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مفهوم فضا و تحوالت فضایی از موضوعات پرچالشی است که در عرصه علوم مختلف نظیر جغرافیا، 
منظور تبیین و روشنگري در این عرصه، طی چند دهه شهري و طراحی شهري مطرح است و بهریزيبرنامه

آنهاست و مهمترین از ) سیاست(عنصر قدرتاند که بحث حولگذشته رویکرد و مفاهیم مختلفی شکل گرفته
هاي انتقادي و در قالب رویکردهایی نظیر اقتصاد سیاسی فضا معرفی شده است که با تعمیمی در ادامه بحث

به واکاوي و پویش -داري در حوزه فضاانتقاد از مناسبات سرمایه- فضایی از رهیافت رادیکالی اقتصاد سیاسی
لذا براي تطبیق رویکرد اقتصاد سیاسی فضا در کشورهاي متکی بر اقتصاد نفت، پردازد، در این حوزه می

هاي گزینیتبع آن جداییداري ازجمله سوداگري در تولید فضا و بههاي فضایی منبعث از نظام سرمایهمؤلفه
در ویانهجو رانتانهسوداگريهاگرایشنیزنتایج . شهر تهران موردمطالعه قرار گرفته استفضایی در کالن

گزینی شمال و جنوب تهران نیز پیامد ایناست که شکاف و جداییآشکار کردههاي ساختمانی را فعالیت
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مقدمه-1
ریزيبرنامهجمله هاي گوناگون ازدر رشتهمطالعه در حوزه فضاي شهري موضوعی است که 

مورد بررسی قرار گرفته و برخورد ... شناسی، طراحی شهري و اقتصاد، جامعهجغرافیا،شهري،
ها شناسی مفهوم فضا از دیدگاهکه تحول معرفتبوده هایی چالشموجد ها، آرا هریک از رشته

هاي ارزشی مفهوم فضا دارند، نبهبر جتأکیدهایی که هاي صرف کالبدي تا نگرشو نگرش
عبارتی در بستر رویکردهایی نظیر رویکرد انتقادي مسیر انتقال شاهد این موضوع است، به

گیري مکاتبی نظیر ساز شکلوجود آمده و زمینهمفاهیمی نظیر قدرت در مباحث اجتماعی به
ود در بستر جامعه و در راستاي تحول و تعمیم خنیز اقتصاد سیاسی ؛اقتصاد سیاسی شده است

شهر، رنگ فضا به خود گرفته و مکتب اقتصاد سیاسی فضا را بنیان نهاده است که عموماً 
داري را کند و سرمایهمفهومی است مارکسیستی که از اصول اقتصاد سیاسی رادیکال پیروي می

آن را با اصول خود یعنی سود و ارزش اضافی، در هسته تحلیل و انتقادات خود قرار داده و
؛ از )Afroogh, 1999(کندمیعامل اصلی توصیف تحوالت و سازمان فضایی شهرها قلمداد

از نفتیطرفی در کشورهاي متکی بر اقتصاد نفتی نیز با کشف نفت و استحصال درآمدهاي
واقع موجب برقراري پیوند ، تحولی در نظام شهري این کشورها پدیدار و در20اوایل قرن 

شهرهایی که در کالنعبارتی به. ته استشگداري شورها با مناسبات سرمایهتر این کعمیق
کشف نفت نقطه عطفی در -شهرهاي ایرانازجمله کالن-وابسته به اقتصاد نفتی هستند

شود که شهرسازي آن را با سازوکارهاي مکتب تحوالت شهرسازي آنها محسوب می
و موج انباشت، گردش و سود ) Wiedmann et al., 2012(زندداري و لیبرالی گره میسرمایه

از سویی عالوه بر . گذاردحاصل نیز در قالب تولید فضا و سرمایه ثابت رو به افزایش می
اي که ممکن است در شهرهاي نفتی وجود داشته باشد داري شرایط ویژههاي سرمایهمکانیسم

ز ثروت کشور از ذخایر نفتی توجهی اآن است که در اقتصاد مبتنی بر رانت نفتی، بخش قابل
هاي خواري و رونق فعالیتاست نه نیروي کار و این امر موجب افزایش فرهنگ رانت

نیازي دولت از بیدلیل بهجمله ایران که گونه کشورها ازشود همچنین در اینسوداگرانه می
کامالً محسوس افزوده مالیات شهروندان، فقدان سیستم مالیاتی مناسب همچون مالیات بر ارزش
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شهرهاي مربوط به اقتصاد لذا در کالن. هاي سوداگرانه فراهم استاست، بستر نیز براي فعالیت
سرعت در حال گردش است، موضوع سود هاي سرمایه بهنفتی عالوه بر اینکه مناسبات و مؤلفه

,Kheyroddin and et al., 2013Karl, 2004; Karl(تري داردو سوداگري رنگ بیش

شهرهاي کشورهاي بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی تحوالت فضایی کالن). ;2005
ایندرکهسؤالیراستاایندر. باشدداري میمبتنی بر اقتصاد نفتی تحت مناسبات نظام سرمایه

روابطازمتأثرتهرانشهرکالنفضاییتحوالتچگونهکه،استآنشودمیدنبالپژوهش
براي تبیین جریان پایدار تحوالت عبارتی بهاست؟ نفتیاقتصادازمنبعثیبرالیلوداريسرمایه

سر آن رویکردهاي عینی کی،توان اتخاذ نمودفضایی در شهرها رویکردهاي مختلفی می
هایی که اساس را در وراي کنند تا جریانخود را در فیزیک فضا دنبال میمشغولیدلصرف که 

قرار مدنظرصورت به پشت پرده این ظواهر را پیونددهندههیم ارزشی این فیزیک دانسته و مفا
نظر دومین گروه و با توجه به توافق رویکرد نظري این پژوهش با آرا گروه تائیددر ؛دهندمی
فرم و ساختار یابیساختسیاست و قدرت در فرآیند جملهازنقش مفاهیم ارزشی ،دوم

و اجراي ریزيبرنامهو چه گذاريسیاسترحله اغماض است؛ چه در مغیرقابلشهرها 
بنابراین اتخاذ . عنصر فضا استفرآیندهامتغیر وابسته این درنهایتهاي مرتبط با شهر که طرح

کنند در این رویکري که در تبیین جریان تحوالت فضایی که از بعد قدرت مسئله را دنبال می
در شهرها را با قالب قدرت تحلیل دركبلقامناسبات فضایی واقعدربوده که مدنظرپژوهش 

.چارچوب مطالعه نیز اقتصاد سیاسی فضا بوده استرواینازکند و 

تحقیقپیشینه -2
الزم است در این قسمت به چند نمونه از مطالعات صورت در زمینه تبیین تحوالت فضاي 

. شودی فضا اشاره قدرت و مشخصاً از رویکرد اقتصاد سیاسشهري با در نظر گرفتن مؤلفه
شناسی شهر و هاي نظري در جامعهدیدگاه«اي با عنوان در مقاله)1991(پیران

زاده و حاتم. به واکاوي نظري این حوزه پرداخته است» )مکتب اقتصاد سیاسی فضا(شهرنشینی
خوانش اقتصاد سیاسی » اقتصاد سیاسی و فضاي شهري«اي تحت عنوان در مقاله) 2007(عبدي 
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قدرت و بازتعریف «اي با عنوان در مقاله)2015(ایمانی و رفیعیان .اندداشتهاي شهري از فض
بر رویکردهاي تأکیدبا » )اقتصاد سیاسی فضابر دیدگاهتأکیدبا (شهري ریزيبرنامهنظریه 

شهري، ریزيبرنامهدر بازتعریف نظریه را ) قدرت(هاي سیاسی اقتصاد سیاسی، نقش مؤلفه
تبیین رابطه ساختار «در رساله دکتري خود با عنوان )2004(کاظمیان ؛ اندعه قرار دادهمورد مطال

-نمونه منطقه کالن(یابی فضا، تالش براي طراحی مدل حاکمیت و قدرت شهري با سازمان

شهرها را در رابطه با ساختار حاکمیت و قدرت تحوالت سازمان فضایی کالن» )شهري تهران
فضا و نابرابري «در رساله دکتري تحت عنوان )1997(افروغ .دهدمورد بررسی قرار می

به بررسی »  هاي مسکونی تهرانگزینی فضایی و تمرکز فقر در محلهمطالعه جدایی: اجتماعی
. فرهنگی خاص پرداخته استآن در تشکیل خردهتأثیرگزینی فضایی و پدیده جدایی

