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 1چیست؟ ارصمع دنیای( در شهری)امر  اوربان
 مور-مونته یسلو روبرتو
 میرزاییحاجی همن: برگردان

 

 یلطهس. داردقرار  یجوامع بش  کانون در یو هم به لحاظ نظر  یخیبه لحاظ تار هم/حومه سایدکانرتی و/شهر سیتی بین یرابطه
 یمشخصه داده، رخ تولیدی هایفعالیت بر رکنرتل بازا یقبوده و از طر یدیو  یکار ذهن یمتقس ییجهنت که ساید،یبر کانرت  سیتی

بوده است.  یم،تعلق دار هاآن به ما که مدرن یدارانهرسمایه صنعتی   جوامع علل خصوصاز هنگام دوران کهن، و  یجوامع بش 
 اخیرن فقط دهند،می ارجاع/حومه سایدی/شهر و کانرت یتیبه س که ،یی/روستارورال و ی/شهر اوربان یهاوجود، صفت ینا با

 دارند یندهاییاها و فر فرم ینب ییو فضا یاقتصاد-اجتامعی فرهنگی، روابط از ایگسرته به اشاره که معنا این به اند یافته استقالل
 یگر،د سوی از. شد فراهم اخیر قرن در فقط شاندوبخشی/وضوح  متایز امکانحال  ینا با وها هستند، آن از برآمده یبترت بهکه 

ز ا یدشا اینسخت شده است.  شانیصو تشخ مبهم یبه صورت روزافزون ییو رورال/روستا یاوربان/شهر  فضاهای بین مرزهای
/حومه هر دو سایدی/شهر و کانرت یتیکه س یاند، تا حددست دادهرا از  شانیاصل 2ذاتی مرجع یرا  ها اخصفت ینآن روست که ا

 ویستا بال ژانیرو، ود ریو سائوپاولو، لوهوریزنته،ب هایسیتیباشند.  تحدیدو  یصقابل تشخ یکه به راحت یستندن یناب یممفاه یگرد
خامته  و کجا شوندیکجا آغاز م یستند؟چ یادر دن یامعارص  یلبرز در یگرید کوچک حتی یابزرگ، متوسط  سیتیهر  یا میناس،د  
 هب نواحی یعنی ها،سیتی اطراف مناطق یا دورافتاده روستاهای شامل آیا یست؟/حومه چسایدیکانرت  یگر،د یاز سو  یابند؟یم

(، cerrado) ساوانا رشق، شامل در ها،زمینیجنبش ب یهاگاهسکونت یاها، صنعتوکشت بزرگ، مزارع آیا شود؟یم رورالاصطالح 
روز مبهم و سخت روزبه شهری/اوربان یدر مقابل نواح رورال و سیتی رسشت و حدود تعریف حال هر به است؟ آمازون یا
 . شودیم

چه رو آن یناند، و از اشده تعریف شهرداری( 3نواحی یاو مناطق ) مراکز مرزهایتوسط  نونیقا طوربه  یلدر برز هاسیتی
 شهرداری ینواح یا مناطق منایندگی نقشکه  گیرددربرمی را 4هاییتاون مرزهای شودمی تلقی شدهشهری هاییتجمع وها قلمرو

 ی  /شهر اوربان فضایکه  کنندمیاحاطه  هاسیتی اطراف در را ایگسرتده ی  نواح شدهیشهر  ی  نواح حال، ین. با اکنندمی بازی را
 ردکه از قرن نوزدهم رشوع شده و  یگسرتش یندقالب فرا درهم  آن شود،می کشیده دستمجاور و دور  یقلمروها تا الینفکش

 . گرفت شتاب ناپذیریبرگشت طوربه بیستم قرن

امعه و ج دهی  سازمان به کانون   یلگرفته، تبدها شکلآن یکه بر مبنا فرهنگیاجتامعی و سیاسی فضای یا ها،سیتی عالوه، به
 یشاو آر  کنندیم یتو هدا دهیرا سازمان یاصل منافع   هایجبهه هایتیاز س یتعداد کم للی،املینب یاساقتصاد شده است. در مق

 یتو موقع یسازمانده یهاشکل هاسیتی ملی و ای،منطقه ی،محل هاییاسدر مق 5.دهندمی یجهان یاقتصاد یبه فضا یاتازه
داده  بدست اجتامعی هایهویت برای مرجعی نقاط چنینهم هاآن کنند؛می یفرا تعر جمعیت همو  یاقتصاد هاییتهم فعال

