که فرصت
                                                           
1 Imperialism 
2 Empire 
3 Said 
4 Post-Imperialism 
5 Self-validation 
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است. اعمال زور عالوه بر مداخله نظامی شامل مداخله اخالقی )رسانه خبری،  2و وضعیت استثنایی دائمی 1همچنین  اقدامات پلیسی
ری کانون سیاسی شود. امپراتوها( میها( و مداخله حقوقی )مجرمانه عنوان کردن برخی فعالیتهای به ظاهر مذهبی و سمنسازمان

ها بود، دستگاه فرمانروایی غیرمتمرکز و ملت -دولت 3یا محدوده سرزمینی ندارد و برخالف دوران امپریالیسم که مبتنی بر حاکمیت
ها بود، حال مبتنی بر تفاوت و چندگانگی کردن سلیقهغیرسرزمینی دارد. بازار جهانی نیز که در گذشته مبتنی بر تولید انبوه و یکسان

شدن دارد. در دوران امپراتوری عمل رادیکال پسامدرن غیردیالکتیکی و است و نشان از مرحله جدید انباشت سرمایه و کاالیی
ها و صداهای های حاکمیت مدرن و مبتنی بر اتحاد ارزشانگاری و تخریب نظم و دوگانه 5و چندگانگی 4براساس اندیشه تکثر

ساز ها و ساختارهای متعدد خودمشروع. در این دوران قدرت از طریق گفتماناستشدگان بنشینان، استثمارشدگان و سرکوحاشیه
 یا وسیله همچون را گفتمان فوکو (. اگرچه2000، نگری و هارتهای قدرت خرد هستیم )شود و شاهد ترکیبی از شبکهاعمال می

 آغازگاهی و مقاومت ینقطه سدّ، مانع، حال یک عین در گفتمان این که کندمی خاطرنشان است، مُولد قدرت که داندمی ایرسانه
 نیز آن آشکارکننده و کنندهاست، تضعیف قدرت کنندهتقویت که گفتمان همانطور استراتژی تقابلی هم هست. بنابراین، یک برای

 . (2002، 6ریچاردسونفلوبیر و ) سازدمی میسر را برابرش در ایستادن امکان و کندمی متزلزل آن را کهبطوری هست،

 دانش -قدرت
ند. شهرها با روابط مختلف مبتنی بر قدرت ساخته اهداری وجود داشتدهد، روابط قدرت قبل از سرمایههمانطور که تاریخ نشان می

در انگاره  (.330، 2011، 7برنر، مارکوزه و مایرها را بگیرد )داری جای آنداری و تولید سرمایهپیش از آن که بازار سرمایه ،شدند
قدرت نامید. در این انگاره، نقش  «8کارکردمندی اقتصادی»توان آن را بینیم که میچیزی را می «مارکسیستی عمومی قدرت»

پذیر ها امکانهای تصاحب آنای است که با توسعه نیروهای تولید و شیوهتداوم روابط تولید و بازتولید سلطه طبقاتی قدرت اساساً
برای تحلیل قدرت، دو شاکله داریم: شاکله . یابدر این مورد، قدرت سیاسی علت وجودی تاریخی خود را در اقتصاد میاست. دشده

عبارتی شاکله حقوقی است: در این نظریه، قدرت با قرارداد که ماتریس قدرت سیاسی است، حاکمیت را تم که بهسسی -قرارداد
حد  ،حدودِ قرارداد، خطر تبدیل شدن آن به ستم وجود دارد. ستم نقض باسیس شده است، أچنین تاینکه  یکند. و قدرتسیس میأت

ای قدیمی و متعلق به فالسفه سده هفده، براساس قدرت به منزله یک حق قرارداد است. این نظریه -عبارتی نقضِ حد قدرتیا به
که در آن برخالف شاکله  ،سرکوب است -ب یا سلطهسرکو -شاکله دوم شاکله جنگ بندی گردیده است.اساسی واگذارشده، مفصل

(. 56-52، 1976)فوکو،  دهدتشکیل می و تقابل نیروها قبلی، شقوق تضاد را نه امر مشروع و امر نامشروع، بلکه مبارزه و تسلیم
دیدگاه بیشتر آشنا ، بنابراین، الزم است با مفهوم قدرت از این سرکوب است -روابط قدرت در شهر از نوع دوم یعنی شاکله جنگ

 شویم.

توان و باید تنها با نگاه به و آن را می نیست. قدرت چیزی جز رابطه نیست 9کند قدرت شکلی از زورهمانطور که فوکو بیان می
قدرت چیزی داده شده، مبادله شده یا بازگشت داده شده نیست، بلکه چیزی است که . عناصر این رابطه مطالعه کرد 10کنشمیان

ای مربوط به سلطه انبوه یا همگون نپندارید؛ سلطه فردی بر افراد دیگر، قدرت را پدیده. شده است و تنها در کنش وجود دارد اِعمال
ای بر طبقات دیگر. قدرت چیزی نیست که بین کسانی که به طور انحصاری آن را در اختیار دارند های دیگر یا طبقهگروهی بر گروه

 ایباید قدرت را تنها به منزله بخشی از یک زنجیره ن را ندارند و تابعش هستند، تقسیم شده باشد.آنی که ن برخوردارند و کساآو از 

ای نیست شود؛ هرگز در دستان عدهجا محدود نمیجا یا آنقدرت هرگز به این»فوکو معتقد است که کند، تحلیل کنیم. که عمل می
در این  شود و افراد صرفاًها اعمال میکند. قدرت از طریق شبکهدرت عمل میشود. قو هرگز مانند ثروت یا کاال تصاحب نمی

ن. افراد هرگز اهداف ساکن یا بیآاند و هم در موضعِ اعمال ها هم در موضعِ اطاعت از قدرتنآیند. آها به گردش در نمیشبکه
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 که پذیرفت باید کند.می تولید را دانش قدرت .(70-53، 1976)فوکو،  «اندهای آنکنندهخاصیت قدرت نیستند؛ بلکه همواره تقویت 

 آن با همبسته دانشِ از ایحوزه ایجاد بدون قدرتی مناسبات نه که پذیرفت باید دارند؛ داللت یکدیگر بر مستقیماً دانش و قدرت
 اعمال یعنی دانش -قدرت. نیاورد پدید را قدرت مناسبات حال، عین در و نباشد قدرت مناسبات مستلزم که دانشی نه و دارد وجود
در کارهای عملی از یک سو، دانش آنقدر با اهمیت است که مردم  (.383، 1975 فوکو،) دانش طریق از بلکه زور طریق از نه قدرت

که آنقدر ضعیف بوده  وجود داردهایی از دانش . در سوی دیگر، مثالانستنددسرکوب دانش را با ارزش می های قدرتمنددر موقعیت
و قدرت دانشی را خلق  که توسط قدرت به حاشیه رفته است وجود دارددانشی  .است که این سرکوب با موفقیت همراه بوده است

 -فضامندی ذاتی قدرت»فوکو در کارهایش بر  .(356، 2002 فلوبیر،) کندکرده است که به بهترین شکل به اهداف قدرت کمک می
-244، 1993کید دارد: پیوند میان فضا، دانش و قدرت )سوجا، أکند. فوکو در طول همه آثارش بر این امر تپافشاری می «دانش
با بررسی   (.216، 1993است )فوکو،  بنیادین امری قدرت عمل در فضا است؛ بنیادین اجتماعی زندگی از شکلی هر در (. فضا245

(. این دو نوع از یکدیگر 2شکلقدرت را شناسایی کرد ) -یعنی قدرت انضباطی و زیستدانش  -توان دو نوع قدرتآثار فوکو می
کند بلکه انضباطی را حذف نمی قدرت، قدرت -کند زیستطور که فوکو بیان میو همان هستندجدا نیستند بلکه در ادامه همدیگر 

 پردازیم.می قدرت -و سپس زیست انضباطی قدرت از این رو در ادامه به بررسی .شودبا آن چفت و ادغام می
 

 
 دانش قدرت هایمولفه .2شکل

 1قدرت انضباطی

که برای تحلیل قدرت باید از )سیاسی حاکمیت  -از سده هفدهم و هجدهم نظام نوینی از قدرت پدیدار شد که با نظریه حقوقی
هزینه و حداکثر کارایی که دیگر براساس حاکمیت این نوع از قدرت با حداقل (. 78، 1976)فوکو،  تفاوت دارد (شر آن خالص شویم

وقتی بر اثر تقسیم کار الزم بود مردمی باشند که بتوانند این یا . قابل بازنویسی نبود، یکی از ابداعات بزرگ جامعه بورژوازی است
است کل نظام سرمایههای مقاومت مردمی، سکون یا شورش ممکن وقتی این ترس وجود داشت که جنبش ،آن کار را انجام دهند

سرمایه » بنابراین این بورژوازی گرفت.بایست تحت نظارت دقیق و ملموس قرار میداری در حال تولد را واژگون سازد، هر فرد می
و  17های انضباطی قرون این روابط را از مکانیزم «دارسرمایه»نبود که روابط سلطه را ابداع و تحمیل کرد. بورژوازی  19قرن  «دار

 ازاین رو،بست. کرد و به کار میها را جرح و تعدیل میبایست با تقویت برخی و تضعیف برخی دیگر، آنمی به ارث برد و صرفاً 18
اند که تسلط یک طبقه یا گروه بر ها نتیجه کلی کالف روابط قدرتیشوند؛ آنای واحد سرازیر نمیهمه این روابط قدرت از سرچشمه

زمین و تولیدات و استخراج . قدرت انضباطی به جای اِعمال بر (362، 1976)فوکو،  سازدرا امکان پذیر میطبقه یا گروهی دیگر 
کشی به زور با وجود ها و استخراج زمین و کار از بدن تمرکز دارد. این نوع از قدرت به جای بهرهکاال و ثروت بر بدن و افعال آن

دیگر به دنبال تنظیم رابطه اجباری با دستگاه عبارتماشین و یا به -ابزار یا بدن -فیزیکی یک حاکم به دنبال تنظیم رابطه بدن
کردن بلکه به دنبال تربیت ،کردندنبال تلکهتولید از طریق وجود شبکه تنگاتنگی از اجبارهای مادی است. این نوع از قدرت نه به

ن نوع از قدرت آن است که دانش، نهادها و فضا به انضباط در الزمه اعمال ای (.192، 1975)فوکو، کردنِ بیشتر است برای تلکه
 بیاید. از این رو، در ادامه به بررسی مختصر دانش انضباطی، نهادهای انضباطی و فضاهای انضباطی پرداخته شده است.

