
 1401،تابستان2،شمارۀ54جغرافیایانسانی،دورۀهایپژوهش

437-456ص.

DOI: 10.22059/JHGR.2020.258095.1007703 

 تهران شهر کالن ییفضا اجتماعی در سازمان -های شغلی ی گروهنگزی ییجدا نییتب

 بازساخت نئولیبرالیستی فضا(از منظر )

 زیتبر یمالدانشگاه هنر اس ی، دانشکدة معماری و شهرسازی، گروه شهرساز اریاستاد ـ1*جواد ایمانی شاملو
 مجتبی رفیعیان ـ استاد دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

 ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس آموختة کارشناسی ارشد برنامه ابوالقاسم اژدری ـ دانش

 29/11/1398تاریخ پذیرش:     04/06/1397تاریخ دریافت: 

چکیده

اقتصاد،واجتماعمستقیموغیرمستقیممؤلفهتأثیرتحوالتفضاهایشهریتحت هایینظیرسیاست)قدرت(،

عنوانخوانشخاصیازمکتباقتصادشدنبهقراردارد.وجودمکاتبینظیرمکتباقتصادسیاسیفضاوجهانی

 سیعیابعادو بر نئولیبرالیسم بازاریابی شدنمعتقدبرتسلطسیاستسیاسیفضامؤیداینمطلباست.جهانی

تحوالتیکند؛ رادستخوشتواندآنشهرهاستومی فضایی استکهآثارآنقابلپیگیریدرسازمان جهان از

تقسیم و روابطنابرابر دو شهر وجود روزافزونآن ثروتمندنشین و فقیرنشین قطب به افزایشفاصلة هاو

کنندۀایشهریکشورهایجنوب)تأمینبخشیازآثارنئولیبرالیسمدرقامتشهراستکهاینامردرفضاه

بهاقتصادنفتارتباط اتکا ایرانبا توجهبهاینکهکشور حالبا موادخامازجملهنفت(شدتبیشتریدارد.

نظامسرمایه با بررسیمیزانجداییتنگاتنگی است، کرده تهرانگزینیفضاییکالنداریجهانیپیدا شهر

ا استو پراکنشگروههدفاصلیپژوهشحاضر بررسی طریق از سطحینموضوع هایمختلفشغلیدر

شغلیدرجریان-هایاجتماعیشهرتهرانانجامپذیرفتهاستوسؤالایناستکهالگویتوزیعگروهکالن

درسطحکالن شهرتهرانچگونهاست؟فرضآناستکهتوزیعطبقاتباالوبازساختنئولیبرالیستیفضا

صورتقطبیاتفاقافتادهاست.بدینمنظور،ازرویکردکمیشهرتهرانبهجتماعیدرسطحکالنا-پایینشغلی

شهرنتایجحاکیازآناستکهدرنظامبازساختفضاییکالنتبیینیبهرهگرفتهشدهاست.–وتحلیلتوصیفی

بدرشمالوجنوبتهرانشکلترتیشغلیبهمیزانمعناداریبه-هایباالوپاییناجتماعیتهرانتمرکزطبقه

یادکرد.«شهرتهرانکالنییفضاشکاف»توانبانامگرفتهاستکهازاینموضوعمی



داری.شهرتهران،مناسباتسرمایهشدن،کالنگزینیفضایی،جهانیاقتصادنفتی،جدایی:هاکلیدواژه
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مقدمه
ها که  این شبکه ؛است قرار گرفتههای قدرتمند جهانی  بکهتأثیر ش تحتشهرها  بسیاری ازپایداری و تعادل در عصر حاضر، 

طیف متنوعی از فعالیت، درآمد، و ثروت را در  اند در زندگی شهری نفوذ کرده و ساختار اقتصادی آن را بازتعریف نموده

و مناطقی اند  ین شبکهسطوح جدیدی از تفاوت میان مناطقی که جزوی از اهمچنین،  اند. مناطق مختلف شهر پدید آورده

کنند خود را تحت عادات  ها زندگی می هایی که در این شبکه وجود آمده است. آن هاند ب که به این شبکه پشت کرده

این شرایط موجب پیدایش سطحی از  همة. نهند را بنا می 1ای دروازه محالت ویابند  مصرفی و سبک زندگی جهانی می

 ،در سیستم فکری نئولیبرالیستی ،شود. به عبارتی و استفاده از زمین می ،های درآمد، اشتغال شدن در زمینه نابرابری و قطبی

های سیاسی و فشارهای  لتی تحت خواستودر این شرایط منابع د ؛ندتکافی متعادل نیس ةهای اجتماعی به انداز سیاست

گرایش ساختاری برای بنابراین،  .گ استرن آن کم اتحرکات جمعیتی نیز برای مقابله ب وروند  جهانی رو به زوال می

(. این تفکر نزدیک به 2000، 2)اتکینسون آید وجود می هگزینی اجتماعی ب عنوان تهدیدی در راستای جدایی هشدن ب قطبی

شود. بدین ترتیب که  رویکرد انحصارگرایان است. در این رویکرد به جای رفتار فردی بر روی محیط ساختاری تأکید می

ای از روابط  تأثیر مجموعه گیرد و تحت ها ناشی از اعمال انحصار نیروهای بیرونی و ساختاری شکل می گروهمحرومیت 

 مراتبی قدرت قرار دارد. سلسله

های مختلف نیز موضوع محرومیت اجتماعی قابل بررسی است. از نگاه رویکرد فرانسوی،  همچنین، از منظر پارادایم

تگی اجتماعی است. به بیان دیگر، دوگانگی اجتماعی خود ناشی از تجلی مرزهای بین این واقعیت ناشی از تضعیف همبس

ریزی شده است )با نام  امریکایی پایه -های مختلف است. دیدگاه دیگر که بر پایة لیبرالیسم آنگلو گروهی در فرهنگ

هاست  ختیاری افراد و گروههای ا ای از کنش گیری آرایش اجتماعی شامل مجموعه گرایی(، بر آن است که شکل تخصص

دهد. از رویکردهای دیگر در جهت درک ماهیت چندوجهی مفهوم محرومیت اجتماعی  که در محیط بازار آزاد رخ می

REDتوان به رویکردهایی نظیر  می
3 ،MUD

SID، و 4
به لحاظ محتوایی نزدیک به  REDاشاره کرد. رویکرد  5

نظر، فقر عامل اصلی محرومیت اجتماعی است و در جهت مبارزه با رویکرد انحصارگرایی ساختاری است؛ از این م

تر مالیات( و قدرت )از طریق  محرومیت به بازتوزیع ثروت )از طریق افزایش تسهیالت تأمین اجتماعی و بازتوزیع بهینه

بر  MUDرد وسیلة آموزش حقوق شهروندی، اجتماعی، و سیاسی( تأکید دارد. برعکس، رویک ارتقای منزلت شهروندی به

ها و طبقات خود مسئول وضعیت  پایة عقالنیت نئولیبرالیسم بنا نهاده شده است و تمرکز بر این حقیقت است که گروه

نقش مسئولیت فردی را در غلبه بر  SIDاند نه ساختارهای اجتماعی. در سمت دیگر،  اجتماعی یا محرومیت خویش

کند  ها و طبقات تلقی می محرومیت را ناشی از عدم مشارکت گروهکند؛ بدین جهت که  محرومیت اجتماعی پُررنگ می

 (.2019، 8آرسه و پانتزیس 7به نقل از مونوز 541-536: 1994، 6)سیلور

گذشته  ةو به تبع آن در چند ده ـ شهرهای کشور شود که این موضوع در کشور ایران بدین شکل مطرح می

داری  های نئولیبرالیستی و سرمایه ندشان با اقتصاد جهانی و سیاستزمان با کشف نفت پیو نیز همـ  شهر تهران کالن

های قبل از انقالب با ورود درآمدهای نفتی در سیستم اقتصادی و ادامة این فرایند  که در سال طوری بهت؛ تر شده اس عمیق
                                                                                                                                                                   
1. Gated Communities 

2. Atkinson 
3. Redistributionist Discourse 

4. Moral Underclass Discourse 

5. Social Integrationist Discourse 

6. Silver 

7. Muñoz Arce 

8. Pantazis 
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های  اتخاذ سیاستو  1رفسنجانی اهلل آیتبا پایان جنگ و آغاز ریاست جمهوری در بعد از انقالب از یک سمت و 