 ازماندهی  س و فضایی شکل از برآمدهمعارص  زندگی در کانونی مفاهیم واقع، در. کنندمی تعریف را یونیتیکام تکوین هایشیوهو 
همچون  یواژگان civitasو  civis  ینالت واژگان ؛است 7یاستبرگرفته از مفهوم س 6پولیس یونانی مفهوم. است سیتی ی  اجتامع

citizen، citizenship، city، و civilization مردمی که سیتی . دارند داللت هایتیس وجود برکه  اند آورده ارمغان به ما را برای

                                                           
 :زیر شناختیکتاب مشخصات با است ایمقاله برگردان منت این 1

Roberto Luis Monte-Mór (2014) what is urban in contemporary world?, in Implosions/Explosions: Towards a 

Study of Planetary Urbanization, by Neil Brenner, Berlin: Jovis, pp. 260-268 
2 Substantive  
3 townships 
4 City limits of towns 
5 John Friedmann, Life Space and Economic Space: Essays in Third World planning (Oxford Transaction Books, 

1988); and Saskia Sassen, the City (Princeton: Princeton university Press, 1991). 
6 polis 
7  politics 
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، شناخته 4، و اینکا3، آزتیک2مایای« هایمتدن»آمریکا، غیرمتمدن، و به عنوان متضاد  1نشینانبودند، هامنند نیمه کوچ خلق نکرده
ا زیر بندی و خود مفهوم سیتی ر شناختی اکنون چنین طبقهشناختی، و باستانتاریخی، انسان-اند حتٰی اگر رویکردهای قومیشده

  5.سوأل برده باشند

حس ( از یش/خزدهشخم زمین) urbanum: آورده استما به ارمغان  یدوگانه برا داللتیرا با  اوربان یواژه چنینهم التین زبان
 ده است،ش تحدیدشده  یدهکش مقدس گاو توسط که آهنیگاو/خیش شیاربندیتوسط  که فضا، یزیکیسکونت آمده است، شکل ف

 به اشاره میکه دو  آمدند، وجود بهاعتبار  ینهم به urbsو  urbe هایواژه و ساخته است؛را  یروم یو زندگ یدتول قلمروی که
 شانزدهم ندر قر  اوربانشدند. واژه  یدبزرگ در عرص مدرن ناپد هایسیتی بازگشت باکه  ،و مرکز جهان دارد 6سلطنتی سیتی روم،
که  ییجا ود،ب تکویندر حال  یتانیایبر یکه مرکز امپراتور  ایسیتی ويژه به یافت، رونق رهدوبا سلطنتی سیتی به اشاره برای
 . 7دارد اشاره یکتوریاییدر عرص و سایدکانرتی با تضاد در لندن یمرکز مال به سیتی یواژه

 یقدرت را در سازمانده پیرامونو  مرکزیت هستند، مکملمتضاد و  فضاییاجتامعی عنارص که ساید،کانرتی و سیتی بنابراین
 گشودگی و کار فضاییاجتامعی تقسیم تعمیقاز  یناش یاسی،غالب اقتصاد س یدگاهطبق د سیتی،. دهندمی تشکیل فضایییاجتامع
اجتامعی مراتبسلسله یکجانشینی، یبه زندگ چنینهم سیتیمبادله است.  یشدهیمتنظ فرایندهای و دیگر جوامع به نسبت

 مردم و کاالها منظم یانجر بر افزون جمعی، یداز تول منظممازاد  یکساختار قدرت اشاره دارد که توسط استخراج  یکو  فضایی،
 اییندهفرا یقرا از طر یمازاد جمع ینا که است مسلط طبقه یک ظهور متضمن سیتی رو این از. یابدمی تداوم اجتامعات بین
 . کندمیو کنرتل  استخراجاستفاده از زور  با همراه یدئولوژیکا

 منظم استخراج دهد تامی حاکم اجازه یطبقه به که است فضایییاجتامع یاز سازمانده اییوهش سیتی ،8ینگرنظر پاول س از
 کند،یم ینرا تضم منظمشکه استخراج  یتداوم خودش و ارتش برای خوراکیبه  آن راو  ساید بیشینهکانرتی از رامازاد  یدتول

 رب را تسلطش که اییعنی سیتی کند،میبنا  کرده یاد آن از یاسیس سیتی   عنوان بهلوفور  یهانر  چه راآن این 9.تبدیل کند
 سایدکانرتی کانتکست، این در 10.کندحفظ می یاسیکنرتل س ی( بر مبنامازاد تولیداتمتعاقب با استخراج  همراه) سایدکانرتی
حاکم و  یبقهط بازتولید رشایط که یدئولوژیک،و ا یاسیکنرتل مازاد، مکان قدرت س یبرا ییفضا سیتی و است تولید برای فضایی

