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چکیده
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مفاهیمی از رشتههای مختلف وارد بدنه این حوزه شده و منجر به بازتعریف برنامهریزی شده است.
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است که با توجه به تأکید این پژوهش بر رویکردهای اقتصهاد سیاسهی ،تبیهین نقهش مؤلفههههای
سیاسی (قدرت) در بازتعریف نظریه برنامهریزی شرری ،هدف اساسی این پژوهش خواههد بهود .در
راستای دستیابی به هدف مطالعه ،از تحلیل توصیفی -تبیینی و روش قیاسی -فرضهیهای اسهتفاده
خواهد شد .نتایج حاکی از آن است که ظرور رویکردهای انتقادی تبیینگهر قهدرت (سیاسهت) در
عرصه علوم اجتماعی و برنامهریزی شرری در دهههای اخیر ،نفهو سهازوکارهای سهرمایهداری در
برنامهریزی شرری را آشکار کرده و بههتبه آن موجه بهازتعریف برنامههریهزی شهرری در شهکل
رویکردهای برنامهریزی با ماهیت توزیعی به قدرت شده است.
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جستارگشایی
فضا و چگونگی سازمانیابی و تحول و تطور آن در زمان و مکان را میتوان اساسیترین موضهو
و کانون تمام مباحث و مکات علوم جغرافیا ،برنامهریزی شرری و طراحی شهرری عنهوان کهرد؛
بنابراین سهاماندهی سهکونتگاهههای انسهانی ،مراکهز فعالیهت در سهطز سهرزمین بها امکانهات و
محدودیتهای معین و تنظیم روابط تعاملی بین این عناصر بهمنظور نیل به جامعهای کارامهد را
میتوان داعیه و آرمان قدیمی برنامهریزی فضایی دانست ،اما فرایندهای تعاملی نظریهپهردازی و
تجربهاندوزی در قرن اخیر سب شده است تا پیچیدگیهای این آرمان ،متجلهی و چهالش بهین
علم و عمل برنامهریزی را هرچه بیشتر عیان سازد که بسترساز تحول در مفهاهیم شهده و لهزوم
حرکت در جرت انتقال از کالبد به روان ،شکل به محتوا ،قطعیت بهاحتمال و ...آشکار شده است
(نقل مفروم از کاظمیان .)2-4 :1383 ،بهعبارتدیگر برنامهریزی بها جهذم مفهاهیم نظهامهها و
رشتههای دیگر در بدنه خود ،سعی در ابقا و ترمیم بخشهایی از برنامهریهزی شهرری بهوده کهه
ناکارامد بودهاند .لذا میتوان چنین اظرار داشت که نظریه برنامهریزی ،موضوعی مهبرم و فهراری
است که از انوا رشتهها بررهبرداری کرده و فاقد قاعدهای عهام اسهت (نقهل مفرهوم از کمپهل و
فاینشتاین .)13 :1388 ،همچنین نظریههای مشروعیتبخش خود را از ریشههها و جریهانههای
فکری مختلف ،مانند جامعه شناسی ،انسان شناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،اکولهویی،
مطالعات برداشت ،مطالعات کالبدی ،جغرافیای شرری و هنر و از نظریههای حرفهای 1و تجهارم
معماری ،منظر ،برنامهریزی ،حقوق ،مرندسی ،مدیریت میگیرد و از آنجاکه برنامهریهزی زاییهده
قانون کمیابی مناب است ،بنابراین گروههایی که تسلط بیشهتری بهر منهاب اجتمهاعی (قهدرت،
ثروت و منزلت) دارند ،دسترسی بیشتری به مناب کمیام دارند و بدیری است ساختار فضهایی-
عملکردی این مکانها برای ینفعان و ساختار قدرت ارزشهمند خواههد بهود ،چراکهه از طریه
تسلط بر آن خواهند توانست مناف خود را تضمین کنند و تحهت عنهوان گهروهههای در سهایه،
جریان برنامهریزی فضاهای شرری و ساختار فضایی شررها را تحت تهأثیر قهرار دهنهد .معمهو ا
قدرت از کانالهای مختلهف ازجملهه فراینهد تصهمیمسهازی و تصهمیمگیهری ،محصهول فراینهد
تصمیمگیری ،ساختار و مؤلفههای محیط مورد نظر تصمیمگیری اعمال میشود .با توجه به این
مسئله که این سه حوزه ،در ارتباط مستقیم با برنامهریزی قرار دارد که حاصل این فرایند نیز در
قال فضا متبلور میشود ،لزوم توجه به برنامهریزی با نظهام قهدرت بهر فضهاهای شهرری کهامالا
مشرود است .در همین راستا ،دیدگاههایی شکل میگیرد که ا عان دارند واقعیتها را نمیتهوان
جدای از ارزشها دانست؛ نظریههای انتقادی از دیدگاههای موجهود در ایهن زمینهه هسهت کهه
هدف نرایى آن افشاى دقی تر ماهیت جامعه است .بهعبارتی ،نظریه انتقادی به دنبال نشاندادن
1. Professional Theories
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روابط قدرت در چارچوم پدیدههای مختلف است (نقل مفروم از نهو ری )124 :1384 ،و بهدون
توجه و درک عمی مؤلفههای نظام قدرت ،استخراج شیوه متعادلسهازی و توزیه آن نهاممکن
مینماید .لذا با شناخت و تحلیل الگوهای موجود در روابهط بهین قهدرت و سهازمان سیاسهی در
شرر و فضا و برنامهریزی شرری ،میتوان زمینه را برای کارایی برنامهریزی فضایی مریا کهرد .در
تأیید این موضو میتوان به نفو استراتژیهای نولیبرالی و سرمایهداری در روح و روان شهررها
اشاره کرد که موج شده است فضاهای شرری بهصورت تنگاتنه تحهت نیروههای سیاسهی و
اقتصادی بازتولید شوند تا محملی برای تسریل روابط سرمایهداری شکل بگیرد .پرسش اساسهی
پژوهش این است که مؤلفههای سیاسی (قدرت) چگونه در عرصه بازتعریف برنامهریزی و بهتبه
آن در بازتولید فضای شرری متبلور میشود؟ فرض آن است که جایگاهمندشدن مؤلفه قدرت در
عرصه شرر و برنامهریزی ،عاملی در بازتعریف برنامهریزی شرری بهمنظور افهزایش تبیهینگهری
نظریه برنامهریزی شرری بوده است.

 .1مبانی نظری :قدرت ،فضا و برنامهریزی شهری
 1-1تالطم و چالش در حوزه نظری برنامهریزی
تعریف نظریه برنامهریزی ،امری است سرل و ممتن  ،بهطوریکه باوجود ارائه تعهاریف گونهاگون
همواره امکان دارد اطالعات زیادی را نیز از ما پنران کند و صرفاا عباراتی حاوی یه «مصهادره
به مطلوم منطقی» باشد؛ زیرا تعریف نظریه برنامهریزی خود تابعی از تعریف خود برنامههریهزی،
انوا آن و رابطهاش با جامعه و دولت و بسیاری از عوامل دیگر است .حال اگر وارد ایهن مباحهث
شویم ،برحس دیدگاهی که برمیگزینیم با تعریفهی متفهاوت روبههرو خهواهیم شهد (اجاللهی و
دیگران)43 :1393 ،؛ بهگونهای که کمپهل و فاینشهتاین نظریهه برنامههریهزی را چنهین تعریهف
میکنند« :نظریه برنامهریزی موضوعی پرابرام ،متکی بر رشتههای گوناگون دانش بشری و بدون
هیچ محور یا کانون مشخص مورد وفاق است» (کمپل و فاینشهتاین .)1 :1996 ،در ایهن راسهتا،
آرای مختلفی از اندیشمندان این حوزه در بام علل تشتت و دشواری تعریف برنامهریزی وجهود
دارد.
نگاره شماره ( -)1علل تشتت در تعیین حوزه نظریه برنامهریزی
نظرات
متفکر
فریدمن ( 1978و )1998

موضو برنامهریزی هنوز باز و طبیعتاا مورد اختالف است؛ وجود نوعی تصور
افالطونی مبنی بر صادقبودن نظریه برنامهریزی در همه فرهن ها و نظامهای
سیاسی؛ وجود برداشتهای متفاوت از نقش نظریه از قبیل نقش هنجاری،
تبیینی یا اقتصاد سیاسی وجود خودستیزی و ابرام در نظریه برنامهریزی در
مورد قدرت.

کمپل و فاینشتاین

ارتباط پرسشهای مرتبط با نظریه برنامهریزی با حوزههای مختلفی از علوم
اجتماعی و ...؛ مرز میان برنامهریزان و سایر حرفهمندان کامالا مشخص نیست؛
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تقسیم برنامهریزی به دو دسته که ی

گروه برنامهریزی را با توجه به موضو و

گروه دیگر با توجه به روش آن تعریف میکنند؛ وجود روشهای متنو برگرفته
از رشتههای مختلف در عرصه برنامهریزی و عدم تشخص آن.
آلمندینگر

دولتها حامی برنامهریزی بودهاند و به علت قدرتشان بدون نیاز به نظریه دست
به اقدام میزدند؛ توجه بیشتر برنامهریزان به جزئیات فنی تا خود نظریه.

(اجاللی و دیگران)45 -49 :1393 ،

بنابراین میتوان چنین عنوان کرد که بر اساس این د یل نظریه برنامهریزی دچار تشهتت و
ناکامی در تعیین حوزه مشخص خود بوده است .برای کاهش این مشکالت عمده راهحل مقبهول
متفکرین حوزه برنامهریزی ،گونهبندی 2است؛ اگرچه هر متفکری با بستگی فکری خهود بهه ههر
مکت  ،گونهبندی مختص خود را ارائه میدهد .سن بنای گونهشناسی در برنامهریهزی توسهط
فالودی گذاشتهشده است .وی حوزه برنامهریزی را به دو دسته تقسیم میکند؛ نظریه جهوهری
(نظریه در برنامهریزی) که به تبیین آنچه درباره آن برنامهریهزی مهیشهود و فراینهدی( 4نظریهه
برنامهریزی) 5که به خود شیوه برنامهریزیکردن میپردازد .آلمندینگر نیز به گونهبندی دیگهری
دست میزند و با نقد گونهبندی فالودی ،جداکردن واقعیات از ارزشها را نامعقول مهیدانهد و از
نظریهای دفا میکند که جنبه ارزشی بیشتری داشهته باشهد (اجاللهی و دیگهران-67 :1393 ،
 .)59دیویدف معتقد است کهه «چشهمانهداز برنامههریهزی بهرای فعهالیتی اسهت کهه در مقابهل
ارزشهای سیاسی و اجتماعی باز است »...که پذیرش این موضو به معنی رد این امر است کهه
3