ای تبدیل شد که در ها تحت انضباط درآمدند یا به عبارتی، سازمان درونی هر دانش به رشتهقرنی بود که در آن دانش 18قرن 

ههم چنین، شاهد اشکال ب کن کند.توانست دانش نادرست یا نادانش را ریشهقلمرو خود معیار گزینشی داشت که با آن می

                                                           
1 Disciplinary power 



138 

 

 

 1400  تابستان ،151-133، 2شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

تواند دانش را پیرامون که می بندی و یک سازمان درونی هستیمهای دانش، اشکال پایگانمایهسازی درونهنجارسازی و یکسان
هایی که از درون انضباطی دهی شد. این دانشبالفعل متمرکز سازد. این چنین، هر دانشی در یک رشته سازمان یگذارعدهقانوعی 

با هم مرتبط شدند، به علم مشهور بود تنظیم شدند  شدند از آن پس درون نوعی قلمرو سراسری یا رشته جامع که اختصاصاً
 «گزینش»مانند دانشگاه ناپلئونی  19و  18قرن  هایکرد اصلی دانشگاهرکا. یافتندمراتبی سازمان و به صورت سلسله بازتوزیع شدند

گرایانه را ایفا کند چون دارای نوعی مونوپلی تواند این نقش گزینشها. دانشگاه میاست، اما نه گزینش مردم بلکه گزینش دانش
باشد، هر چیزی که خارج از آن نشده یا شکل نگرفته تولدم یلی، هر دانشی که در این نوع از قلمرو نهادنوپواست. براساس این م

 قرار دارد، هر دانشی که بیرون از تمدن است، هر دانشی که در جایی دیگر متولد شود، به طور خودکار و از بدو امر، اگر هم واقعاً

کلی طورل و شناور است اما بهسیا های این قلمرو نهادی، در واقع نسبتاًاست. محدوده صالحیت شدهحذف نشود، از پیش سلب
کند. نقش آن برقراری نوعی اجماع است. نقش ها را گزینش میدانشگاه دانش گیرد.امع پژوهشی رسمی را در برمیجدانشگاه و م

ها در قرن نوزدهم همزمان گاهظهور دانش های دولتی برای متمرکزسازی دانش است.گاهتآن استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از دس
 (. 249-247، 1976)فوکو،  هاها درون رشتهدهی دانشها و سازمانشدن دانشست با انضباطیا

توان نهادهای انضباطی میدهند. از جمله دانش انضباطی وجود نهادهای انضباطی است که این نوع از دانش را شکل می الزمه
سایر نهادهای مشابه اشاره کرد که هریک به نوعی قلمرو اجتماعی را به زندان، کارخانه، آسایشگاه، بیمارستان، دانشگاه، مدرسه و 

های نوین فضاهای مورد قدرت از طریق انباشت دانشکنند. ضلع سوم قدرت انضباطی، فضاهای انضباطی است. بندی میساخت
( این 1975ر کتاب انضباط و تنبیه )دفوکو   (.278، 1975)فوکو،  وردآدانشگاه و غیره را به انضباط در  ،نیاز خود اعم از کارخانه

کند و همچنین به تفصیل کنترل فیزیکی و ذهنی روی افراد بررسی می «ر فضا استانضباط منبعث از توزیع افراد د»مفهوم را که 
از  آثارشدهد. فوکو در شرح می ،شودمعروف بنتام انجام داده می «وارساختمان دایره»را که از طریق دستکاری روابط فضایی در 

دهد، و از این کند نشان میقدرت بازی می طریق توضیح تجربی نقشی را که روابط فضایی در نحوه عمل گفتمان، دانش و اساساً
)فیلو،  «است مکتوب فضاهاسنگِ تاریخ ها، درست یک زمان همتاریخ قدرت»که  کندبیان میرهگذر در یک مصاحبه معروف 

سه اصل . ای در پیرامون و برجی در مرکزساختمانی حلقهاست؛  تام تصویر معماری قدرت انضباطیسراسربین بن (.275-276، 2000

های زیرا در سلول ،فرد فاعل یا سوژه نیست که بتواند در ارتباط با سایرین باشد. حبس کردن، روشنایی کامل و مراقبت؛ سراسربین

شود و مراقبت می، شوددیده می بقیه را ببیند و تبدیل به ابژه شده که صرفاًتواند شود ولی نمیفردی و جدا از بقیه است که دیده می
توان از طرح ها اعمال کرد مینآشود. هر زمان که با جمعیتی از افراد روبرو هستیم که باید کار یا رفتاری را بر یتحلیل م

انداختن مناسبات قدرت در یک کارکرد، و برای به کار ای است برای به کار ساز و کار سراسربین شیوه سراسربین استفاده کرد.
تواند اخالق را اصالح کند، سالمت را حفظ کند، صنعت را نیرو بخشد، انداختن کارکرد از طریق این مناسبات قدرت. سراسربین می

 فوکو آنچه (.249، 1975کو، )فو ای محکم استوار کندهای عمومی را کاهش دهد و اقتصاد را بر پایهآموزش را انتشار دهد، هزینه

 نقد کشیدن به رسند؛می نظر به مستقل و خنثی که نهادهایی عملکرد نقدِ از ستا عبارت خواندمی «1سیاسی کار یا وظیفه»

عیان  و مال بر کرد،می اعمال هاآن خالل از پنهان و ضمنی طورهب را خود همیشه که ایسیاسی خشونت که ایگونه به آنهاست
 نهادهای در تغییر ایجاد از جمله و نهادی تغییر برای کارا و ثرؤم رویکردی این فوکویی، منظر در. جنگید شانعلیه بتوان تا گردد،
.  بنابراین، با توجه به آنچه به طور مختصر شرح داده شد، برای شناسایی (46-44، 2002)فلوبیر و ریچاردسون،  است مدنی جامعه
ها را گانه دانش انضباطی، نهادهای انضباطی و فضاهای انضباطی ماحصل آنبایست در هر پژوهشی سهانضباطی می تر قدرتدقیق

 (.3بررسی و واکاوای کرد )شکل
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 های قدرت انضباطیمولفه .3شکل

 قدرت -زیست
کند بلکه با آن حذف نمیگیری یک تکنولوژی جدید قدرت هستیم که تکنولوژی انضباطی را شاهد شکل 18در نیمه دوم قرن 

شکل گرفت، در پایان آن قرن شاهد پیدایش چیزی  18پس از سیاست کالبدی بدن انسان که در طول قرن . شودچفت و ادغام می
سلطه  (.323-322، 1976)فوکو،  نژاد انسانی نامید «قدرت -زیست»توان آن را غیر از سیاست کالبدی بدن انسان هستیم که می

سیاستی اعمال  -شود، بلکه از طریق الزامات کنترل زیستیدیگر از طریق الزامات انضباطی دولت مدرن اعمال نمی امپراتوریایی
 (.471-468، 2000قدرت است؛ چرا که انحراف کامل قدرت حیات است )نگری و هارت،  -شود. امپراتوری شکل نهایی زیستمی

مثابه بدن و است. برخالف قدرت انضباطی که انسان به 2و کنترل دولتی امرِ زیستی 1دنبال سیطره قدرت بر زندگیقدرت به -زیست
و  ای علمی، سیاسی، زیستیلهأمثابه مسمثابه نوع و گونه و جمعیت بهقدرت انسان به -شد در زیستکالبد فرض پنداشته می

باطی در پی حکمروایی بر جمع کثیری از افراد بود که قدرت انضحالیشود. همچنین دردر نظر گرفته می ای مرتبط با قدرتلهأمس
دنبال قدرت به -پذیر، قابل نظارت، قابل استفاده و قابل مجازات باشد، زیستهای فردی تربیتها در بدنکه کثرت آنطوریبه

این نوع از قدرت  دیگر، درعبارتها و جمعیت سروکار دارد. بهای جهانی است و با جمع کثیری از انسانحکمروایی بر توده
های انسانی سازگار شدند. اجتماعیِ مختص توده -با پدیده جمعیت و فرآیندهای بیولوژیک یا زیستی 3های قدرت و تنظیمیمکانیزم

میر، طول عمر، باروری جمعیت، کنترل روابط بین نژاد  نرخ تولد، نرخ مرگ و توان بهمی قدرت -از جمله موارد مرتبط با زیست

