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 جستارگشایی
موضهو    ترین اساسی توان میو تحول و تطور آن در زمان و مکان را  یابی سازمانفضا و چگونگی 

؛ ریزی شرری و طراحی شهرری عنهوان کهرد    مکات  علوم جغرافیا، برنامهو کانون تمام مباحث و 

امکانهات و   بها انسهانی، مراکهز فعالیهت در سهطز سهرزمین       ههای  سهکونتگاه سهاماندهی  بنابراین 

را مهد  اای کار نیل به جامعه منظور بهمعین و تنظیم روابط تعاملی بین این عناصر  های محدودیت

و  پهردازی  نظریهیندهای تعاملی ااما فر ،ریزی فضایی دانست داعیه و آرمان قدیمی برنامهتوان  می

متجلهی و چهالش بهین     ،این آرمان های پیچیدگیدر قرن اخیر سب  شده است تا  اندوزی تجربه

را هرچه بیشتر عیان سازد که بسترساز تحول در مفهاهیم شهده و لهزوم     ریزی برنامهعلم و عمل 

 شده استو... آشکار  احتمال بهانتقال از کالبد به روان، شکل به محتوا، قطعیت حرکت در جرت 

هها و   بها جهذم مفهاهیم نظهام     ریزی برنامه دیگر عبارت به (.2-4 :1383)نقل مفروم از کاظمیان، 

ریهزی شهرری بهوده کهه      هایی از برنامه های دیگر در بدنه خود، سعی در ابقا و ترمیم بخش رشته

 یموضوعی مهبرم و فهرار   ،ریزی نظریه برنامه توان چنین اظرار داشت که اند. لذا می د بودهامناکار

کمپهل و  نقهل مفرهوم از   ) ای عهام اسهت   ده و فاقد قاعدهکربرداری  ها برره از انوا  رشته که است

 ههای  جریهان  و هها  ریشه از را خود بخش مشروعیت ایه همچنین نظریه .(13 :1388فاینشتاین، 

 اکولهویی،  اقتصاد، سیاسی، علوم روانشناسی، ،شناسی انسان شناسی، جامعه انندمفکری مختلف، 

 تجهارم  و 1ای حرفه های نظریه ازو  هنر و شرری جغرافیای کالبدی، مطالعات برداشت، مطالعات

زاییهده   ریهزی  برنامه آنجاکه ازو  گیرد می مدیریت مرندسی، حقوق، ریزی، برنامه منظر، معماری،

قهدرت،  ) یاجتمهاع منهاب    هایی که تسلط بیشهتری بهر   گروه بنابراین ،ناب  استقانون کمیابی م

 -ری به مناب  کمیام دارند و بدیری است ساختار فضهایی تدارند، دسترسی بیش ثروت و منزلت(

طریه    از چراکهه ساختار قدرت ارزشهمند خواههد بهود،     برای  ینفعان و ها مکانعملکردی این 

در سهایه،   ههای  گهروه ن ناف  خود را تضمین کنند و تحهت عنهوا  تسلط بر آن خواهند توانست م

 معمهو ا قهرار دهنهد.    یرتحت تهأث ریزی فضاهای شرری و ساختار فضایی شررها را  جریان برنامه

ینهد  اگیهری، محصهول فر   سهازی و تصهمیم   ینهد تصهمیم  افر ازجملهه های مختلهف   قدرت از کانال

. با توجه به این  شود اعمال می گیری تصمیم نظر موردمحیط  های مؤلفهساختار و  ،گیری تصمیم

یند نیز در اریزی قرار دارد که حاصل این فر مسئله که این سه حوزه، در ارتباط مستقیم با برنامه

 کهامالا ریزی با نظهام قهدرت بهر فضهاهای شهرری       شود، لزوم توجه به برنامه قال  فضا متبلور می

 تهوان  نمیها را  واقعیتگیرد که ا عان دارند  ل میهایی شک دیدگاه ،در همین راستامشرود است. 

 کهه  هسهت های موجهود در ایهن زمینهه      انتقادی از دیدگاه های هها دانست؛ نظری جدای از ارزش

 دادن نشان دنبال بهانتقادی  نظریه ،عبارتی به .است جامعه ماهیت تر دقی  افشاى آن نرایى هدف

                                                                                                                                                       
1. Professional Theories 
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بهدون  و  (124 :1384)نقل مفروم از نهو ری،   تمختلف اس های پدیده چارچوم در قدرت روابط

سهازی و توزیه  آن نهاممکن     نظام قدرت، استخراج شیوه متعادل های مؤلفهتوجه و درک عمی  

نماید. لذا با شناخت و تحلیل الگوهای موجود در روابهط بهین قهدرت و سهازمان سیاسهی در       می

در  ریزی فضایی مریا کهرد.  رایی برنامهزمینه را برای کا توان میشرری،  ریزی برنامهشرر و فضا و 

داری در روح و روان شهررها   های نولیبرالی و سرمایه استراتژی به نفو  توان میتأیید این موضو  