برنامهریز را فقط ی تکنسین به شمار میآورد ...برنامهریز بهعنوان ی صاح حرفه بهمنظهور
انجام وظیفهاش ،یعنی توصیه راهکارهایی که به شرایط مطلوم آینده ختم میشود ،باید عمیقهاا
و آشکارا درگیر مباحثات و مجاد ت مربوط به تصمیمگیهری سیاسهی شهود (دیویهدف:1965 ،
 .)322-331در راستای همین مطل است که تحلیل مارکسیستی شرر بهعنوان بخشی از نظام
سرمایهداری رواج پیدا کرد و به نظر این گروه فقط هنگامیکهه امکهانپهذیری ،معنها و اهمیهت
برنامهریزی شرری را در جامعه سرمایهداری مورد ارزیابی قهرار دههیم ،مهیتهوانیم نظریههههای
معناداری در بام برنامهریزی بسازیم ،بهعبارتی ،نمیتهوان فراینهد برنامههریهزی را امهری صهرفاا
انتزاعی و عقلی در نظر گرفت ،بهدون اینکهه از نظهام اقتصهادی -اجتمهاعی کهه درون آن عمهل
میکند ،تأثیر بپذیرد (اجاللی و دیگران .)68-69 :1393 ،فریدمن نیهز بهه نظریهه برنامههریهزی
واحدی اعتقاد ندارد و آن را متهأثر از فرهنه  ،سیاسهت و جنبههههای دیگهر حیهات اجتمهاعی
ملتهای مختلف میداند (فریدمن .)1998 ،درنرایت میتوان چنین عنوان کهرد کهه طهی قهرن
2. Typology
3. Substantive
4. Procedural
5. Thoery of Planning
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گذشته ،پیچیدگیها و چالشهای موجود در حوزه نظری برنامهریزی بیشتر عیان شده است تها
جایی که این چالشها حتی تا نفهی ضهرورت عملکهردی برنامههریهزی پهیش رفتهه اسهت .لهذا
برنامهریزی با جذم مفاهیم حوزههای دیگر در بدنه خود سعی در ترمیم خود دارد ،به عبارتی از
آنجاییکه نظریه برنامهریزی مانند نظریههای علوم اجتماعی یا طبیعی ،مهاهیتی درونزا نهدارد،
طیف وسیعی از تجارم و نظریههای علوم مختلهف را بههکهار مهیگیهرد تها گهامی در تقویهت و
همچنین تطبی با واقعیات بردارد.
 .2-1تحول مفهومی مؤلفههای فضا
فضا و چگونگی سازمانیابی و تحول تطور آن در زمان و مکهان را ،موضهو اختصاصهی و کهانون
توجه علوم جغرافیایی و مکات مختلف فکری آن از دیرباز تاکنون تلقی کرد .بهعبهارتی ،تنظهیم
نظام و روابط میان سکونتگاههای انسانی و فعالیتهای انسانی در سطز ی سرزمین بههمنظهور
نیل به جامعهای کارامد را میتوان داعیه و آرمان قهدیمی برنامههریهزی و تمهام شهاخهههای آن
دانست (نقل مفروم از کاظمیان .)3 :1383 ،با این زمینه فکری ،بهمنظهور بررسهی سهیر تطهور
نظریه برنامهریزی و تجلی نظریههههای بیرونهی در برنامههریهزی ،ضهروری اسهت آثهار و مسهیر
متناظرشان در بستر فضایی پایش شود (افروغ .)38 :1376 ،سه دیدگاه عمهده کهه در میهان آرا
فلسفی اهمیت بیشتری دارند و چارچومهای مفرومی را ارائه میدهند عبارتند از :موض مطل
8
یا جوهری 6،موض ربطی 7یا نسبی و موض معرفتشناختی.
نگاره شماره ( -)2دیدگاه و آرای فلسفی در قبال فضا
موضع فضایی
موض

مطل

یا جوهری

دیدگاه
در این موض  ،فضا جوهری مستقل است که واجد صفاتی از خود میباشهد .فضها از صهفات

(وجود بالذات)

خاصی برخوردار است ،چون پیوسته ،کمی و قابلنفو و ثابت است )(Urry, 1987: 21-22

موض نسبی از فضا (وجود

فضا در اندیشه ربطیون ،امری است نسبی ،راهی است بهرای آگهاهی از روابهط بهین عناصهر

بالعرض)

فیزیکی .فضا تنرا میتواند بهمثابه رابطه بین اشیا وجود داشته باشد (افروغ)19 :1376 ،
فضا معرفتی پیشینی و مقولهای هنی است که شناخت را امکهانپهذیر مهیسهازد (Urry,

موض
فضا

معرفتشناختی از

) .1987: 21-22زمان و فضا اشکال هنی ادراک مستقیم هستند که محسوسات در ترکی
با آنرا مدرکات را می سازند و مقو ت علیت ،ضرورت و ...اشکال هنی تفکرند کهه مهدرکات
در ترکی با آنرا مفاهیم و قضایا را شکل میدهند (اسفند.)14 :1366 ،

6. Substantive
7. Relational
8. Epistemological
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نمودار  -1سیر تطور مفهوم فضا طی دهههای اخیر

(نگارندگان)

تطور مفروم فضا در دیدگاههای فضایی بدین ترتی بوده است که ناکارامدی فضاگرایی دهه
 ،60واکنشهایی برانگیخت .ی طرف طیف این واکنش را مارکسیستها تشکیل میدادنهد کهه
بهطور مطل و کامل فضا را نفی کردند .بهزعم اینرا ،تمام روابهط و فراینهدهای فضهایی درواقه
روابط اجتماعی هستند که شکل فضایی پیداکردهاند؛ بهگونهای کهه در ایهن دوره تأکیهد بهر آن
است که «فضا ی سازه اجتماعی است» ( .)Massey, 1987: 11طرف دیگر این طیف ،متفکرانهی
بودند که این گرایش افراطی را نپذیرفتهاند و ضمن نفی موض جوهری فضها ،موضه ربطهی یها
نسبی اتخا کرده و تأکیدشان بر این بود که «اجتما نیز ی سهازه فضهایی اسهت» .فضها یه
ساخت اجتماعی است ،اما روابط اجتماعی نیز روی فضا بنا میشود (افروغ .)29 :1376 ،برآینهد
چنین فلسفیاندیشی موجود از مفروم فضا ،سرمنشأ شکلگیری رویکردهایی است که هری در
ارتباط با اندیشمندان خاص آن نحله فکری قابل شناسایی است .بهه تعبیهر دیگهر ،اندیشهمندان
اجتماعی بسته به پشتوانه و فلسفه فکری خود اعم از اثباتگرایی ،مارکسیستی ،عملگرایی و ...
موجد آثار و د لتهای اجتماعی و فضایی منحصر به فلسفه مربوطه هستند که این رویکردها با
ویژگیهای کلی در نگاره شماره ( )3آمده است.
تمامی این چرخشهای مفرومی در مفاهیم مختلهف ازجملهه برنامههریهزی و فضها مسهتلزم
ظرور رویکردهایی است که در راستای روشنگری و نیل بهه واقعیهات ظرهور مهییابنهد .یکهی از
مستحکمترین رویکردها که بستر مناس برای چنین چرخش مفرومی ایجاد کرده ،رویکردهای
انتقادی بود .در اوایل دهه هفتاد ،اندیشمندان این حوزه به ساختارهای پنران قدرت پی بهرده و
تأکید دارند که واقعیتها را نمیتوان جدای از ارزشها دانست .لذا روشنفکران بایهد نسهبت بهه
جامعه مورد بررسی موضعی انتقادی داشته باشند ،موضعی که ههدف اساسهی آن آگهاهسهاختن
افراد و ایجاد تحول اجتماعی باشد (نقل مفروم از  .)Brenner, 2009 ;Horkheimer, 1982: 244این
امر مبتنی بر ارزش و نقش دولهتهها در جریهانههای مختلهف کهه خهود را همچهون «تحلیهل
هنجارین» مینمایاند؛ یعنی تحلیلی که با ماهیت اجتماعی و سیاسی برنامهریزی سروکار دارد و
از برداشتهای عینی و «رها از ارزش» موض اثباتگرا پرهیز میکند (عبدی دانشپهور:1387 ،
 .)70این موضو منجر به شکلگیهری دیهدگاهههایی نظیهر اقتصهاد سیاسهی (نگهاره شهماره )3
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میشود که با گذر از صافی فضا ،مفاهیم و دیدگاههای مکت اقتصاد سیاسی فضا نیز ،بههعنهوان
مکتبی انتقادی شکل میگیرد (ابیانه1390 ،؛ ابراهیمیمینه و دیگهران )1386 ،کهه چهارچوم
تحلیلی پژوهش حاضر است.
نگاره شماره ( -)3دیدگاههای مختلف در تبیین فضا
دیدگاه
دیدگاه اکولوییستی
دیدگاه
فرهن گرایی
دیدگاه روابط قدرت
و مدیریتمداری
دیدگاه پدیدهگرایی
دیدگاه اقتصاد
سیاسی فضا
دیدگاههای تلفیقی

نظرات محوری
بسط مفاهیم زیستشناختی در شرر و پیوند زندگی اجتماعی با فضا و مکان اشغالشده
شرر و ساخت شرری را علت بهوجود آورنده ارزشها ،گرایشها و رفتارهای خاص
مطالعه الگوهای توزیعی نابرابری های شرری متأثر از فرایندهای دیوانسا ری و بازار
شرر ی هستی مستقل و ی عملکننده نیست
جغرافیای مارکسیستی توسط افرادی چون دیوید هاروی و دورین مسی سعی میکردند
جایگاه نظری نقش فضا را در فرایند انباشت و گردش و بازسازی سرمایهداری معلوم
کنند.
ارائه رویکردی بینابینی به پرسش نظری نحوه ارتباط مقو ت فضایی با فرایندهای
اجتماعی

(نقل مفروم از افروغ)109-183 :1376 ،
 .3-1تجلی قدرت در جریان برنامهریزی شهری
همانطور که اشاره شد ظرور رویکرد انتقادی زمینهساز مطرحشدن بحثههای محتهوایی نظیهر
قدرت در عرصه مسائل اجتماعی و از آنجمله در برنامهریزی شرری شد .درواق  ،میتوان قدرت
را بهمثابه ی نراد از نرادهای متشکل جامعه در نظر گرفت که خود را در قال ساختار قهدرت و
سیاست متجلی میسازد .قدرت را میتوان علت این امر دانست که افراد و گروهها «چهرا ،کهی و
چگونه (در کجا) ،چیزی را» بهدست میآورند و بهعبهارتی مبهین تهوان و ظرفیهت عمهل اسهت
(کاظمیان.)31-32 :1383 ،
نگاره شماره ( -)۴تعاریف موجود از مفهوم قدرت
قدرت

قدرت ،توانایی نیل به اهداف مشخص است .بهتأکید گفته میشود که قدرت ی مفروم انتزاعی اسهت
که اغل بهعنوان مترادف مفروم «نفو » است که عمدتاا در روابط افراد ،گهروههها و دولهت بههکهاربرده
میشود ).(Johnston, 2000: 629
قدرت ،توانایی واداشتن افراد بهه کارههایی اسهت کهه آنرها در صهورت کنتهرل بهر منهاب آن را انجهام
نمی دادند .قدرت در مقیاس های مختلف از فرد تا اقتصهاد جرهانی اعمهال مهیشهود .آنرها کهه قهدرت
بیشتری دارند از کنترل بیشتری بر سازمان جامعه و تخصیص مناب برخوردارنهد (Pacione, 2001:
).640