هاست که دهه 11یکوبج یننامتعارف ج ییهطبق فرض .کندیاستخراج م ساید کانرتی ازرا  یمشمستق یو مدن یخدمتگزاران نظام
 یفضا البا  غکه  یکرده است، در حال ینتسلطش را تضم یهقض ینکه در واقع  ا ،مولدتر بوده سایدیاز کانرت  یشههم یتیرد شده، س

                                                           
1 Semi nomadic 
2 The Mayan 
3 Aztec 
4 Inca  
5 Roberto Luis Monte-Mór, Modernities in the jungle: extended urbanization in the Brazilian Amazon (PhD 

dissertation, los Angeles University, 2004( 
6 Imperial city 
7 Lexicon Publications, The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language (New York: Lexicon 

publication, 1987). Raymond Willams, the countery and the city (New York: Oxford university 1973); Raymon 

Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (London: Fontana paperbacks, 1983). 
8 Paul Singer  
9 Singer, P. Economía política de la urbanización: Ensaios (1973) 
10 Henri Lefebvre, “The Right to the City,” Writings on Cities (Cambridge, Blackwell, 1996 [1968]) 63-184; and 

Henri Lefebvre, the Urban Revolution, trans. Robert Bononno ( Minneapolis: University of minnesta press, 2003 

[1970]). 
11 Jane Jacob 
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وجود داشته است، نه  3ای اریحاساید/حومه در شهر افسانهاین تقدم سیتی/شهر بر کانرتی 2.تولید کرد 1پسینیبه طور رورال را 
 4دیگر شهرها.

 یمنطقه»چه او تا آن یصنعت یتی  و س بازرگانی یتی  به س یاسیس سیتی   از کرده که ارائه طیف یک از طرحی با این حال لوفور
ل تحت کنرت  هایسیتی دیوارهای درون به بازارگاه ورود با طیف این در بخش اولین. شودکشیده می یده( ناماوربان) «بحرانی
شده  املللی باشد( تشویقای یا حتٰی بینتوانست بازار منطقهالیتی که توسط بازار )که میها مشخص شده است. و قلعه صومعه

 هبها قرصها و صومعه تغییر مرکزیت یبه زوددر نتیجه  بود به تدریج به بورژوازی اجازه ورود به درون سپهر قدرت را داد،
 داشت.  هاسیتی در را انحصاریش فضای که شداقتصاد  یناستحکام اموجب  بازاری، میدان

 ورود از ،شدمیآورده و فروخته  آزادانه به آن صورت به ایمنطقه مازادهای که مرکزی مکان ،ی/بازرگانیلیمرکانت سیتی بنابراین
 یدند،خشب یدیجد یرویمعنا و ن یاسیس یتیبازرگان به س بورگرهای. دآخر ترصف آن( حاصل ش )و دست سیتی درون به بورژوازی

 راجاستخ و ذراند،اش را از رس گعمده ییرتغ یناول حومه و شهر یرابطه یجهکردند. در نت یمرکز بازرگان یکبه  یلو آن را تبد
 سمت هب حومه از داوطلبانه ییجاجابه یکممکن نبود، بلکه از  یو نظام یدئولوژیک/اسیاسی اجبار با فقط دیگر تولیدات مازاد

 ساید/حومهکانرتیاز  جاییاقتصاد تاثیرش را بر جابه روینحاصل شد. از ا بازاری یمبادله بندیمفصلبه عنوان مکان  شهر/سیتی

 شهر/سیتی یسلطهو گسرتش  یلتعد موجب نتیجه در یافت،میتحقق  5بازار یدانفقط در م حومه تولید: گذاشت سیتی/شهر به
 نیکانو  مکان عنوانبه ید،را در نظر داشته باش یبازرگان یتیدر س اوربان یزندگ داشنت  دست و راهیهم چنینهم. شد حومه بر

کار از  یمکه تقس یاجتامع یزندگ یبرا ممتاز ییفضا چنینهم و ساید،کانرتی در تولید برای خدمات و هاکاال  ینو تأم ینوآور 
 .  شدتعمیق میداشت  آمد، پدید جاآن که مکملی هایفعالیتو  شدنیتخصص یقطر

 

 اوربانو ظهور  حومهـشهر یرابطه ی،صنعت شهر/سیتی

 در نیطوال  فرایندی سیتی بود؛ درون به صنعت ورود اوربان، به سیتی/شهر از انتقال با همبسته دگرگونی ی دومینمشخصه
آغاز شد. تا هنگام ظهور  یصنعت سیتی با فهمیمیما امروز م کهگونه آن شدنی/شهر یزاسیوناوربان یقت،در حق 6.غرب تاریخ
بازار در  یا/و قدرت که ها،سیتی از معدودی تعداد به یزاسیوناوربان یندفرا یی،اروپا هاییتیدر س مترکزش ومبنا -کارخانه صنعت