گرایی، سرمایه و نحوه استفاده از زمین در شهر «اي تحت عنوان در مقاله) 2006(یانیاحج
. از رویکرد اقتصاد سیاسی براي تبیین تحوالت فضایی شهرها بهره جسته است» شهر

تحلیل لوفوري : شهريتولید فضا در مناطق کالن«با عنوان در پژوهش خود ) 2012(بوسر
یکردي اقتصاد شهري با روبه بررسی تحوالت فضایی مناطق کالن»حاکمیت و تحوالت فضایی

اقتصاد سیاسی «در پژوهش خود با عنوان ) 2012(حسین الحق همچنین . سیاسی پرداخته است
داري در فضا و از به نحوه تبلور روابط سرمایه» زمین و مستغالت در شهر داکا: فضاهاي شهري

اله نیز در مق) 2009(وفا و همکاران مهدوي.آن جمله بازار امالك و مستغالت پرداخته است
بر موضوع تبلور پیوند » نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون«خود با عنوان 

تأکیدشهرها سازمان فضایی با طبیعی، اجتماعی، اقتصادي و کالبدي در قامت نواحی کالن
تأثیربررسی : تحوالت شهري دوحه«با عنوان ايدر مقاله)2012(و همکاران ویدمن .دارند
به بررسی نقش ویژگی اقتصادي و سیاسی در اقتصاد نفتی » ت اقتصادي بر ساختار شهرتحوال

پرداخته و تحوالت کالبدي فضایی شهر را در ارتباط با ) بر نظریه لوفورتأکیدبا (در تولید فضا 
اي در مقاله)2011(ابیانه محملی.مطالعه قرار داده استهاي اقتصاد کالن کشور موردویژگی

منظور تکمیل آن بر اساس مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفولوژي شهري به«وان با عن
به نقش  فرآیندهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی » دستگاه تحلیلی مکتب اقتصاد سیاسی فضا
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مردعلی .اندگیري بافت و مطالعات مورفولوژي شهري توجه داشتهحاکم بر روند تاریخی شکل
مدخلی بر اقتصاد سیاسی نظام شهري در ایران با «با عنوان یتحقیقدر ) 2012(و همکاران 

تبعبهها و داران در اداره امور دولتبه بررسی نقش سرمایه و سرمایه» شهر تهرانبر کالنتأکید
با .المللی پرداخته و ظهور این روابط در نظام شهري پرداخته استآن در اقتصاد و سیاست بین

دنبال پر االمکان بهتیهاي موجود در مطالعات مذکور، مطالعه حاضر حدر نظر گرفتن شکاف
بدین ترتیب که در راستاي هدف پژوهش، مدنظر قرار دادن پدیده ،هاستکردن این شکاف

داري و مشخصاً روابط شهرها متأثر از روابط سرمایههاي موجود در کالنگزینیتحلیل جدایی
.رهاي نفتی ممکن است وجود داشته باشدداري و لیبرالی که در کشوسرمایه

فضا و خوانش اقتصاد سیاسی از مفهوم فضاي شهر: مبانی نظري-3

تبیین مفهوم  فضا و فضاي شهري-1-3
هاي اصلی مجامع علمی معماري و شهرسازي موضوع فضا و فضاي شهري همواره از بحث

مکاتب تئوري کالسیک و نو بوده است و مفهوم آن در طول تاریخ تفکر اجتماعی و در قالب
یابی آن فضا و چگونگی سازمانعبارتی به. )Norberg-Schulz, 1975: 50(شکل گرفته است

از مسائل پر چالشی است که موضوع اختصاصی و کانون توجه علوم جغرافیایی و شهري و 
ه در حیطه فلسفی شناسی فضا نیز س. مکاتب مختلف فکري آن از دیرباز تاکنون تلقی کرد

هاي دیدگاه عمده ارائه شده است که در میان آرا فلسفی اهمیت بیشتري دارند و چارچوب
یا نسبی و موضع 2، موضع ربطی1موضع مطلق یا جوهري: دهندمفهومی را ارائه می

.3شناختیمعرفت
هاي فضایی بدین آمده است تطور مفهوم فضا در دیدگاه1شکل شمارهطور که در همان

یک طرف طیف . هایی برانگیخت، واکنش60گرایی دهه ناکارآمدي فضاست کهترتیب بوده ا
. طور مطلق و کامل فضا را نفی کردنددادند که بهها تشکیل میاین واکنش را مارکسیست

1- Substantive2- Relational3- Epistemological
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اند که شکل فضایی واقع روابط اجتماعیزعم اینان، تمام روابط و فرآیندهاي فضایی دربه
فضا یک سازه اجتماعی «بر آن است که تأکیداین دوره اي که درگونهاند بهپیداکرده

طرف دیگر این طیف، متفکرانی بودند که این گرایش افراطی را ). Massey, 1987: 11(»است
شان تأکیداند و ضمن نفی موضع جوهري فضا، موضع ربطی یا نسبی اتخاذ نمودند و نپذیرفته

نهایت با توجه به کمبود هریک از در.»اجتماع نیز یک سازه فضایی است«بر این بود که 
قائل به این موضوع هستند که فضا کهدیدگاه بینابینی مطرح شد80هاي پیشین در دهه دیدگاه

:Afroogh, 1997(شودیک ساخت اجتماعی است اما روابط اجتماعی نیز روي فضا بنا می

ردهاي عینی در لذا آنچه مسلم است باگذشت زمان با آشکار شدن ضعف قدرت رویک) 29
شود و دهی کالبد و فضا گریزناپذیر میاجتماعی در سازمان-تبیین فضا توجه به عوامل انسانی

. یابدشناسانه بیشتري میهاي اجتماعی و جامعهفضا داللت

هاي اخیرسیر تطور مفهوم فضا طی دهه:1شکل شماره 
عرصه ایفاي ،هاي مفهوم فضاهعنوان یکی از زیرمجموعدر این رهگذر، فضاي شهري نیز به

عنوان کنشگرانی از جامعه خود محسوب نقش بازیگرانی است که هریک به
که موجب برقراري رابطه پویا بین ابعاد اجتماعی و فیزیکی )Bahraini, 1998: 313(شوندمی

دو فضاي اجتماعی و فیزیکی بر بدین معنی که فضاي شهري مشتمل ؛گرددشهر می
اي در حوزه در همین راستا مطالعات گسترده) Madanipour, 2000: 48(شودمی

هاي مختلفی مطرحو دیدگاهنظریهو شناسی شهري بر روي مفهوم فضاي شهري انجامجامعه
هاي مختلفی را ارائه بندي، دستهخودنظران بسته به زاویه دید شده است و هریک از صاحب

که ؛ابت لباس، ویلیام فالنینگن، پیتر تیلور و پرویز پیراناند؛ ازجمله گیدئون سیوبرگ، الیزکرده
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: دهدبندي زیر را ارائه میهاي و آراء اندیشمندان، تقسیمبندي دیدگاهبا جمع) 1998(افروغ 
دیدگاه روابط قدرت و مدیریت -3گرایی، دیدگاه فرهنگ-2ها، دیدگاه اکولوژیست-1

شناسی شهري هاي جامعهدیدگاه-6اد سیاسی فضا، دیدگاه اقتص-5گرایی، پدیده-4مداري، 
که در این پژوهش دغدغه اصلی، ساختار روابط اقتصادي، فرآیند آنجاحال از. فضاییغیر

شهرهاست، انباشت سرمایه در قالب سرمایه ثابت و پیامدهایی فضایی این روابط در سطح کالن
مطالعه در قبال فضا و تحوالت آن عنوان عدسی پژوهشی این دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به

هاي فضایی را مد جاي مسئله شهر، داللتواقع دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا بهدر. خواهد بود
در ادامه مسیر تجلی مفهوم اقتصاد سیاسی فضا در راستاي چارچوب مفهومی . دهدنظر قرار می

.این پژوهش تبیین خواهد شد

فضاي شهريتفکر انتقادي و مؤلفه قدرت در-2-3
عنوان اولین مدافع نگاه به انسان ظهور یافت ولی در روند تکاملی خود از این تفکر لیبرالیسم به

اي از سلطه را به کار اولیه فاصله گرفت و با پوسته جدید خود با نام نئولیبرالیسم، شکل تازه
یقت جامعه، عدم هاي نوین استعمار و سلطه بر انسان شامل دور ماندن از حقاز شیوه. گرفت

عبارتی به. آگاهی و یا فریب اذهان و سوق دادن جامعه به سمت مصرفی شدن سود جست
هاي مختلف اجتماعی به نفع نظام سرمایه، موضوعی است که کشی و سوءاستفاده از الیهبهره