در  شود؛ این دوره برهة مهمی تر می پُررنگساالرانه  مایهسردیدگاه اقتصاد گیری  گرایانه از سوی دیگر شکل غیرمداخله

 «اصالح ساختاری ةبرنام»شود که  محسوب میمحور جنگی به مدل اقتصادی نئولیبرالیسم ریاضتی  تغییر اقتصاد دولت

 های گسترده برای اجرای برنامهشد ای  های صندوق همچنین محمل و وسیله رنامهب .درآمد اجرا نیز در این دوره بهصندوق 

 توزیع جهت در بود ای مقدمه اجتماعی -اقتصادی دیدگاه تغییر این عالوه، سازی. به خصوصی )و اغلب غیرقانونی یا تقلبی(

  (.2018 ،2زاده نی)حسثروت  و قدرت صاحبان به مستضعفان از یعنی باال، به پایین از ملی منابع سایر و درآمد مجدد

متأخر بر اساس نقشی که در بازار جهانی دارند  ةسرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسع ،از طرفی 

گیرند  کشورهای مرکز و پیرامون در جریان توسعه شکل می ،یندامقدر شده است. در یک تحلیل اقتصاد سیاسی از این فر

. یابند صادرات مواد اولیه و خام قوام می ةبر پایعمدتاً سیم کار میان این کشورها کشورهای پیرامونی که در جریان تق

شدن داللت بر آن دارد که دوگانگی اقتصاد در کشورهای جنوب  گرفته درخصوص جهانی های صورت همچنین، پژوهش

شدن، که بر پایة نئولیبرالیسم  فرایند جهانییابد. بنابراین، در  شدن زندگی شهری تجلی می تشدید شده و در دوسطحی

های متضاد این فرایند است  شود که نشان از قابلیت  شهرهای جنوب وضعیتی متجلی می گیرد، در برخی کالن انجام می

مبنی بر ظهور  مواد اولیه ةکنند عرضه شده در کشورهای پیرامونی ی اشارهبا توجه به ویژگ(. بنابراین، 1379)صرافی، 

این  عنوان کشور صادرکنندة نفت، کشور ایران، بهاقتصادی و سیاسی اختالف طبقاتی و اجتماعی و از طرف دیگر شرایط 

نمای  تمام ةعنوان آین شهر تهران به کالن یفضای ةطبقاتی در عرصاجتماعی و شکاف ضعیت وپژوهش در پی بررسی 

های قدرت در  لفهؤثیر عناصر و مأیند تاوری است با شناخت مفهوم فضا و فرالذکر است. در این راستا ضر مناسبات فوق

 یند واکاوی کرد.ایابی آن، جایگاه اقتصاد و دولت رانتی را در قالب این فر سازمان

شدنوساختارفضاییشهرهامبانینظری:جهانی
فضا؛رویکردانتقادیواقتصادسیاسیفضا

های اصلی مجامع علمی معماری و شهرسازی بوده است و مفهوم آن در  از بحثموضوع فضا و فضای شهری همواره 

(. در 50: 1353شولتز، نوربرگ ) طول تاریخ تفکر اجتماعی و در قالب مکاتب تئوری کالسیک و نو شکل گرفته است

وم از افروغ، نقل مفه)قابل مالحظه است  1 شکلشناسی فضا سه دیدگاه عمده ارائه شده است که در  فلسفی ةحیط

1376 :29). 
 

 
ریاخیهادههیطفضامفهومتطورریس.1شکل

1395منبع:ایمانیشاملوورفیعیان،

                                                                                                                                                                   
های یازدهم و دوازدهم در زمان دولتریاست جمهوری وی اندکی از رونق یا اعتبار افتاد،  ةرفسنجانی پس از دور اهللآیت گرچه دکترین اقتصاد نئولیبرالی. 1

 (.2018 زاده،)حسین دشتنها احیا بلکه تا حد زیادی تقویت  آن دکترین اقتصادی نه

2. Hossein-zadeh 
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  ء شی شود، می گرفته نظر در فضا مطلقبندی دیگر سه تعریف از فضا ارائه شده است که در تعریف اول  در یک تقسیم

 را آن باید که معنا بدان است؛ نسبی فضای فضا دیگر نوع .است ماده از مستقل دارای موجودیتی که شود می ای نفسه فی

 معنای یک به اند. فضا ارتباط در یکدیگر با موجود اشیای که علت این به دارد وجود فضا یعنی .کرد ذکر اشیا بین رابطة چون

 گرفته درنظر اشیا در موجود یچیز حالت این در فضا دارد. نام ارتباطی فضای هاروی گفتة به که است نسبی دیگر هم

 به .دهد بروز را آن و باشد اشیا دیگر با مناسباتی که محتوی دارد وجود شیئی گفت توان می فقط که شود؛ بدین معنا می

 بیان شود. به حل آن با در ارتباط انسان پراتیک طریق از تواند می فضا فقط از مناسب مفهومی ساختن مسئلة هاروی، اعتقاد

توان چنین اظهار  (. بدین ترتیب، می1989، 1است )هاروی نهفته انسان پراتیک در فضا ماهیت دربارة سؤال پاسخ دیگر،

های  داللتو بر  کرد مالحظه مختلف مناظر از باید نیز را فضا است، چندبُعدی موضوعی شهر که همان نسبت به کرد که

هایی که فضا را از وجوه مختلف مطالعه  توان در گرایش که آثار آن را می نمود فضا توجه ةشناسان اجتماعی و جامعه

دیدگاه روابط قدرت و . 3 ؛گرایی دیدگاه فرهنگ .2 ؛ها دیدگاه اکولوژیست .1کنند مالحظه نمود؛ از جمله:  می

)افروغ،  شهری غیرفضایی شناسی های جامعه دیدگاه .6 ؛دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا .5 ؛گرایی پدیده .4 ؛مداری مدیریت

1377.) 

های آن نیز  بوده که گرایشعنوان عدسی پژوهشی این مطالعه  دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا بهشده،  های ارائه از دیدگاه

شدن مورد تأکید پژوهش حاضر خواهد بود. ذکر این نکته  ارائه شده است و از آن میان رویکردهای جهانی 1در جدول 

شود و از سوی  بین در مطالعات شهری محسوب می جا که دیدگاه اقتصاد سیاسی از رویکردهای قدرتالزم است که از آن

های شهری محسوب  ساز ظهور مؤلفة قدرت در نظریه دیگر با نظر به این واقعیت که مکاتب و رویکردهای انتقادی زمینه

 شود. صورت اجمالی معرفی می در ادامه، تفکر انتقادی بهشود،  می

هایموجوددررویکرداقتصادسیاسیفضاگرایش.1جدول
2


اصولوتفکراتگرایش
کوشند تا عالئق طبقه بورژوا را از طریق خنثی کردن های خود میهای غربی با خط مشیهر دو نظریه معتقدند که دولت گرانظریه شهری ساخت

شود، حفظ کنند. اما دار منجر میبه وحدت طبقه کارگر و ازهم پاشیدگی سرمایهداری که های نابودکننده سرمایهگرایش
های دولت داندکه در مقابل خط مشینظریه پراکسیس شهری چنین فرآیندی را مسبب عمل انقالبی طبقه فرودست می

 شوند.سرمایه دار بسیج می
 نظریه پراکسیس شهری

 نظریه وابستگی
کننده سلطه غرب بر ملل محروم است و به عبارتی موجب موسوم به مدرنیزاسیون که ابزار توجیههای ناخرسندی از دیدگاه

 شود.سلطه مرکز بر پیرامون می

نظریه نظام جهانی و 
 شهرنشینی

 ها بر جهان استعمارزده؛ ایجاد نظام اقتصادی نابرابر؛ تأخیر انداختنتنیده مستعمراتی؛ حکمروایی متروپلایجاد نظام درهم
 در فرآیند توسعه شهرهای جهان سوم و ایجاد نظام دوگانه اقتصادی، اجتماعی و فضایی.