. برای مثال استریزی فضایی تر از همه کنترل محیط و پهنه زندگی اشاره کرد که مرتبط با دانش و کنش برنامهمهمانسانی و 

در این  هنجارسازی رفتارهب و افراد بودن پذیریتؤطراحی ررا نام برد که  های مسکونی طبقه کارگر در قرن نوزدهمجتمعتوان می

 )کارخانه( شد. در یک طرففضای خود شهر، نوعی مراقبت یا کنترل خود به خودی انجام میبه این معنی بود که با آرایش  مناطق
مجموعه  )محل اسکان طبقه کارگر( مجموعه ارگانیک و نهادی یا به عبارتی انضباط ارگانیک نهاد را داریم و در طرف دیگر

  .(331، 1976)فوکو،  به دست دولت را داریم 4بیولوژیک و دولتی یا تنظیم زیستی

قدرت  نیز اشاره کرد. دو مفهوم جامعه انضباطی و جامعه کنترلیبایست به قدرت می -در ارتباط با قدرت انضباطی و زیست
قدرت پدید آورنده جامعه کنترلی است. در عبور از جامعه انضباطی به جامعه  -انضباطی منجر به ایجاد جامعه انضباطی و زیست

دانند. این شود که جامعه را قلمرو زیست قدرت میهایی تعریف مییابد که با تکنولوژیقدرت تحقق میکنترلی، پارادایم جدیدی از 
کند که استدالل می 1970جامعه در لبه نهایی مدرنیته واقع است و رو به پسامدرنیته دارد. فوکو در چندین اثر خود در اواسط دهه 

-مدرن، بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه بستر زیستی «انضباطی»به دولت  رژیم قدیم 5«حاکمه»شناخت فرایند عبور از دولت 
از طریق آگاهی یا  سیاسی به طور فزاینده در خدمت انباشت سرمایه قرار داشت، غیرممکن است: کنترل جامعه بر افراد صرفاً

ها و انباشت سرمایه یند انباشت انسانآفردو  ایدئولوژی میسر نگردیده است، بلکه همچنین از طریق بدن و در بدن پدید آمده است.
ها و هم ها بدون رشد دستگاه تولیدی که هم قادر به حفظ و اداره انسانله انباشت انسانئاز یکدیگر جدایی ناپذیرند؛ حل مس

حرکت انباشت سرمایه را کند ها را مفید میهایی که کثرت انباشتیِ انسانپذیر نیست؛ در مقابل، تکنیکها باشد امکاناستفاده از آن
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تک افرادی سودمند تبدیل ای به تکشود افراد از حالت تودهقدرت انضباطی باعث می، هاای انباشت انسانبر. بخشدشتاب می
دهد بلکه امپراتوری نه فقط سرزمین و جمعیت را سامان می. ترین چیز استمهمقدرت  -، زیستنیز داریبرای جامعه سرمایه. شوند
کند. ابژه اصلی روابط امپراتوری را عرضه می 1قدرت -کند و زیستای را که برای حیات آنان الزم است خلق میپهنه زیستی دقیقاً

سازوکار سلطه اجتماعی بسیار در جامعه کنترلی  سیاسی جدید و سیستم نهادی است -قدرت، نیروی تولیدی سیستم، اقتصاد زیستی
در جامعه انضباطی اعمال قدرت از  اگرچه های شهروندان جریان دارد.شود و در درون مغزها و بدنمیتر بودیتر و دروندموکراتیک

در جامعه کنترلی اعمال قدرت  ،هنجارساز بودههای اندیشه و عمل، مجازات کردن رفتار مجرمانه و تجویز رفتار بطریق محدودیت
های رفاه، ها )در سیستمارتباطی، شبکه اطالعاتی و غیره( و بدن مغزها )در سیستم هایی است که مستقیماًاز طریق ماشین

، 2000)نگری و هارت، کند خودی از معنای زندگی هدایت میهشده و غیره( را به سوی یک حالت بیگانگی خودبهای نظارتفعالیت
احاطه کرده  قدرت زندگی را کامالً و جامعه کنترلی، زندگی به ابژه قدرت تبدیل شده و قدرت -زیستبه طور خالصه در  .(23-86

سیاسی به طور فزاینده در خدمت  -در اثر قدرت به مخاطره افتاده است و بسترهای زیستی است و تولید و بازتولید زندگی مستقیماً
  انباشت سرمایه قرار گرفته است.

 نظریه شهری انتقادی 
 گرا یا شهری رادیکال در دوران پساهای محققان چپبه عنوان ارجاعی کوتاه به نوشته عبارت نظریه شهری انتقادی عمدتاً 

-در نیویورک سیتی در تبعید به سر می 1937)چهره اصلی مکتب فرانکفورت( که درسال  2ماکس هورکهایمر. رودبه کار می 1968

و هربرت مارکوزه  3همکارانش تئودور آدورنو مفهوم را بعداً  این .(2011، و همکاران )برنر را باب کرد «نظریه انتقادی»برد، اصطالح 
های بسط و گسترش دادند و همچنین از طریق نوشته 1980های بسیار متفاوتی، یورگن هابرماس تا پایان دهه و سپس از جهت

استحکام یافت. نظریه  (1976( و دیوید هاروی )1972(، مانوئل کاستلز )1970پیشرو دانشمندانی رادیکال نظری هانری لوفور )
شناسی شهری مانده از جامعهجاهای بهتوان نظریه شهری جریان غالب نامید تفاوت دارد، برای مثال روشبا آنچه می انتقادی اساساً

 صرفاًگذاری. مفهوم نظریه انتقادی ساالرانه یا نئولیبرالی علم سیاستهای به کار گرفته شده در انواع فنمکتب شیکاگو، یا روش
نظری مشخصی دارند که از خطوط مختلف فلسفه اجتماعی دوران روشنگری -ها محتوای اجتماعیاصطالحات توصیفی نیستند. آن

نویسندگان . ت گرفتندأهای مارکس غربی و مکتب فرانکفورت نشو پساروشنگری به ویژه از درون آثار هگل، مارکس، مکتب

-داری نه فقط عرصهکه شهرهای سرمایه کننداذعان میشان شناختی و سیاسیری، روشهای نظرغم تفاوتپیشروی این نظریه به

فضایی  -های اجتماعیاند تا جایی که شکلدهد، بلکه خودشان به شدت کاالیی شدهسازی رخ میها کاالییهایی هستند که در آن

های تولید و مبادله، و تدارکات زیرساختی زمین، شبکههای کاربری شده تا نظامها و محیط ساختهاز ساختمان -شاندهندهتشکیل
دیگر، عبارتشوند. بههای کسب سود سرمایه تجدید سازمان میخاطر افزایش ظرفیتبه اند و دائماًپیکرتراشی شده -در سطح شهر

داری از دیرباز در نظام سرمایهاند. شهرها هایی برای راهبردهای انباشت سرمایه تبدیل شدهداری به مکانشهرها در نظام سرمایه
 یندهای شهرنشینی سودمحور مرتبط با آن وآداری، فرهایی برای خود سرمایهفضاهایی برای تصورکردن، و در واقع ایجاد بدیل

شهر خودش، یعنی زندگی  .(50-30، 2011، و همکاران )برنر اندوقفه آن بودهسازی فضاهای شهری بیسازی و بازکاالییکاالیی
 کندگونه که لوفور اشاره میتوان کاالیی شدن امر شهری توصیف کرد. همانیند را میآشود. این فرهری، به یک کاال تبدیل میش

به  ،و نه فقط زمین و مستغالت صِرف، ذره ذره فضا است. فضا خودش، این راهبرد بسیار فراتر از فروش (154، 2003، 4)لوفور
های غیررسمی به طور نمونه از دیدگاه انتقادی آنچه را که سکونتگاه .(99، 2011، برنر و همکاران)شود ارزش مبادله تبدیل می

ریزی بودن یا نبودن مقایسه کرد بلکه باید به نباید با عینک رسمی بودن، قانونی بودن و برنامهشود را نباید نامیده می

 .(645، 9120، 5)بانط کمبود مسکن است حلی برای پاسخ به شرایعنوان پرکتیسی در نظر گرفت که راه
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 ریزی فضایینقش قدرت در برنامه 
که یا طوریهب .پوشی شده استها چشمریزی بیانگر آن است که اغلب از مناسبات قدرت در این نظریههای برنامهواکاوی نظریه

ریزی در نظر جایگاهی را برای اعمال قدرت در برنامه ریزی اساساًها به دلیل تعریف نقشی فنی و غیرسیاسی از برنامهاین نظریه
ریزی جایگاه قدرت نیز به درستی در نظریه برنامه ،کردندریزی را کنشی سیاسی تعریف میگرفتند و یا اینکه اگر نقش برنامهنمی

 در ادامه به بررسی بیشتر این دو دسته پرداخته شده است. تبیین نشده بود. 
فرآیند ورای »، فالودی آن را ارتقا داد و سپس وی مدل 1955در سال  2توسط میرسون و بنفیلد 1عقالنی -معپس از ارائه مدل جا

یی نسبت به جامعه بود، که در نتیجه أریک هم زیرا دیدگاهش بر پایه را ارائه کرد که به طور پیوسته مورد نقد واقع شد «3محتوا
ریزی به ای ظریف از برنامهانگیز و پروراندن تفاسیر حرفهریزی، تمرکز بر موضوعات غیر بحثاز برنامه 4زداییموجب ارتقای سیاست