عنوان دانش فرد نخبه و داراي قدرت و بهریزيبرنامهگیر ساختارهاي اجتماعی شد و گریبان
هاي حاکم و مشروعیت ابزاري براي اعمال این سلطه شکل گرفت و به ابزاري در دست قدرت

میالدي اندیشمندان حوزه 70اما در اوایل دهه ). Horkheimer, 1982: 244(مستبد بدل شد
فلسفه به ساختارهاي پنهان قدرت پی برده و در مقابل آن به انتقاد برخاستند و زمینه را براي 

). Brenner, 2009; Rafeian, Jahanzad, 2015: 234(د انتقادي فراهم کردندتجلی رویکر
توان جداي ها را نمیدارند که واقعیتتأکیدسازي افراد و تحول اجتماعی، اینان با هدف آگاه

لذا روشنفکران باید نسبت به جامعه مورد بررسی موضعی انتقادي داشته . ها دانستاز ارزش
Nozari, 2005: 124(باشند  and Ebrahimi, 2007 .(ها و نقش مکتبی مبتنی بر ارزش
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نمایاند، و در حوزه می»تحلیل هنجارین«هاي مختلف که خود را همچون ها در جریاندولت
هاي عینی و سروکار دارد و از برداشتریزيبرنامهنیز با ماهیت اجتماعی و سیاسی ریزيبرنامه

).Abdi Daneshpour, 2008: 70(کندهیز میگرا پرموضع اثبات»رها از ارزش«
شود که این شرایط بسترساز توجه به مؤلفه قدرت در عرصه شهر و فضاهاي شهري می

اند و در ارتباط با آن اظهار نظر کرده... جمله هاروي، فوکو، داویدف و اندیشمندان مختلفی از
-در این راستا نظریه کنشگر.دانندیابی فضا را محصول مبارزه و کشمکش طبقات میساخت

زمان کنشگران مختلف بر پیدایش همتأثیرشبکه نیز دریافتی از قدرت و بازي قدرت است و 
پس تناقضات و تمایزات فضایی حاصل تناقضات و . دهدها را تشکیل میها و تصمیمسیاست

انی نیز رقدرت). Dunleavy, 1980(تمایزات منافع کنشگران مختلف موجود در جامعه است
گیري، محصول فرآیند سازي و تصمیمفرآیند تصمیم: هاي مختلف ازجملهاز کانال

شود حال با توجه به گیري اعمال میهاي محیط موردنظر تصمیمگیري، ساختار و مؤلفهتصمیم
این برآیندقرار دارد که ریزيبرنامهاین مسئله که این سه حوزه، در ارتباط مستقیم با 

با نظام قدرت و ریزيبرنامهشود، لزوم توجه به تعامل یز در قالب فضا متبلور مینسازوکارها
گر قدرت در هاي اختصاصی تبییننظریه. آن بر فضاهاي شهري کامالً مشهود استتأثیر

مطالعات قدرت در نظریهانتخاب عمومی، نظریهتوان در سه حوزه مناسبات شهري را نیز می
قرار داد که با توجه به ) Kazemian, 2004: 66-67(قتصاد سیاسیانظریهاجتماعات محلی، 

عنوان رویکرد پشتیبان نظریه قدرت در شهر هدف این مطالعه، رویکرد اقتصاد سیاسی به
هاي مکتب اقتصاد سیاسی فضا نیز، انتخاب شده است که با گذر از صافی فضا مفاهیم و دیدگاه

).Mahmeli Abyane, 2011(گیردعنوان مکتبی انتقادي شکل میبه

اقتصاد سیاسی رادیکال و فضا-3-3
اي است مبتنی بر درك جامع فرآیندهاي اجتماعی در قالب رشتهاقتصاد سیاسی دانشی میان

,Rahnamaei and Vosooghi(هاي متقابل دولت و اقتصاد در ساخت و عملکرد بازارکنش

2013; Katouzian, 2003: 36; Gilpin, 1999 (گر نقش مسلط روابط و مناسبات حال ا
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اقتصادي در سیطره بازار باشد، رهیافت رادیکال اقتصاد سیاسی، به انتقاد از این وضعیت 
هاي اقتصاد نوکالسیک تعادل موجود در مناطق و اشتغال و مؤلفهدر عبارتی بهپردازد می

ایر چون چپ سنتی هاي مغدر مقابل دیدگاه، داننداقتصادي را حاصل عملکرد ظریف بازار می
مانند نئومارکسیستی معتقد است سرمایه همواره جغرافیاي نابرابر را طلبیده است و به نقش 

,.Pike and et al(داردتأکیدهاي راهبردي دولت به شیوه دمکراتیک در کاهش نابرابري

بازار و و به همین سیاق، با توجه به انتقاد دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به نقش ) 84-85 :2006
شود که نظام سرمایه در الگودهی به فضا، یک نگرش مارکسیستی به مؤلفه فضا محسوب می

ها موضوع اصلی در هاي آن را در اقتصاد سیاسی رادیکال دنبال کرد؛ از نظر رادیکالباید ریشه
ا در یک جامعه مبتنی ها، همچنین به باور آناستبازسازي جامعه، تعهد عمیق به اصل برابري 

که رود؛ چرابر مالکیت خصوصی، افراد منافع متضادي دارند و انسجام اجتماعی از بین می
عدالتی نماید و موجب بیمالکیت خصوصی افرادي را که فاقد مالکیت هستند منکوب می

مبانی نقد دهد،میرا در آرا کارل مارکس نشان تأثیرهاي رادیکال بیشترین اندیشه. شودمی
اقتصاد سیاسی . ارل مارکس، توضیح روشن اقتصاد سیاسی مارکسیستی استاقتصاد سیاسی ک

. داري و زیر سؤال بردن مفروضات اصلی آن استمارکسیستی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه
اي دهد و نظریهگرایانه اقتصاد سیاسی کالسیک را مورد سؤال قرار میمارکس اساس طبیعت
. مفاهیم ارزش، ارزش مازاد و طبقه ریشه داشتداري ساخت که در درباره جامعه سرمایه

داري بر اساس نوع اجتماعی خاصی از تولیدات استوار است که در آن تولید جامعه سرمایه
کالبدشناسی جامعه مدنی را «گوید لذا مارکس می. کاالهاي مفید تابع توسعه ارزش مازاد است

).Clark, 2010: 69-71; McLean, 2002: 625(»باید در اقتصاد سیاسی جست
مفهوم اقتصاد عبارتی به. اقتصاد سیاسی فضا تعمیم نقد مارکس از اقتصاد سیاسی است

مایه آن قویاً منشعب از رویکرد اقتصاد سیاسی است و اقتصاد سیاسی فضا با سیاسی فضا و بن
,Afroogh(دهدهاي اقتصاد سیاسی، آن را در قالب فضا نیز تعمیم میحفظ اصول تحلیل

کوشد با ریشه مسئله پردازد و میهاي مختلف میکه به علل پیدایش سکونتگاه)155 :1997
گیري فضایی در ارتباط انداز و جهتبر این است که چشمتأکیدو ) Piran, 1991(درگیر شود
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Zieleniec, 2014: 28(تبع آن روابط اجتماعی قرار داردتنگاتنگ با شیوه تولید اقتصادي و به

Shakoei, بسان طراحان ... واقع اقتصاد سیاسی، ایدئولوژي، فرهنگ، بینش و در). ;21 :2004
تحوالت فضاي شهري عبارتی بهکند و شهري هستند که نقش خود را بر پیکر شهر وارد می

,Hataminezhad, 2008; Castell(آیدمیشماربهپیش از آنکه امري طبیعی باشد سیاسی 

گر هاي حکومتی در سازمان فضایی جلوهو اصول نظامیعنی قدرت و سیاست ). 1977
داند که تولید اي میاین دیدگاه، فضا را پدیده) Ahmadipour and et al, 2014(شوندمی
کوشد تا سازوکارهاي حاکم بر تولید فضا را کشف نماید، در این رهگذر شود، سپس میمی

چه غیرمستقیم، انعکاس روابط طبقاتی گیري آن است که تولید فضا، چه مستقیم واولین نتیجه
و) Papoli Yazdi and Rajabi Sanajerdi, 2004: 312(کشی استتر بهرهیا به بیان کلی

کند و به اعمال کنترل دست اندازي میکل جامعه دستطبقه حاکم از طریق محیط مصنوع به
آیند تولید، توزیع و بر این اساس هدف اقتصاد سیاسی فضا، کشف الگوهاي فضایی فر. زندمی