1370نقلمفهومازپیران،منبع:

نگرشانتقادیدرتحلیلفضایشهری

 ةو با پوست هتکاملی خود از این تفکر اولیه فاصله گرفت فراینددر  است کهعنوان اولین مدافع نگاه به انسان  لیبرالیسم به

های نوین استعمار و سلطه بر انسان  از شیوه گیرد و میکار  ای از سلطه را به شکل تازه «نئولیبرالیسم»جدید خود با نام 

برد  میشدن سود  دادن جامعه به سمت مصرفی شامل دورماندن از حقیقت جامعه، عدم آگاهی یا فریب اذهان و سوق
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 .135-104: 1395؛ ایمانی شاملو و همکاران، 320-287: 1395ایمانی شاملو و رفیعیان، . برای مطالعة بیشتر مراجعه کنید به: 2
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سازی افراد و تحول اجتماعی، تأکید دارند که  با هدف آگاه ن انتقادی،(. در مقابل اندیشمندا244: 1982، 1)هورکهایمر

مورد بررسی موضعی انتقادی  ةروشنفکران باید نسبت به جامع بنابراین،ها دانست.  توان جدای از ارزش ها را نمی واقعیت

ساختارهای پنهان قدرت  ان بهکه این . چنان(70: 1387پور،  و نقل مفهوم از عبدی دانش 124: 1384نوذری، داشته باشند )

؛ 2009، 2برنر)کنند  میانتقادی فراهم  - هنجاریو زمینه را برای تجلی رویکرد  هپی برده و در مقابل آن به انتقاد برخاست

چگونه  که دهد شهری، نشان می ایدئولوژی انتقادی نظریة عنوان شارع لوفور به هنری (.234: 1394زاد،  رفیعیان و جهان

 فضایی ساختارهای چگونه این اینکه دیگر و است  داری سرمایه یعنی تولید از خاصی شیوة محصول فضایی سازمان و اشکال

 سیاسی امری فضا»که  کند می بیان گونه وی این است. وابسته آن به تولید شیوة که کنند می کمک سلطه رابطة بازتولید به

 از بلکه فضا علماز  نه نیازمندیم باشد. بنابراین، سیاست یا ایدئولوژیاز  جدا که نیست علمی موضوعی است و استراتژیک و

 ةقدرت در عرص ةاین شرایط بسترساز توجه به مؤلف (.28: 1393)بیگدلی، « گفته شود سخن فضا شناخت جریان تولید

داویدف و ، فوکو، (2012، 2008، 1989، 1978) اندیشمندان مختلفی ازجمله هاروی شود که  شهر و فضاهای شهری می

تناقضات  . بنابراین،دانند یابی فضا را محصول مبارزه و کشمکش طبقات می اند و ساخت در ارتباط با آن اظهارنظر کرده

(.1980، 3)دنلیوی فضایی حاصل تناقضات و تمایزات منافع کنشگران مختلف موجود در جامعه است

نشدتحلیلساختارفضاییشهرهادرقالبنظامجهانی

در چند دهة  که واژة نئولیبرالیسم است بازساخت مسیر در دنیا شهرهای کنونی وضعیت تبیین های مؤلفه ترین مهم از یکی

 شده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی های سیستم در ساختار بنیادین تغییر سبب مباحث ترین محوری از یکی عنوان به اخیر

داری،  هاروی، با تحلیلی انتقادی به شیوة تولید و بازتولید فضا در نظام سرمایه(. در این قالب دیوید 2005است )برنر، 

 را تناقضاتی دهد، می روی آن در دارانه سرمایه تولید روند جایی که سرمایه، اولیة مدار در و کند می مطرح را مدارهای سرمایه

 گذاری مصنوع سرمایه در محیط که تبدیل شده سرمایه ثانویة مدار به تناقضات منابع این به غلبه کند که برای می مشخص

آید که در راستای منافع  می پدید مصرف سرمایه، و شتولید، گرد برای فیزیکی انداز چشم یک کل در نتیجه، شود. در می

 و الزامات به نیاز که شدن است جهانی این فرایند تولید و بازتولید فضا عوامل ترین از مهم یکی شک، داری است. بی سرمایه

حقوقی،  روبنایی عنوان به شدن شهرهاست و جهانی ساختاری نظام در تغییر دربردارندة و دارد یافتن تجلی برای هایی مکانیزم

 سه شدن جهانی محرکة ابزار موتور عنوان به ارتباطات و اطالعات و فناوری سیاسی، اقتصاد زیربنای عنوان نئولیبرالیسم به

 ساختاری عناصر بندی ترکیب تاکنون دهة گذشته چهار طی در و داده است تشکیل را شهر فضایی بازساخت اصلی پایة

شدن مجموع فرایندهایی  جهانی(. 1397، به نقل از ایمانی شاملو، 133: 1393است )بیگدلی،  ساخته متحول را شهرها

خورد. عمده  افراد جهان به هم پیوند میو تحت آن منافع  واحد دور هم جمع کرده ةمردم را در یک جامع همةاست که 

به  .3 ؛وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها .2 ؛افزایش رقابت .1ند از: ا شود عبارت شدن پدیدار می تأثیراتی که در پی جهانی

با توجه به تأکید  .(1378)نقل مفهوم از سید نورانی،  المللی گسترش تقسیم کار بین .4 ؛ها چالش کشاندن دولت

این اثر تداوم  در ،مبادله و تجارت و تشویق جوامع بهعد اقتصادی به وابستگی متقابل و ادغام اقتصادها دن در بُش جهانی

دار فعالیتی  پذیرد و هر یک عهده المللی بین جوامع تولیدی و مصرفی صورت می ، تدریجاً نوعی تقسیم کار بینرویه

کنند یا  ای مصرف می های خود تولید و عده ا به موقعیت و ویژگیبرخی کشورها بنند. نوعی مکمل یکدیگر شوند که به می

پردازند. این واقعیت با طرح دو مفهوم مزیت  ای به تولید می ای از کشورها به صادرات مواد خام و عده توان گفت عده می
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، که وری( ی و بهره)تفاوت در کارایقابل درک است مطلق )منسوب به آدام اسمیت ( و مزیت نسبی )منسوب به ریکاردو( 

تدریج با صادرات کاال اقتصاد کشور واردکننده را به اقتصاد خود  برد، زیرا به صادرکننده سود می ةدر این رابطه بیشتر جامع

کند. این عامل باعث ایجاد  تولید می ةتدریج کاالی صادراتی خود را در کشور مصرفی وارد چرخ سازد و به وابسته می

شده  که موجب انتقال مازاد اقتصادی به اقتصادهای پیشرفته طوری به؛ شود تولیدی می  ةاقتصاد جامعوابستگی مضاعف به 

شدن آثار خود را در ساختار شهری کشورهای جنوب نیز وارد کرده است؛ بدین ترتیب که  است. از طرف دیگر، جهانی

. بنابراین، نحصر به قشری کوچک استشدن در شهرها محدود و برخورداری از جهش کیفی آن م فضای منتخب جهانی

 . کند ردرآمد رشد میپُ مشاغل در کنارو فقر و بیکاری  یابد شدن زندگی شهری تجلی می دوگانگی تشدید شده و دوسطحی

که خود را از طریق  پذیر است؛ چنان اما آنچه قابل تأمل است توجه به این نکته است که نئولیبرالیسم انعطاف

کند و به عبارت دیگر مسیرمحور است و در بسترهای  زمینة ویژة تاریخی و جغرافیایی عملی می های متناسب با روش

(. بنابراین، هنگامی که تحول فضاهای 2005کند )برنر،  متفاوت نتایج یکسان اقتصادی، سیاسی، و فضایی تولید نمی

عنوان  شود، طبیعی است نظام سرمایه به یداری مطرح م های نفتی از منظر نئولیبرالیسم و نظام سرمایه شهری در نظام

دهد. اما  یابی شهرها را تحت تأثیر قرار می نماید و سازوکارهای تولید فضا و سازمان محیط بیرونی و ساختاری عمل می

ای کشورهای  های زمینه عنوان نقطة عطف پژوهش حاضر نام برد توجه به ویژگی توان از آن به آنچه اساسی است و می

ویژه  زند که فضا نیز بازتولید آن شرایط به ای را رقم می انتی( است که در ادغام با محیط ساختاری ترکیب ویژهنفتی )ر

 اجتماعی است که در ادامه به آن پرداخته شده است.