 یندیآفر را ریزیبرنامه سنتی، دیگر، دیدگاهعبارتبه .(27-26، 1989، 6)ایفتاچلشد می5عنوان یک فعالیت فنی و غیرسیاسی
 ماهیتی هاییبرداشت چنین است، همگانی منافع خدمت در که کندمی فرض ساالرانهو فن هاغیرسیاسی، بدون دخالت ارزش

 بر توانندنمی خاص، هایگروه و افراد و توزیع شده جامعه در مساوی طوربه قدرت که است این بر و فرض دارند؛ پلورالیستی
 اندداده طرفداران نظریه شهری انتقادی نشانباشند. اما برخالف این دیدگاه،  داشته گذاری تسلطسیاست و ریزیبرنامه یندهایآفر

 ثروتمندترین و قدرتمندترین خدمت در عمدتاً عمومی، منافع و نبوده یخنث فنی، هایمحمل صالحیت بر سنتی ریزیِبرنامه کنش
 که است فعالیتی مشخص است، حقوقی و سازمانی هایچارچوب ریزی که داراینظام برنامه معتقدند هادارد. آن قرار جامعه اعضای
 اندازه یک به که ذینفعانی بین تا نیست خودمختار و مستقل فعالیتی ریزیبنابراین برنامه است، آمده وجود به دولت توسط

 به مثابه دولت نیازمند نیز، ریزانبرنامه. کند اجرا را خود هایسیاست تا است ریزیبرنامه نیازمند دولت .کند داوری قدرتمندند،

 جایگاه و کسب طرفیبی مندی، وانمود بهحرفه الزامات از بخشی. هستند مندیحرفه در به ادعایشان بخشمشروعیت و کارفرما
 آشکارا که سیاسی اندازهایچشم یا مواضع به تمایلی خود، جایگاه کارشناسی دلیل به ریزانبرنامه در این ارتباط، است؛ کارشناسی

 جایهنموده و ب دنبال ریزیبرنامه یندآفر پس در سازیپنهان با را خود اهداف های دارای قدرتگروهندارند.  آنهاست اعتبار با مغایر
-البی زد و بندها، اعمال نفوذها، سازوکارها، ها،روش ها،دستورالعمل و قوانین از ایمجموعه پس دستوری، در هایروش از استفاده

 همگانی باشند، منافع متولی اینکه جایهب ریزانبرنامه یندیآفر چنین است. در پنهان شده غیرقانونی و قانونی و روابط تهدیدها ها،
)صرافی، عمومی باشند  مصلحت ها و نهاقتصادی آن منافع حامی ضرورتاً باید که شوندمی محسوب هااین گروه نمایندگان عنوانبه

با دانش فنی و بدون  را بدانند و صرفاً «7قواعد بازی»ریزان باید تمام . به زعم جان فارستر برنامه(1395مقدم، نیا و چمنیتوکلی
ریزان خود را افرادی سخنور و هایشان نیستند. از سوی دیگر بدون دانش فنی، برنامهها و سیاستدانش عملی قادر به اجرای برنامه

ریزان باید دیدگاه انتقادی هم داشته باشند و ایی ندارند. در کنار این موارد برنامهپندارند ولی در عمل کارجو میمردمانی مشارکت
دهد اما ریزی که به خوبی محاسبات را انجام میمواردی مانند انصاف و عدالت، فقر و توزیع ثروت نیز را در نظر بگیرند. برنامه

ریزان با شناسایی روابط قدرت و موانعی که بر سر راه فرآیند کنترل هتواند با دیگران همکاری کند دوام پیدا نخواهد کرد. برنامنمی

ریزان نه قدرتی شهروندان در اجتماعات محلی مقابله کنند. برنامهتوانند با بیمی ،دموکراتیک و مشارکت بخش عمومی وجود دارد
های بوروکراتیک بخش عمومی را بدانند مانشده بخش خصوصی و سازقدرتی و وابستگی مردم به ثروت انباشتتنها باید دالیل بی
کردن فرایند های مردمی برای مقابله با این مشکالت و دموکراتیکها و جنبشهایی برای حمایت از سازمانبلکه باید راه حل

 .(1989، 8)فارستر ریزی پیدا کنندبرنامه
ریزی از کنشی ریزی و نمایان شدن نقش و جایگاه برنامهاهمیت و ضرورت نقش قدرت در برنامه با توجه به آنچه بیان شد و بنابر

اند تا به تبیین نقش قدرت در فرآیند ریزی نیز بر آن بودهخرتر برنامهأهای متپردازان در نظریهغیرسیاسی به کنشی سیاسی، نظریه
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متمرکز بر  ریزیکه این نوع از برنامه گویدمیریزی فضایی راهبردی امهریزی فضایی بپردازند. پتسی هیلی در تشریح برنبرنامه
قدرت پخش »توانند تجهیز شوند تا دستور کارهای راهبردی را در زمینه یک فرآیند است، بر اینکه چگونه ذینفعان مشخصی می

عبارتبه .(45، 2004، 4)هیلی عه دهندرا توس «3کنشگر جمعی»تا قدرت  2توسعه دهند و اندازه کافی به هم پیوسته شوند «1شده

 یابدنه( در سطوح مختلف توسعه میبیناانداز یا دیدگاه و راهبردهای بلند مدت )واقعریزی فضایی راهبردی یک چشمدیگر، در برنامه
های نقشیکی از  .(748، 2004، 5)آلبرشت دهدهای قابل رقابت را توسعه میها و ارزشو ساختارهای قدرت، عدم قطعیت

های مختلف به طور بین گروه 6های قدرت در جامعه است تا تضمین کند که سود عمومیریزی رسیدگی به برخی نابرابریبرنامه
ریزی ریزی تا امروز باقی مانده است. نظام برنامهریزان و برنامهشود. پس گرفتن نقش سود عمومی برای برنامهمساوی تقسیم می

های بیشتر )اما نه همه قدرت(، مسئولیت 8نامیده شده است در ارتباط با تفویض «7ریزی فضایی راهبردیبرنامه»که با عنوان 
تا به توافقی بین بازیگران گوناگون  است 9پایه -های همرایهای بین بخشی و توسعه رهیافتارتقای توسعه پایدار، بهبود سیاست

 (.93-89، 2011، 10)آلمندینگر و هوتونجامعه برسد 

 مناسب فرایند اگر کهمعتقد است  سهابرما. توان به نظریه ارتباطی هابرماس اشاره کردریزی میخر برنامهأهای متاز دیگر نظریه
اند معتقد هستند ریزی استفاده کردهپردازانی که از این نظریه در برنامهنظریه و شودحاصل می یدرستبه  نیز محصول شود طراحی

از دیدگاه نقش قدرت قرار  12فلوبیرمورد نقد این نظریه  . (34، 2016، 11)واتسون است فرایند مناسب و کارآمد یطراح ،ریزبرنامه کار
زا است زیرا در درک این موضوع که ریزی مشکلزعم وی کاربرد نظریه ارتباطی یورگن هابرماس در نظریه برنامهگرفته است. به

کارگیری نقش قدرت در هدر ب ریزی ارتباطیدر واقع، نظریه برنامه کند.اختالل ایجاد میدهد ریزی را شکل میچگونه قدرت برنامه
که در چیزی است درک  جهتظرفیت الزم برای کمک به ما در  فاقد ای است کهریزی ناکام بوده است. در نتیجه، نظریهبرنامه

پیش  و ارتباطی عقالنیت از هابرماس تعاریف .است سازشکارانه ذاتاً قدرت با ارتباطی نظریه برخوردِدهد. جهان واقع رخ می
است.  نیاز قدرت قدرت، به کردن محدود . برای14محتوایی عقالنیت نه است 13ایرویه آنها مبتنی بر عقالنیتِ ایرویّه هایشرط
 کرد، تصور نامد،یم 15«قدرت سوی از نشده تخریب سیاسیِ عمومیِ قلمرو»هابرماس، آن را  که چیزی وجودِ بتوان اگر حتی
 استقرار و استحکام ،قدرت به چنگ زدن خالل از قلمرو همین خودِ که است، چرا قدرت از عاری قلمرویی چنین گفت تواننمی
 رهایی )یعنی هابرماس آرمانیِ یجامعه به که باشد ریزیبرنامه از شکلی ایجادِ ریزیبرنامه پردازاننظریه هدف هم اگر .است یافته

 بلکه نیست، ارتباطی عقالنیت اتوپیای درکِ نخست قدمِ باشد، نزدیک نیرومند( و فربه مدنی جامعه یک بیشتر، سلطه، دموکراسی از
 .(2002)فلوبیر،  است قدرت هایدرکِ واقعیت

 و ساخت دانش تولید ها،گفتمان کنترل و دهیشکل در را قدرت کنندهتعیین اهمیت دیگری، معاصرِ  فیلسوف هر از بیش فوکو شاید
آثار فوکو  جوید. بهره فوکو میشل آثار از تواندمی ریزیبرنامه نظریه در قدرت کردن وارد مسیر .باشد کرده گوشزد ما به فضاها اجتماعی