,Piran(ها و طبقات اجتماعی در شکل بخشی به این الگوهاستمصرف و نقش دولت، گروه

مثابه مرکز مبارزه طبقاتی صاحبان اقتصاددانان حوزه اقتصاد سیاسی شهري، شهر را به). 1991
سودآوري از دنبالهایی که بهو همچنین مرکز مبارزه میان گروه) در محیط کار(کار و کارگران 

ها خواهند بر روي این زمینسو و از سوي دیگر کسانی که میاند از یکهاي شهريزمین
در این دیدگاه توسعه تاریخی فرم شهري ناشی از این . کشندزندگی کنند، به تصویر می

شرایط. داري استمناقشات و نیاز به ایجاد زمینه و شرایط الزم براي تولید و بازتولید سرمایه
دار هاي شهري را در راستاي منافع طبقه سرمایهالزم براي پاسخ به این نیازها است که سیاست

در خوانش ساختارگرایی از اقتصاد سیاسی فضا، ). Caves, 2005, 354(دهدشکل می
شود و براي شناخت تر محسوب میهاي شهري، بخشی از یک جامعه وسیعشهرها و پدیده

ائل شهري باید کل جامعه که شهر جزئی از آن است مورد بررسی قرار تر مستر و منطقیعمیق
). Shakoei, 2004: 124(گیرد
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تحوالت فضاي شهري کشورهاي نفتی4-3
اتفاق شهرها با هاي نئولیبرالی در روح و روان شهرها ریشه دوانده و قریب بهامروزه استراتژي

فضاهاي شهري تا موجب شده است د وانداري آمیخته شدههاي نظام سرمایهمکانیسم
محملی براي تسهیل کهصورت تنگاتنگ تحت نیروهاي سیاسی و اقتصادي بازتولید شوند به

اي است در راستاي تحکیم روابط انباشت، ؛ لذا تولید فضا پدیدهباشدداري روابط سرمایه
وارد مذکور در از طرفی براي اعمال م. داريهاي اصلی سرمایهعنوان مؤلفهگردش، سود، به

نفع سرمایه و فضاي شهر نیاز به قدرت و هژمونی است که قدرت نیز جریان تولید فضا را به
نیز چنانچه تاریخ شهرنشینی در غرب و ایران . دهدشکل می-طبقات مرفه جامعه-دار سرمایه

ه و صورت شکاف بین فقیر و غنی وجود داشتبیانگر این موضوع است که نابرابري و فقر به
همواره در جریان تولید فضاي شهري تبلور فیزیکی یافته است، در جهان امروز نیز سلطه 

از ). Kazemian, 2004(نگرش نئولیبرالیستی بر تعمیق و گسترش این شکاف دامن زده است
نوبه وجود آورد و این بهجایی که سرمایه باید تولید اضافی ایجاد کند تا بتواند ارزش اضافی به

نیاز دائمی ، لذاگذاري شود تا بتواند ارزش اضافی بیشتري را ایجاد کنداید دوباره سرمایهخود ب
. دهدداري را شکل میهاي سودآور تولید و جذب مازاد سرمایه، سیاست سرمایهبه یافتن زمینه

و ...) شده و هاي مصنوع از قبیل فضاهاي شهري ساختهدارایی(هاي ثابتسوي داراییسرمایه به
شود و در این یابد که درواقع به آن مدار ثانویه سرمایه اطالق میوجوه مصرفی جریان می

انداز کامالً فیزیکی براي تولید، گذاري در محیط مصنوع مستلزم ایجاد چشمراستا سرمایه
که توسعه شهري آنجا، بنابراین از)Harvey, 1978: 106(گردش، مبادله و مصرف است

داري و توسعه کارگیري تولید اضافی است، ارتباط تنگاتنگی بین توسعه سرمایهبهوابسته به
اي که سازمان شیوه(فور، تولید فضاوشهري وجود دارد و به گفته دیوید هاروي و هنري ل

بویژه ) دهدالشعاع قرار میهاي اجتماعی را تحتیابد و تمامی جنبهداري گسترش میسرمایه
شرط الزم تولید فرآیند انباشت سرمایه، گردش و مصرف سرمایه تولید محیط مصنوع شهر، 

,Elden, 2004: 212; Jauhiainen, 2006Lefebvre, 2003: 116;Kristović(باشدمی

2012;Harvey, 2012: 5;(عنوان عنصري بنیادي در نحوه عمل یعنی نقش فضا به؛
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دیده تولید فضا داراي دو وجه پعبارتی به)Cohen, 1978, p.51(داري بدیل شودسرمایه
ارزش :بنیازهاي شهري است؛ تأمینارزش استفاده که عمدتاً در ارتباط با :الف: عمده است

دهد که نهایتاً گونه انگاشتن فضا را مورد هدف قرار میءمبادله که ماهیت سودآوري و شی
ین اهداف فردي و شود که تحت عنوان مبارزه بچالش بین این دو، منجر به تضادهایی می

وجود آورنده بسیاري از هایی در سطح فضاي شهري بهچنین تنش. شودجمعی متبلور می
آبادها گزینی فضایی و سکونت در حلبیرویه فیزیکی شهر، جداییمشکالت است از رشد بی

).2شکل شماره (عدالتی در توزیع خدمات و منابع شهريگرفته تا نابرابري و بی

مبادلهارزشومصرفارزشمتضادنیرويدوتأثیرشهري، تحتفضايناپایدارگشتاور: 1مارهشکل ش

این وضعیت در کشورهاي نفتی نیز حاکم بوده است، اما شرایط اندکی متفاوت از چیزي 
ر کشف نفت ، یعنی افزایش درآمد این کشورها در اثافتدمیاست که در سایر کشورها اتفاق 

دنبال بههاي میانی قرن بیستم موجب تمرکز سرمایه و رشد روزافزون شهرها و ویژه در دههبه
گیري قوانین مدون، این شهرها را وارد وسازها و شکلها، رونق ساختآن افزایش زیرساخت

هاي تولید نفت و استراتژي). Witlox and Derudder, 2007: 36(نمایدمرحله جدیدي می
عنوان دو نیروي پیشران اساسی در انتقال این شهرها به فرآیند شهري مدرن برالیستی بهلی

و بحث سود، گردش و انباشت سرمایه و )Wiedmann et al., 2012(شود محسوب می
شهرسازي و تحوالت فضایی این شهرها شده و بستر براي ادبیاتارزش اضافی وارد 

وساز، صنایع وابسته، طورکلی درآمد نفتی به ساختبه. شودهاي سوداگرانه فراهم میفعالیت
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هایی نظیر احتکار و بخشد و فعالیتها رونق میگذاري در زیرساختشهرگرایی و سرمایه
,Shakoei(شوندتر میهاي دولتی هستند پررنگسیاستتأثیرسوداگري که مستقیماً تحت 

2004: 442 .(
جویی ازشود آن است که موضوع سوداگري، رانتیبنابراین آنچه از این مباحث دریافت م

هاي عدالتی و شکاف طبقاتی و فضایی منتج از رویه سوداگرانه در فعالیتطرف و بییک
دار نزدیک به رأس هرم قدرت واقع از تسلط طبقه سرمایهموجود در شهرهاي نفتی که در

ها و بویژه کشورهاي نظامست که در شهرهاي تحت اینهایی اجمله پدیدهشود، ازناشی می
شده است که در این پژوهش و در بخش مطالعه موردي بر این دو حوزه تمرکز نفتی تثبیت
.خواهد شد

تحقیقشناسی روش-4
بوده وتحلیلی -با توجه به ماهیت، هدف و حیطه موضوعی پژوهش، روش پژوهش توصیفی

صورت که اي خواهد بود، بدینبخانهآوري اطالعات در بخش نظري با استناد بر روش کتاجمع
مربوط به کشورهاي نفتی تحت مناسبات نظام يهاي فضایی در شهرهابا استخراج مؤلفه

عنوان پایتخت بهشهر تهران کالنها در داري در بخش مفاهیم نظري پژوهش، این مؤلفهسرمایه
شورها به بازار سزایی در الحاق این کهکه عامل کشف نفت، نقش ب-کشور نفتی ایران 

گونه که در بخش نظري نیز همان. مطالعه و آزمایش خواهد شد-داري داشته استسرمایه
دیگر انباشت سرمایه در شکل بیانهبهاي عمرانی و وساز، فعالیتاشاره شد میزان ساخت

با در کشورهاي نفتی ؛ پذیردمیتأثیراي از درآمدهاي نفتی مالحظهسرمایه ثابت به طرز قابل
خواري در دارانه، سوداگري و رانتتوجه به محوري بودن موضوع سود تحت روابط سرمایه