شدن(وگفتمانداخلی)دولترانتیر(برآینددیالکتیکگفتمانخارجی)نئولیبرالیسموجهانی

 از بسیاری ها دولت که طوری هاست؛ به تأثیر قرارگرفتن دولت تحت شدن یکی از تأثیرات جهانیطورکه اشاره شد،  همان

 یافته توسعه کشورهای از بسیاری برای امر دهند. این می دست از خود کشور در را گذشته سیاسی اقتصادی کنترل های اهرم

 در دولت جایگاه تغییر و نهادهای اقتصادی برخی شکل تغییر و اقتصادی مدیریت شیوة تغییر معنای به توسعه حال و در

اقتصاد  به ها آن پیوستگی نوع و درآمدها نوع که توسعه حال در خاص برخی کشورهای برای است. اما آن بازتعریف و جامعه

 دیگر عبارت به یا دهد می را شکل جهان باقی با ها آن سیاسی ارتباط نوعی و ها، آن داخلی سیاسی ساختار جهانی،

است.  خارج با ارتباط نوع و داخلی قدرت ساختارهای در تغییر عظیم یک معنای نفتی، به )رانتیر(دار  تحصیل های دولت

 به تام دهند بستگی می تطبیق تغییر برای جهانی نیروهای با را خود و پذیرند تأثیر می شدن از جهانی ها دولت که ای شیوه

 ( که مکتب28: 2001، 2و مشاور 1شان دارد )حکیمیان داخلی اقتصادی و سیاسی محیط درون منافع و اقتدار، قدرت، الگوی

 به این .نامد می داخلی اقتصاد سیاسی مسلط بر گفتمان جهانی اقتصاد 3تنظیم و کنترل مسلط گفتمان را تأثیر آن آمستردام

در پژوهش حاضر، که در بستر  .است گرفته های صورت تحلیل و در محاسبات 4خارج -داخل دیالکتیک درنظرداشتن معنای

ای وجود دارد که با گفتمان مسلط و ساختاری نئولیبرالی  گیرد، گفتمان داخلی ویژه کشور نفتی و مشخصاً ایران صورت می

 نفتی را گفتمانی نوین قدرت های بلوک ایجاد درآمدها قدرت سایر بر گرفتن پیشی با نفتی رانتی آمیزد؛ درآمدهای در هم می

های  است. با وجود نقش ویژگی نابرابر داده صورت به نفتی مسلط های دولت به باشد ها گفتمان سایر بر تفوق به قادر که

 پدیدة تعمیق و وقوع .نیز انکارناپذیر است خارج با پیوستگی داخلی عرصة در اقتصاد در آن نقش و دولت درونی، رانتیربودن
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 به حاکمیتی و کارآمدی سطح دو در را ها حکومت نوع این بنیادهای ترین اساسیآن  نئولیبرالی پروژة خصوصاً و شدن جهانی

 با پیوستگی آنان و ارتباط نوع و حاکمان، داخلی سیاسی تغییر مشی رانتیر، دولت ناگزیر تحول باعث کشیده؛ یعنی چالش

رانتیر برای آشکارسازی و  ای کشورها و اقتصادهای های زمینه است. بنابراین، بررسی ویژگی شده الملل بین نظام

 (.1392ها و به تبع آن مناسبات فضایی ضروری است )شیرزاد،  سیاسی آن -شدن مناسبات اجتماعی مشخص

ایهایزمینهویژگی

 باشد خارجی رانت از درآمدش کل از بیشتر درصد یا 42که  کشوری. 1 :است قرار این از رانتیر دولت ةعمد های ویژگی

 فرایند با ارتباطی گونه هیچ رانت ،دیگر عبارت به .شود مینأت کشور خارج از باید ها رانت این. 2 ؛شود قلمداد می رانتیر دولت

 افراد اکثر ،بنابراین اند. دخیل تولید در کارگر نیروی از کمی بسیار درصد فقط رانتیر دولت یک در .3تولید ندارد؛ 

 نقش آن نمودن هزینه در و است خارجی رانت اصلی ةکنند دریافت رانتیر دولت .4؛ هستند رانت ةکنند توزیع یا کننده دریافت

 (.12-11: 1987، 2و لوسیانی 1)ببالوی اساسی دارد

در جهت اقدامات دولت  و پایة را اساس قرار داده مناسبات اجتماعی برداشت منفی از کارکرد دولتگرایان با  نوفایده

زمامداران برای بقا به هواداران سیاسی نیاز دارند و بدین شکل که  شمرند؛ برمین امیان زمامداران و هوادار منافع تبادل

)ایوانز،  منصبان بالقوه روی نیاورند برای هواداران نیز باید آن میزان انگیزه وجود داشته باشد که به سوی سایر صاحب

ای که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد،  قدرت اقتصادی و سیاسی ةعنوان سرچشم دولت، به ،بنابراین. (64-65: 1382

گیری یک قشر اجتماعی نفتی  دهد که درنهایت به شکل می سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار

حال در  ةوابست ةدولت را به حامی یک طبق ،نظام قشربندی نفتی. (1390میرترابی، ؛ 144: 1387)میرترابی،  انجامد می

ها برای حفظ سطحی از  آن ةست که کلیا دهد این آنچه انضمام افراد را در یک طبقه مجاز جلوه می .کند رشد تبدیل می

توان این فرض را مطرح کرد که  درواقع میو  اند شان است به دولت متکی درآمد و دارایی که متناسب با انتظارات فزاینده

فساد مالی در حد باالیی قرار بنابراین،  هاست. یافتن به رانت رقابت برای دسترقابت برای ورود به دولت تا حدی همان 

استفاده از نفت به رشد نابرابر قدرت خرید ءسو، و متمرکز است اند هایی که با دولت در ارتباط ثروت در میان گروه ،دارد

: 1383شکویی،  ؛300-290: 1382 )نقل مفهوم از کاتوزیان، شود شهری و تغییرات اساسی در اقتصاد منجر می ةجامع

442 .) 

خود  ةهای تولیدی را زیر سلط وری فعالیت جویانه و بدون بهره رانت های صرفاً درآمدهای کالن حاصل از فعالیت

به همان میزانی که درآمد نفت دولت ؛ یعنی (1392)ابطحی و حیدری،  کند گیرد و کارآیی و پویایی اقتصادی افول می می

شوند، از  کند در بسیاری از موارد خود این طبقات به دولت وابسته می تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل میرا از ابزار 

گذاری در  تمایل به سرمایههمواره  بنابراین، بازی. تجارت و بورس، های مستقیم و امتیازات گوناگون جمله برای کار، کمک

)کارل،  اگرچه این اقدامات به ضرر عموم باشد .بی قابل تشخیص استطل با امکان منفعت و تولید فضا های کالن پروژه

ها  ویژه در شهرهای حاشیة خلیج فارس و وابستگی آن که تجربیات چند دهة گذشته در جریان تولید فضا به (. چنان2004

 به درآمدهای نفتی قابل تأمل است.
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 هایفضاییمصداق

المللی وجود دارد؛  های بین گذاری رای جذب نسبت باالتری از سرمایهامروزه در شهرهای خاورمیانه رقابت بسیاری ب

دهندة این تجربیات شهری است که مدل و الگوی سایر شهرهای منطقه قرار  های اخیر در دبی شکل که توسعه ای گونه به

های  توسط شرکتـ   کند گرایی شدید را برای طبقة مرفه فراهم می ـ که مصرف گرفته است. توسعة جزایر شهری جدید

باشند عناصر اصلی  های مشاور ساختمانی که قادر به ارائة خدمات با کیفیت باال می المللی مستغالت تجاری و شرکت بین

، 2؛ داهر2005، 1اند، همچون مرکزیت شهر بیروت، عبدالعلی امان، و رویال قاهره )سامر عرصة بازساخت شهری نئولیبرال

های مختلف در جریان بازساخت شهری  های موجود بین پروژه نظر از شباهت نکتة قابل تأمل آنکه صرف (.2008

رود  که گمان می پذیرند. بنابراین، درحالی اند که از آن زمینه تأثیر می نئولیبرال هریک در بستر مکانی متفاوتی شکل گرفته

های چندملیتی و نهادهای  شود )مثالً، از طریق شرکت ل میصورت ساختاری اعما شدن از خارج و به سازوکارهای جهانی

های نئولیبرالیسم  شود؛ به شکلی که پروژه ای(، بسیاری از فرایندهای مؤثر توسط نیروهای فعال داخلی ایجاد می منطقه

مکاران، و ه 3سازی است )سوینگدو دهد؛ این همان تجلی مفهوم جهانی ای رخ می های زمینه شهری در ادغام با ویژگی

2005 :545.) 

