مروری بر کتاب پُستمتروپلیس :مطالعات انتقادی دربارهی شهرها و منطقهها
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نویسنده :سعید دلیل ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس
طی دهههای اخیر و بهویژه از دهه  90شمسی به این سو ،محافل دانشگاهی و مباحث علوم انسانی در ایران ،از مباحث
پسااستعماری 2متأثر شدهاند .این موضوع در رشتههای مربوط به جغرافیای انسانی ،که مطالعات شهری بخش عمدهای از
ال به چشم میخورد .ترجمه ی متون مختلف در این زمینه ،ابزاری را برای بسط نگاه
پژوهشهای آن را در برمیگیرد ،نیز کام ً
پسااستعماری در رشتههای مختلف علوم انسانی و از جمله جغرافیای انسانی فراهم میکند .پُستمتروپلیس اثر ادوارد سوجا
( 3)2000از جمله همین آثار است .البته تأثیر گفتمان پسااستعماری نه تنها به صورت مفهومی ،بلکه در ارجاعات سوجا در
جایجای کتاب به شدت واضح است (این موضوع بهویژه در فصل هفتم کتاب با ارجاع به افرادی نظیر هومی بابا ،ادوارد سعید،
گایاتری اسپیواک و یا فصل یازده مشخصتر میشود) .قصد این نوشته البته ایضاح مندرجاتی از کار سوجا است که الیههای
مفهومی غیرپسااستعماری آن برجستهتر است و در این معنا بیشتر تأکید بر فضایی بودن سوژه و نوع تلقی سوجا از کالنشهر مد
نظر است.
این اثر البته مهمترین اثر سوجا بهشمار نمیآید و مهمترین اثر وی یعنی جغرافیاهای پستمدرن ) (Soja, 1989شاید هدف
سوجا را مبنی بر فضایی بودن سوژه بهتر بیان میکند .در عین حال با عطف نظر به همین اثر ،میتوان تا حدودی به مباحث سوجا
بهویژه دربارهی فضامندی سوژه و متروپلیس پرداخت.
همانطور که سوجا میگوید ،این اثر ادامه پروژهی وی درباره لسآنجلس است ) .(Soja, 1996; Soja, 2000, p. xivفرم
شهری مورد بحث سوجا ،منظومهی شهری 4است ) (Ibid, p. xvکه در لسآنجلس متبلور شده است .ویژگی اساسی منظومهی
شهری نیز ایجاد ارتباط بین هستههای مختلف فضایی است که بهواسطهی رشد صنعتی -مالی بین آنها برقرار شده است .در عین
حال منظومهای شدن شهر ،به تغییر مرزها ،مبهم شدن مرزها و همزمان تغییر در هویت هستههای مختلف فضایی شهر منجر
شدهاست و تالیهای اجتماعی خود را به همراه دارد .به این ترتیب با عطف به این نوع تغییرات شهری است که سوجا مفهوم
جدیدی از شهر را الزم میبیند که به نظر میرسد در حال فراگیر شدن در جهان است.
خ 5شهرفضا 6از درون امر
بنیاد مفهومی این اثر سوجا که منبعث از فهم لوفور از فضا است ) ،(Lefebvre, 1991بر ژئوتاری ِ
شهری 7استوار است .فضامندی 8سوژه مندرج در مفهوم ژئوتاریخ است ،یعنی فهم تاریخ صرفا از درون جغرافیا (و نه ایده یا سوژه)

 -1مشخصات کتاب مرور شده بر اساس متن زیر است:
Soja, E. (2000). Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Blackwell.
2 - Postcolonialism
 -3مشخصات ترجمه فارسی اثر :سوجا ،ادوارد ، )1396( .پساکالنشهر (مطالعات منطقهای شهرها و مناطق)( ،ترجمه نرگس خالصی مقدم) .تهران .علمی
فرهنگی .صرف نظر از ترجمه عنوان و همچنین متن کتاب ،این متن صرفاً اصل متن انگلیسی را مرجع قرار میدهد.
4 - conurbation
5 - Geohistory
6 - Cityspace
7- the Urban
8 - spatiality
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صورت میگیرد .هدف سوجا نوشتن تاریخی از متروپلیس است که بر جغرافیا استوار باشد .9ژئوتاریخ بر «جداناپذیری تاریخ از
جغرافیا بدون اولویت هریک بر دیگری» ) (Soja, 2000, p. 7تأکید میکند.