(نگارندگان)
مناب قدرت در پنج مورد خالصه میشود -1 :دانهش یها اطالعهات -2 ،قهدرت مشهرو -3 ،
انگیزههای نامشروط برای تأثیرگذاری بر مناف دیگهران -4 ،انگیهزهههای مشهروط (تطمیه یها
تردید) برای تأثیرگذاری بر مناف دیگران -5 ،شررت .پس برترین نقطه بررسی قدرت گهروههها
در جامعه بررسی مناب قدرت آنراست (دودین  .)87-90 :1380،درواق  ،فضا یکسره محصهول
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تمایل ی طبقه نیست ،بلکه محصول مبارزه و کشمکش طبقات است .پس تناقضات و تمایزات
فض ههایی حاص ههل تناقضههات و تم ههایزات منههاف کنشههگران مختلههف موجههود در جامعههه اسههت
) .(Dunleavy, 1980با توجه به تعدد نیروهای موجود ،هری از این نیروها بهطور نامتوازنی مناب
قدرتزا در اختیاردارند که موج تأثیرگذاری بیشتر نیروهای متشکل میشود و طبقات پهایین
سلسلهمرات قدرت را تحت سلطه قرار داده و تأثیر بیشتری بر امور جامعه داشتهاند .قدرترانی
نیز از کانهالههای مختلهف ازجملهه فراینهد تصهمیمسهازی و تصهمیمگیهری ،محصهول فراینهد
تصمیمگیری ،ساختار و مؤلفههای محیط موردنظر تصمیمگیری اعمال میشود .با توجه به ایهن
مسئله که این سه حوزه ،در ارتباط مستقیم با برنامهریزی قرار دارد که حاصل این فرایند نیز در
قال فضا متبلور میشود ،لزوم توجه به برنامهریزی با نظهام قهدرت بهر فضهاهای شهرری کهام ا
ال
مشرود است .بدون توجه و درک عمی مؤلفههای نظام قدرت ،استخراج شیوه متعهادلسهازی و
توزی آن ناممکن مینماید و نقش برنامهریز به سهطز یه پیشهگو تنهزل مهییابهد کهه اغله
بهصورت ناصحیز صورت میگیرد ،به این دلیل که ایهن پهیشبینهی عمهدتاا بهر اسهاس نگهرش
فنسا رانه صورت میگیرد .این مفاهیم در عرصه فضا و برنامهریزیشرری از اواسط قرن بیستم
با تحو ت عمیقی که در مفاهیم رخ میدهد و توجه به مفاهیم محتهوایی جایگهاه ویهژهای پیهدا
میکند ،وارد میشود و یل مفاهیمی نظیهر تعامهل و ارتبهاط جامعهه و فضها مطهرح مهیشهود.
تعدادی از مرمترین اندیشمندان حوزه قدرت در شرر در نگاره شماره  5آورده شده است.
نگاره شماره ( -)5آرای اندیشمندان حوزه قدرت در زمینه فضا و برنامهریزی
اندیشمندان
پل دیویدف
هاروی
کاستلز
فوکو
لوفور
فورستر

دیدگاه
بر رابطه سیاست و برنامهریزی تأکید میکند .از نظهر وی منهاف عمهومی از موضهوعات سیاسهت
است.
از اوایل دهه 70؛ بیتوجری نسبت به قدرت در برنامهریزی انتقاد و بهر وابسهتگی بهین فهرمههای
فضایی و فرایندهای اجتماعی تأکید دارد .چگهونگی خله چشهم انهدازهای کالبهدی ،مرفولهویی،
خانهها ،فروشگاهها بهعنوان بخشی از فرایند تولید فضا را تشریز میکند.
از بیتوجری به قدرت در برنامهریزی انتقاد میکند.
قدرت لزوماا چیزی منفی نیست ،بلکه حقیقت همان قدرت است که برای تثبیت مناف  ،ارزشهها
و  ...قابل درک است و قدرت به تولید مشغول است ،قهدرت واقعیهت تولیهد مهیکنهد و از طریه
سازوکارهایی نظیر انضباط برای انقیاد ،استفاده و تغییر و اصالح اعمال میشود.
اعتقاد دارد تولید فضا ،سیاسی است و تنرا عینیتی علمی نیست و به عبهارتی تولیهدی اجتمهاعی
است.
می خواهد پیوندی بین بینش سیاسی و کنش عملی برقرار کند که مؤید وجود قدرتهای دخیهل
در عمل برنامهریزی است؛ یعنی در هر تصمیمگیری رابطه سیاسی نیز بازتولید میشود.

(نگارندگان)

 .۴-1رویکرد اقتصاد سیاسی به مفهوم فضا
اقتصاد سیاسی فضا ،تعمیم نقد مهارکس از اقتصهاد سیاسهی اسهت .بههعبهارتی ،مفرهوم اقتصهاد
سیاسی فضا و بنمایه آن قویاا منشع از رویکرد اقتصاد سیاسی است و اقتصاد سیاسی فضها بها
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حفظ اصول تحلیلهای اقتصاد سیاسی ،آن را در قال فضا نیز تعمیم مهیدههد (افهروغ:1376 ،
 .)155این رویکرد با عناوین مختلفی از قبیل اقتصاد سیاسهی شهرری ،جامعههشناسهی شهرری
سیاسی ،ساختارگرایی ،جامعهشناسی شرری انتقادی معرفیشهده اسهت .بهرخالف دیهدگاهههای
قبلی که کمابیش حول مسئله شرر شکل گرفته و قوام یافته بود ،دیدگاه اقتصاد سیاسهی فضها،
درواق د لتهای فضایی مباحث گستردهتر را در دستور کار خود قرار مهیدههد؛ مبهاحثی کهه
معطوف به بعد اقتصادی و روابط ناشی از آن بوده و ریشه در مارکسیسم داشت .دیدگاه اقتصهاد
سیاسی فضا به علل پیدایش سکونتگاههای مختلف میپردازد و میکوشد با ریشه مسئله درگیهر
شود (نقل مفروم از پیران .)1370 ،در دیدگاه اقتصهاد سیاسهی فضها تأکیهد بهر ایهن اسهت کهه
چشمانداز و جرتگیری فضایی در ارتباط تنگاتن با شیوه تولید اقتصادی و بههتبه آن روابهط
اجتماعی قرار دارد (نقل مفروم از ییلنیتس 28 :1393 ،و شکویی .)21 :1383 ،درواق اقتصهاد
سیاسی ،ایدئولویی ،فرهن  ،بینش و  ...بهمثابه طراحان شرری هستند که نقش خود را بر پیکر
شرر وارد میکند و بهعبارتی ،تحو ت فضای شرری پیش از آنکه امری طبیعی باشهد ،سیاسهی
به شمار میآید (نقل مفروم از حاتمینژاد 1386 ،و  .)Castell, 1977این دیدگاه ،فضا را پدیدهای
می داند که تولید می شود ،سپس می کوشد تا سازوکارهای حاکم بر تولید فضا را کشف کنهد .در
این رهگذر ،نخستین نتیجه آن است که تولید فضا ،چه مسهتقیم و چهه غیرمسهتقیم ،انعکهاس
روابط طبقاتی یا به بیان کلیتر بررهکشی است (پاپلییزدی و سناجردی .)312 :1382 ،در ایهن
دیدگاه ،طبقه حاکم از طری محیط مصنو به کل جامعه دست اندازی کرده و به اعمال کنتهرل
دست میزند .بر این اساس ،هدف اقتصاد سیاسی فضا ،کشهف الگوههای فضهایی فراینهد تولیهد،
توزی و مصرف و نقش دولت ،گروهها و طبقات اجتمهاعی در شهکلبخشهی بهه ایهن الگوهاسهت
(پیران .)1370 ،همچنین مدعی است که با تحلیل فرایند تصمیمگیری ،تمام داسهتان روایهت
نمیشود؛ زیرا دولتهای شرری به دلیل ماهیت اقتصاد سرمایهداری از استقالل عمهل انهدکی
برای تصمیمگیری برخوردارند .اقتصاددانان حوزه اقتصاد سیاسی شرری ،شرر را بهمثابهه مرکهز
مبارزه طبقاتی صاحبان کار و کارگران (در محیط کار) و همچنین مرکز مبارزه میان گروهههایی
که بهه دنبهال سهودآوری از زمینهه ای شهرریهسهتند از یه سهو و از سهوی دیگر،کسهانی کهه
میخواهند بر روی این زمینها زندگی کنند ،به تصویر میکشند .در این دیدگاه ،توسعه تاریخی
فرم شرری ناشی از این مناقشات و نیاز به ایجاد زمینهه و شهرایط زم بهرای تولیهد و بازتولیهد
سرمایهداری است .شرایط زم برای پاسخ به این نیازهها اسهت کهه سیاسهتههای شهرری را در
راستای مناف طبقه سرمایهدار شکل میدهد ( .)Caves, 2005: 354در عهین وجهود شهاخهههای
متعدد در ایهن دیهدگاه ،بخهش عمهدهای از نظریهه ههای کالسهی ایهن دیهدگاه ،تحلیهلههای
نومارکسیستی است .نحلههای درون این رویکرد ،باوجود پذیرش چهارچوم کلهی مارکسیسهم و
برخی از اصول ماتریالیسم تاریخی و روششناسی دیالکتیکی در مورد تفسیر و بهکهارگیری ایهن
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چارچوم و اصول ،اختالفاتی نیز با یکدیگر دارند .گرایشهای اقتصاد سیاسی فضا عمدتاا به چرار
دسته تقسیم میشود؛ نظریه شرری ساختگرا ،نظریهه پراکسهیس شهرری ،نظریهه وابسهتگی و
نظریه نظام جرانی و شررنشهینی .برخهی کهل اقتصهاد سیاسهی فضها را رویکهرد سهاختارگرایی
مینامند و آن را در مقابل رویکرد سنتی مطالعات شرری یعنی فرهن گرایی قهرار مهیدههد .از
طرفی ،کل گرایشهای مکت اقتصاد سیاسی فضا که به فرایندهای شرر و شهرریشهدن غهرم
پرداختهاند را تحت نظریه انتقادی معرفی میشود (نقل مفروم از پیران 1370 ،و افهروغ:1376 ،
 .)130در کل در مکت ساختارگرایی ،شررها و پدیدههای شرری ،بخشی از ی جامعه وسی تر
محسوم میشود و برای شناخت عمی تر و منطقیتر مسائل شرری باید کل جامعهه کهه شهرر
جزئی از آن اسهت ،مهورد بررسهی قهرار گیهرد (شهکویی .)124 :1383،در ایهن پهژوهش عمهده
تحلیلها بر پایه اصول نظریه ساختگرا است که هاروی از اصلیترین نظریهپردازان آن محسوم
میشود.
نگاره شماره ( -)۶گرایشهای موجود در رویکرد اقتصاد سیاسی فضا
گرایش
نظریه شهری
ساختگرا
نظریه
پراکسیس
شهری
نظریه
وابستگی
نظریه نظام
جهانی و
شهرنشینی

اصول و تفکرات
هر دو نظریه معتقدند که دولتهای غربی با خطمشیهای خود میکوشند تها عالئه طبقهه
بوریوا را از راه خنثیکردن گرایشهای نابودکننده سرمایهداری که به وحدت طبقهه کهارگر و
ازهمپاشیدگی سرمایه دار منجر میشود ،حفظ کنند .البته نظریه پراکسهیس شهرری چنهین
فرایندی را مسب عمل انقالبی طبقات فرودست میداند که در مقابل خطمشیههای دولهت
سرمایهدار بسیج میشوند.
ناخرسندی از دیدگاههای موسوم به نوسازی که ابزار توجیه کننده سلطه غرم بر ملل محروم
است و بهعبارتی موج سلطه مرکز بر پیرامون میشوند.
ایجاد نظام درهمتنیده مستعمراتی ،حکمروایی متروپلها بر جران استعمارزاده ،ایجهاد نظهام
اقتصادی نابرابر ،تأخیر در فرایند توسعه شررهای جران سوم و ایجاد نظام دوگانه اقتصهادی،
اجتماعی و فضایی.