های تولیدشده حاصل فرایند  نمونة بارز بازساخت فضایی نئولیبرالیستی است که فرمامّان پایتخت کشور اردن، شهر 

های تجاری که مفاهیمی چون فضاهای انحصاری سکونت و مصرف  مهندسی و آرایش فضاهاست، همچون برج

( و محالت 7و آندولوس 6ای در سرتاسر شهر )همچون گرین لند زه(، تعدد محالت دروا5، عبدعلی4)همچون اردن گیت

های فقیرنشین از محدودة  نماید که سعی در خروج بخش ( را عرضه می10، و صحاب9، مارکا8فقیرنشین )همچون جیزا

 (.2013گیری هتروپیاس است )داهر،  شهر به مناطق جدید شهری و متعاقباً شکل

 


ایآندولوسدربزرگراهفرودگاه.محلةدروازه1ریتصو

2013منبع:داهر،

                                                                                                                                                                   
1. Summer 

2. Daher 
3. Swyngedouw 

4. Jordan Gate 

5. Abdali 

6. Green Land 

7. Andalucia 

8. Jizza 

9. Marka 

10. Sahab 
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تحولدوحهازوضعیتسنتیبهوضعیتمعاصر.2ریتصو

1397بهنقلازایمانیشاملو،2012منبع:ویدمنوهمکاران،

قدرت در اقتصاد و دولت رانتی استوار  و فضا ةبر مقول مقالة حاضراصلی  ةهست ذکر این نکته الزم است که از آنجا که

ها در  استخراج شکاف آن تا با انجام پذیرفته است نیز اشاره کرد که در این زمینه پژوهشچند  بهضروری است  ،است

 :راستای تقویت پژوهش قدم برداشت

اقتصاد   ریزی شهری )با تأکید بر دیدگاه برنامه ةقدرت و بازتعریف نظری»نام ای با  ( در مقاله1395) ایمانی و رفیعیان

تبیین تحوالت فضایی  وریزی  برنامه ةهای سیاسی )قدرت( در بازتعریف نظری به تبیین نقش مؤلفه« سیاسی فضا(

ینگر قدرت یکه ظهور رویکردهای انتقادی تب اند که نتایج حاکی از آن است پرداختهشهرها در کشورهای نفتی  کالن

ریزی  داری در برنامه نفوذ سازوکارهای سرمایه و های اخیر ریزی شهری در دهه علوم اجتماعی و برنامه ةر عرص)سیاست( د

ریزی با ماهیت  ریزی شهری در شکل رویکردهای برنامه و به تبع آن موجب بازتعریف برنامهکرده شهری را آشکار 

نقش اقتصاد سیاسی در ساختار »نام خود با  ة( در مقال1388)همکاران اله مهدوی وفا و  توزیعی به قدرت شده است. حبیب

 کارکرد و ساخت تحلیل به ها آن پیرامون و شهرها کالن فضایی ساختار تحوالت یابی ریشه برای« فضایی تهران و پیرامون

 ةتبیین رابط»نام دکتری خود با  ة( در رسال1383) کاظمیاناند.  تهپرداخ ها آن بر حاکم اجتماعی -اقتصادی های نظام

تحوالت « شهری تهران( کالن ة)منطق یابی فضا، تالش برای طراحی مدل ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان

در  (2012و همکاران ) 1ویدمن کرده است.شهرها را در رابطه با ساختار حاکمیت و قدرت بررسی  سازمان فضایی کالن

از نگرش  2به بررسی تولید فضا« تأثیر تحوالت اقتصادی بر ساختار شهرتحوالت شهری دوحه: بررسی »نام خود با  ةمقال

. اند کردههای اقتصاد کالن کشور مطالعه  فضایی شهر را در ارتباط با ویژگی -پرداخته و تحوالت کالبدی نظری لوفور

پوشش در جهت  و حرکتاستخراج شکاف پژوهشی در مطالعات قبلی  ةپیشین ةحال باید درنظر داشت که هدف از مطالع

شکاف  ةبررسی پدیدتوجهی به  شکاف تلقی شد بی گفته های پیش که از پژوهشموردی  (.2003، 3هاست )کرسول آن

حاضر پژوهش  یاتکا ةنکت است که ایراننفتی در اقتصاد  شدن( )و از بُعد جهانی فضایی از منظر اقتصاد سیاسی فضا

 شود. محسوب می

                                                                                                                                                                   
1. Wiedmann 

 از یخیتار - یلیتحل یفضا را در راستا یشناختیهست تحول شده ستهیو ز ،شده شده، انگاشت برداشت ةگانسه از استفاده با فضا دیتول. چنانچه لوفور در کتاب 2

 و دانش آن تبع به و یعلم ،یاقتصاد ،یاجتماع ةعرص در گرفته صورت تحوالت اثر بر یبعد ةمرحل به مرحله کی انتقال فضا از کند. یم ارائه فضا ابعاد

 یطیمح شیآرا که یطور هب ؛کندیم لیتبد شهروندان دخالت نیترکم با ییفضا به اتیح ةادام یبشر در راستا یهاکنش ةساد محصول از را فضا بشر ابداعات

 خیبا وسعت چند قرن را در تار یامحدوده ینیتکو ریس و تحوالت نیا که ردیگیم قرار یاسیو س یاقتصاد یهالفهؤم ریثأت تحت خرأمت مراحل در شهر یفضا

 دهد.یم اختصاص خود به شهر یفضا تحول
3. Creswell 
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روشپژوهش
شناسی کمی استفاده شده است؛ بدین صورت که با  از اصول روش ،پژوهش در این موضوعی ةحیطبا توجه به ماهیت و 

شدن در شهرهای کشورهای  آثار جهانی ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش با مطالعةتحلیلی -توصیفی اتخاذ روش

و با اتکا بر مفهوم تقسیم  دهاستخراج شرویکرد نظام جهانی و شهرنشینی و  مکتب اقتصاد سیاسی فضا تأکید برنفتی با 

استناد به مبانی رویکرد اقتصاد  و بامواد خام  ةاجتماعی و سیاسی کشورهای تولیدکنند -ویژگی اقتصادی و المللی کار بین

عنوان معیار قابل تعمیم به سطح فضا در این پژوهش محوریت  به های طبقاتی در این نوع کشورها شکاف مفهوم رانتی

های  برای بررسی مفهوم شکاف فضایی از شاخصبنابراین،  .شودمناسب سنجش  های شاخص ز طریقتا ا یافته است

گزینی مورداستفاده در این  های جدایی شاخص استفاده شده است؛ بدین مفهوم که فضایی -گزینی اجتماعی جدایی

 یةدر سطح ناح یاجتماع -یاقتصاد یها یژگیو عیدر توز ینابرابر یاقتصاد -یاجتماع اتیبا استفاده از خصوصپژوهش 

های  های فضایی بررسی انعکاس نابرابری ترین عامل بررسی نابرابری کند. گرچه مهم گیری می اندازه ی راشهر کالن

ای است که در کنار این عامل مهم از  گونه های فضایی به عدالتی درآمدی شهروندان است، گستردگی ابعاد نابرابری و بی

 عیتوز ةاشتغال، آموزش، نحو دیتول ،یبه خدمات مختلف شهر یفقر، دسترس عیتوز ت،یرشد جمعچون عوامل دیگری هم

شود. از این رو، در مواردی  ها استفاده می ی نیز برای بررسی این نابرابریمذهبو  ،یمهاجر، قوم ،یشغل ،یلیتحص یها گروه

های  گزین همچون نحوة توزیع گروه های جای از داده آسانی در دسترس نیست، استفاده های درآمد شهروندان به که داده

های شغلی از یکدیگر و نمود  گزینی گروه تواند کارگشا باشد. بنابراین، با بررسی جدایی شهر می شغلی در سطح کالن