فوکو بخشی از  گفتماننظریه  نامند.می «17تبارشناسی»و مرحله دوم را  «16شناسیدیرینه»کنند؛ مرحله اول را را به دو دوره تقسیم می
 هایی نیستمشغولیها و دلمایهها، تصورات، تصاویر، درونشناسی به هیچ رو در پی تعریف کردن اندیشهشناسی او بود. دیرینهدیرینه
لعات ها، به منزله کردارهای تابع قواعد است. او در مطاشوند؛ بلکه در پی تعریف خود این گفتمانها پنهان یا آشکار میگفتمانکه در 
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 و همکاران نجاتی.../ ریزیبرنامه در دانش-قدرت نقش تبیین

و  هایی معناداری گزارهها در یک دوره خاصِ تاریخی به منزلهکدام گزارهکردند بود که تعیین می شناسی خود به دنبال قواعدیدیرینه 
شناسی چیزی بیش و غیر مندی یک کردار گفتمانی است. دیرینهشناختی در پی آشکارکردن قاعدهتوصیف دیرینه .پذیرفته شوند صادق

شناسی فوکو (. در دوره دیرینه211-210، 1969شناسی توصیف سیستماتیکِ یک گفتمان، ابژه است )فوکو، دیرینه. نیست از بازنویسی
پیوندی آراءش  او در دوره تبارشناسی اما آمد.ها به شمار میگزاره کردن و اشاعهمندتولید، قاعده هایرویهسیستمی متشکل از  حقیقت

ها به شورش هاست. تبارشناسیهای قدرت ریشه دارد و محصول آننظامدر  گوید که حقیقتکند و میمیمیان حقیقت و قدرت برقرار 
شورشی علیه  ها یا مفاهیم یک علم نیست، بلکه بیش از همه، اساساًها، روشند. این شورش چندان متوجه درون مایهها مربوطدانش

یافته است. تبارشناسی باید با  های هرگونه گفتمان علمیِ سازمانمدیآو کارشدن آثار قدرت تمرکزبخشی که منوط است به نهادمند
های تاریخی، رهاسازی دانشکند. تبارشناسی تالشی است برای  مبارزهتلقی شده است،  آثار قدرت مختص هرگونه گفتمانی که علمی

مخالفت و مبارزه با اجبارِ گفتمان نظریِ یکپارچه، صوری و علمی. ها برای آن ها یا به عبارتی توانمندسازیزدودن قید و بندهای آن
جای  حقیقت -شناختکلی  در محور ها این است که تاریخ علوم اساساًتوان تاریخ علوم نامید و تبارشناسی دانشتفاوت بین آن چه می

عبارتی قدرت یا به -محور گفتمانست؛ یعنی ها در محوری متفاوت جای گرفته اگرفته است. بر خالف تاریخ علوم، تبارشناسی دانش
 (.243، 1976برخوردِ گفتمانیِ قدرت )فوکو،  -محور عمل

 مثابه به قدرت درک از تماماً را خود که گردد برقرار تواندتنها زمانی می تحلیل این که گویدمی تحلیل قدرت خود وکو دربارهف 
 از قدرت آثار زدودنِ برای تالش یا رفتن طفره عوضِ حاکمیت. به -قدرت و قانون -قدرت درک امری قانونی برهاند. یعنی از

 کیدأت آن مخرب همینطور و سازنده ظرفیت بر پذیرد وناپذیر میاجتناب امری مثابه به را قدرت فوکویی، بدیل رویکرد ریزی،برنامه
 میان قدرت منازعات میدانِ در که ایگذاریسیاست شود،می درگیر گذاریسیاست با نظریه مستقیماً بدیل، رویکرد این در. گذاردمی

 تعارض کانونِ مثابهبه ریزیبرنامه عقالنیتِ  و شودمی مجادله حقیقت و دانش سر بر آن در کهشود، جاییمی ساخته گوناگون، منافع
 کرد چه باید از توجه کانون آن در که عقالنیتیاست.  نامیده 1واقعی فلوبیر عقالنیتِ که است همان چیزی این. شودمی برنمایانده

 سیالیّتِ  است و کرده النه عقالنیت در که قدرت است شده پذیرفته دیدگاه این در. شودمی معطوف ،است داده رخ واقعا آنچه به

 قدرت غایب آن در که عقالنیت از مفهومی با کردن کار اعتنا این به. است اساسی گذاریسیاست موضوع درک در دو، این میان
 در فوکو رهیافت ارزش و است. اهمیت کنندهگمراه و معنابی -اندازه یک به پژوهشگران و مدیران سیاستمداران، برای -است

 نیست چیزی کنش که چرا قدرت است، عملکرد نحوه درک عمل، و کنش شرطپیش نخستین. است قدرت هایپویش بر کیدشأت
کند.  استفاده و دانش عقالنیت با اشرابطه و قدرت درک برای تحلیل ابزارهای از خواهدفوکو می قدرت نظریه .اجرای قدرت جز

 -است «شده انجام واقعاً آنچه»به  توجه فلوبیر . پیشنهاد«چه باید کرد»بر  است معطوف تماماً ریزیبرنامه نظریه و مدرنیته تمرکز
 و همچنین آورد خواهیم دست به ریزیبرنامه چیستی از مندتر(زمینه و آرمانی )کمتر بهتری تصویر گونه واقعی. این حقیقتِ  به توجه

: خوردمی پیوند قدرت به الجرم ریزیبرنامه .کرد خواهد کمک آن بهبود به هاییتاکتیک و هااستراتژی چه که دانست خواهیم
 و نیرومند ریزیبرنامه پارادایم یک بنیانِ تواندمی تعارض، با واقعی و ثرؤم برخوردِ نحوه از آگاهی و ریزیبرنامه در تعارضات واکاویِ
 .(2002)فلوبیر، باشد  استوار

های وی موافق نیستند و با همه اندیشه اند اما لزوماًهای فوکو تاثیرات عمیقی پذیرفتهپردازان اگرچه از اندیشهدیگر نظریه
نشان ، های مدرنیعنی دولت قدرت در قرن بیستم -های عینی زیستنمونهنقدهایی به فوکو وارد است. برای نمونه، از نظر آگامبن 

اند و این م بودهاند از هم جدا نبوده، بلکه از ابتدا قرین هقدرت و حاکمیت چنانکه فوکو و دیگران پنداشته -دهند که زیستمی
توان نقیض های فوکو میههمواره از بطن نوشت(. 1399)محبوبی آرانی و جمالی،  رسدمیویژگی در قرن بیستم به اوج خود 

از متون وی است. مـثاًل، در مراقبـت و تنبیـه  متفاوتهـای بسا همین امر یکی از دالیل کثرت تلقیمدعاهای او را نیز یافت و چه
 -هـای دموکراتیک و نرمی است که سرکوب و خشونت در آن جایی ندارد. وی بـرای زیسـتانضـباطی دارای ویژگـیقـدرت 

تـرین نمودهای قدرت توتالیتر نیز از همین شمرد. از سوی دیگر، وی برای توصیف خشـنهایی را برمیقدرت نیز چنین ویژگی
ی مواجهه با متون فوکو مفاهیم مختلفی است که برای توصـیف واقعیتـی هـاگیرد. همچنین، یکی از دشـواریمفهوم بهره می

مندی، و حتی قـدرت انضـباطی دارای مختصات وار، حکومتقدرت، قدرت تنظیمی، قدرت شبان -زیست. واحـد وجـود دارد
ها بر آثار او، نیز با ترین شرحمهم ای است که حتی ژیل دلوز، نزدیکترین متفکـر بـه فوکو و نویسندة یکی ازین مسئله. ااندمشترکی
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است که، عالوه بر تفسیرهای تاریخی وی، در دعاوی نظری وی هم نوعی نقد دیگر بر فوکو این . تسامح از کنار آن گذشـته اسـت
تـالش جورجـو آگـامبن، آنتونیـو نگـری، و مایکـل هـارت بسـیار زمینه، این. درشـودگرایش بـومی و محـدود مشـاهده مـی

از دیگر انتقادات وارد شده به فوکو . (1393زاده، )نجف نظری تبارشناسی فوکو فراتر روند -های تاریخیانـد تـا از محدودیتکـرده
تأکید دارد کـه همیشـه در برابـر قـدرت آن است که وی در تحلیل مناسبات قدرت از مبنای مفهوم سلطه جدا نشده است. وی 

مشخصی را برای مقاومت در برابر قدرت در  هشـیواما  مفهوم مقاومت قسمتی از تحلیل مفهوم قدرت اسـت وجود دارد و مقاومـت
 .(1395، تسلیمی طهرانی)کالنتری و  کندبـه راهکـار مشخصـی برای مقاومت یا مقابله اشاره نمیو  نظر ندارد

 پژوهش روش
که مبتنی بر آن است که دانش عینی وجود ندارد و موضوع مورد مطالعه از  1در این پژوهش براساس الگوواره تفسیرگرایی

از رهیافت پژوهش کیفی که ماهیت واقعیت را ذهنی و همچنین  ،(23، 1394زادگان و ندایی طوسی، )شریف پژوهشگر جدا نیست
نامید.  2گرایی اجتماعیوان برساختتاستفاده شده است. رویکرد این پژوهش را می( 30-29، 2007)کرسول، پندارد چندگانه می

ایم های درک جهان از جمله درک خودمان را که بدیهی تلقی کردهکند که باید آن دسته از شیوهکید میأگرایی اجتماعی تبرساخت
نگاشته شده گرایی اجتماعی رویکردی انتقادی به دانش بدیهی اخت. به عبارت دیگر، برسا(22، 2003)بر،  به دیده انتقادی بنگریم