(نقل مفروم از پیران)1370 ،
 .1-۴-1خوانش ساختگرایی از اقتصاد سیاسی فضا

در این بخش ،اصول ساختگرایی با محوریت نظریات دیوید هاروی پی گرفته میشود .به اعتقاد
وی ،اشکال فضایی بهمثابه محیط و اشیای بیجانی نیستند که درون آن ،فراینهدهای اجتمهاعی
رخ بدهند ،بلکه این اشهکال ،خهود سرشهار از فراینهدهای اجتمهاعی هسهتند ،همهانگونهه کهه
فرایندهای اجتماعی به ی معنا فضاییاند .هاروی که متأثر از روششناسی اثباتگرایهی اسهت،
دغدغه ایجاد نظریه ای را دارد که تولید فضا را به گونه ای توضیز دهد که نقش فضا ،در انباشت و
گردش سرمایه و همچنین بازتولید نیروی کار ،به رسهمیت شهناخته شهود .طبه ایهن نظریهه،
انباشت سرمایه در زمینهای تاریخی و جغرافیایی به وقو میپیوندد و فرمهای خهاص فضهایی را
بهوجود میآورد ).(Harvey, 1973:14
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 .1-1-۴-1شهریگرایی و سرمایهداری .هاروی سهعی دارد نهوعی اقتصهاد سیاسهی فضها در
نظام سرمایهداری را تبیین کند که حاوی بینشی برای تحلیل تولید ،مکانیابی ،توزیه فضهاها و
به دنبال چرایی تسلط فرم خاص از سازمان و اداره فضها (شهرریشهدن) اسهت (Harvey, 1978:
) .101-102همانند مارکس و لوفور ،هاروی نیز سرمایه داری را وابسته به تراکم ،انباشت و گردش
مازاد میداند؛ انبوهی از اشیا و محصو ت در انبار و بازار ،در قاله افهراد ،انهوا محصهو ت و ...
انباشته شده است که شرر را متبلور کرده است ( .)Lefebvre, 2003:116شرر همچنین محصهول
نظمی است که نقش شرریشدن در فرایند انباشت و گهردش ارزش مهازاد را تعیهین مهیکنهد.
محیط مصنو (شرر) و الگوی فضایی که در نظهام سهرمایهداری شهکلگرفتهه اسهت ،محصهول
نیازهای سرمایهداری برای انباشت و رویارویی آن با نیهروی کهار اسهت (نقهل مفرهوم از
 .)Harvey, 2012: 5; Kristović, 2012; Jauhiainen, 2006; 2004: 212لوفور نیز بر آن بود که نشان
دهد تولید فضا -در پیوند با زمان -امری سیاسی و اصلی ترین سازوکار بقای سرمایه داری اسهت.
تولید فضایی با ویژگیهای خاص ،برآیند زمانی انباشت سرمایه و بازتولیهد اجتمهاعی در جامعهه
است .ازنظر هاروی ،شرر محل تجم ارزش افزوده است .به عبهارتی ،سهرمایهداری بهرای بقهای
خود به تولید اضافی دست میزند که جریان شرریگرایی آن را طله مهیکنهد و توسهعهههای
سرمایهدارانه اغل جنس سوداگری و کاس کارانه دارند ;(Elden, Harvey, 2012; )Harvey, 1989
(.(Kristović, 2012; 2004: 212
Elden,

در این راستا میتوان به فرازوفرودهای فراوانی که سرمایهداری طی کرده است ،اشهاره کهرد
که باوجود بحرانهای سالهای  1997-2001بهواسطه نقش شهرریگرایهی از سهقوط در امهان
مانده است؛ بهگونهای که بازار معامالت مسکن بخش زیادی از سرمایه را از طری سهاختوسهاز
جذم و توسعه شرری آمریکا ،اقتصاد جرانی را تثبیت کرد (« .)Harvey, 2008اجازه دهید خیلی
راحت بگوییم سرمایهداری چه میکند .آنرا روز را با مقدار مشخصی پول شهرو مهیکننهد و بها
مقداری بیشتر از مقدار اولیه به پایان میرسانند (بههعنهوان سهود) .روز بعهد مجبورنهد تصهمیم
بگیرند که با سود بهجامانده از دیروز چههکهاری انجهام دهنهد کهه دچهار یه چرخهه فاوسهتی
میشوند :سرمایهگذاری برای پول بیشتر یا مصرف اضافی آنرا در جایی دورتر بهمنظور لهذت »...
(.)Harvey, 2012: 5
 .2-1-۴-1ساختار فضایی شهر در نظام سرمایهداری .از نظر هاروی ،فرم خهاص فضهایی و
آرایش فضایی شرر ،پایه درک سازمان و ساختار روابط ضروری جامعه مدرن سرمایهداری است؛
بنابراین سرمایهداری وابسته به شررگرایی است تا از این طری تولید اضافی خود را بهه مصهرف
برساند (کالنتری .)15-16 :1391 ،لذا مؤلفههای شرریگرایی ،سرمایه و سیاستههای کهاربری
زمین شرری درهمتنیده هستند و زمین و استفاده بهخصهوص از آن ،وضعیتی اسهت کهه بهرای
سرمهایهداری زم است ) .(Jauhiainen, 2006هههاروی معتقهد اسهت سرمههایهداری بههواسطههه
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شرریشدن ،چشمانداز فیزیکی و فضایی تولید میکند که زیربنهای فیزیکهی گهردش ،مبادلهه و
مصرف است ) .(Hossainul Haque, 2012با پررن شدن نقش فضا در فرایند سهرمایهداری ،جهذم
مازاد سرمایه مستلزم یورش به فضهاها و بازسهازیههای مجهدد اسهت -یهل عنهوان ویرانگهری
خالقانه -که با خروج طبقه پایین از این مناط و اعمال اقدامات نوسازانه ،محهل جدیهد اسهکان
سرمایهداران میشود و پدیده «سل مالکیت و انباشت» رخ میدهد و روند جابهجاگری و سهل
مالکیت زمینهای باارزش از اقشار فقیر به برانه نوسازی و تصهرف آن توسهط افهراد سهرمایهدار
اتفهاق میافتد و این امر در کالبهد شرههر نیهز همچهون محلههههای دروازهدار 9حه مهیشهود
)(Harvey, 2008؛ بنابراین سرمایه ی کا نیست ،سهرمایه فراینهد بازتولیهد روابهط اجتمهاعی از

طری تولید کا ست ،روابطی که حامی نظام سرمایه است .این فرایند از طریه تخریه خهالق
رشد میکند ،نیازها و خواستههای جدید می آفریند ،از ظرفیت کار و میل بشهری سهو اسهتفاده
میکند ،فضاها را متحول میکند .قوانین این فرایند بهگونهای وض میشوند که پویایی سهازمان
فضایی و تحول دائمی و بیوقفه جامعه را تضمین نماید (.)Harvey, 1990: 343
 .3-1-۴-1تسلط بر فضا و دادوستد زمین .سرمایهداری عالوه بر تولید فضا ،لوازم سلطه بهر
آن را نیز طل میکند ،سلطه بر فضا مستلزم داشتن انگاشتی کا گونهه از آن اسهت .لهذا ارزش
پولی به تنرا معیار اندازهگیری فضا تبدیل شده است و در ادامه تقسیم فضا از طری اقتصاد فضا
تمایز طبقاتی را دامن میزند؛ بنابراین هر آنچه که معانی ،فرمها و تجربههای مادی فضا و زمهان
و پول را تعریف میکند ،برای اداره وضعیت اجتمهاعی ،سیاسهی و اقتصهادی و عملکهرد جامعهه
اعمال قدرت میکند .درنتیجه تولید فضا مفرومی سیاسی و اقتصهادی اسهت و قابهلتفکیه از
روابط اجتماعی نیست ) .(Hossainul Haque, 2012هژمهونی اقتصهادی و سیاسهی میهزان توانهایی
کنترل زمینههای مادی تجربههای فردی است ،از اینرو معانی پهول ،زمهان و فضها بهرای بقهای
قدرت اهمیت دارد و در این راستا گفتمانهای زمانی و فضایی که برای دستیابی ،تثبیت و بسط
قدرت کم میکند ،بهوجود میآیند و ابزاری برای تحلیل در فرایند شرری که سرمایه مسهب
آن است ،فراهم میآورد .لذا عناصر مسلط که حسه منبعهی خهاص ،حهائز قهدرت هسهتند در
شکلدهی و سازماندهی فضایی نقش ایفا میکنند و آن را در راستای منهاف سهرمایهداری کهه
تسریلکننده روابط سرمایهداری باشهد ،شهکل مهیدهنهد .نظریههههای مارکسیسهتی و اقتصهاد
سیاسی ،قدرت در شرر را بهمثابه استقرارگاه سهرمایهداری مهالی و صهنعتی مهیدانهد .درواقه ،
دولتها یکی از ارکان اصلی اعمال سلطه و قدرت در جوام در جرت مناف سهرمایهداری و بهه
نمایندگی از طرف سرمایه است و دولت در شکلدادن به محیط مصنو بهواسهطه ایفهای نقهش
Castell & Harvey, 1978: 14-17

فعال تخصیص فضا ،نماد قدرت تلقی میشهود (نقهل مفرهوم از
)1977؛ بنابراین با توجه به ماهیت سیاسی فعالیت برنامهریزی که منشع از ایهدئولویی حهاکم،
9. Gated Communities
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برنامهریزان هنگام برنامهریزی زیر فشار سازمانها یا گروهها هستند ،لذا چشهمانهداز جغرافیهایی
که درنرایت به وجود میآید ،نمادی از ایدئولویی و فلسفه سیاسی حاکم است .بهعنهوان نمونهه،
در کشورهای بلوک شرق ازجمله شوروی ساب که تحت حاکمیهت دولهتههای سوسهیال قهرار
داشتند ،تراکم با فاصلهگرفتن از مرکز شرر افزایش مییابد که متأثر از الگوی فکهری ایهن نظهام
بوده است که سطوح صنعتی و مجتم های مسکونی اجتماعی برای کارگران را نیز در محورهای
بیرونی شرر جانمایی کردهاند .برعکس در شررهای تحت حاکمیت دولتههای متعله بهه بهازار
آزاد بهعنوان نمونه پاریس بر بازارهای داخل بافت شهرر تأکیهد شهده و گسهترش در حومهه بها
محدودیت مواجه بوده است (نمودار ( )2نقل مفروم از .)Mills, 1970 Alonso, 1964; Muth, 1985
همچنین در کشورهای با اقتصاد سوسیالیستی -با توجه به اصول فکری و بهتب آن برنامههههای
اقتصادی -در ی محدوده مشخصی از شرر ،سهطز اشهغالشهده توسهط فعالیهتههای صهنعتی
با ست و همچنین مردم در ساختمانها و مجموعهههای بهزرز زنهدگی مهیکننهد (نمهودار )3
()Bertaud, 2004؛ بنابراین شکلیابی پیکره شرر که خود زاییده فرایند برنامهریزی شرری اسهت،
تحت تأثیر آرمانهای ملرم از خطوط فکری نظامهای حکهومتی قهرار دارد .ههر نظهام فکهری و
حکومتی ،برنامهریزی شرری را به سمتی سهوق مهیدههد کهه بها ارزشهها و باورههای فکهریش
همخوانی داشته باشد (ایمانی و صارمی.)1391 ،
نمودار  -1مقایسه تراکم جمعیتی در شهرهای پاریس و مسکو مربوط به سیستم بازار
آزاد و سوسیالیستی
سطوح صنعتی( درصد از سطوح ساخته شده)
43.8%