د شمیداشت که  وجود انسانی هایتودهاز  یتعداد کم یقبل از انقالب صنعت یدوره. در شدمی محدود ،بود یافتهها مترکز آن
 رشطیشپ سیتی و نبود، بیشرت درصد ۰۲ زا یتبه کل جمع هایتینسبت ساکنان س کشورها یهمه در تقریبا  . یدنام یتیس ها راآن

 چند در قطف هاکارخانه تاسیس یبرا یدتول یعموم یطکنندگان، کارگران، و رشامرصف یتصنعت بود، جمع یتوسعه یبرا یادیبن
 باید یا داشت وجود که یا ید،تول یعموم این رشایط. بود چنین نیز یلاواخر در برز ینکه تا هم گونهود، هامنمتمرکز ب سیتی
و گردش آزاد کاالها )شامل  یخصوص مالکیت روابطدولت که  توسط حقوقی دستگاه تامین: شدشامل این موارد می شد،می خلق
 ایبر  همچنین و مالی و صنعتی یرسمایه برای اصلی خدمات و زیرساختو ارتباطات، و  ونقلحمل خدمات ،کار(  یرویو ن زمین،

 .کار را تضمین کند نیروی بازتولید

. تیعنی پرولتاریا را با خود به همراه داشکارگر،  یطبقه قدرت بود که  مرکزبه  یدتول ورود ی،صنعت یتی  س یبنابراین مشخصه
 به هاآن به شارز  افزودن و دگرگونی به رشوع همچنین بلکه کرد، سایدیکانرت  یداتتول یمبادلهنه تنها رشوع به کنرتل و  یتیس

ایی و رفته برای تامین مواد غذرفتهو خودکفا بود،  منفککه تا آن هنگام عمدتا   ساید،کانرتی. منود ایسابقهبی درجات و هاشیوه

                                                           
1 A posteriori 
2 Jane Jacobs, The Economy of Cities (New York, Random House, 1969). 

3 Jeicho  ای در شامل بحر املیت در فلسطینیا اریحا شهری افسانه 
4 Edward  W.Soja  Postmetropolis: critical Studies Of Cities and Regions (Cambridge, Blackwell 2000). 
5 Market square 
6  Kingsley Davis “urbanzition of human population”, Scientific American cities, ed. Kingsley, Davis (1965) 3-

24.  
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 سیتی به سایدیکانرت  کامل رسسپردگی یبه معن ییرتغ یننظر لوفور، ا از. شدمیوابسته  یصنعت-شهری تولیدات کاالهای مرصفی به
 1.بود

 یفضا نحی این درکرد.  یلتحم یتیرا به س یشمبنا-تولید منطق صنعتداد.  نیز رخ یکالراد یدگرگون یک یصنعت سیتی   در
 ارزش عنوان و به یافت،میسازمان  گیفرهن جشنو  یاسی،قدرت س اقتصادی، مازاد برای ممتازیکه قبال  به عنوان مکان  یتی،س

 ییتلوفور، خود س دید از. شد ایمبادله ارزش تابعو  خصوصی روزافزونی طوربه  داشت، سلطهو  مشوعیت( ی)جمع مرصفی
ن ای ینرا. بنابشدمی ساخته یدتول یندبر فرا حاکم یاقتصاد با هامن قوانینمطابق  کهشد  یمحصول صنعت یکبه  یلهم تبد
 کار یروین ی  جمع یدشامل بازتول ید راتول یرضور  یطرشا که شد، صنعت یازهایمنطق و ن تابعجامعه  یدبازتول یبرا ممتاز فضای

ن مکان را به عنوا دارانهیهرسما یدر نظام اقتصاد شهری/اوربان یفضا یبودگ. کستلز خاصکنددر قالب مسکن ترکیب/سنتز می
 2.است شده ممکن یجمع مرصف وسایل ی مترکزبه واسطهکه  ،کرده یفتعر کار نیروی تولیدباز  یبرا یممتاز 

 هم مسئول را دولتکه  کندمی عملتقاضاها  از تابعیعنوان  هب رفتهرفته شدهاوربانیزه/شهری یفضا کانتکست، این در رو این از
. است زمال  کار یروین یجمع یدبازتول یکه برا یمتنوع یازهایاز ن یتمسئول حام یژهو هم به و کندمی یصنعت یدتول به خدمت
ها و هکارخان دادنمنزلعمدتا  به دنبال  یافتند، گسرتش شانهایحاشیه زفراتر ا به این ترتیببزرگ، که  یصنعت هایسیتی