یندهای اجتماعی و همچنین میان دانش و کنش اجتماعی پیوند برقرار آبودن میان دانش و فر است و با ویژگی تاریخی و فرهنگی
های مختلف از حقیقت و نفی وجود حقیقتی نهایی است. همچنین این کند. از این رو در این پژوهش اعتقاد به وجود خوانشمی

یکی از چند رویکرد موجود به برساختگرایی اجتماعی  . تحلیل گفتمانبهره برده است 3گراییواساختو  پژوهش از تحلیل گفتمان
میشل فوکو و ژاک دریدا است و آن را نیز ابتدا مبتنی بر آثار . واساختگرایی نیز شودبیش از سایرین به کار گرفته می است اما غالباً

برساخته گفتمانی است. یک  بازتابی از واقعیت نیست و حقیقت صرفاً . دانش(24-23، 2002)یورگنسن و فیلیپس،  دریدا مطرح کرد
، 1969)فوکو،  شودفراتر از گفتار و یا حتی زبان است. کاربرد گفتمان نه فقط زبان بلکه کنش را نیز شامل میمفهومی  گفتمان

از آن با عنوان رویکرد  فرانسوی است و در نتیجه غالباًثر از کار میشل فوکو مورخ و فیلسوف أ. این رویکرد به شدت مت(157-158
ها کار گفتمان ارتباط دارد. قدرتو  ایدئولوژیاز حیث  ثیرات گفتمانأتبا دغدغه شناسایی  و غالباً شودتحلیل گفتمان فوکویی یاد می

های متفاوت ها را به شیوهفاوت پدیدههای متهای دیگر است. گفتمانها یا شیوهها یا نوشتههای جهان با گفتهبرساختن پدیده
 هر گفتمان مدعی حقیقت استاست.  متفاوت دیگربا گفتمان  سازند، طوری که ترسیم ماهیت یا طبیعت ابژه در هر گفتمانبرمی

ه هم کطوریهای دیالکتیکی بین گفتمان و جهان برقرار است بدر تحلیل گفتمان انتقادی فوکویی رابطه (.247-245، 2003)بر، 
 (.47-44، 2002)یورگنسن و فیلیپس،  گفتمان خود ساخته شده است و هم برسازنده جهان است

است سعی بر آن بودهای و گردآوری اطالعات به روش اسنادی و کتابخانه رهیافت پژوهش کیفیمندی از در این پژوهش با بهره
ثیرگذار بر آن از دیدگاه نظریه شهری انتقادی از ابتدا تا أآثار قدرت تریزی فضایی بر که به جای ارائه تعریفی علمی و فنی از برنامه

روش مندی از است و با بهره گرایی اجتماعیاین پژوهش رویکرد برساخت شناسیهای معرفتیکی از پیش فرض کید شود.أکنون ت
دانش  -مپراتوری به واکاوی دو مقوله قدرتداری از امپریالیسم به اپژوهش تحلیل گفتمان فوکویی پس از بررسی دوره گذار سرمایه

فضایی، از دیدگاه نظریه شهری انتقادی  ریزینقش برنامه واکاویاست و سپس با  قدرت پرداخته -یعنی قدرت انضباطی و زیست
 ریزی فضایی دارد. در برنامه دانش -سعی در تبیین نقش قدرت

 و بحث  هایافته
یک فرآیند فنی و  ریزی فضایی دیگر صرفاًریزی فضایی از جمله نظریه شهری انتقادی، برنامهبا توجه به رویکردهای نوین برنامه

ثیرگذار هستند. از این رو، پیش از سخن أهای قدرت نیز بر آن تبلکه فرآیندی است سیاسی که گروه ،شودغیرسیاسی تلقی نمی
داری در جهان حاضر بیشتر بپردازیم. هم اکنون نظام سرمایه های عصرریزی فضایی الزم است به شرایط و ویژگیگفتن از برنامه

                                                           
1 interpretivism 
2 Social constructionism  
3 Deconstructionism 
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شدن در حال گذار از عصر امپریالیسم به عصر امپراتوری و دوره پسامدرنیسم و نیز شاهد مرحله جدید انباشت سرمایه و کاالیی 
های فرهنگی و وه بر فعالیتداری در همه گستره جهان پخش شده است و عالها هستیم. سرمایهها و چندگانگیمبتنی بر تفاوت

به مقایسه تطبیقی عوامل مرتبط با قدرت  1 در جدول است.های اجتماعی را هم ابژه استثمار و سلطه خود درآوردهاقتصادی، فعالیت
  داری در دوران امپریالیسم و امپراتوری پرداخته شده است.در نظام سرمایه

 
 1جدول

 وران امپریالیسم و امپراتوریمقایسه تطبیقی عوامل مرتبط با قدرت د

  دوران امپریالیسم دوران امپراتوری )پسا امپریالیسم(

 زمان 20قرن  21قرن 

 دوره فرهنگی مدرنیسم پست مدرنیسم
عالوه بر استثمار فرهنگی و اقتصادی، فعالیت های اجتماعی هم ابژه استثمار 

 و سلطه شده

 استثمارنوع  انحصارطلبی -استثمار فرهنگی و اقتصادی

، محرومین و ناراضیان )ناراضیان تمام کسانی که به انقیاد سرمایه درآمده اند
ها های الزم در اختیار آنای باشند که فرصتممکن است متعلق به هر طبقه

 نبوده است(

 پرولتاریا ، محرومینطبقه کارگر صنعتی

امات اقد و همچنین 1های خودمعتبرسازصنایع ارتباطی و زبان مبتنی بر
 3و وضعیت استثنایی پایدار 2پلیسی

 مشروعیت براساس توافق ها و سازمان های بین المللی

کانون سیاسی یا محدوده سرزمینی ندارد. دستگاه فرمانروایی غیرمتمرکز  و 
-های قدرت خرد و حاکمیت رو به افول دولتغیرسرزمینی. ترکیبی از شبکه

 ها و نظم سیاسی بازار جهانیملت

 کانون سیاسی ملی و تمامیت جغرافیایی 4بر حاکمیتتاکید 

داری، قدرت مبتنی بر منطق نظام جهانی ریشه در نظام در حال تولید سرمایه
 سازها و ساختارهای متعدد خودمشروعاز طریق گفتمان

 منشا قدرت منشا اروپایی و متاخرتر هژمونی آمریکایی

های حاکمیت انگاری دوگانهقدرت پسامدرن غیردیالکتیکی، تخریب نظم و 
، عمل رادیکال پسامدرن مبتنی بر اتحاد 6و چندگانگی 5مدرن، اندیشه تکثر

 شدگاننشینان، استثمارشدگان و سرکوبها و صداهای حاشیهارزش

منطق مانویایی )منطق دوتایی( خود و دیگری، 
قدرت مدرن دیالکتیکی، نظام سلطه نژادپرستی و 

 گراییجنسی

وضعیت 

 کتیکیدیال

نحوه آن نیز تغییر کرد. قدرت به داری وجود داشتند و پس از آن شکل وروابط مبتنی بر قدرت در شهرها پیش از بازار سرمایه
است و تنها در کنش وجود دارد و از  نیست که در انحصار گروه خاصی باشد، بلکه قدرت چیزی است که اعمال شده ایعنوان پدیده
بلکه شاکله  نیست، شود. به عبارت دیگر منظور از روابط قدرت در شهر شاکله حقوقی قدرت سیاسیمیها اعمال طریق شبکه

قابل مطالعه است. مناسبات قدرت همواره  بوده و سرکوب مد نظر است که مبتنی بر رابطه و میان کنش عناصر این رابطه-سلطه
کند و از سوی دیگر دانشی وجود ندارد که قدرت دانش را تولید می کند. از یک سو،ای از دانش همبسته با خود را تولید میحوزه

دانش یعنی اعمال قدرت نه از طریق زور بلکه از طریق دانش. قدرت از طریق  -مناسبات قدرت را پدید نیاورد. از این رو، قدرت
دانشِ  -های اعمال قدرتبه تکنولوژی ، الزم استدر این راستاکند. های نوین فضاهای مورد نیاز خود را تولید میانباشت دانش
 .قدرت بیشتر بپردازیم-داری یعنی قدرت انضباطی و زیستنظام سرمایه

داری صنعتی است از یک سو با تربیت کردن و قدرت انضباطی که از ابداعات بورژوازی و از ابزارهای عمده استقرار سرمایه

الزمه ماشین دارد تا بتواند حداکثر کارایی را از نیروی کار داشته باشد.  -یا بدن ابزار -نظارت بر بدن افراد سعی در تنظیم رابطه بدن

در این راستا، شاهد گزینش و تحت انضباط درآوردن  اعمال این نوع از قدرت آن است که دانش، نهادها و فضا به انضباط در بیاید.