نهایت پیامد این مناسبات و کند که دراي پیدا میهاي عمرانی نیز نقش ویژهفعالیت
بنابراین مسیر اصلی پژوهش، . کندوانفعاالت در قالب شکاف فضایی نمود عینی پیدا میفعل

است که در ادامه بازتاب این » سوداگرانه و روابط رانتی در فضاي شهريرفتارهاي«بررسی 
شکاف «گیرد، یعنی ها و نتیجه آن در سطح فضاي شهري مورد بحث قرار میجنس از فعالیت
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هاي عمرانی و ساختمانی سوداگرانه در فعالیتيها؛ لذا براي تعیین نقش گرایش»فضایی
وساز با مرغوبیت و ارزش یافتن رابطه میان حجم ساختدهه گذشته، سهشهر تهران طی کالن

براي سنجش و پایش . ها کمک خواهد کردگونه فعالیتزمین، به تعیین اهداف موجود در این
اجتماعی با اهداف سوداگرانه ارائه يهاشاخص براي تبیین نتایج فضایی کنش4این حوزه، 
روابط، آخرین سالی که اطالعات کامل ذکر است براي بررسی هریک از این قابل،شده است

تحلیل و بررسی این روابط با استفاده . مدنظر قرار گرفته است) 1391سال (موجود بوده است
.ه استاز تحلیل رگرسیونی و آزمون تعمیم رگرسیون و تحلیل روند صورت گرفت

پژوهش1هايمتغیرتبیین :1شماره جدول

نظري پژوهش، پدیده سوداگري و رانت جویی در الزم به ذکر است با توجه به منطق 
هاي ساختمانی، منجر به تمرکز هاي مذکور در قالب انباشت سرمایه ثابت همچون فعالیتفعالیت

شود که به نحوي میزان قدرت باالتري دارند که این هاي خاصی از افراد میسرمایه در طبقه
این موضوع در گذر خود . باشدنابع سرمایه میها در دستیابی به مقدرت نیز از توانایی این گروه

واقع در. کنندصورت شکاف فضایی در قامت شهر ثبت میاز محورهاي فضایی، آثار خود را به
لذا در . دهدنشان می) شکاف فضایی(پیامدهاي فضایی رانتی شدن اثر خود را در قالب واگرایی

مدهاي فضایی روابط رانتی و عنوان پیاقسمت بحث پژوهش براي سنجش شکاف فضایی به

.استفاده شده است) Expert Panel(ها از پنل خبرگانشایان ذکر است براي تعیین شاخص-1
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هایی از شهر سوداگرانه از متغیر قیمت زمین استفاده شده است؛ بدین مفهوم که مناطق یا محدوده
معموالً ساکنین - که خود معلول کیفیت باالتر محیط است- که قیمت مسکن در آن باالتر است

هر یکسان نیست و الگوي تر دارند یعنی دسترسی به مسکن مطلوب براي تمامی ساکنین شمتمول
,Saunders(هاي مختلف متقاضی مسکن استتوزیعی مسکن مبنایی براي تضاد بالقوه بین گروه

لذا ساختار فضایی شهر با سازمان اجتماعی شهر از طریق نظام تخصیص ). 194-195 :2012
اجتماعی در اي است که سازمان فضایی وعنوان نقطهکند و بازار مسکن بهمسکن ارتباط پیدا می
).Haddon, 1970: 118(کنندآن نقطه تالقی پیدا می

هاي تحقیقیافته-5
شهر تهران است که پایتخت هر کشور محل تجمع واحد تحلیل این پژوهش، از آن جهت کالن

شود، همچنین کشور محسوب می... هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و و تبلور بالفصل مکانیزم
پایتختی داراي بیشترین تعداد جمعیتی و مراکز اقتصادي و اجتماعی نیز در اغلب کشورها شهر

عنوان تهران به) Ahmadipour and Valigholizade, 2007; Mousavi, 2015(باشدمی
آمارها نشان ومیلیون نفري قرار دارد9/14میلیون نفر جمعیت در استانی 2/8شهري با 

تسلط روابط انباشت و گردش سرمایه حاصل از شهرهاي ایران همواره تحت دهد کالنمی
موجب مدرنیزاسیون و 1973که درآمدهاي نفتی بعد از سال طوريبه،درآمدهاي نفتی بوده

با تغییر اصوالً ؛ )Madanipour, 2014: 98-101(ه استوسازهاي جدید شدساخت
قرار تأثیرتحت نیزهاي عمرانی شده در جامعه، میزان فعالیتدرآمدهاي نفتی و پول تزریق

شده به بخش عمرانی اي که با افزایش درآمدهاي نفتی، میزان سرمایه هدایتگونهبهگیرد،می
درآمدهاي تأثیروسازها و تحوالت فضایی تحت میزان ساختلذا.افزایش پیدا خواهد کرد

- لهمچنین در شهر تهران تفکیک آشکار شما) Imani and Rafeian, 2015(نفتی قرار دارد 
عنوان ویژگی اصلی ساختار فضایی شهر و شرایط اجتماعی بهکه شود جنوب مشاهده می

خود اي بهشود؛ با توجه به اینکه تهران در سیستم سیاسی ایران جایگاه ویژهمحسوب می
توجه شهردار تهران گواهی بر این مدعاست، لزوم توجه به اختصاص داده است که قدرت قابل
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پیش ازرا بیش) سیاست(شهر تهران را در بستر مؤلفه قدرتضایی کالنتحوالت ساختاري و ف
لذا در ادامه براي بررسی تحوالت فضاهاي .)Madanipour, 2014: 103-107(کندآشکار می

شده در بخش هاي مطرحشهر تهران با رویکردي اقتصاد سیاسی به تحلیل مؤلفهشهري کالن
.شناسی خواهیم پرداختروش

رهاي سوداگرانه و روابط رانتی در فضاي شهريرفتا-1-5
کل واحدهاي مناطق و نرخ رشد قیمت زمین رابطه تعداد واحدهاي خالی به:الف

کل واحدهاي منطقه در سال در این بخش به بررسی رابطه تعداد واحدهاي خالی به؛مسکونی
شده است، که در سطح شهر تهران پرداخته1391با نرخ رشد قیمت زمین مسکونی 1391

با آزمون تعمیم رگرسیونی بین و) 1شمارهنمودار(رابطه این دو متغیر یک رابطه مستقیم است 
رابطه ) R(نتایج نشانگر آن است که با توجه به ضریب تعیین ) 3شمارهجدول(این دو متغیر

این بدین . تعمیم استدرصد قابل99اطمینان سطحباو این رابطهمناسبی بین آنها وجود دارد 
معنی است که با افزایش میزان قیمت مترمربع زمین مسکونی تعداد واحدهاي خالی نیز افزایش 

.کننده این رابطه استمؤلفه سود عامل تعیینعبارتی به،یابدمی
در این بخش نیز رابطه تخلفات ساختمانی ؛تخلفات ساختمانی و قیمت زمین مسکونیرابطه :ب

سنجیده شده است که طبق رابطه حاصل از 1391طق شهر تهران در سال و قیمت زمین در منا
که طبق نتایج آزمون ) 2شماره نمودار(معادله رگرسیون، این دو متغیر نیز باهم رابطه مستقیم دارند 

، )5شماره جدول(تعمیم استدرصد قابل98سطح اطمینانتعمیم رگرسیون، رابطه این دو متغیر با 
همچنین میانگین . گیردري صورت میمناطق باارزش باالتر، تخلفات بیشبدین معنی که در

.تخلفات صورت گرفته در شمال تهران که ارزش زمین باالتر است، بیشتر از جنوب تهران است
براي بررسی این ؛هاي ساختمانی صادرشده و  قیمت زمین مسکونیرابطه تعداد پروانه:ج

در مناطق 1مترمربع زیربنا500انی صادرشده باالي هاي ساختمموضوع از شاخص پروانه

گذاري باالتر بوده و به تناسب آن، سود مورد انتظار نیز باال علت آن است که در ابعاد باالي ساخت و ساز میزان سرمایه- 1
هاي نشان داده شود احتمال تمایل به سود باال در فعالیتاش با قیمت زمین مسکونی، تالش برآن است تا که در رابطه. رودمی
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براي 1391گانه استفاده شده است و رابطه آن با قیمت زمین مسکونی در سال بیست و دو 
واقع نتایج حاکی از رابطه مستقیم این دو متغیر که در. مناطق تهران سنجیده شده است