 یکردند به اسم نواح یدتول هارا حول آن ایشدهشهری ینواح خود سهمو کارگرانشان بودند، به  کنندگانتأمین
 .ی/مادرشهر ینتمرتوپل

 ی رااجامعه زیرانشد،  یدناپد یفرهنگ جشنو  سیاسی،قدرت  ی،مازاد جمع یگانهسه یبرا یبه عنوان مکان سیتی وجود، این با
 یندفرا یعتصن یتی  کرده است: س یفتوص رفته یتیس بر آنچه را که استعاری طور. لوفور به کرد سنتز بودکه آن را خلق کرده 

دژ/قلعه  رخ داد که منادهای جشن/قدرت/مازاد مرکزیت طریق از پاشیدرون. 5را از رس گذراند 4پاشیبرونو  3پاشیدرون یدوگانه
 سطتو و  پیرامونی یدر فضا پاشیبرون که حالی در. شدمی یدتهد یصنعت منطقتوسط  که را متمرکز و احیا کرد؛ منادهایی

 ،ادرخ د جمعی بازتولید و صنعتی تولید هایتقاضا بادر انطباق  و یدجد فضایییاجتامع یند/فراشکل این در ی  شهر  بافت گسرتش
 ایمنطقه فضاهایدست آخر به  چنینهم و بالفصل، سایدیکانرت  به حاالمحدود شده بود،  هایتیبه س قبال  کهرا  تولیدی رشایط و

و  د/حومهسایکانرتی تا بهاوربان  یپدیدهکه در آن  کندسنتز/تولید میفرایندی را  اوربان بافت رو این از. دهدترسی می دورتر
 . یابدمی بسط یو مل ایمنطقه کل فضای هدر عمل ب

 

 پیامدهایش یگرو د یافتهبسط رسشتمعارص:  اوربانیزاسیون

 سایدیکانرت  یعنی هاآن یرونو به ب همتولد شد هایتیکه در س بافت یناچیست،  معارص جهان اوربان)امر شهری( در ی کالم،خالصه
 سوم نرصع است، سایدیکانرت -یتیس یمیقد یاز دوگانه سنتزیاوربان  یدگاه،د یناز ا یافته چیست؟ گسرتش  نواحی  دورافتادهو 
م امعارص است، که اکنون عمال  در مت یصنعت-یشهر  یجامعه فضایییو اجتامع یماد تجلی  . سایدیکانرت -سیتی دیالکتیک در

استفاده  سایدیکانرت -یتیس یدوگانه یالکتیکی  اشاره به سنتز د یبرا اوربان یجامعهاست. لوفور از عبارت  یافتهقلمرو گسرتش 
 6«شدهلکنرت  مرصف یک  بروکرات یجامعه» عنوان با او و یافته داری غلبهرسمایه معارص یمرحله در اکنون که . سنتزیکرده است

 ی/شهر اوربان بافت یقاز طر عمال معارص  یصنعت-شهری یفضا یااوربان  کرده، استدالل لوفورکه  گونههامن. از آن یاد کرده است
 در متام قلمرو گسرتده شده است:

                                                           
1 Henri Lefebvre, “From City to Urban Society,” this book, cj 2, page 43.  
2 Manuel Castells, The Urban Question: A Marxist Approch (Cambrige: MIT Press, 1977 [1972]). 
3 implosion 
4 explosion 
5 Lefebvre, The Urban Revolution. 
6 Ibid; and Henri Lefebvre, Everyday Life in the Modern World, trans, Sacha Ranonovitch (New Brunswick: 

Transaction Books, 1984 [1971]). 
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 یحوزه  ،«اوربان بافت»یعنی  ها،واژه اینبرده است.  یلرا تحل یشهر  یزندگ یماندهیشده، و باقپخش یرشده،تکث اوربان بافت
 این از. ددهنمی نشان را سایدیبر کانرت  سیتی تجلیات چیرگی از ایمجموعه بلکه کنند،منی مشخص دقیقا  را  هاسیتی گسرتش
 1از بافت اوربان هستند. بخشی همه ساید،یکانرت  در سوپرمارکت یک بزرگراه، یا یک دوم، یخانه یک دیدگاه،