50.0%

31.6%
28.0%
27.4%
27.1%

40.0%

مسکو
لیوبلیانا

15.1%
13.4%

(

30.0%

20.0%

)(Bertaud, 2004

ورشو

6.9%
5.4%
5.2%
4.7%
4.1%
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آتالنتا
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نمودار  -2نسبت سطوح صنعتی در شهرهای مربوط بهنظام بازار آزاد و سوسیالیستی

)(Bertaud, 2004

 .2روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت و حیطه موضوعی پژوهش و مجموعه مباحث مذکور در ایهن زمینهه ،اههداف،
ویژگیها ،چارچومها و فرایند تحلیل از ی سو و ویژگیها و توانمندیههای افهزونتهر رویکهرد
ترکیبی از سوی دیگر ،روش مورد استفاده در این پژوهش رویکرد ترکیبی خواهد بود؛ بنهابراین
تالش خواهد شد تا از روش توصیفی -تحلیلی اسهتفاده شهود .بهدین ترتیه در بخهش نظهری
پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و با استناد بر روش کتابخانهای به تبیین نظریه برنامهریهزی
شرری پرداخته میشود و سپس جایگاه قدرت و خوانش اقتصاد سیاسی از قدرت در برنامهریزی
شرری مورد بررسی قرارگرفته؛ درنرایت الگوی بازتعریفشده نظریه برنامهریزی شرری بهعنهوان
خروجی مفرومی پژوهش ارائه میشود .سپس در بخش مطالعه موردی از طری مطالعات کمهی
و با مطالعه اسنادی ،تحلیلهای همبستگی و تحلیل روند ساختار فضایی کهالنشهرر تبریهز -در
قال مدل مفرومی بخش نظهری -مطالعهه شهده و نقهش مؤلفهه قهدرت (سیاسهت) در فراینهد
سرمایهداری کشورهای نفتی بر ساختار فضایی -بهعنوان خروجی برنامهریزی -مشخص خواههد
شد .با توجه به ویژگی و هدف پژوهش ،دادههای مورد نیاز عالوهبهر اینکهه بههصهورت مسهتقیم
(دادههای دستاول) گردآوری شده است ،در زمینه مؤلفههای مربوط به ساختار فضایی به مناب
اطالعاتی سازمانها و ارگانهای یربط مراجعه شهده اسهت (دادهههای ثانویهه) .عهالوهبهر ایهن،
تحلیلهای صورتگرفته در زمینه برخی مناب اطالعاتی مرتبط با حوزه مورد پژوهش نیز مهورد
مطالعه قرار گرفته است.
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 .3جستجوی مفاهیم در مصادیق :تحلیلل اقتصلاد سیاسلی از تحلوتت
فضایی کالنشهری
امروزه اسهتراتژیههای نهولیبرالی در روان شهررها ریشهه دوانهده و قریه بههاتفهاق شهررها بها
سازوکارهای نظام سرمایهداری آمیخته شدهاند .این امر موج بازتولیهد فضهاهای شهرری شهده
است که بهصورت تنگاتن تحت تأثیر نیروهای سیاسی و اقتصادی بوده و محملی برای تسریل
روابط سرمایهداری هست .از طرفی برای اعمال موارد مذکور در فضای شرر نیاز به قدرت اسهت
که جریان تولید فضا را به نف سرمایه و سرمایهدار -و طبقهات مرفهه جامعهه -شهکل مهیدههد.
درواق  ،پدیده تولید فضا دارای دو وجه عمده است .نخست ارزش استفاده که عمدتاا در ارتبهاط
با تأمین نیازهای شرری است؛ دوم ارزش مبادله که ماهیهت سهودآوری و شهئیگهونگی فضها را
مورد هدف قرار میدهد و جز مفاهیم بنیادی سرمایهداری محسوم میشود؛ در نرایت چهالش
بین این دو ،منجر به تضادهایی میشود که تحت عنوان مبهارزه بهین اههداف فهردی و جمعهی،
نظیر رشد بیرویه فیزیکی شرر ،جهداییگزینهی فضهایی و سهکونت در حلبهی آبادهها گرفتهه تها
نابرابری و بیعدالتی در توزی خدمات و مناب شهرری متبلهور شهده اسهت .مهورد اخیهر (ارزش
مبادله) مشخصاا در ارتباط با مفاهیم سرمایهداری است کهه بههعنهوان یکهی از ایهدئولوییههای
اقتصادی ،در سالهای اخیر آثارش در توسعه شررها هویداست ) .(Lefèbvre, 1991: 261چنانچهه
تاریخ شررنشینی در غرم و ایران و سلطه نگرش نولیبرالیستی بیهانگر ایهن موضهو اسهت کهه
همواره نابرابری و فقر بهصورت شکاف بین فقیر و غنی وجود داشته و در جریهان تولیهد فضهای
شرری ،تبلور فیزیکی یافته است .از آنجاییکه توسعه شرری وابسته بهکهارگیری تولیهد اضهافی
است ،ارتباط تنگاتنگی بین توسعه سرمایهداری و توسعه شرری وجود دارد .سهازمان فضهایی در
شررها از منط درونی و هژمونی سرمایهداری تبعیت میکند و روابط اجتماعی سرمایهداری در
زندگی روزمره از طری الگوسازی فضایی خهود ،بازتولیهد مهیشهود؛ بنهابراین جامعهه وابسهته و
منفعل نسبت به سرمایه و دولت است .درواق  ،کارکرد دولتها بهوسیله ساخت اجتماعی و نظام
حکومتی تعیین میشود ،نه بهوسیله عده کمهی از افهراد بهه نهام دولهت (شهکویی)30 :1383 ،؛
همانطور که مارکس جامعه را بهعنوان ی آمیزش مادی مینگرد که برخی از روابط اجتمهاعی
برای زندگی مادی و تداوم آن ضرورت دارد .به عبارتی ،انسانها در تولید اجتماعی زنهدگیشهان
به ناگزیر درگیر روابط معینی میشوند که مستقل از ارادهشان اسهت ،بهه ایهن معنها کهه روابهط
مناس تولیدی با ویژگیهای هر مرحله از توسعه نیروهای مادی تولید تناس دارد .کلیت ایهن
روابط تولیدی ،ساختار اقتصادی جامعه و ی بنیاد واقعی را میسهازد کهه روسهاخت حقهوقی و
سیاسی بر آن بنا شده است .شیوه تولید زندگی مادی شرایط و فرایند زندگی اجتماعی ،سیاسی
و فکری را مشروط میکند (ییلنیتس .)27 -28 :1393 ،بهعالوه ،انوا مختلفی از کنشهها کهه
میتوانند رخ دهند ،د لت بر برخی گسترههای اشکال کنش اجتماعی دارد که فضا بدان اجهازه
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یا امکان وقو میدهد؛ بنابراین در دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا تأکید بر این است که چشمانهداز
و جرتگیری فضایی در ارتباط تنگاتن با شیوه تولید اقتصادی و بههتبه آن روابهط اجتمهاعی
قرار دارد (نقل مفروم از ییلنیتس28 :1393 ،؛ شکویی21 :1383 ،؛ ابا ری و قلیپور.)1391 ،
 .1-3خوانش اقتصاد سیاسی از ساختار فضایی شهر در کشورهای نفتی
از مفاهیم مطروحه میتوان چنین استنباط کرد که تولید فضا تحت تأثیر مؤلفهههای اقتصهادی،
اجتماعی ،محیطی و  ...است کهه بهه فراخهور شهرایط و در قاله ایهن شهرایط تغییهر وضهعیت
میدهند .بههتبه آن ،ویژگهی فضهای تولیدشهده در کشهورهایی بها اقتصهاد مبتنهی بهر نفهت و
بهبیاندیگر کشورهای رانتی با تولید فضا در کشورهای غیرنفتی متفاوت خواهد بود .بههگونههای
که در شررهای مربوط به کشورهای نفتی با توجه به شرایط کامالا متفاوت مؤلفههای اقتصهادی
و اجتماعی ،افزایش درآمد این کشورها در اثر کشف نفت ،بهویژه در دهههای میانی قرن بیسهتم
موج تمرکز سرمایه و رشهد روزافهزون شهررها و بههدنبهال آن افهزایش زیرسهاختهها ،رونه
ساختوسازها و شکلگیری قوانین مدون ،این شررها را وارد مرحله جدیدی مهیکنهد (Witlox
) .and Derudder, 2007: 36شررهای حوزه خلیجفارس بهعنوان نمونههایی محسوم میشوند کهه
طول سیر زمانی تحول فضای شرری در آنرها در مقایسهه بها غهرم تقلیهل پیهداکرده اسهت (در
حالی که دوره تحول متناظر در شررهای اروپایی از اواخر دوره وسهطی تها دوره مهدرن بههطهول
انجام رسیده است) ،یعنی تولید نفت و راهبردهای لیبرالی بهعنوان دو نیروی پیشران اساسی در
انتقال این شررها به فرایند شرری مدرن محسوم میشود ،چنانچه در کشور قطر نخستین موج
شررنشینی در نیمه دوم قرن بیستم مقهارن بها کشهف نفهت و انباشهت سهرمایهههای نفتهی در
شررهای آن -ازجمله دوحه -بوده است ( .)Wiedmann et al., 2012بهطهورکلی درآمهد نفتهی بهه
ساختوساز ،صنای وابسته ،شررگرایی و سهرمایهگهذاری در زیرسهاختهها رونه مهیبخشهد و
فعالیتهایی نظیر احتکار و سوداگری که مستقیم تحهت تهأثیر سیاسهتههای دولتهی هسهتند،
پررن تر میشوند (نقل مفروم از شکویی .)442 :1383 ،چنانکه در کشور ونهزوئال نیهز افهزایش
درآمدهای نفتی موج رشد سری شرری ،توسعه نهامتوازن ،نهابرابریههای شهدید اجتمهاعی و
شرایط زندگی سخت برای طبقه حاکم را بهوجود آورد (شکویی )1383 ،این مرم را میتهوان از
لحاظ تاریخی به کشور ایران نیز تعمیم داد که با کشهف نفهت در اواخهر دوره قاجهار ،نخسهتین
جرقههای مدرنیسم در قامت شررها قابلتشخیص است ،همچنین در دههه  70مهیالدی شهاهد
نقطه عطفی در شررنشینی ایران بودهایم که همزمهان بها افهزایش ناگرهانی قیمهت نفهت اسهت.
بنابراین در ی کشور با اقتصاد مبتنی بر نفت با توجه به شرایط موجود در وضهعیت اقتصهادی،
اجتماعی ،فرهنگی ویژگیهای عمده قابلتشخیص عبارتنهد از :کمبهود نیهروی تولیهدی؛ کسه
درآمدهای کالن نفتی؛ کاهش توانایی رقابت در بخهشههایی از قبیهل کشهاورزی و صهنعت کهه
موج سطز پایین اشتغال و متعاق افزایش فقر میشود؛ تمرکز درآمد در میان گروههایی کهه
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با دولت در ارتباطند و وجود فساد مالی با و میل به سهرمایهگهذاری در پهرویهههای کهالن (بها
امکان منفعت طلبی حتی اگر به ضرر عموم باشهد)؛ فقهدان سیسهتم مالیهاتی کارامهد و افهزایش
روحیه رانتخوارانه و سوداگرانه (.)Karl, 2004
نمودار  -3اصول کلی موجود در اقتصاد نفتی در ارتباط با فضای شهری