رابطه مناسب بین این دو متغیر و ضریب تعیین مناسب آن حاکی از ) 3شماره نمودار(است
دهد و نشان میرادوآندار نیز رابطه معنی) 9شماره جدول(است و آزمون تعمیم رگرسیونی

یعنی در مناطق با قیمت باالتر . داندتعمیم میدرصد قابل8/99اطمینان سطحاین رابطه را با 
.را شاهد هستیم-ردکه سود بیشتري نیز دا-ساز وساختحجم باالتر زمین مسکونی، 

با قیمت زمین میان تراکم ساختمانی رابطه ؛رابطه تراکم ساختمانی و قیمت زمین مسکونی:د
دهنده رگرسیونی آن نشانو تحلبل 1391گانه شهر تهران در سال بیست و دو مسکونی در مناطق 

شدت رابطه آنهاست حاکی ازنیز ضریب تعیین باالي و )4شماره نمودار(رابطه مستقیم این دو است
درصد 5/99اطمینان سطحپذیري این رابطه با دهنده تعمیمو آزمون تعمیم رگرسیونی نیز نشان

؛ یعنی در مناطق باارزش باالتر زمین، شاهد باال بودن تراکم ساختمانی هستیم )11شماره جدول(است
.مسکونی استکه یکی از دالیل آن وجود رانت باالتر در مناطق باارزش باالتر زمین

نرخ رشد قیمت زمین مسکونیو تعداد واحدهاي خالی تهران: 2شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

.تر استهاي مختلف بیشهاي شهر با قیمتساختمانی در کدام بخش
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.را شاهد هستیم-ردکه سود بیشتري نیز دا-ساز وساختحجم باالتر زمین مسکونی، 

با قیمت زمین میان تراکم ساختمانی رابطه ؛رابطه تراکم ساختمانی و قیمت زمین مسکونی:د
دهنده رگرسیونی آن نشانو تحلبل 1391گانه شهر تهران در سال بیست و دو مسکونی در مناطق 

شدت رابطه آنهاست حاکی ازنیز ضریب تعیین باالي و )4شماره نمودار(رابطه مستقیم این دو است
درصد 5/99اطمینان سطحپذیري این رابطه با دهنده تعمیمو آزمون تعمیم رگرسیونی نیز نشان

؛ یعنی در مناطق باارزش باالتر زمین، شاهد باال بودن تراکم ساختمانی هستیم )11شماره جدول(است
.مسکونی استکه یکی از دالیل آن وجود رانت باالتر در مناطق باارزش باالتر زمین

نرخ رشد قیمت زمین مسکونیو تعداد واحدهاي خالی تهران: 2شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

.تر استهاي مختلف بیشهاي شهر با قیمتساختمانی در کدام بخش

120 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

براي 1391گانه استفاده شده است و رابطه آن با قیمت زمین مسکونی در سال بیست و دو 
واقع نتایج حاکی از رابطه مستقیم این دو متغیر که در. مناطق تهران سنجیده شده است

رابطه مناسب بین این دو متغیر و ضریب تعیین مناسب آن حاکی از ) 3شماره نمودار(است
دهد و نشان میرادوآندار نیز رابطه معنی) 9شماره جدول(است و آزمون تعمیم رگرسیونی

یعنی در مناطق با قیمت باالتر . داندتعمیم میدرصد قابل8/99اطمینان سطحاین رابطه را با 
.را شاهد هستیم-ردکه سود بیشتري نیز دا-ساز وساختحجم باالتر زمین مسکونی، 

با قیمت زمین میان تراکم ساختمانی رابطه ؛رابطه تراکم ساختمانی و قیمت زمین مسکونی:د
دهنده رگرسیونی آن نشانو تحلبل 1391گانه شهر تهران در سال بیست و دو مسکونی در مناطق 

شدت رابطه آنهاست حاکی ازنیز ضریب تعیین باالي و )4شماره نمودار(رابطه مستقیم این دو است
درصد 5/99اطمینان سطحپذیري این رابطه با دهنده تعمیمو آزمون تعمیم رگرسیونی نیز نشان

؛ یعنی در مناطق باارزش باالتر زمین، شاهد باال بودن تراکم ساختمانی هستیم )11شماره جدول(است
.مسکونی استکه یکی از دالیل آن وجود رانت باالتر در مناطق باارزش باالتر زمین

نرخ رشد قیمت زمین مسکونیو تعداد واحدهاي خالی تهران: 2شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

.تر استهاي مختلف بیشهاي شهر با قیمتساختمانی در کدام بخش



121...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________

ی مسکوننیزممتیقرشدنرخوواحدهاکلبهیخاليواحدهارابطه: 3شماره نمودار
که قیمت زمین نیز در –مالتوان به تعداد بیشتر واحدهاي مسکونی خالی در شمیهمچنین

).4شمارهجدول(نسبت به جنوب تهران اشاره کرد -آن باالتر است
کل واحدهاي مسکونی و نرخ نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه واحدهاي خالی به: 3شماره جدول

رشد قیمت زمین مسکونی

The Authors Calculation

ا واحدهاي خالی  در شمال و جنوب و جنوب تهرانمقایسه قیمت متوسط زمین مسکونی ب4جدول

تعداد واحدهاي خالی مسکونی
هزار (متوسط قیمت زمین مسکونی

)ریال
)22و 8-1مناطق (شمال شهر 175653 6/38484

جنوب شهر 70116 4/19530
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ی مسکوننیزممتیقرشدنرخوواحدهاکلبهیخاليواحدهارابطه: 3شماره نمودار
که قیمت زمین نیز در –مالتوان به تعداد بیشتر واحدهاي مسکونی خالی در شمیهمچنین

).4شمارهجدول(نسبت به جنوب تهران اشاره کرد -آن باالتر است
کل واحدهاي مسکونی و نرخ نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه واحدهاي خالی به: 3شماره جدول

رشد قیمت زمین مسکونی

The Authors Calculation

ا واحدهاي خالی  در شمال و جنوب و جنوب تهرانمقایسه قیمت متوسط زمین مسکونی ب4جدول

تعداد واحدهاي خالی مسکونی
هزار (متوسط قیمت زمین مسکونی

)ریال
)22و 8-1مناطق (شمال شهر 175653 6/38484

جنوب شهر 70116 4/19530
Tehran Municipality, 2012; Mobin Research & Studies Institute, 2014
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ی مسکوننیزممتیقرشدنرخوواحدهاکلبهیخاليواحدهارابطه: 3شماره نمودار
که قیمت زمین نیز در –مالتوان به تعداد بیشتر واحدهاي مسکونی خالی در شمیهمچنین

).4شمارهجدول(نسبت به جنوب تهران اشاره کرد -آن باالتر است
کل واحدهاي مسکونی و نرخ نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه واحدهاي خالی به: 3شماره جدول

رشد قیمت زمین مسکونی

The Authors Calculation

ا واحدهاي خالی  در شمال و جنوب و جنوب تهرانمقایسه قیمت متوسط زمین مسکونی ب4جدول

تعداد واحدهاي خالی مسکونی
هزار (متوسط قیمت زمین مسکونی

)ریال
)22و 8-1مناطق (شمال شهر 175653 6/38484

جنوب شهر 70116 4/19530
Tehran Municipality, 2012; Mobin Research & Studies Institute, 2014



122 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

در مناطق شهر تهرانتعداد تخلفات و قیمت زمین مسکونی:5شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه تخلف ساختمانی و قیمت زمین مسکونی:6شماره جدول

The Authors Calculation

مت زمین مسکونیرابطه تعداد تخلفات ساختمانی و قی:2شماره نمودار

122 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

در مناطق شهر تهرانتعداد تخلفات و قیمت زمین مسکونی:5شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه تخلف ساختمانی و قیمت زمین مسکونی:6شماره جدول

The Authors Calculation

مت زمین مسکونیرابطه تعداد تخلفات ساختمانی و قی:2شماره نمودار

122 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

در مناطق شهر تهرانتعداد تخلفات و قیمت زمین مسکونی:5شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه تخلف ساختمانی و قیمت زمین مسکونی:6شماره جدول

The Authors Calculation

مت زمین مسکونیرابطه تعداد تخلفات ساختمانی و قی:2شماره نمودار



123...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________

میانگین تعداد تخلف و میانگین قیمت زمین مسکونی در مناطق شمالی و جنوبی تهران7جدول
5/38484 )هزار ریال(میانگین قیمت شمال تهران 3/1889 در شمال تهران) تعداد(میانگین تخلف
4/19530 )هزار ریال(میانگین قیمت جنوب تهران 7/1331 جنوب تهراندر ) تعداد(میانگین تخلف