که شده  یزاسیوناز اوربان یدیجد موجب فرمشده بود، اکنون  رسازیر پیرامونی ینواح به ترپیشکه  ی،صنعت سیتی   حال، این با
( یدهنام اناورب پرکتیس)که لوفور ی صنعت-یشهر  ی  فضا هم و یتیس خود   یی  /فضاسیاسییاجتامع یسپرکتهم به صورت همزمان 

 یرهاذباشد، ب یافته رتشبه درون قلمرو گس اوربان بافت که حدی تاکل بسط داده است.  یکبه عنوان  یاجتامع ییرا به فضا
 یراب یاسیس یبا خود دارد. مبارزه ،بود یتیس یدرون یکه قبال  خاص و محدود به فضا ،را اوربان و پراکسیس ،2سیویتاس یس،پول

که در آن دوره ظهور کردند  یشهر ی اجتامع یهابود، و جنبش ۰۷۹۲ یدهه یکه مشخصه یدبازتول یجمع هاییوه/شیلکنرتل وسا
نشان داد  ۰۷۹۲ یوجود، دهه ین. با ابودندخورده  گرهاوربان  یو نواح هایتیشدت به س به شهروندی مطالبات هنشان دادند ک

 جتامعیا هایجنبش. اندشده یدهکش یاجتامع یمتام فضا بهاکنون  و اندیافته گسرتش ییمرزها ینها فراتر از چنجنبش ینکه ا
و  ،3کائوچو گردآورندگان ی،هامنند مردم بوم سنتی، و روستایی هایجمعیت که حدی تا اندداده دست از را «شهری» صفت

 ند. اهرا در بر گرفت یگرانو د زمین،یکارگران ب

 فضای   لیدتو  برای شدهتبدیل ایاستعاره به اوربانیزاسیون و شده، فضایی ایبه مسئله یلخود تبد اوربان یمسئله در نتیجه،
 یگر،د ی. از سو دهدیرا پوشش م یصنعت-شهری یهافرمدر  یمل یقلمرو  امکل، که بالقوه مت یکمعارص به عنوان  ی  اجتامع
 ی  زندگ یفیتک یدرباره عمومی هاینگرانی است، شده کشیده محلی فضای به اکنون که اوربان، فضای برای مناسب شدنسیاسی
 یمرزها یسلطه تحت عمل، در حداقل صنعتی، امرکرده است.  یترا تقو  زندگی یلید گسرتدهبازتو و  یست،ز یطمح روزانه،

 یلتبد یهر ش ی  زندگ شدنیاسیبازس ت،کانتکس یندر ا یافت،لوفور درهامنگونه که . ه استدر آمد یدبازتول یاوربان و تقاضاها برا
روزمره  یو متعلقاتش( و زندگ یتیل سپهر اوربان )سئفضا، که مسا یمسئله...  »: شودیم یاجتامع ی  فضاکل  شدنیاسیبه بازس

 . 4«است شده شدنیمسئله صنعت یگزینخود دارد جا درشده( را )مرصف کنرتل

 امر بینخورد از بر  ناشی یدو بازتول یدتول یندهایفرا ی  زمان-ییفضا تحقق یف  توص یبرا یافتهبسط اوربانیزاسیون عبارتاز  من
به  یهر ش یتودهکه اکنون فراتر از  سیویتاسو  یسپول ی  درون ی  و فرهنگ سیاسییل اجتامعئهمراه با مسا اوربان، امر و صنعتی
 یقتلف یعنی اوربان، یپدیده مرکزی هایجنبه یاءاح دنبال بهعبارت  ینا 5ام.استفاده کرده ،است یافتهبسط  یاجتامع یکل فضا

در عمل امروز با  اوربان، یجامعه یعنی یت،واقع یناوربان است. ا یسنهفته در پراکس یاسیو عنرص س فضایییبعد اجتامع

 کرده است.  محقق یلمعارص خودش را در برز یاجتامع یفهم فضا یبرا یدیجد یطساخنت رشا

 

 معارص برزیل در یافتهبسط اوربانیزاسیون

 شدنی/شهر یزاسیونصحبت کرد. اوربان یلبرز دراوربان  عمال  یجامعه یکاز  توانیشد، م عنوانتوجه به آن چه در باال  با 
 یمتحک یبنابر م یو اقتصاد یافت جذابیتدر کشور  یصنعت دارییهرسما که هنگامی شد، تشدید بیستم قرن آخر یمهدر ن یلیبرز
 یکبه  یصادرات-کشاورزی اقتصاد یک تبدیلبه راه انداخت.  یقطب ملبه عنوان سائوپاولو،  یژهبزرگ، به و یصنعت هاییتیس