(نگارندگان)
همانطور که در قسمتهای قبل اشاره شد ،هر مکته و نحلهه فکهری متناسه بها اصهول
فکری خود و از طری عنصر قدرت (سیاسهت) شهیوه خاصهی از سهازمان فضهایی در شهررها را
متجلی میکند .حال آنچه در این بخش محل بحث است ،سازمان فضایی شررها در کشهورهای
نفتی هست؛ اینکه در کشورهای نفتی چه اصولی حاکم است و چه اصهول قدرتمندانههای بهرای
اعمال سازمان فضایی وجود دارد .در این راستا ،اصول کلی کهه بنها بهه مفهاهیم مطهرحشهده در
قسمت های قبلی در شررهای مربوط به کشورهای نفتی مطرح است و خود را در عرصه کالبدی
فضایی شررها نشان میدهد ،در نمودار  4مورد اشاره قرارگرفته است.
در ادامه برای بررسی این موضو بر روی نمونه موردی ،یعنی شرر تبریز تمرکز خواهد شد.
انتخام کالنشرر تبریز بهعنوان نمونهه مهوردی مطالعهه حاضهر از آنجرهت اسهت کهه معمهو ا
کالنشررها به علت رابطه و اتصال مستقیم به سازوکارهای اقتصادی ،سیاسی و  ...کالن کشهور،
جلوه بالفصل شرایط سیاسی و اقتصادی آن محسوم میشود ،لذا با توجهه بهه تأکیهد پهژوهش
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حاضر بر سیستم اقتصاد نفتی کشور بر ساختار فضایی شررها ،منطقیتر آن اسهت کهه نمونهه از
کالنشررها انتخام و مفاهیم بر روی این حوزه مورد آزمون و پایش قرار گیرد.
البته قابل کر است که در ساختار فیزیکی کالنشرر تبریز ،عوامل زیر دخیل بودهاند:
طرحهای خانهسازی و طرحهای آمادهسازی اراضی؛ به عبارتی توسعه فضایی -کالبدی شررها و
بهویژه تبریز تحت تأثیر بازار زمین و مسکن بوده است (هادیلی)160 :1388 ،؛
طرحهای توسعه شرری :درواق  ،طرحهای جام با پیشبینی رشد انتظارات رفاهی ،سرانه
کاربریهای زمین شرری را تا حد استانداردهای شرری مدرن و نسبتاا کامل با بردند و
درنتیجه برای تأمین آنرا ،گسترش بیش از رشد جمعیت را برای شررها پیشنراد دادند
(سازمان عمران و برسازی شرری)95 :1381 ،؛
توسعه و گسترش شبکههای ارتباطی :تمامی طرحهای مجموعهسازی و آمادهسازی تبریز
(بهصورت غربی -شرقی) در مجاورت شریانهای اصلی شرر شکلگرفته و توسعه یافتهاند؛
افزایش وابستگی به وسایل نقلیه در تبریز :این عامل یکی از مؤثرترین عوامل تشوی یا
تحدید توسعه فضایی شرر در جرات مختلف است؛
رویکردها و فعالیتهای کاس کارانه در بازار زمین و مسکن (پورمحمدی و جامکسری،
)1390؛
در این میان با توجه به تأکید پژوهش بر مؤلفههای اقتصادی و سیاسی ،تحو ت فضایی
شرر تبریز از دید اقتصاد سیاسی رانتی (اقتصاد نفتی) مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
 .2-3تبریز؛ کالنشهری با پایههای اقتصادی متأثر از رانت نفت
در این قسمت بهرای بررسی موارد ارائهشده در نمهودار  ،4موارد را در یل سه مفرهوم:
 .1ساختوساز و فعالیتهای عمرانی .2 ،تورم در بخش زمهین و مسهکن و ظرهور فعالیهتههای
سوداگرانه و  .3بروز شکاف طبقاتی و فضایی ،مورد مداقه و تحلیل قرارگرفته تها میهزان انطبهاق
این ادعاها با واقعیات سنجیده شود.
 .1-2-3ساختوساز و فعالیتهای عمرانی
الف) تعداد پروانههای ساختمانی در ارتباط با درآمدهای نفتی کشور

در این بخش برای بررسی ادعای تأثیر درآمدهای نفتی بهر میهزان سهاختوسهاز بهه بررسهی دو
متغیر درآمدهای نفتی کشور و پروانههای ساختمانی صادرشهده توسهط شهررداری تبریهز طهی
سالهای  1377-90پرداخته شده است .بدین منظور ،برای تعیین وجود رابطه این دو متغیهر از
تحلیل رگرسیونی برره گرفتهشده است و سپس به آزمون این رگرسهیون پرداختههشهده اسهت.
آزمون تعمیم رگرسیونی( )1نیز در نگاره  8آورده شده است .نتهایج حهاکی از آن اسهت کهه ایهن
رگرسیون و این رابطه با حوزه اطمینان  98درصد قابلیت تعمیم دارد .همچنهین بهرای بررسهی
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تغییرات همزمان دو متغیر از نمودار تغییرات همزمان (نمودار  )6استفادهشده است که این روند
تغییرات لگاریتمی بسیار نزدی آنرا نیز بیانکننده همبستگی مورد قبول این دو متغیر است.
نگاره شماره ( -)7درآمدهای نفتی و تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده
تعداد پروانههای
ساختمانی صادره (فقره)
2468
1890
2750
2890
2729
2820
3004
3665
3809
4010
4707
5111
2825
3596
4377

درآمد نفتی کشور (میلیارد
ریال)
36446.7
22530
44170.4
59448.5
71957.1
102626.4
128153.9
150413.3
186342.4
181881.2
173519.1
215650.3
157817.5
434485.5
568277.1

(آمارنامه  1391شررداری تبریز و سایت بان

مرکزی ایران)

نمودار  -5رابطه درآمدهای نفتی و تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در
کالنشهر تبریز
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نگاره شماره ( -)8آزمون تعمیم رگرسیونی برای رابطه درآمدهای نفتی و تعداد
پروانههای ساختمانی صادرشده در کالنشهر تبریز
حوزه معناداری
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(محاسبات نگارندگان)

نمودار  -۶تغییرات همزمان درآمدهای نفتی و تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده

پروانه های ساختمانی صادر شده
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(مستخرج از اطالعات نگاره شماره )7

همچنین نقشه  1حاکی از آن است که میهزان رشهد سهطوح شهرری کهالنشهرر تبریهز در
تناس با درآمد نفتی کشور است.
نقشه  -1مقایسه میزان رشد سطح شهر کالنشهر تبریز با میزان درآمد نفتی
(در نقشه  :A/Tسرعت رشد سطز شرری است که واحد آن نیز هکتار/سال است)

ایمانی و دیگران 1394 ،به نقل از  Google Mapبا ح

و اصالح نگارنده)
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نگاره شماره ( -)9درآمد نفتی و قیمت زمین

در این بخش نیز برای آزمون تعمیم رگرسیونی جدول  10آورده شده است .نتایج حهاکی از
آن است که این رگرسیون و این رابطهه بها حهوزه اطمینهان  99/9درصهد قابلیهت تعمهیم دارد.

همچنین برای بررسی تغییرات ههمزمهان دو متغیهر از نمهودار تغییهرات ههمزمهان (نمهودار )8
استفادهشده است که این روند تغییرات خطی بسیار نزدی آنرا نیز بیانکننده همبستگی مورد
قبول این دو متغیر است.

 308قدرت و بازتعریف نظریه برنامهریزی شرری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا)
نمودار  -7رابطه درآمد نفتی و قیمت زمین
رابطه درآمد نفتی و قیمت زمین
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درآمد نفتی و قیمت زمین

(مستخرج از نگاره شماره )9

نگاره شماره ( -)10آزمون تعمیم رگرسیونی برای رابطه درآمدهای نفتی و تعداد
پروانههای ساختمانی صادرشده در کالنشهر تبریز
حوزه معناداری
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(محاسبات نگارندگان)
نمودار  -8تغییرات همزمان درآمدهای نفتی و پروانههای ساختمانی صادرشده
تغییرات همزمان درآمد نفتی و قیمت زمین
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(مستخرج از اطالعات نگاره شماره )9

ب) تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در مناطق مختلف شهری
نتایج بیانگر آن است که با افزایش درآمدهای نفتی میزان تورم موجود در بازار زمهین و مسهکن
زمینه مساعدی برای فعالیتهای ساختوساز با اهداف سوداگرانه ایجاد میکند .نکته مرم بعدی
در این است که برای تحکیم استد ل وجود سوداگری در بهازار زمهین و مسهکن تحهت اقتصهاد
نفتی ،در این بخش تعداد پروانههای ساختمانی در قسمتهای شمال و جنهوم اقتصهادی شهرر
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تبریز ارائهشده است .با توجه به محوریت مؤلفه سود و ارزش افزوده ،عمهدتاا تجمه سهرمایه در
قال ساختوساز و اقدامات شرری در بخشهای با ارزش شهرری صهورت مهیگیهرد کهه سهود
با تری را در پی خواهد داشت .چنانچه در نگاره  11نیز مشاهده مهیشهود ،تعهداد پروانههههای
ساختمانی صادرشده در مناط حومهای شرر (شمال اقتصادی شرر) بهمرات بیشتر از منهاط
مرکزی شرر (جنوم اقتصادی شرر) است؛ بنابراین نقش سود و سوداگری در این فعالیهتههای
صورتگرفته در کالنشرر تبریز غیرقابل اغماض هست.
نگاره شماره ( -)11مقایسه تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در مناطق حومهای
و مرکزی کالنشهر تبریز
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(خیرالدین و دیگران)1392 ،

 .2-2-3بروز شکاف طبقاتی و فضایی
برای بررسی اختالف طبقهاتی سهاکنا ن یه

محهدوده ،قیمهت زمهین شهاخص مناسهبی اسهت؛

به طوریکه معمو ا قیمت زمین شاخصی اسهت کهه ویژگهیههای مختلهف یه محلهه از قبیهل
ارزشهای زیستی ،اقتصادی -اجتماعی در آن بهطور غیرمستقیم نمود مییابد .از ایهنرو ،قیمهت
مترمرب مستغالت زمین یا مسکن گویاترین و قابل دسهترس تهرین شهاخص تلفیقهی اسهت کهه
مختصات اقتصادی ،اجتماعی و کیفیت زیستی فضا را در ی ناحیه نشان میدههد (خیرالهدین،
 ،1389به نقل از .)Bourdin, 2008, 24 :بررسی قیمت زمین در دو محهدوده مرکهزی و حومههای
شرر تبریز طی سالههای  1365-90نشهانگر آن اسهت کهه افهزایش قیمهت زمهین در منهاط
حومه ای رشد با تری نسبت به مناط مرکزی داشته است و ایهن تفهاوت درنرایهت بههصهورت
شکاف قیمتی پدیدار شده است که حاکی از وجود ی شکاف فضایی بهین ایهن دو محهدوده از
فضاهای شرری تبریز بوده است.