Mobin Research & Studies Institute ,2014

رمربع زیربنا و قیمت زمین مسکونیمت500هاي باالي پروانه:8شمارهجدول

Tehran Municipality, 2012

ونیقیمت زمین مسکو مترمربع زیربنا500هاي صادرشده باالي رابطه پروانه: 3شماره نمودار

123...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________

میانگین تعداد تخلف و میانگین قیمت زمین مسکونی در مناطق شمالی و جنوبی تهران7جدول
5/38484 )هزار ریال(میانگین قیمت شمال تهران 3/1889 در شمال تهران) تعداد(میانگین تخلف
4/19530 )هزار ریال(میانگین قیمت جنوب تهران 7/1331 جنوب تهراندر ) تعداد(میانگین تخلف

Mobin Research & Studies Institute ,2014

رمربع زیربنا و قیمت زمین مسکونیمت500هاي باالي پروانه:8شمارهجدول

Tehran Municipality, 2012

ونیقیمت زمین مسکو مترمربع زیربنا500هاي صادرشده باالي رابطه پروانه: 3شماره نمودار

123...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________

میانگین تعداد تخلف و میانگین قیمت زمین مسکونی در مناطق شمالی و جنوبی تهران7جدول
5/38484 )هزار ریال(میانگین قیمت شمال تهران 3/1889 در شمال تهران) تعداد(میانگین تخلف
4/19530 )هزار ریال(میانگین قیمت جنوب تهران 7/1331 جنوب تهراندر ) تعداد(میانگین تخلف

Mobin Research & Studies Institute ,2014

رمربع زیربنا و قیمت زمین مسکونیمت500هاي باالي پروانه:8شمارهجدول

Tehran Municipality, 2012

ونیقیمت زمین مسکو مترمربع زیربنا500هاي صادرشده باالي رابطه پروانه: 3شماره نمودار



124 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

مترمربع زیربنا و قیمت زمین مسکونی500هاي باالي نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه پروانه: 9شماره جدول

The Authors Calculation

)هزار ریال(مسکونی قیمت زمینو تراکم ساختمانی : 10شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

تراکم ساختمانی و قیمت زمین مسکونیابطهر: 4شماره نمودار

124 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

مترمربع زیربنا و قیمت زمین مسکونی500هاي باالي نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه پروانه: 9شماره جدول

The Authors Calculation

)هزار ریال(مسکونی قیمت زمینو تراکم ساختمانی : 10شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

تراکم ساختمانی و قیمت زمین مسکونیابطهر: 4شماره نمودار

124 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

مترمربع زیربنا و قیمت زمین مسکونی500هاي باالي نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه پروانه: 9شماره جدول

The Authors Calculation

)هزار ریال(مسکونی قیمت زمینو تراکم ساختمانی : 10شماره جدول

Tehran Municipality, 2012

تراکم ساختمانی و قیمت زمین مسکونیابطهر: 4شماره نمودار



125...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________

قیمت زمین مسکونیو نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه تراکم ساختمانی :11شماره جدول

The Authors Calculation

تجزیه و تحلیل-6
عنوان پیامدهاي فضایی ناشی از اقتصاد افتراق فضایی بهعبارتی بهدر این بخش، آثار فضایی و 

است؛ بدین ترتیب که از طرفی در پی مورد بررسی قرار گرفتهشهر تهران ی نفت در کالنسیاس
تمایالت سوداگرانه در تولید فضاهاي شهري و از سوي دیگر با توجه به تمرکز سرمایه در 

گرفته در هاي انجامدار، بخش عمده رانت ناشی از فعالیتهاي خاص و سرمایهاختیار گروه
نتیجه شکاف طبقاتی و برگردان آن شود و دردار جذب میط قشر سرمایهفضاهاي شهري توس

قیمت زمین مسکونی در ،براي بررسی پیامدهاي فضاییلذایابد؛ در شهر ترجمان فضایی می
سپس، و آوريجمع1370-91هاي طی سال) مناطق شمالی و جنوبی تهران(201تا 1مناطق 

) عنوان مناطق جنوبیبه(20تا9و مناطق ) مناطق شمالیعنوانبه(8تا 1میانگین قیمت مناطق 
در ادامه میانگین هریک از مناطق جنوبی و ).12شماره جدول(در هرسال محاسبه شده است 

شماره 12صورت جداگانه محاسبه شده که در انتهاي جدولبه1390تا 1370شمالی طی سال 
این دوره بین مناطق ی زمین مسکونی طینتایج آن قابل مشاهده است که حاکی از شکاف قیمت

متوسط قیمت زمین مسکونی در مناطق همچنین شیب تغییرات.باشدشمالی و جنوبی می
شده است که بانشان داده5شماره در نمودار1391تا 1370هاي شمالی و جنوبی طی سال

نهایت و د و درگیرنگذشت زمان فاصله قیمت این دو محدوده از یکدیگر فاصله بیشتري می
کند که بیانگر شکاف فضایی است و این فاصله به حالت شکاف عمیقی بروز می1391در سال 

عالوه بر این، . بنا به استدالالت صورت گرفته، خود منبعث از شکاف طبقاتی و اجتماعی است
براي هریک از مناطق 1370-91هاي شیب تغییرات متوسط قیمت زمین مسکونی طی سال

، این دو منطقه از مطالعـه ایـن بخـش کنـار گذاشـته شـده       22و 21هاي اولیه پژوهش براي مناطق به سبب نبود اطالعات قیمت زمین در سال- 1
.جزو مناطق جنوبی تهران در نظر گرفته شده است21در این پژوهش جزو مناطق شمالی و منطقه 22منطقه ذکر استالزم یه. است

125...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________

قیمت زمین مسکونیو نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه تراکم ساختمانی :11شماره جدول

The Authors Calculation

تجزیه و تحلیل-6
عنوان پیامدهاي فضایی ناشی از اقتصاد افتراق فضایی بهعبارتی بهدر این بخش، آثار فضایی و 

است؛ بدین ترتیب که از طرفی در پی مورد بررسی قرار گرفتهشهر تهران ی نفت در کالنسیاس
تمایالت سوداگرانه در تولید فضاهاي شهري و از سوي دیگر با توجه به تمرکز سرمایه در 

گرفته در هاي انجامدار، بخش عمده رانت ناشی از فعالیتهاي خاص و سرمایهاختیار گروه
نتیجه شکاف طبقاتی و برگردان آن شود و دردار جذب میط قشر سرمایهفضاهاي شهري توس

قیمت زمین مسکونی در ،براي بررسی پیامدهاي فضاییلذایابد؛ در شهر ترجمان فضایی می
سپس، و آوريجمع1370-91هاي طی سال) مناطق شمالی و جنوبی تهران(201تا 1مناطق 

) عنوان مناطق جنوبیبه(20تا9و مناطق ) مناطق شمالیعنوانبه(8تا 1میانگین قیمت مناطق 
در ادامه میانگین هریک از مناطق جنوبی و ).12شماره جدول(در هرسال محاسبه شده است 

شماره 12صورت جداگانه محاسبه شده که در انتهاي جدولبه1390تا 1370شمالی طی سال 
این دوره بین مناطق ی زمین مسکونی طینتایج آن قابل مشاهده است که حاکی از شکاف قیمت

متوسط قیمت زمین مسکونی در مناطق همچنین شیب تغییرات.باشدشمالی و جنوبی می
شده است که بانشان داده5شماره در نمودار1391تا 1370هاي شمالی و جنوبی طی سال

نهایت و د و درگیرنگذشت زمان فاصله قیمت این دو محدوده از یکدیگر فاصله بیشتري می
کند که بیانگر شکاف فضایی است و این فاصله به حالت شکاف عمیقی بروز می1391در سال 

عالوه بر این، . بنا به استدالالت صورت گرفته، خود منبعث از شکاف طبقاتی و اجتماعی است
براي هریک از مناطق 1370-91هاي شیب تغییرات متوسط قیمت زمین مسکونی طی سال

، این دو منطقه از مطالعـه ایـن بخـش کنـار گذاشـته شـده       22و 21هاي اولیه پژوهش براي مناطق به سبب نبود اطالعات قیمت زمین در سال- 1
.جزو مناطق جنوبی تهران در نظر گرفته شده است21در این پژوهش جزو مناطق شمالی و منطقه 22منطقه ذکر استالزم یه. است