در  یتخابان هاییرشد و دگرگون یبرا یرا به عنوان قطب یصنعت سیتی   داخلی، بازار برایواردات  یگزینیاقتصاد متمرکز بر جا
 کرد.  یفبازتعر یلیبرز یقلمرو و جامعه

                                                           
1 Lefebvre, The Urban Revolution,17. 
2 Civitas  
3 Rubber tappers 
4 Henri Lefevbre, The Production of Spase, tran. Donald Nicholson (Cambridge: Blackwell, 1991) 89.  
5 See Roberto Luis Monte-Mór, “Extended Urbanization and Settlement Patterns: An Environment Approch,” this 

book ch 8;  
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 سیتی   شدنیل، تبدی: اولنبودند گذاریرونمتقابال  ب رضورتا  که  آمد وجود به اصلی یرسچشمه دو از یلدر برز یصنعت سیتی  
-یاورز متصل به اقتصاد کش یی  رورال/روستا یگارشیکنرتل اول یبرا فضایی و دولتی بروکراسی سنتی   مرکز عنوان به ،یاسیس

 یمرکز  ییتو خدمات حام یگر امترکز سود یا/و صادراتی یرسمایه حضور آن یمشخصه که ،بازرگانی/یمرکانتل سیتی  به  ی،صادرات
 ییان فضاکوچک به عنو  هایسیتی تسخیر یا، خلق و/یدوم بود؛ یصنعت یدتول یبرا یدر مرکز  ییروستا یدیتول هاییتفعال یبرا
 نیاز مورد طای(، رش یصنعت-چه بزرگ و چه کوچک )تک صنعتی، هاییتیس ینبزرگ. فقط ا یعتوسط صنا یصنعت-تک یدتول یبرا

 گذاریرسمایه هایرساختدر ز کرد،یم یمو کار را تنظ یهرسما ینب یکه دولت رابطه ییتند، جاداش هم با را صنعتی داریرسمایه
ید، ولت یطرشا ین. اکردمی یجادرا ا یصنعت یدعام تول یطکلمه، رشا یک در و، ینرا تضم یمرصف جمع هاییوه/شوسایل کرد،می
از هم رسشت چندپاره و  یدهندهنشانبود که  محدود نامید،می «ی/شهر اوربان الجزایر مجمع» 1سانتوز میلتون چهآن به

 رابط دارانه بود،یهرسما یاییدر پو یمرکز  یمولفه یصنعت سیتی   کانتکست، این در 2است. یلجامعه اوربان برز یجداشده
 فقط ینا بر عالوه. کنندیم یتهدا یرشانتحت کنرتل و تأث یرا به نواح یدبود که تول اوربانیو مراکز  یخارج ی  تجار  هاییتیس
 . کرده بودند متمرکز یته رابانر و او  یمدرن، شهروند یبه امکانات زندگ یدسرتس هاییامکان هایتیسین ا

عد ب ینظام یهاکه توسط حکومت دارد( سازییکپارچه هم و تجمیع هم)یی قلمرو هاییاستدر س یشهر یلدر برز اوربان بافت

به عمل درآمد.  4یسچکحکومت کوب ی( توسعه طیداخل ییرتغ یعنی) سازییو درون 3وارگاس یدوره یطلباز مترکز و توسعه
 بسط مالی و صنعتی خدمات ارتباطات، ها،زیرساخت در گذاریرسمایه در میان سایر موارد، برای «نقلو و حمل یانرژ »جفت 
به  ،یو تجارت محصوالت کشاورز  دار،رانتبزرگ  دارانینوساز، زمبه صنعت ساخت یلبرز به شدهوارد املللی  بین رسمایه. یافتند

 گاهدست. پیوست ملی( ین)ب گرینظامی از حامیت برای ایمنطقه و یداخل یاقتصاد هاییتال ینب اتاز توافق یعنوان بخش
و مرصف( در بافت  یدتول ی)برا اجتامعی و شهری خدمات ارتباطی، هایشبکه اجتامعی، و کاری امنیت قوانین دولتی،

 .  شدهیعی یافتمنابع طب ترینتازهتا  یااز مراکز پو یافت،و در عمل در کل کشور بسط  یاوربان/شهر 

 یمختلف ایمنطقه یگسرتده شد، فضاها یلیبرز یرشوع و در عمل در کل قلمرو  ۰۷۹۲ یکه در دهه شدنی/شهر اوربانیزاسیون
 یشهرها ی،اهمنطق ی/مادرشهر یسپلودرون شبکه مرت  و بهکرد،  یکپارچهگرفته از سائوپاولو نشئت یصنعت-شهری یترا درون مرکز