 310قدرت و بازتعریف نظریه برنامهریزی شرری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا)
بنابراین بهعنوان جم بندی مطالعهات نمونهه مهوردی مهیتهوان چنهین بیهان کهرد کهه در
کالنشررهایی که وابسته به اقتصاد نفتی کشور هستند ،کشف نفهت نقطهه عطفهی در تحهو ت
شررسازی آنرا محسوم میشود که فرایند شررسازی آن را با سازوکارهای مکت سهرمایهداری
گره میزند .از سویی ،عالوهبر سازوکارهای سهرمایهداری شهرایط ویهژهای کهه ممکهن اسهت در
شررهای نفتهی وجهود داشهته باشهد آن اسهت کهه در اقتصهاد مبتنهی بهر رانهت نفتهی ،بخهش
قابل توجری از ثروت کشور از خایر نفتی است نه نیروی کار و این امر موج افهزایش فرهنه
رانتخواری و ظرور فعالیتهای سوداگرانه میشود .همچنین در این گونه کشورها ازجمله ایهران
که به دلیل بینیازی دولت از مالیات شرروندان ،فقدان سیستم مالیاتی مناس همچون مالیهات
بر ارزش افزوده کامالا محسوس است (نمودار  ،)9بستر نیز برای فعالیتههای سهوداگرانه فهراهم
است.
نمودار  - 9سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی از کل درآمدهای کشور
نسبت درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی
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درآمدهای مالیاتی کشور

درآمدهای نفتی کشور

(محاسبات نگارندگان بر اطالعات مستخرج از سایت بان

مرکزی)

بنابراین ،فعالیتهایی که رانت و حاشیه امنیت مناسبی برای سهرمایه فهراهم سهازد ،جها م
بخش قابل توجری از نقهدینگی حاصهل از درآمهدهای نفتهی موجهود در جامعهه اسهت .یکهی از
اصلیترین ایهن فعالیهتهها ،سهاختوسهاز و سهرمایهگهذاری در بخهش زمهین و مسهکن اسهت؛
بهطوریکه در کالنشررهای ایران طی دهههای اخیر با افزایش میزان درآمدهای نفتهی کشهور،
ساختوسازها نیز افزایش یافتهه اسهت (خیرالهدین و دیگهران .)1392 ،همچنهین بها توجهه بهه
محوریت مؤلفه سود و ارزش افزوده ،عمدتاا تجم سرمایه در قال ساختوساز و اقدامات شرری
در بخشهای با ارزش شرری صورت مهی گیهرد کهه سهود بها تری را در پهی خواههد داشهت و
زمینهساز افزایش ارزش و قیمت -که حاکی از کیفیت شرری است -روزافزون منهاط واقه در
شمال اقتصادی شررها میشود که درنرایت با گذشت زمان تفاوت ارزش مناط شمال و جنوم
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شرر بهصورت شکاف عمی فضایی ظرور پیدا میکند و بهنوعی حاکی از جداییگزینی طبقهاتی
است.
نمودار  -10تغییرات قیمت مسکن در بافت مرکزی و حومه کالنشهر تبریز
تغییرات قیمت مسکن در بافت مرکزی و حومه کالنشهر تبریز
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قیمت مسکن(هزار ریال)
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محدوده باارزش تر واقع در خارج محدوده مرکزی شهر
محدوده کم ارزش تر واقع در محدوده مرکزی شهر

(برداشت میدانی نگارندگان)

بحث و تحلیل
بروز شکاف بین نظریه و عمل در طی ی قرن اخیر سب شده است تا پیچیدگیههای موجهود
در عرصه برنامهریزی هرچه بیشتر عیان و ماهیت و هستی برنامهریزی مورد تردید قرار گیهرد و
لزوم توجه به مسائل محتوایی بیشازپیش احساس شهود؛ زیهرا در اسهاس نظریهه برنامههریهزی
شرری به حوزههای وسی تری مثل نقش دولت در تحو ت اجتماعی و فضهایی برمهیگهردد .در
این راستا ،برنامهریزی بیشتر ویژگی التقاطی به خود میگیرد و مرزههایش بها فلسهفه سیاسهی،
اقتصاد ،مدیریت ،جامعهشناسی و  ...پیوند خورده و با جذم مفهاهیم حهوزهههای دیگهر در بدنهه
خود به ترمیم نقیصههای خود دست میزند .لذا در دهههای میانی قرن بیستم مباحهث مربهوط
به مؤلفههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...بهمرور وارد بدنه برنامهریهزی مهیشهوند تها بهه
جایگاه برنامهریزی و ضرورت وجودی آن استحکام بخشهد .یکهی از اساسهیتهرین ایهن مفهاهیم
قدرت بوده است .با توجه به مسائل پیشگفته ،موضو فضا و برنامههریهزی بها مفهاهیم مختلهف
ازجمله سیاست و بهتب آن با قدرت عجین شده است .معمو ا قدرت در مراحل مختلف ازجمله
فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ،محصول فرایند تصمیمگیری ،ساختار و مؤلفهههای محهیط
مورد نظر تصمیمگیری اعمال میشود و هری از کنشگران جامعه به میزان قهدرتی کهه دارنهد
قادر به ایفای کنش هستند ،اما کنشگرانی که در طبقات با ی سلسلهمرات قدرت هسهتند بهه
احتمال فراوان مناف گروههای پاییندستی را تحت تأثیر قرار میدهند .لذا در تداوم ایهن توجهه
به موضو قدرت و سنت فکری نزدی برنامهریزی با سیاسهت (توسهط پهل دیویهدف ،ههاروی،
کاستلز و )...جان کاستلز نیز بر تقابل و برهمکنش«برنامهریزی» و «قهدرت» تأکیهد مهیورزد .او

 312قدرت و بازتعریف نظریه برنامهریزی شرری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا)
تحت تأثیر نظریه ارتباطی یورگن هابرماس به این نتیجه میرسد که برنامهریزی فعهالیتی اسهت
که مدام با روابط قدرت و نابرابری نظاممند ناشی از آن درگیر است .برنامهریزان مجبورند چرهره
به چرره قدرت آشکار و هویدا کار کنند؛ قدرتی که در پی مهدیریت (سهو مهدیریت) بهر دانهش،
عقیده ،اعتماد و عالی شرروندان است .پس عقالنیبودن برنامهریزان در گرو سیاسیبودن آنهان
است و هدف برنامهریزان ،قدرتمندکهردن کسهانی اسهت کهه بههصهورت نظهاممنهد و بهه دلیهل
نابرابریهای ساختار طبقاتی و نژادی و یا جنسی ناتوان ماندهاند .در این پارادایم رادیکال ،نقهش
برنامهریزی نه ی متخصص فنی و نه ی میانجی ،بلکه ی توانمندسهاز اجتمها محلهی خهود
تقویتکننده است ) .(Forster, 1982: 63-64در این راستا ،جریانههای فکهری و اجتمهاعی شهکل
میگیرند که با انتقاد از این شهرایط بهه رواج مفهاهیم «کیفیهت زنهدگی»« ،رفهاه اجتمهاعی» و
«عدالت اجتماعی» میپردازند .لذا در این مسیر رویکردهای مختلفی شکل میگیهرد کهه ههدف
آنرا هدایت نیروهای موجود در بستر قدرت در مسیر مناس و هدفمنهد بهرای تحصهیل برینهه
مناف عمومی در سطز فضاست؛ نظیر آنچه در نگاره شماره ( )12آمده است که ایهن رویکردهها
عنصر قدرت را بهعنوان ی مؤلفه ارزشی برای واق نگری وارد معادله برنامههریهزی کهردهانهد و
درواق همچون نظریههای بیرون برنامهریزی (نظریههای جانبی) که در برنامهریزی شهرری اثهر
گذاشته و موج ترمیم آن میشوند.
بهمنظور جم بندی مفاهیم پژوهش حاضر در قال مدل مفرومی مناسه  ،از آنجاکهه فضها
محصول نیروهای ایدئولویی  ،اقتصادی و سیاسی (قلمروی قدرت) اسهت ،اگهر کهل سیسهتم و
جریان فضای شرر و برنامهریزی در دو عرصهه بیرونهی و درونهی در نظهر گرفتهه شهود ،محهیط
بیرونی ،محیطی خواهد بود که جنس مؤلفههای این محیط برونهداد و بسهتری در اختیهار قهرار
میدهد که وضعیت تغییر و تحو ت و سازوکارها را در فضای شرری شکل میدهد .به عبهارتی،
اگر محیط بیرونی جریانات و تحو ت -شررها به سه حوزه اصلی سیاسی ،اجتماعی و اقتصهادی
تقسیم شود ،هری از این حوزهها به فراخور شرایط ویژهای کهه در نظهام مختلهف وجهود دارد،
محیط درونی -برنامهریزی و فضای شرر -بهنسبت این شرایط وضعیت منحصهربهفهرد فضهایی و
ساختاری به خود میگیرد .به عبارت دیگر ،ویژگیهای انتزاعهی نظهام فکهری در سهطز کهالن از
طری کانالهای واسط و واصل به سطز خرد منتقل میشهود و خهراشههای عینهی خهود را در
قال ساختار و کالبد شرر متبلور مینماید؛ بنابراین در شرح محیط بیرونی و متعاقباا در توصیف
سه مؤلفه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی تشکیل دهنده آن باید شرایط موجود در حوزه هری از
این مؤلفه ها و خروجیهای متناظرشان تبیین شود که به عنوان ملغمههای چنهدوجری ،بسهتر و
چتر تغییرات در سطز درونی را مدیریت میکنند .محیط درونی برنامهریزی نیز به گونهای است
که در محیط تنیدهشده با مناسبات سرمایهداری ،قدرت متمرکز در شکلهای مختلف -ازجملهه
دولت -تحت تأثیر مؤلفههای سرمایهداری-انباشت ،گردش سرمایه و سود -فرایند برنامهریزی را
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تحت تأثیر قرار میدهد و از آن طری  ،محهیط شهرر تسهریلگر روابهط سهرمایهداری شهده و در
راستای اهداف سرمایه شکل گرفته و بدین ترتی ساختار فضا نامتعادل متولد میشود .با ظرهور
رویکردهای انتقادی ،رویکرد توزیعی به قدرت شدت گرفته و بهازتعریف نظریهه برنامههریهزی در
راستای ایجاد نظریههایی که قدرت را در کنشگران مختلف جامعه توزی میکند ،اتفاق میافتد؛
همچون نظریههای مشارکت ،مساواتخواه و  ...که بهتب آن سهاختار فضهایی متعهادلتهری نیهز
بهوجود خواهد آمد (نمودار .)11
نمودار  -11مدل مفهومی :تحلیل قدرت در بازتعریف نظریه برنامهریزی شهری

(نگارندگان)

فرجام
بهمجرد تجلی شکاف بین عمل و نظریه برنامهریزی شرری ،این حوزه از علم ،اصول مختلفهی از
انوا رشتهها گرفته و کانون تجم نظامهای فکری مختلف میشود و بهعبارتی اعتبهار وجهودی
نظریه برنامهریزی در هاله رشتههای مکمل است .لذا بدیری اسهت توجهه صهرف بهه رویههههای
عرصه برنامهریزی و چشمپوشی از مباحث محتوایی از علل اصلی بهروز شهکاف بههوجهود آمهده
است .حال بهمنظور حفظ ضرورت وجودی برنامهریزی شرری ،نیاز به ارتقای توانایی تبیینگری
آن متجلی و در این راستا توجه به عوامل انسانی و اجتمهاعی پررنه تهر مهیشهوند و بها ظرهور
رویکردهایی در حوزه اجتما  ،سیاست ،فرهنه و  ...قهدمی در ایهن راسهتا برداشهته مهیشهود،
بهمرور بهمنظور غنابخشی ،در قال ضمایمی بر تنه برنامهریزی رسوخ کرده و تثبیت مهیشهود.
بهبیاندیگر این الحاقیات بهعنوان وجوه مضاعف ،برنامهریزی را در مواجره با مسهائل ،توانمنهد و
بارورتر میکند و بهعنوان عدسیهایی توانبخش در تناس با زمینه بهکار گرفتهشده اسهت کهه
درنرایت دید و آگاهی مناس در اختیار میگذارد .لذا در تبیین واقعی تحو ت فضاهای شهرری