125...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________

قیمت زمین مسکونیو نتایج آزمون تعمیم رگرسیونی رابطه تراکم ساختمانی :11شماره جدول

The Authors Calculation

تجزیه و تحلیل-6
عنوان پیامدهاي فضایی ناشی از اقتصاد افتراق فضایی بهعبارتی بهدر این بخش، آثار فضایی و 
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بندي طبقه) ضریب زاویه(محاسبه شده و بر اساس شیب تغییراتشان13شمارهدر جدولتهران
جایگاه اول این جدول را در اختیار خود دارند و نیز در نمودار8منطقه شمالی، 8اند که شده

شود ضریب زاویه یا شیب تغییرات مناطق شمالی باالتر از متوسط ضریب مشاهده می6شماره
نیز 1شمارهدر نقشه.تر از آن قرار دارندطق قرار دارد و مناطق جنوبی نیز پایینزاویه کل منا

، )1370و 1380و 1391(نمونهکل شهر تهران، براي هریک از سه سالقیمت زمین مسکونی
هاي قیمتی در فضاي شهري تهران در این سه سال نمونه این دهکبندي شده و پراکنشدهک

. شده استنشان داده
)هزار ریال(متوسط قیمت مناطق شمالی و جنوبی تهران : 12شمارهجدول

The Authors Calculation based on Tehran Municipality, 2012 data
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معادله روند تغییرات قیمت در مناطق شهري تهران: 13شماره جدول
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کردن استدالالت از تحلیل فضایی در ادامه براي تحلیل فضایی مباحث فوق و مستحکم 
باگذشت زمان که حاکی از آن است و نتایج حاصله ) 1شمارهنقشه(استفاده شده است

هاي کند و به بیان دیگر از ردههاي پایین قیمتی میزان باالتري از جنوب شهر را اشغال میدهک
، سه رده 1391در سال رده و باالخره 4، 1380، پنج رده در سال 1370گانه در سال دهقیمتی 

در منطقه جنوب اقتصادي شهر تهران قرار دارند و این بدان معناست که میزان قطبیت استقرار 
واقع دست در فضاي شهري تهران فزونی یافته است و در حال افزایش است و درطبقات پایین

تاي تبیین حال در راس. شودو شکاف طبقاتی آشکارا تبیین میگیردفقر عمومیت بیشتري می
واسطه اقتصاد سیاسی نفت توان اظهار کرد که بهچنین میاین پدیده در قالب نظري پژوهش این

جویانه میان کنشگران قدرتمند عرصه تولید فضاي شهري هاي سوداگرانه و رانتو ظهور نقش
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درکند کهعنوان پیامد این فرآیند ظهور میهاي ساختمانی، بروز شکاف طبقاتی بهو فعالیت
واقع معادل فضایی آن تبلور شکاف فضایی و واگرایی ناشی از آن است که بیان فضایی این 

.قابل مشاهده است1شمارهموضوع در نقشه

ها شهري، در عرصه به بیان دیگر محصول و اثرات فضایی ناشی از شدت رانتی شدن کنش
ز روابط رانتی شهرها در کند که توالی پیامد شکاف منتج افضایی به شکل شکاف رسوب می

در بسامدهاي فضایی -که در این پژوهش تحت رویکرد اقتصاد سیاسی تبیین شد-کشور نفتی
؛ مایه کالم در این جمله ردمشاهده ک1شمارهتوان در نقشهخوبی میرا طی چند دهه اخیر به

در سطح هاي نفتی نهفته است که قطبی شدن حاصل از سود ناشی از شدت انباشت سرمایه
توان با شهر را میموجود در کالناین پدیده.تر شدن استشهر تهران مدام در حال پررنگ

129...فضایی واگراییو ي شهريسوداگر_____________________________________
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عنوان سلب از آن تحت)2012(الحق  حسینو )1989 ;1978 ;2012 ;2008(هاروي آنچه
نامند تطبیق داد که انباشت سرمایه توسط اقشار از اقشار فقیر و انباشت سرمایه می1مالکیت

گیرد که سود مورد انتظار در آن وجود دارد و دردار در نواحی مختلف شهر صورت میهسرمای
داري است که جایی براي اقشار با واقع مختصات فضایی شهر مولد سود براي سیستم سرمایه
شدگان از سیستم گردش سرمایه و سطوح پایین قدرت در خود نخواهد داشت و اینان رانده

ه موجب بازتر شدن شکاف بین این دو گروه خواهد شد؛ از طریق سود هستند که این چرخ
انباشت روزافزون سود در نواحی با قابلیت رانت باالتر؛ همان موضوعی که در مفاهیم مربوط 

الزم به ذکر است این پدیده ابتدا از شهرهاي . نیز قابل پیگیري است2ايبه محالت دروازه
بات اقتصادي و سیاسی کالن کشور است بروز و واسطه مناسبزرگ و تهران که مظهر بی

تر کشور نیز تسري یافته است و تهدیدي جدي در روند مرور به سایر شهرهاي کوچکبه
اساس توسعه سوداگرانه شکل باشد که برشهرنشینی و افزایش شکاف می

).Dadashpoor and et al., 2014: 176(گیردمی

گیرينتیجه-7
سو و اجتماعی از یک-هاي اقتصاديواحدهاي فضایی فعالیتهمترین مشهرها امروزه کالن

باشند که در پیوندهاي فضایی نوینی، قلمروهاي پیوسته و مظهر بالفصل این مناسبات می
لذا . اندهاي گردش توسعه به دور خود بدل شدهوجود آورده و به محوراي بهگسسته گسترده

عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش، تبع آن تهران بهو بهشهرهاساختار و سازمان فضایی کالن
جریان و مناسباتی قرار دارد که ضرورت پرداختن به تأثیرمدام در حال تحول هستند و تحت 
کند؛ در تبیین تحوالت فضایی، رویکردهاي مختلفی وجود این فرآیند چندوجهی را آشکار می

عنوان ، دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به)سیاست(دارد که با نظر به نقش اساسی مؤلفه قدرت 
هاي منبعث از مؤلفهو آزمونعدسی تحلیلی براي پایش این تحوالت اتخاذ شد که استخراج

1- Dispossessions2- Gated Communities
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ارتباط حجمشهر تهران، بیانگر نفتی در کالناقتصادتحتاین دیدگاه در فضاي تولیدشده 
مان موضوعی که در شهر دوحه ه–با درآمدهاي نفتی بودهاي عمرانی وساز و فعالیتساخت
-و از سویی با افزایش درآمدهاي نفتی-نشان داده شد)Wiedmann et al., 2012(توسط 

تورم در بخش زمین و مسکن به علت عرضه محدودشان پدیدار -در اثر افزایش نقدینگی
د، سرمایه جویانه در جامعه و فقدان سیستم مالیاتی کارآموجود روحیه رانتدلیل بهکهشود می

وساز موجود در جامعه عمدتاً با اهداف سوداگرانه و حفظ ارزش دارایی وارد بازار ساخت
وساز و در بخش ساختموجودتوان چنین عنوان کرد که روابط سوداگرانهلذا می. شودمی

با توجه بهوداران متمول جامعه قرار دارد عمدتاً در سیطره سرمایههاي عمرانی تهرانفعالیت
هاي عمرانی به مناطق باارزش شهري تر شهر، کشش فعالیتوجود سود باال در مناطق باارزش

افزایش روزافزون حجم ثروت و سرمایه در و و سبب انباشت سرمایه در این مناطقشدهبیشتر 
حال. زندمرور به شکاف اجتماعی و طبقاتی دامن میکه بهشود میدارهاي سرمایهاختیار گروه

کند و منجر این شکاف را در خود متبلور می،عنوان آینه تمام نماي روابط اجتماعییز بهفضا ن
نتایج پژوهش.شودگزینی طبقاتی بین قشر فقیر و غنی میبه شکاف فضایی و نهایتاً جدایی

بر این نکته که ساختار و سازمان فضایی تهران باید بر اساس ادبیات متفاوتی استيتأیید
تنهایی قابلیت تبیین این وجهی، بهاد سیاسی فضا مطالعه شود و رویکردهاي تکهمچون اقتص

.وضعیت را نخواهند داشت

قدردانی-7
نظر به اینکه پژوهش حاضر بخشی از رساله دکتري شهرسازي است که در دانشکده هنر و 

ده و از دانند فرصت را غنیمت شمرمیمعماري در حال انجام است، نگارندگان بر خود الزم
پژوهشانجامازمعنوي وماديهايجهت حمایتبهمدرستربیتدانشگاهپژوهشیمعاونت
.نمایندقدردانیوتشکرحاضر
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