تلقی جغرافیایی سوجا از تاریخ بسیار وابسته به فهم وی از این امر است که سوژه اساساً «تولیدکنندهی فضامندی» است
) .(Ibid, p. 6از نظر سوجا « ،قدرتمندترین منبع مشروعیت و بسط فلسفی» این نگره کانت است که« :دستگاه آنتینومیهای
مقولی وی ،جایگاه هستیشناختی واضح و پایایی به جغرافیا و تحلیل فضایی داد» ) .(Soja, 1989, p. 125فضامندی انسان از
بدن آغاز میشود .برخورد بدن با فضا و با سایر ابژهها (که شامل سایر بدنها نیز میشود) کامال پرفورماتیو است .به این معنا که در
لحظه سوژه با فضا به نحوی ممکن 10ارتباط برقرار میکند؛ نگاهی که لوفور در فصل سه کتاب تولید فضا ( )1991به آن میپردازد.
از سوی دیگر ،سوجا ،برای آنکه نگرهی فضایی خود از شهر را واضحتر کند ،از عبارت شهرفضا استفاده میکند ،تا برساند که
چگونه سوژه کنش خود با محیط را از بدن آغاز میکند و به شهر و منظومهی شهری در پستمتروپلیس میرسد .کل تاریخی که
سوجا برای شهر مینویسد روی همین قالبهای مفهومی استوار است .تاریخی که از اولین سکونتگاههای بشر آغاز میشود و به
دههی  70میالدی ،دوران شهرگرایی جدید و بعد به عصر حاضر شهر -منطقه یا منظومهی شهری میرسد .وی این شهر جدید را
– ملهم از مطالعات وی از لس آنجلس -پستمتروپلیس مینامد که در آن شکل جدیدی از سمبلیسم و روابط قدرت و وجود دارد.
پستمتروپلیس یا متروپلیس جدید با تصوری جدید ) (Soja, 2000, p. 150از امر شهری همراه است که صرفاً تداعی
کننده ی فهم سنتی از شهر به معنای جایگاه تولید صنعتی نیست .این شهر جدید قرار است که نماینده ساختار قدرت (طبقاتی-
دولتی) باشد .از سوی دیگر ،این شهر جدید وحدتی که در شهر صنعتی وجود دارد را با خود به همراه ندارد .شهری تکهتکه شده
که تداعیگر جامعهی نمایش گی دوبور است .شهری که مکان مصرف ،بازار ،مراکز عمدهی فروش و به عبارت دیگر ،مصرف انبوه
درون فضا و مصرفِ خود فضا است .در این شهر هیچ چیزی ثابت نیست ،حریم شهر ،بدنها و هرآنچه در شهر و شهری است،
ناثابت و در حال حرکت اند (.)Ibid, p. 151
پستمتروپلیس ،در واقع نام دوره ای تاریخی از تطورات شهر است که بشر از نظر سوجا در آستانهی آغاز قرن بیستم (زمان
انتشار کتاب) با آن روبهرو است .درون این شهر به بیرون واگراییده و بیرون به درون این شهر ،فراکتال رخدادهای اتفاقات جهانی
است و از این رو برای افادهی این مفاهیم ،وی از واژهی «اگزوپلیس» استفاده میکند (.)Ibid, p. 250
سوجا برای فرموله کردن اگزوپلیس ،گفتمانهایی را مطرح میکند که هر یک قرار است پستمتروپلیس را از زاویهای تشریح
کنند و ساختاری به آن بدهند که به نظر میرسد در نهایت در اگزوپلیس به سنتز نهایی میرسند .این گفتمانها به طور خالصه
شامل مفاهیمی چون ژئوپلتیک ،11موزاییک و فراکتالِ پستمتروپل است که در نهایت به تصور جدیدی از شهر ختم میشود.

 -9از نظر دولوز و گتاری ،فلسفه از درون زمین و قلمرو خود را نمایان میکند و به تولید مفهوم ختم میشود .از این رو است که او که از عبارت «ژئوفلسفه»
برای ایضاح قصد خود استفاده میکند .گرچه مسئلهی ( )problematicپروژه فلسفه چیست دولوز و گتاری ) (Deleuze & Guattari, 1994پیرامون
قلمروزدایی است تا به واسطه ی آن فضای مدنی ( -civicاین معادل با تسامح درج شده است) تولید شود ) (Gasché, 2014, p. 25اما ژئوفلسفه مربوط به
ایجاد قلمروهایی است که تجسم ویژگیهای اجتماعی و روانی یک جامعه است ) .(Gasché, 2014, p. 22ربط این ارجاع به دولوز و گتاری وابسته به
خوانشی جغرافیایی از تاریخ مفهوم و به فراخور آن تاریخ ایده است :جغرافیا شرط تحقق ایده است.
10 - contingent
 -11از نظر سوجا پستمتروپلها ،به قدرتی رسیدهاند که خود محل نزاع هایی برای دسترسی به منابع قدرت و ثروت شدهاند که بعض ًا فراتر از قدرت دولتها
هستند .این شهرها قدرتی فراتر از قوانین مصوب دارند و میتوانند فرای آنها حرکت کنند ).(Soja, 2000, pp. 180-188
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