شهر  توان شکاف فضایی موجود در کالن ها در سطح فضایی، می گرفته از توزیع این گروه های شکل فضایی و خوشه

 (. 2ن را تحلیل کرد )شکل تهرا

 


شهرتهرانموقعیتکالن.2شکل

منبع:نگارندگان

شهر تهران است که پایتخت هر کشور محل تجمع و تبلور بالفصل  این پژوهش از آن جهت کالننمونة موردی 

عنوان نمونه بررسی اجمالی آمار  که به ای گونه به ؛شود و ... کشور محسوب می ،های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مکانیزم

شهر تهران حاکی از آن است که تغییرات هماهنگ با قیمت  های ساختمانی صادرشده در سطح کالن مربوط به پروانه

 (.1 نمودار)جهانی نفت در چند دهة گذشته است 
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 ۀشهرتهرانصادرشدیساختمانهایپروانهتعدادوقیمتجهانینفتزمانهمراتییتغ.1نمودار

1397؛ایمانیشاملووهمکاران1395منبع:ایمانیشاملووهمکاران،

هست. شهر پایتختی دارای بیشترین تعداد جمعیتی و مراکز اقتصادی و اجتماعی نیز  ،در اغلب کشورها ،همچنین

 (.1395)مرکز آمار،  اردنفری قرار د میلیون 2/13میلیون نفر جمعیت در استانی  7/8 با نیز تهران

استفاده از اطالعات مشاغل  ، و موران عمومی و همچنینافشا ،یبرابر  شاخص سه با استفاده از ز این رو، نخستا

سپس با استفاده از شاخص موران  و شود یم یبررس یبه صورت کم شکاف فضایی مورداشاره شهر تهران شهروندان کالن

را  یاصخ یژگیهر کدام و  شاخص سه نیا .شود یاستخراج م ییشکاف فضا نیاز اگرفته  شکل یها خوشه نیانسل یمحل

 اشاره شده است. 2که در جدول  رندیپذ یخاص را م یو مقدار کنند یم انیب

نفوس و مسکن است. در این  1390های مربوط به مشاغل شهروندان تهران نیز مستخرج از سرشماری سال  داده

که این سه طبقه  اند بندی شده طبقه )محروم( نییو پا ،باال )برخوردار(، متوسط ةطبق سهبه  یشغل یها گروهپژوهش 

 های شغلی زیر هستند: شامل گروه

 کاران، ساختمان فلزکاران، کشاورزی، صنعتگران، ماهر فروشندگان، کارکنان خدماتی، پایین: شامل کارکنان طبقة

 صنعت. و ساختمان، معدن، مزارع، سادة کارگران ابتدایی، نقلیه، مشاغل وسایل رانندگان و ها ماشین متصدیان

 مسلح. نیروهای دفتری، شاغالن متخصص، کارمندان نیمه کارکنان و ها متوسط: شامل تکنسین طبقة

 (.1394 متخصصان )اژدری و همکاران، و کل مدیران و مدیران رتبه، عالی مقامات گذاران، قانون باال: شامل طبقة
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ینیگزییجدایهاشاخص.2جدول
 شاخصتفسیرشاخصبعد

 برابری
1گزینی جدایی شاخص

 (1995و دانکن،  2)دانکن

 توزیع هرچه. کند می گیری اندازه را شهری کالن ناحیة یک فضایی واحدهای میان برابری ،1 تا 0 از طیفی با شاخص، این
 .شود می بیشتر گزینی جدایی باشد نابرابرتر فضایی واحدهای قالب در جمعیتی های گروه

 افشا
 3انزوا  شاخص

 (1954، 4)بل

 را باشد مشابه اعضا دیگر با فضایی واحد اطالعات در جمعیتی گروه یک از عضو یک اینکه احتمال انزوا شاخص
 واحدهای در کامل طور به گروه که است این دهندة نشان ارزش باالترین دارد. 1 تا 0 از طیفی و کند می گیری اندازه

 .دارد قرار انزوا در فضایی

 شدن خوشه
5محلی و عمومی موران

، 7؛ موران1995، 6)انسلین
1950) 

 در باال تراکم با زیرنواحی که است این دهندة نشان ضریب باالی مقدار. شود می شامل را+ 1 تا -1 از طیفی موران ضریب
 و اتفاقی صورت به زیرنواحی که است این بیانگر صفر به نزدیک مقدار اند. شده مرتب ای خوشه صورت به یکدیگر مجاورت

 .است شطرنج صفحة شبیه ای توسعه الگوی دهندة نشان ضریب پایین مقدار و اند شده مرتب پراکنده

1394:72بهنقلازاژدریوهمکاران،2005:146؛تسی،2012:346وهمکاران،8آدسمنبع:

هایافتهبحثو

 در اثر گسترش درآمدهای نفتی شهرهای ایران کالنی الدیم 1970 ةده از که است آن از یحاک گرفته صورت مطالعات

که درآمدهای نفتی بعد از سال  طوری به ؛بوده استو نئولیبرالیسم همواره تحت تسلط روابط انباشت و گردش سرمایه 

. (1395؛ ایمانی شاملو و رفیعیان، 101-98: 1393پور،  مدنی) شد یوسازهای جدید موجب مدرنیزاسیون و ساخت 1973

 تفکیک آشکار شود میمحسوب ساختار فضایی شهر  اقتصادی در -اجتماعی عنوان ویژگی اصلی به اما آنچه در تهران

 تای به خود اختصاص داده اس با توجه به اینکه تهران در سیستم سیاسی ایران جایگاه ویژه است. جنوب -شمال

)سیاست(  قدرت ةشهر تهران در بستر مؤلف (، لزوم توجه به تحوالت ساختاری و فضایی کالن107-103: 1393پور،  مدنی)

شهر تهران با رویکردی  بنابراین، در ادامه برای بررسی تحوالت فضاهای شهری کالن .کند ازپیش آشکار می را بیش

پرداخته خواهد  ArcGISافزار  با استفاده از نرمشناسی  روش شده در بخش های مطرح اقتصاد سیاسی به تحلیل مؤلفه

 شد.

بیش  24/0تر با مقدار  گزینی شهروندان با طبقات شغلی پایین حاکی از آن است که جدایی 3شده در جدول  نتایج ارائه

هران بیش از شهر ت از دیگر شهروندان تهران )طبقات متوسط و باال( است؛ یعنی افراد طبقات پایین اجتماعی کالن

                                                                                                                                                                   

1. 𝐼𝑆 =  
1

2
 ∑ |

𝑥𝑖

𝑋
− 

𝑡𝑖−𝑥𝑖
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|𝑛

𝑖=1  

2. Duncan 

3. 𝑥𝑃𝑥 = ∑ [𝑥𝑖 𝑋⁄ ]𝑛
𝑖=1 [𝑥𝑖 𝑡𝑖⁄ ] 

:یحاتتوض   

n (یریآمارگ یها )مثالً حوزه یشهر کالن یةدر ناح ییفضا یتعداد واحدها 

T یشهر کالن یةناح یتکل جمع 

ti ییدر واحد فضا یتکل جمع i 

X گروه  یتکل جمعX یشهر کالن یةدر ناح 

xi گروه  یتکل جمعX ییدر واحد فضا i 

 

4. Bell 

5. 𝑀𝑜𝑟𝑎𝑛 =
𝑁 ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗(𝑋𝑖−𝑋)(𝑋𝑗−𝑋)𝑛
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 j ،X یمطالعات یةناحیراشتغال در ز یا یتمقدار جمع Xj، و i یمطالعات ةحوز یا یهناحیردر ز ینمقدار مساحت زم Xi ی،مطالعات یها حوزه یا ها یهناحیرتعداد ز Nکه در آن 

 است. jو  i یةناحیرز ینوزن ب ةدهند نشان Wijو  ،اشتغال یا یتجمع یانگینم

6. Anselin 

7. Moran 

8. Ades 
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گزینی با  اند. بعد از این طبقه نیز طبقة اجتماعی باال از منظر جدایی دیگران متمایل به جداشدن از دیگر طبقات اجتماعی

گزینی است و این  کمتر از طبقات دیگر متمایل به جدایی 08/0که طبقة متوسط با مقدار  قرار دارد؛ درحالی 14/0مقدار 