 یکوچک در نواح ی/شهرهاهایتیس یتو در نها یاس،بزرگ مق ی  صنعت یهاپروژه یرتحت تأث یمتوسط، و مراکز اوربان/شهر 
. ترسی یافتبود  یدهرس ترییافتهو بسط یدترشد پویاییبه  یزاسیونمدرن یندفرا که ییجاها یژهمختلف، به و

که با  یاکه در مقاله ،۰۷۹۹در  6علم یشفتپ یبرا نیلیاانجمن برز یدر جلسه 5اولویرا د فرانسیسکوشناس /جامعهاقتصاددان

 امروز لهمسئ د؛ندار  وجود کشاورزی یمسئله دیگر» که کرده اعالمشناخته شد،  «یلیبرز یزاسیوناوربان یبرا یراه ینقشه»عنوان 
  7«.است یمل یاسدر مق اوربان

 رشایط وت، اس دربرگرفته شده رخ دادهاوربان یو نواح هاسیتی از فراتر که را اوربانیزاسیون فرایند این یافتهبسط  اوربانیزاسیون
. به همراه آورده استرا با خود  ی،و شهروند یتهمدرن حسو  اوربان یسپراکس همچنین ید،و بازتول یدتول یبرا یصنعت-شهری

مناطق  این اوربانیزاسیون که ازقرار داده است،  یرمتام کشور را تحت تأث عمال سال گذشته  ۰۲ در یافتهبسط اوربانیزاسیون
آغاز  ارتباطاتو  ی،حمل ونقل، انرژ  هایزیرساخت شانی  پ و درمنابع مواد خام  ی،و متصل به مراکز صنعت ی/مادرشهر متورپلیتین
 یمعجزه» رشوع با کشور درکه  یستیفورد ی  صنعت یداشکال تول یبرارا  یرضور  ی  مرصف جمع هاییوهش و تولید رشایط د،شده بو 

                                                           
1 Milton Santos 
2 Milton Santos, Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional, Hucitec, São 

Paulo, 1994.  
3  Vargas  
4 Kubitschek Administration  
5 Francisco de Oliveira 
6 Brazilian Society for Advancement o science  
7 Francisco, OLIVEIRA. Acumulação monopolista, estado e urbanização: a nova qualidade  do conflito de classes. 

In: MOISÉS, J. A et al. (Org.). Contradições urbanas e movimentos sociais.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 

65-76. 
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 به ،داد نشان ملی قلمروی کل در را حضورش اوربان یستماواخر قرن ب درخلق و گسرتش داده است.  بود شده کاشته «برزیلی
 مراکز از گرفتهنشئت ی  صنعت-یشهر  یشالوده یبه واسطه قبل، از فضا تولید که جایی غربی، مرکز مرزهایی و آمازون در ویژه

 .بود داده رخ ،کشور ی  صنعت-یکشاورز  یمتصل به شالوده ی  کشاورز  یها بر نواحآن جانبی اثرات و مادرشهری

 ها،سیتی از ترراف یاربس یلی،برز یفضا برصحبت کرد که خودش را  یافتهبسط یزاسیوناوربان یکاز  توانیم تر،یعوس یمعنا ینا در
 فضا لیدتو  توسط که تولیدی روابط وجامعه و اقتصاد معارص  یبرا یازمورد ن یماد مبنای گسرتش یقطر از واست  کرده تحمیل
 کانتکست، این در. سازدیم یکپارچه یصنعت-یشهر  یرا با فضا 1محلیو  ییرورال/روستا ی( فضاهابشوند یا باید)شوند می بازتولید

 ییفضاها در همچنین و 2هاانباشتگی یهاحاشیهدر  و درونی لحاظ به هم )اوربان/شهری( مواجهیم، زهایمر  با نوعی تکثیر
ونقل و حمل کریدورهای به موازات یافتهبسط یزاسیون. اوربانیصنعت-یشهر  غالبشده در منطق ادغام ییو روستا محلی
 مانند ترقدیمی نواحی همچین و ی،غرب یمرکز  یمانند آمازون و منطقه «یدجد»مناطق  درون بهارتباطات و خدمات  یهاشبکه
 هایانهکر پس در «روستایی زندگی هایجزیره» به درون همچنین و یافتهتوسعه مناطق یماندهباقی فضاهای درون به رشق،شامل
 و یلمعارص تحم یاجتامع یخودش را بر فضا یصنعت-یهر منطق ش یل،برز یاست. در همه خزیدهو سائوپاولو،  3ژرایس میناس

 . کندمی تعریف شناسیممی اوربان مان به عنوانزندگی در را که ما امروز چهآن

                                                           
1 Regional  
2 Agglomerations  
3 Minas Gerias  