 314قدرت و بازتعریف نظریه برنامهریزی شرری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا)
و جدا ازآنچه در ظاهر رخ میدهد ،با مطرحشهدن رویکردههای انتقهادی ،توجهه بهه مؤلفههههای
سیاسی و تأثیر گروه ههای ینفه بها سهطوح مختلفهی از قهدرت نفهو در رویهههها و مناسهبات
سازماندهی فضاهای شرری الزام پیدا میکند که سعی در تفسیر عمل فعا نهه قهدرت در پهس
برنامهریزی داشتهاند .رویکردهای مختلفی همچون اقتصاد سیاسی ،بها اسهتناد بهر اصهول خهود
دست به این تفسیر میزنند ،یعنی ساختار فضای شرری را تسهریلکننهده روابهط سهرمایهداری
میدانند که با اتکا بر نقش دولت بهعنوان نماینده سرمایه این جریان اتفهاق مهیافتهد ،بهه ایهن
طری عنصر قدرت را در عرصه برنامهریزی جایگاهمند میسازند و نظریه برنامهریزی شهرری در
چرخه دگرگونی خود بازتعریف میشود و رن قدرت به خود میگیرد .در فرایند این بهازتعریف،
نظریههایی همچون برنامهریزی حمایتی ،برنامهریهزی ارتبهاطی ،شهرر عهدالتمحهور و  ...شهکل
میگیرند که به انحای مختلف سعی در تبیین نقش قهدرت در برنامههریهزی شهرری و توزیه و
تعدیل آثار نامناس آن به ضرر گروههای کمتر قدرتمندی که مناف آنرا از فرایند برنامههریهزی
بیشتر کنار گذاشته شده است ،دارند.
در این چارچوم با مطالعه بهر روی شهررهای کشهورهای نفتهی و بررسهی نقهش قهدرت در
سازمانیابی فضایی آنرا ،تجربیات نظری و عملی نشان از آن دارد که فرایند تولید فضا بها توجهه
به ویژگیهای مختلف کشورهای نفتی متفاوت از سایر کشورها اتفاق میافتد ،لذا الگوی فضهایی
کالنشررها در اقتصاد نفتی تحت نیروهها و گهروهههای مختلهف سیاسهی (قهدرت) و اقتصهادی
موجود ،الگوی فضایی را متبلور میکنند که تسریلکننده جریان گردش سرمایه و سهود اضهافی
به نف طبقات سرمایهدار باشد که تبعات مختلف عهدم تعهادل در توسهعه و قهدرتمحهوربهودن
تحو ت سازمان فضایی این کالنشررهاست .لذا چالش پیشرو ،پیچیدگی فضایی کهالنشهررها
در بستر مؤلفههای اقتصادی و سیاسی کشورهای نفتی اسهت؛ بنهابراین تمرکهز امهور و بههویهژه
برنامهریزی موج نادیدهانگاشتن قدرتهای غیرمتشکل در برابر قدرتهای متشکل خواهد شد
و بنا بر مدلی که ارائه شد سرانجام به عدم تعادل فضایی شررها دامن خواهد زد .میتوان چنین
قلمداد کرد که در دستگاههای اقتصادی و سیاسی کشورهای نفتی با توجه به عدم توزی قدرت
میان کنشگران مختلف جامعه ،شکاف میان طبقات اجتماعی -کهه دارای نمهود فضهایی اسهت-
نمایان خواهد شد و درواق با درنظرگرفتن متغیر قدرت در برنامهریزی شهرر ،وجهود مناقشهات
بین نظریه و عمل برنامهریزی قابل توجیه بوده و لزوم توجه به برنامهریزی از منظر توزیه گرانهه
قدرت ضرورت خواهد یافت .بازتام آن گرایش و رویکردهای برنامهریزی خواهد بود کهه سهطوح
پایین قدرت را در حوزه دید برنامهریزی قرار میدهد.
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نگاره شماره ( -)12تبلور نقش قدرت در ظهور و بازتعریف نظریههای برنامهریزی
نظریه

نظریهپرداز

مفاهیم کلیدی در نظریه

حق به
شهر

لوفور
/دیوید
هاروی

دسترسی به امکانات شرری .ح برخورداری از دموکراسی و مشارکت بهرای
تصمیمگیریها .توجه ح شررنشینی مانند حه مالکیهت ،حه ر ی ،حه
آزادی ،ح کار .بررهگیری از هنر و کنش خالقانه فردی و جمعی .دسهتیابی
به مدیریت فضا بهوسیله مردم .مقابله با روند فزاینده تخری خالقیت.

شهر
جهانی

ساسکیا
ساسن

شهر
عدالت
محور

فاینشتاین

برنامهریزی
ارتباطی

هابرماس
/فورستر
/هیلی

حکمروایی
شهری

لین/
م
اشترن

برنامهریزی
حمایتی

دیویدف

تردیدات و تغییرات در اشکال تثبیتشهده قهدرت دولهت؛ کهاهش قهدرت و
اختیارات دولتهای ملی .افهزایش دموکراسهی و تغییهر شهیوه اداره شهررها.
اهمیت و قدرت عوامهل محلهی در تصهمیمگیهریهها و سیاسهتگهذاریهها،
تمرکززدایی از قدرت؛ تصمیمگیری و سیاستگهذاری بهرای اداره شهررها بها
مشارکت همه مناب قهدرت شهرری شهامل کنشهگران بخهشههای دولتهی،
خصوصی و مدنی.
بر مفروم عدالت در برنامهریزی (محصول و فراینهد) ،توزیه و مسهاوات،
خلهه فضههای عمههومی ،مؤلفههههههای اجتمههاعی ،مشههارکت جامعههه ،عههدم
جداییگزینی تأکید دارد .به طور مشخص به پیچیدگی ینفعان و ینفهو ان
می پردازد؛ اینکه چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی منتف میشود .شرر
عدالت مبنا فرایند مشهارکت را در فراینهد تصهمیمسهازی ،بههویهژه از سهوی
گروههای کمقدرت مرم میداند به گونهای که صورتبنهدی شهرری کهه بهر
مبنای عدالت باشد ،دموکراسی نه بهعنوان ی رویهه هنجهاری بلکهه بیشهتر
محتوایی تلقی میشود).(Fainstein, 2005
لزوم تعردی اخالقی به عدالت اجتماعی ،بهویژه در تجربههههای زنهدگی
روزمره در متن ارزش های متنو فرهنگهی در زمینهه محهیطههای محلهی و
شیوههای زندگی .چالش مناسهبات موجهود قهدرت از طریه نقهد و افشهای
نیروهای سرکوبگر و مسلط .لزوم مراقبت از برنامهریز تا مناف قویتر امکهان
از بین بردن و مخدوشکردن ارتباطات را نداشته باشند .همه بایهد از قهدرت
و موقعیت یکسان بهرای ارائهه نظهرات خهود برخهوردار باشهند .از نحلههههای
مختلفی که از این نو برنامهریزی نشئتگرفتهاند میتهوان بهه برنامههریهزی
گفتمهانی (جههدلی) ) ،(Fischer & Forester, 1993برنامهههریههزی همکارانههه
( )Healey, 1997برنامهریزی مشورتی ( )Forester, 1999اشاره کرد.
توجه به روابط جامعهه مهدنی بها دولهت ،پاسهخگویی و محاسهبهگهری،
شفافیت ،وجود ساختار قهانونی بهرای پشهتیبانی و محافظهت شهرروندان در
مقابل اقدامات استبدادی .مفرهومی بهرای تجزیههوتحلیهل اقهدامات دولهت و
ظرفیتهای اجتماعی (چانهزنی ،مذاکره -توانمندسازی و )...
در برخورد با پیچیهدگی در ارزشهها و اههداف برآمهده از سیاسهتمهداران و
اجتماعات محلی و به عبارتی عدم قطعیت در فرایند برنامههریهزی ،دیویهدف
) (1965گونهای از برنامهریزی را معرفی میکنهد کهه در آن توجهه بهه افهراد
کمدرآمد و محالت در اقلیت از طری قدرتبخشی به برنامهریهزان بههعنهوان
وکال و حامیان مردم معطهوف مهیشهود .عمومهاا جامعهه ههدف ،گهروهههای
کمدرآمد و کمتر قدرت یافته و محروم است.

پینوشت:
( )1در این آزمون دو فرض در نظر گرفته میشود -1:فرض  H0که دو متغیر مستقل از یکدیگرنهد -2 ،فهرض H1
که دو متغیر وابستهاند .اگر  RCمحاسبهشده عضو مجموعهه  RRباشهد H0 ،رد مهیشهود؛ یعنهی دو متغیهر
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وابستهاند ،در غیر این صورت دو متغیر مستقل هستند .مجموعه  RRبر اساس حوزه اطمینان و درجهه آزادی
از نگاره  tاستیودنت استخراج میشود.
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معماری و شهرسازی ایران ،ترران :انجمن علمی معماری و شررسازی ایران ،دوره اول ،شماره .6
دودین  ،کیت ( ،)1380قدرت ،ترجمه عباس مخبر ،ترران :آشیان.
ییلنیتس ،آندری ( ،)1393فضا و نظریه اجتماعی ،ترجمه محمود شورچه ،ترران :مدیران امروز.
سازمان عمران و برسازی شرری (« ،)1381بررسی تطبیقی توسعه پنج کالنشرر ایهران :واقعیهتهها و
تصورات» ،فصلنامه مدیریت شهری ،سال سوم ،شماره .10
شکویی ،حسهین ( ،)1383دیدگاههای نو در جغرافیای شلهری (جللد اول) ،چها هفهتم ،ترهران:
سازمان مطالعه و تدوین کت علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
کاظمیان ،غالمرضا ( ،)1383تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قلدرت شلهری بلا سلازمانیلابی
فضایی ،رساله دکتری جغرافیا و برنامهریزی شرری ،ترران :دانشگاه تربیت مدرس ،دانشهکده علهوم
انسانی.
کمپل ،اسکات و سوزان فاینشتاین ( ،)1388نظریه برنامهریزی شهری ،ترجمه عهارف اقهوامی مقهدم،
ترران :آ رخش.
عبدیدانشپور ،زهره ( ،)1387درآمدی بر نظریههای برنامهریزی با تأکید ویژهبلر برناملهریلزی
شهری ،ترران :انتشارات دانشگاه شرید برشتی.
محملیابیانه ،حمیدرضا (« ،)1390مقایسه تطبیقی مکات مطالعات مورفولویی شرری بهمنظور تکمیل
آن بر اساس دستگاه تحلیلی مکت اقتصاد سیاسی فضا» ،آرمانشهر ،ترران :سال چرهارم ،شهماره
 ،7پاییز و زمستان .159-171 :1390
نو ری ،حسینعلی ( ،)1384نظریه انتقادی مکت فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی ،ترران:
آگه.
هادیلی ،برمن و جمال مررزاد (« ،)1388نقش زمین و مسکن در توسعه فضایی-کالبدی شهرر تبریهز»،
فصلنامه فضای جغرافیایی ،سال نرم ،شماره  ،26دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر.
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