شهر تهران است. با مطالعة شاخص انزوا  روندان متعلق به این طبقه در نواحی مختلف کالندهندة حضور بیشتر شه نشان

بیش از دیگر طبقات متمایل به سکونت با شاغالن گروه  16/0توان دریافت طبقة باالی اجتماعی با مقدار شاخص  نیز می

قرار  05/0و طبقة متوسط با مقدار  08/0 خود در منطقة مورد نظر است. بعد از این طبقه، طبقة پایین با شاخص انزوای

توان دریافت که شاغالن طبقات باالی اجتماعی بیش از  دارند. اگرچه هر سه این مقادیر چندان مقادیر باالیی نیستند، می

 دهند تا با اعضای گروه اجتماعی خود در یک منطقه سکونت داشته باشند. ها ترجیح می بقیة گروه

هایموردمطالعهشاخص.3جدول

طبقهباالطبقةمتوسططبقةپایین

 144863/0 086488/0 24786/0 گزینی شاخص جدایی
 16046/0 05757/0 089008/0 شاخص انزوا

 535938/0 272814/0 506871/0 شاخص موران عمومی
 232/3 769/1 061/3 متغیر نرمال استاندارد

منبع:نگارندگان

دهندة نسبت تعداد شاغالن متعلق به هر طبقة اجتماعی به تمام مشاغل آن منطقه از  که نشان 4و  3با مشاهدة شکل 

اند و در  توان دید که شهروندان متعلق به طبقة پایین اجتماعی عمدتاً در نواحی جنوبی ساکن شهر تهران است، می کالن

شوند. اما در  بندی می درصد از ساکنان جزو طبقات پایین طبقه 80شهر تهران تا بیش از  برخی از مناطق جنوبی کالن

 16مقابل شهروندان متعلق به طبقة باالی اجتماعی تمایلی به سکونت در نواحی جنوبی شهر ندارند و در بهترین حالت 

ود آنکه تعداد اند و در مقابل با وج شهر تهران متعلق به طبقات باالی اجتماعی درصد از شاغالن مناطق جنوبی کالن

، 2، 1درصد از برخی از مناطق شمال شهر تهران همچون  50تر کمتر است، تا حدود  مشاغل برتر نسبت به مشاغل پایین

دهند. این در حالی است که توزیع شهروندان طبقة متوسط  را ساکنان متعلق به طبقات باالی اجتماعی تشکیل می 3و 

ل است. اگرچه با دقت در مقادیر نسبت مشاغل طبقات مختلف به کل مشاغل شهر بسیار متعاد اجتماعی در سطح کالن

دهندة  طور قابل توجهی کمتر از مشاغل باال و پایین بوده که این نشان توان دریافت که تعداد مشاغل متوسط به می

ماعی پایین است. شهر به دو گروه متعلق به طبقات اجتماعی باال و طبقات اجت جداشدن قابل توجه ساکنان این کالن

درصد از مشاغل برخی  30شهر که محل سکونت طبقات باالی اجتماعی است حداقل  اگرچه در نواحی شمالی کالن

شهر تهران جزو مشاغل پایین  مناطق متعلق به طبقة پایین است. این به این معنی است که قاطبة مشاغل کالن

 شوند.  بندی می دسته

شدن شاغالن یک گروه شغلی در یک ناحیه است. شاخص موران  ای ندة خوشهده شاخص موران عمومی نیز نشان

 58/2 نرمال از ریباالتربودن متغ) 06/3و متغیر نرمال استاندارد  5/0عمومی برای طبقة پایین با مقدار موران عمومی 

شاغالن این گروه  دهد که ( نشان میاست درصد 99از  شیب نانیشدن آن گروه در فضا با سطح اطم خوشه ةدهند نشان

شدن و تجمع در یک ناحیة نزدیک به هم دارند. مشابه با این گروه، گروه طبقة باال  ای طور قابل توجهی تمایل به خوشه به

دهد. اما با این تفاوت که این  همین مسئله را نشان می 23/3و متغیر نرمال استاندارد  53/0نیز با مقدار موران عمومی 

اند. اما شاخص موران عمومی  شهر تهران ع در جهت مخالف گروه اجتماعی پایین و در شمال کالنگروه متمایل به تجم

درصد  10دهندة این است که با احتمال کمتر از  )نشان 76/1و متغیر نرمال استاندارد  27/0برای طبقة متوسط با اندازة 
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دهد که این طبقه به مقدار قابل توجهی  مقدار شاخص موران عمومی حاصل از مقداری تصادفی بوده است( نشان می

طورکه پیش از این گفته شد، در  (. همچنین، همان4اند )جدول  شدن در یک ناحیه کمتر از دیگر طبقات متمایل به خوشه

-pمقدار ) -( و پیz-scoreاستفاده شده است. متغیر نرمال استاندارد ) ArcGISافزار  تعیین موران عمومی از نرم

valueآورده شده است و  4هر سه گروه در جدول  ( برایz-score دهندة توزیع  افزار نشان منفی طبق توضیحات نرم

شدن مشاهدات است. شایان ذکر است که هدف بیش از آنکه بررسی  دهندة خوشه مثبت هم نشان z-scoreپراکنده و 

ی بوده است. مقایسة مقادیر موران عمومی منفرد مقادیر موران عمومی باشد، مقایسة این مقادیر برای هر سه گروه شغل

های  دهد در حالی که گروه شغلی متوسط در سطح شهر پراکنده شده است، گروه خوبی نشان می برای این سه گروه نیز به

شدن یا به عبارت دیگر سکونت در نزدیکی شهروندان متعلق به گروه شغلی خود  باال و پایین تمایل بیشتری به خوشه

اند )شکل  این تفاوت که شهروندان طبقة پایین در جنوب شهر و شهروندان طبقة باال در شمال شهر سکنا گزیدهدارند؛ با 

 (.4و  3

هایخودهمبستگیفضایی.شاخص4جدول

طبقةباالطبقةمتوسططبقةپایین

 531/0 272/0 506/0 شاخص موران عمومی
 002/0 076/0 001/0 (p-value) مقدار -پی

 061/3 769/1 237/3 (z-score) نرمال استانداردمتغیر 

منبع:نگارندگان

شهر تهران، شاخص موران  شدن طبقات مختلف شغلی در سطح کالن منظور نمایش فضایی نحوة خوشه همچنین، به

حالت آمدن پنج خوشة مختلف طبق  دست محاسبه شد که نتیجة آن به ArcGISافزار  انسلین محلی نیز با استفاده از نرم

ترین واحدهای فضایی از طبقات  تراکم  پایین کم -ترین و خوشة پایین باال پُرتراکم -افزار است. خوشة باال فرض نرم پیش

توجهی با واحدهای فضایی  طور قابل باال به -پایین یا پایین -های پرت باال شغلی مورد نظر هستند. همچنین، واحد

تراکم یا بالعکس. همچنین، واحدهای  اند و واحدهای پیرامونی کم که خود پُرتراکم اند؛ به این معنی پیرامونی خود متفاوت

 شوند. بندی می نامشخص نیز بدون الگوی خاصی طبقه
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کلتعدادبهمختلفطبقاتشاغالنتعدادنسبت.4شکل

منطقههردرشاغالن

منبع:نگارندگان

 

 

گیرینتیجه
های انسانی را به دنبال داشته است؛ یعنی نیروهای جهانی  شدن بازساخت و دگرشدگی فضایی شهرها و سکونتگاه جهانی

کنند خود را  ها زندگی می هایی که در این شبکه آن کنند؛ میساختار اقتصادی آن را بازتعریف و در زندگی شهری نفوذ 

های اجتماعی  در سیستم فکری نئولیبرالیستی سیاست و از آنجا که یابند زندگی جهانی می تحت عادات مصرفی و سبک

در اثر و استفاده از زمین  ،، اشتغالیهای درآمد شدن در زمینه سطحی از نابرابری و قطبیت، نیس کافی متعادل ةبه انداز

بودن  (. بنابراین، با توجه به نزدیک2000شود )اتکینسون،  ورود این شبکة جهانی در سطح مناطق شهری نمودار می

شهرها از جمله تهران نیز قابل  شهرها و ابرشهرها با جریانات قدرتمند جهانی، این تأثیر و تأثرات در کالن تحوالت کالن

 پایش است.