که در قلمرو خود معیار  استهای تبدیل شدبه رشتهسازمان درونی هر دانش ها جهت خدمت به قدرت انضباطی هستیم. دانش
                                                           
1 Self-validation 
2 Police action 
3 State of permanent exception 
4 Sovereignty 
5 Plurality 
6 Multiplicity 
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امع جمنهاد دانشگاه و  گرایانه رااین نقش گزینشوظیفه  دانش نادرست یا نادانش را ریشه کن کند. دتوانکه با آن می ردگزینشی دا

دانش و گفتمان انضباطی وجود نهادهای انضباطی  هستند. بنابراین، الزمهند چون دارای نوعی مونوپلی نکمیپژوهشی رسمی ایفا 

های دولتی برای گاهتاستفاده مستقیم یا غیرمستقیم از دسنهادها  ایننقش دهند. است که این نوع از دانش را شکل می

آیند و به جهت به فعل درآمدن قدرت انضباطی حتی فضاها نیز باید به انضباط در برقراری نوعی اجماع است.و  متمرکزسازی دانش

همین دلیل است که از طراحی تا عملکرد فضاهای نهادهای انضباطی همچون مدرسه، دانشگاه، پادگان، زندان و بیمارستان مطابق 

هنجارساز به انضباط درآمده است. همراتبی(، امتحان و مجازات بمند )سلسلههایی همچون نگاه پایگانبا اصول سراسربین و ویژگی

 هایساحت تمام در و کنترل مراقبت چگونه که دهدمی نشان و است معاصر سیاسی -اجتماعی شرایط پارادایمِ چونان سراسربین

 شبیه خود اینها همه و ها هستندبیمارستان و هاپادگان مدارس، شبیهِ هاکه کارخانهجایی شود؛می بازتولید شهرها در روزمره، حیات

روند لذا فقط در صورتی قابل تحمل است که بخش زیر بار آن نمی شوند مطلقاًمردم اگر واقعا بدانند که دارند کنترل می ها.زندان

های اجتماعی با ساختارها و رویه ایگونهبهها دهد. گفتمانها رخ میتوجهی از خودش را پنهان کند و این کار از طریق گفتمانقابل

یک در جای  شود نظم کنونی طبقات هرکنند. انضباط جامعه باعث میقدرت جاری در جامعه را پنهان می ند که روابطاهگره خورد

شود. در این جامعه قدرت انضباطی منجر به ایجاد جامعه انضباطی می رو، نهایتاًاینرا داشته باشند. از خود عملکرد تعریف شده خود

. در جامعه تک افرادی سودمند تبدیل شوندای به تکشود افراد از حالت تودهقدرت انضباطی باعث می، هاای انباشت انسانبر

 هنجارساز است.ههای اندیشه و عمل، مجازات کردن رفتار مجرمانه و تجویز رفتار بانضباطی اعمال قدرت از طریق محدودیت

ه تکنولوژی قدرت انضباطی را قدرت ک -یعنی زیست ؛گیری تکنولوژی جدید قدرت هستیمپس از قدرت انضباطی شاهد شکل
دهد و کنترل دولتی امرِ زیستی شود. در این تکنولوژی، سیطره قدرت بر زندگی رخ میکند بلکه با آن چفت و ادغام میحذف نمی

بین نژاد  شود. کنترل قدرت بر روابطهای انسانی تلقی میمثابه نوع و تودهمثابه فرد و بدن بلکه بهآید. انسان دیگر نه بهپدید می
شود. سازوکار سلطه افتد. جامعه نیز از جامعه انضباطی به جامعه کنترلی تبدیل میانسانی و بر محیط و پهنه زندگی انسان اتفاق می

های ارتباطی و های قدرت از طریق سیستمشود و اعمال قدرت و گفتمانتر میبودیتر و دروناجتماعی بسیار دموکراتیک
کرده است و تولید و  احاطه  شود. زندگی اکنون به ابژه قدرت تبدیل شده و قدرت زندگی را کامالًتر میآسان های اطالعاتیشبکه

سیاسی به طور فزاینده در خدمت  -رو، بسترهای زیستیهمینر قدرت به مخاطره افتاده است. ازدر اث بازتولید زندگی مستقیماً
کارگیری وضعیت استثنائی دائمی است. وضعیت استثنائی هقدرت ب -های زیستتکنیکانباشت سرمایه قرار گرفته است. یکی از 

های اثرگذار است. همانطور که آگامبن با اشاره به یاتی دارد و در آن قانون با تعلیق خودش بر زندگی انسانح -ای زیستیجنبه
ت و تبدیل به قاعده شده است. در واقع از یک سو، دهد خیلی هم این وضعیت استثنائی نیستبارشناسی وضعیت استثنائی نشان می

پوشی مجموعه مدیریت شهری بر این فضاها و تقاضای مردم برای سرپناه، فرصت شغلی و خدمات و از سوی دیگر تسامح و چشم
تانداردها در های توسعه شهری نسبت به وضعیت اقتصادی مردم )برای مثال باالبردن اسنیز قوانین و ضوابط انضباطی و شدید طرح

حداقل متراژ تفکیک قطعات( منجر به ساخت و ساز مردم خارج از ضوابط در شهرها شده است و این امر باعث شده است تا 
بودن و ایجاد یک حالت و وضعیت استثنایی و خدمات شهری به این مناطق را به بهانه گفتمان غیررسمی ری، ارائهمدیریت شه

ها با توجه به استقرار طبقه در فضای زیست انسانقدرت  -زیستت سایر مناطق شهر ارائه ندهد. بالتکلیفی مستمر همچون کیفی
ها و لذا ها به سایر محلهها و کنترل سرایت بیماری آنهای آنامکان نظارت بر بیماریکارگر در یک محدوده خاص و مشخص، 

تر میها را سختها در سراسر شهر پراکنده باشند که کنترل آنتر از آن است که آنها آسانکنترل جمعیت و کنترل بر زندگی آن
 است.قدرت پرداخته شده -های قدرت انضباطی و زیستمشخصهبه مقایسه تطبیقی  2در جدول  کند.
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 2جدول 
 قدرت-های قدرت انضباطی و زیستمشخصه 

 قدرت-زیست قدرت انضباطی 

 جامعه کنترلی جامعه انضباطی نوع جامعه

 به بعد 19از قرن  به بعد 18و  17از قرن  دوره زمانیشروع 

 1سیطره قدرت بر زندگی هااعمال قدرت بر بدن و افعال آن نوع سیطره قدرت
 2کنترل دولتی امرِ زیستی

ای ابه مسئلهانسان به مثابه نوع و گونه و جمعیت به مث انسان به مثابه بدن و کالبد نگرش به انسان
 ای مرتبط با قدرتلهو مسئعلمی، سیاسی، زیستی 

ها در حکمروایی بر جمع کثیری از افراد به طوری که کثرت آن نوع و هدف حکمروایی
پذیر، قابل نظارت، قابل استفاده و قابل های فردی تربیتبدن

 مجازات باشد.

ای جهانی که با جمع کثیری از حکمروایی بر توده
 ها و جمعیت سروکار دارد.انسان

های قدرت با بدن اعمال انضباط به معنی سازگارکردن مکانیزم سازگارینوع 
فرد از طریق نظارت و تربیت )آموزش( در سطح محلی و در 

 قالب نهادهای انضباطی

 با پدیده جمعیت و 3های قدرت و تنظیمیمکانیزم
اجتماعیِ مختص  -فرآیندهای بیولوژیک یا زیستی

 های انسانی سازگار شدند.توده

سراسربینِ  های نظارت، مجازات بهنجارساز و سازمانتکنیک نحوه اعمال قدرت
 های افرادنهادهای تنبیهی بر بدن

صورت عمومی بر جمعیت، زندگی و موجودات زنده به
 شود.اعمال می

های انضباطی در اسکان طبقه کارگر و نهادهای اعمال مکانیزم موضوعات مرتبط
رخانه، آسایشگاه، بیمارستان، دانشگاه، انضباطی همانند زندان، کا

 مدرسه و نهادهای مشابه

ومیر، طول عمر، باروری جمعیت، نرخ تولد، نرخ مرگ
کنترل روابط بین نژاد انسانی، کنترل محیط و پهنه 

 زندگی

 
دنبال ساالرانه که در چارچوب نظم وضع موجود و جریان غالب بهفن های صرفاًنظریه شهری انتقادی با ابزارها و روش

دهد و شاهد گذاری و تجویز برای آینده شهرها است تفاوت دارد. در آنچه که امروزه در شهرهای جهان سوم رخ میسیاست

بر این امر  ،به طور خواسته یا ناخواسته وپوشی نیست ریزی فضایی قابل چشمشدن فضاهای شهری هستیم نقش برنامهکاالیی
ساالرانه و عقالنیت ابزاری به تجویز ابزارهای فن مندی از عمدتاًریزی فضایی با بهرهبرنامه ،دیگرعبارتدامن زده است. به

ریزی بیانگر آن امههای برنواکاوی نظریهکنند. هایی برای انباشت سرمایه تبدیل میپردازد که شهرها را به مکانهایی میسیاست

ها به دلیل تعریف نقشی فنی و که یا این نظریهطوریهب ،پوشی شده استها چشماست که اغلب از مناسبات قدرت در این نظریه
ا ریزی رگرفتند و یا اینکه اگر نقش برنامهریزی در نظر نمیجایگاهی را برای اعمال قدرت در برنامه ریزی اساساًغیرسیاسی از برنامه

ریزی که در ابتدا مبتنی بر برنامه ریزی تبیین نشده بود.ریه برنامهکردند جایگاه قدرت نیز به درستی در نظکنشی سیاسی تعریف می
 سنتی، دیگر، دیدگاهعبارتبهشد تغییر ماهیت داده است. عنوان یک فعالیت فنی و غیرسیاسی تعریف میعقالنی و به -مدل جامع