منبعث های شهری را  شده در سکونتگاه ها و مناسبات اجتماعی نهادینه به همین ترتیب، اقتصاد سیاسی فضا نیز کنش

داری  دهد که تسهیلگر روابط سرمایه داری جهانی دانسته که متعاقباً ساختار فضایی را در شهرها شکل می از نظام سرمایه

 شهرها کالن فضای امروزهکند،  ( اشاره می2005)کوز، طورکه  همان و عاملی در جهت حفظ ضرورت وجودی آن است.



هایشغلیهایجمعیتیگروه.خوشه3شکل

 نگارندگانمنبع:
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 انقالب چون ی چون عوامل اجتماعی و نیروهای درونی و بیرونی عظیمیو ارزش هنجاری های مؤلفه و شرایط تأثیر تحت

 بر )مبتنی اقتصادی تجدید ساختارهای و شدن جهانی محرکه(، ابزاری نیروهای عنوان )به ارتباطات فناوری اطالعات و

ل و بازساخت فضایی چهرة خاصی به خود گرفته و مدام در حال تغییر و تحو آزاد( بازار اقتصاد و نئولیبرالیسم نظریات

ناشی  داری سرمایه بازتولید و تولید برای الزم شرایط و زمینه ایجاد به نیاز شهری از فرم و تحول توسعه است و به عبارتی

شهرها تحت تأثیر دو نیروهای درونی و بیرونی است؛ بدین ترتیب  بنابراین، با این نگرش تحوالت فضایی کالن شود. می

داری جهانی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشورهای  که با وجود تأثیر مؤلفة ساختاری نظام فراگیر سرمایه

ازای آن نیز در سطح  فرد قدرت است و مابه به یش منحصرزند که موجد آرا ای را رقم می مختلف نیز وضعیت خاص و ویژه

شهر تهران نیز مورد توجه قرار گرفته  شود؛ موضوعی که در این مطالعه و در ارتباط با کالن  فضایی شهرها متبلور می

داری  هعنوان برآیند ویژگی مؤلفة قدرت در نظام جهانی سرمای شهر تهران به است؛ بدین معنی که بافت قدرت در کالن

عنوان محیط درونی تبیین شده است و در ادمه  رانتی به -عنوان محیط بیرونی و ویژگی مؤلفة قدرت در اقتصاد نفتی به

 شهر تهران واکاوی شده است. ـ آن در کالن ـ مشخصاً شکاف فضایی های فضایی بازتاب

گزینی  دهد، گرایش به جدایی نشان می شهر تهران گزینی برای کالن های مختلف جدایی که محاسبة شاخص ای گونه به

شهر  که جنوب کالن توان به آن توجه داشت. درحالی ای است که می شهر مسئله های مختلف اجتماعی در این کالن گروه

در اختیار طبقة پایین اجتماعی است، شاغالن طبقة باالی اجتماعی نیز متمایل به سکونت در شمال شهر و هرچه  تقریباً

های شغلی متوسط و پایین نیز در مناطق شمالی تهران سکونت  اند. اگرچه شاغالن گروه های اجتماعی یگر گروهدورتر از د

ای پایین است. نکتة دیگر نسبت  طور قابل مالحظه دارند، در مقابل نسبت سکونت شاغالن طبقة باال در نواحی جنوبی به

شهر   و پایین است. به این معنی که اکثر شاغالن کالنپایین کل مشاغل گروه اجتماعی متوسط در مقابل گروه باال

شهر  تهران یا متعلق به گروه اجتماعی باال هستند یا پایین؛ حال ادامة این شرایط افزایش شکاف طبقاتی در سطح کالن

 ؛کند متبلور میاین شکاف را در خود  ،نمای روابط اجتماعی تمام ةعنوان آین به ،و فضا نیزتهران را به دنبال خواهد داشت 

 .یابد شکاف طبقاتی در شهر ترجمان فضایی می یعنی

تواند تأییدی باشد بر این نکته که ساختار و سازمان فضایی تهران باید بر اساس ادبیات  این مستندات می ،درنهایت

ضعیت را تنهایی قابلیت تبیین این و وجهی به و رویکردهای تک شودسیاسی فضا مطالعه  متفاوتی همچون اقتصاد

دهنده در  شهرها، بدون درنظرگرفتن ساختارهای شکل . یعنی تحلیل تحوالت و دگرشدگی فضایی کالننخواهند داشت

بین از قبیل  توان با اتخاذ رویکردهای قدرت های مختلف، دور از واقعیت خواهد بود و برای پوشش این نقیصه می مقیاس

راستا کرد و به کمترشدن  ها را با واقعیت هم بینی والت سخن گفت و پیشهای زیرین این تح فضا از الیه اقتصاد سیاسی 

  ریزی کمک کرد. شکاف نظریه و عمل برنامه

منابع

 ، سالسیاسی مطالعات نامة ایران، فصل در سیاسی نیافتگی توسعه و نفت رابطة ، بررسی1392اله،  ابطحی، سیدمصطفی و حیدری، نصرت .1

 .44-25، صص 19 شمارة پنجم،

در  یو شـغل  یلیتحصـ  یهـا  گروه ییفضا -یاجتماع ینیگز ییجدا یبررس ،1394اکبر و ظهیرنژاد، عارف،  اژدری، ابوالقاسم؛ تقوایی، علی .2

 .80-67 ، صص(16)4، یمطالعات شهرنامة  فصل ،رازیشهر ش کالن

، استاد راهنما: های مسکونی تهران ر در محلهگزینی فضایی و تمرکز فق های اجتماعی: مطالعة جدایی فضا و نابرابری، 1376افروغ، عماد،  .3

 شناسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. رسالة دکتری جامعهحسین شکویی، 
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 :، تهـران هـای مسـکونی تهـران    گزینی فضایی و تمرکز فقـر در محلـه   جدایی ةهای اجتماعی: مطالع فضا و نابرابری ،1377ماد، افروغ، ع .4

 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

اقتصـاد سیاسـی فضـا(،      ریزی شهری )با تأکید بر دیـدگاه  ، قدرت و بازتعریف نظریة برنامه1395ایمانی شاملو، جواد و رفیعیان، مجتبی،  .5

 . 320-287، صص 81، شمارة راهبردنامة  فصل

، استاد راهنما: مجتبی رفیعیـان، رسـالة   نفت یاسینظر اقتصاد سشهر تهران از م کالن ییتحوالت فضا نییتب، 1397ایمانی شاملو، جواد،  .6

 دکتری شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

شـهر   کالن ییتحوالت فضا لیتحل ییفضا ییو واگرا یشهر یسوداگر، 1395پور، هاشم،  ایمانی شاملو، جواد؛ رفیعیان، مجتبی و داداش .7

 .135-104، صص 41، شمارة ژئوپلیتیکنامة  ، فصلبر اقتصاد نفت یتهران مبتن

 یشـهرها  کـالن  ییبر نفت در تحوالت فضا یمبتن یاقتصاد یها . نقش مولفهیمجتب ،انیعیرف و محمدرضا ،جواد، پورجعفر شاملو یمانیا .8

 .9-1، صص (1) 1 شمارةفضا.  یاسی. آمایش سزیتهران و تبر

 ، ترجمة عباس زندباف و عباس مخیر، تهران: طرح نو.دولت در تحول صنعتیتوسعه یا چپاول، نقش ، 1382ایوانز، پیتر،  .9

، استاد راهنما: (1385-1355شهری تهران  شهری )پژوهش موردی، منطقة کالن بازساخت فضایی مناطق کالن، 1393بیگدلی، مهرناز،  .10

 انشگاه شهید بهشتی.ریزی شهری، دانشکدة علوم زمین، د محمدتقی رضویان، رسالة دکتری جغرافیا و برنامه

 -اطالعـات سیاسـی  (، مکتـب اقتصـاد سیاسـی فضـا،     7) شناسـی شـهر و شهرنشـینی    های نظری در جامعه ، دیدگاه1370رویز، پیران، پ .11

 ، سال ششم، شمارة سوم و چهارم.اقتصادی

، صـص  238و  237ة ، شـمار اقتصـادی  -اطالعات سیاسـی ، اقتصاد سیاسی و فضای شهری، 1386نژاد، حسین و عبدی، ناصح،  حاتمی .12
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