 چنین است، همگانی منافع خدمت در که کندمی فرض ساالرانهو فن هاغیرسیاسی، بدون دخالت ارزش فرایندی را ریزیبرنامه
 خاص، هایگروه و افراد و توزیع شده جامعه در مساوی طوربه قدرت که است این بر دارند؛ فرض پلورالیستی ماهیتی هاییبرداشت

باشند. اما برخالف این دیدگاه، طرفداران نظریه شهری انتقادی  داشته گذاری تسلطسیاست و ریزیبرنامه یندهایآفر بر توانندنمی
 و قدرتمندترین خدمت در عمدتاً عمومی، منافع و نبوده یخنث فنی، هایمحمل صالحیت بر سنتی ریزیِبرنامه کنش اندداده نشان

ریزی ریزی همچون نظریه ارتباطی هابرماس نیز اگر چه برنامهمهخرتر برناأهای متدارد. در نظریه قرار جامعه اعضای ثروتمندترین
اما نقش مناسبات قدرت به درستی تبیین نشده است. هابرماس در تبیین جامعه  ،شودبه عنوان کنشی سیاسی در نظر گرفته می

اما این  .شودسی بیشتر ختم میآرمانی خود بر این باور است که عقالنیت ارتباطی در قلمروی عمومی به رهایی از سلطه و دموکرا
 نیاز قدرت قدرت، به کردن محدود که برایقدرت وجود ندارد و از آنجایی از عاری قلمرویی چنینموضوع را نادیده گرفته است که 

به از رسیدن سازی شده است و پیش تباطی خود نیز توسط قدرت بسترها و بسترهای الزم برای برپایی عقالنیت اراست لذا زمینه
 آن پیشاپیش توسط قدرت مورد مداخله قرار گرفته است. محتوای مطلوب، رویه

                                                           
1 Power's hold over life 
2 The biological 
3 Regularization 
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 گیرینتیجه
بلکه کنشی سیاسی و  ،یستفنی و غیرسیاسی ن ریزی فضایی دارای نقشی صرفاًنظریه شهری انتقادی بیانگر آن است که برنامه

جنبه ریزی بیانگر آن است که اغلب های برنامهواکاوی نظریهثیرگذار هستند. أمناسبات و روابط قدرت در آن تاجتماعی است که 
های مختلفی همچون قدرت سیاسی، توان قدرت را از جنبهشود. اگرچه میریزی یعنی مناسبات قدرت نادیده گرفته میپنهان برنامه

دانش است که  طریق از بلکه ورز طریق از قدرت نظامی و یا قدرت اقتصادی بررسی کرد اما به زعم فوکو در عصر حاضر قدرت نه
امپریالیسم به امپراتوری به داری با گذار از نامد. در دوره کنونی نظام سرمایهدانش می -شود و وی این پدیده را قدرتاعمال می

ها مندی از صنایع ارتباطی و گفتمانکه با بهرهشدن فضاهای شهری است بطوریمرحله جدید انباشت سرمایه و کاالییدنبال 
های اجتماعی و همچنین فضای زیست و زندگی را هم ابژه استثمار کرده است. از این عالوه بر استثمار فرهنگی و اقتصادی، فعالیت

 جایهنمایند و بمی دنبال ریزیبرنامه یندآفر پس در سازیپنهان با را خود اهداف های دارای قدرتگروهرو، شاهد آن هستیم که 
یندها آریزی به دنبال توجیه علمی و نظری این اهداف و فربرنامه سازی اهداف و فراینددستوری با عقالنی هایروش از استفاده
 هستند. 

اما نویسندگان در این  ،سیاست را به جای یکدیگر به کار برده -قدرت و زیست -فوکو و برخی دیگر از نویسندگان واژگان زیست
در ذات خود  ( که قدرت را اساسا53ً، 1976فاوت قائل شده و طبق تعریف فوکو )فوکو، پژوهش همانند نگری و هارت بین این دو ت

قدرت  -های نیروی مختلفی در تولید فضا وجود دارد؛ از یک سو زیستکند، بر این اعتقاد است که رابطهیک رابطه نیرو تعریف می
ها و در ها منجر به انباشت انسانزندگی انسان ثیر بر پهنهأدر خدمت طبقه حاکم و دارای قدرت است تا با ت وجود دارد که عمدتاً

های فاقد قدرت و شامل گروه ها به ابژه قدرت تبدیل شده و عمدتاًنهایت انباشت سرمایه شود. از سوی دیگر، افرادی که زندگی آن
آبرومندانه، نیرویی در تقابل با  زندگیبهبود شرایط زیست و  و بقا به دلیل ضرورت هستندامتیاز اعم از ناراضیان و محرومین 

صورت خطی به قدرت لزوماً -قدرت و پاد زیست -نامیم. زیستقدرت می -کنند که ما آن را پاد زیستقدرت اعمال می -زیست
د را شوآورد. آنچه از تقابل این دو حاصل میها دیگری را در دل خود به وجود میگیری هریک از آنبلکه شکل ،آیندپدید نمی

 (.4)شکل سیاست نامید -توان زیستمی
 

 
 ریزی فضاییسیاست در برنامه -قدرت و زیست -دانش، پاد زیست -های اثرگذار قدرت. مؤلفه4شکل

 
توان گفت نه شکلی از سو میکه از یکطوریهب .قدرت است -قدرت و پاد زیست -سیاست برآمده از دیالکتیک زیست -زیست

سیاست  -ها را در زیستهای هر دوی آنتوان ویژگیقدرت و از سوی دیگر می -قدرت دارد و نه شکلی از پاد زیست -زیست
قدرت  -یافته و نسخه جدیدی از برآیند نیروهای زیست ءسیاست حالت ارتقا -توان گفت که زیستابی کرد. به عبارت دیگر میردی

شود که فضای هایی اجتماعی برای منافع همگانی در نظر گرفته میعنوان فعالیتسیاست به -قدرت است. زیست -و پاد زیست
های مختلف جامعه اعم از طبقه دارای قدرت، ناراضیان و محرومین هایی که برآمده از گروهکند. فعالیتزیست و زندگی را تولید می

قدرت  -قدرت و پاد زیست -. این نکته نیز باید ذکر شود که زیستهستنداست که هریک به دنبال دستیابی به منافع گروه خود 
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هبلکه به دلیل اشتراک و تضاد منافعی که ممکن است بین افراد جامعه ب ؛های دارای قدرت و محرومین نیستمتعلق به طبقه لزوماً 
بایست در دانش و عمل خود در ریز فضایی میتواند تغییر کند. آنچه که برنامهها در هر دوره زمانی میوجود آید نقش و موقعیت آن

یک از کنشگران شهری  قدرت است و اینکه هر -قدرت و پاد زیست -ثر در تولید فضا اعم زیستؤنظر بگیرد شناسایی نیروهای م
های مناسب آنچه را که به ارتقای منافع همگانی منجر در هر دوره زمانی پشتیبان کدام یک از نیروها هستند تا با اتخاذ تصمیم

 به کار بگیرد. ،شودمی
فوکو  .باشد کرده گوشزد ما به را ریزیبرنامه نظریه در قدرت کنندهتعیین اهمیت دیگری، معاصرِ فیلسوف هر از بیش فوکو شاید

و های قدرت ریشه دارد نظامدر  گوید که حقیقتکند و میپیوندی میان حقیقت و قدرت برقرار میش آراء دوره تبارشناسی در

تالشی است  و کند مبارزهتلقی شده است،  هاست. تبارشناسی باید با آثار قدرتِ مختص هرگونه گفتمانی که علمیمحصول آن

مخالفت و مبارزه با اجبارِ ها برای آن ها یا به عبارتی توانمندسازیهای تاریخی، زدودن قید و بندهای آنرهاسازی دانشبرای 

کند ریزی باید همانطور که فلوبیر بیان میعلمی. برای وارد کردن اندیشه فوکو در نظریه برنامه گفتمان نظریِ یکپارچه، صوری و

ریزی و چه باید کرد به جای پرداختن به صورت هنجارین برنامه 1عقالنیت عملی یا فرونزیسو مندی از عقالنیت واقعی باید با بهره

ریزان فضایی با آگاهی یافتن به شرایط دوره امپراتوری و پرداختن به به آنچه که در واقع رخ داده است پرداخت. در واقع برنامه

و زیست قدرت، وضعیت  سو از یک و منطق مانوی دانش و گفتمان انضباطی، نهادهای انضباطی و جامعه و فضای انضباطی

ریزی جایگاه و نقش هریک از بایست با تبارشناسی دانش و کنش برنامهمی ،استثنایی دائمی و جامعه کنترلی از سوی دیگر

دیگر، عبارتبه .(5شکل) سمت ارتقای منافع همگانی سوق دهندبه کنشگران شهری را شناسایی کرده و نتیجه برآیند نیروها را 

ریزی که به روال مرسوم در محیط آکادمیک آموختند باید به مباحث های برنامهبایست در کنار رهیافتان فضایی میریزبرنامه

در نظام غیررسمی نیز قابلیت کنش و اثربخشی بیشتری را  ،ریزی فضاییدانش نیز بپردازند تا در کنار نظام رسمی برنامه -قدرت

حداکثر تالش خود را جهت برساخت  قدرتنیت عملی یا فرونزیس در تعامل و چانه زنی با مندی از عقالسپس، با بهره داشته باشند.

 گیرند.ای از نوع دیگر به کار و توسعه گفتمان انسانی

 

 
 قدرت-دهی قدرت انضباطی تا زیستطیف عوامل موثر در شکل .5شکل
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