تنگاتنه  تحهت نیروههای سیاسهی و      صورت بهکه موج  شده است فضاهای شرری  اشاره کرد

اساسهی   پرسش ری شکل بگیرد.دا اقتصادی بازتولید شوند تا محملی برای تسریل روابط سرمایه

 تبه   بهو  ریزی برنامه)قدرت( چگونه در عرصه بازتعریف  سیاسی های مؤلفهپژوهش این است که 

قدرت در  مؤلفهشدن  مند که جایگاه آن استفرض شود؟  آن در بازتولید فضای شرری متبلور می

گهری   افهزایش تبیهین   ظورمن بهریزی شرری  عاملی در بازتعریف برنامه ،ریزی عرصه شرر و برنامه

 ریزی شرری بوده است. نظریه برنامه

          ریزی شهری                    قدرت، فضا و برنامهمبانی نظری: . 1
 ریزی نظری برنامه حوزهتالطم و چالش در  1-1

ارائه تعهاریف گونهاگون    وجود با که یطور به، امری است سرل و ممتن ، ریزی تعریف نظریه برنامه

مصهادره  »دی را نیز از ما پنران کند و صرفاا عباراتی حاوی یه   همواره امکان دارد اطالعات زیا

 ،ریهزی  تعریف خود برنامهه ریزی خود تابعی از  زیرا تعریف نظریه برنامه؛  باشد «منطقی به مطلوم

. حال اگر وارد ایهن مباحهث   است اش با جامعه و دولت و بسیاری از عوامل دیگر انوا  آن و رابطه

)اجاللهی و   خهواهیم شهد   رو روبهه ت گزینیم با تعریفهی متفهاو   برمیدیدگاهی که  حس شویم، بر

ریهزی را چنهین تعریهف     نظریهه برنامهه   کمپهل و فاینشهتاین  که  ای گونه به ؛(43: 1393 دیگران،

های گوناگون دانش بشری و بدون  ، متکی بر رشتهابرام پرریزی موضوعی  ظریه برنامهن»کنند:  می

 ،در ایهن راسهتا   (.1: 1996)کمپل و فاینشهتاین،   «است اقهیچ محور یا کانون مشخص مورد وف

ریزی وجهود   برنامه و دشواری تعریفآرای مختلفی از اندیشمندان این حوزه در بام علل تشتت 

 دارد.

 ریزی نظریه برنامه در تعیین حوزهعلل تشتت  -(1نگاره شماره )

 نظرات متفکر
از و طبیعتاا مورد اختالف است؛ وجود نوعی تصور ریزی هنوز ب موضو  برنامه (1998و  1978فریدمن )

های  ها و نظام ریزی در همه فرهن  بودن نظریه برنامه افالطونی مبنی بر صادق

های متفاوت از نقش نظریه از قبیل نقش هنجاری،  سیاسی؛ وجود برداشت

ریزی در  تبیینی یا اقتصاد سیاسی وجود خودستیزی و ابرام در نظریه برنامه

 رت.مورد قد

علوم مختلفی از  یها ریزی با حوزه مرتبط با نظریه برنامه های پرسشارتباط  کمپل و فاینشتاین

مندان کامالا مشخص نیست؛  ریزان و سایر حرفه ...؛ مرز میان برنامه و یاجتماع
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را با توجه به موضو  و  ریزی ریزی به دو دسته که ی  گروه برنامه تقسیم برنامه

های متنو  برگرفته  کنند؛ وجود روش به روش آن تعریف می گروه دیگر با توجه

 ریزی و عدم تشخص آن. های مختلف در عرصه برنامه از رشته

اند و به علت قدرتشان بدون نیاز به نظریه دست  ریزی بوده ها حامی برنامه دولت آلمندینگر

 ریه.ریزان به جزئیات فنی تا خود نظ زدند؛ توجه بیشتر برنامه به اقدام می

 (45 -49: 1393)اجاللی و دیگران، 

ریزی دچار تشهتت و   این د یل نظریه برنامه بر اساسچنین عنوان کرد که  توان می ینابنابر

حل مقبهول   برای کاهش این مشکالت عمده راه .خود بوده استناکامی در تعیین حوزه مشخص 

ی با بستگی فکری خهود بهه ههر    گرچه هر متفکرااست؛  2بندی گونه ریزی، متفکرین حوزه برنامه

ریهزی توسهط    در برنامه یشناس گونهسن  بنای  .دهد بندی مختص خود را ارائه می گونه ،مکت 

 3نظریه جهوهری  کند؛ تقسیم می را به دو دسته ریزی برنامهحوزه  وی .است شده گذاشته فالودی

4ینهدی او فرشهود   ریهزی مهی   که به تبیین آنچه درباره آن برنامه (ریزی )نظریه در برنامه
)نظریهه   

بندی دیگهری   نیز به گونه آلمندینگر .پردازد کردن می ریزی که به خود شیوه برنامه 5ریزی( برنامه

دانهد و از   امعقول مهی را نها  ارزشاز بندی فالودی، جداکردن واقعیات  زند و با نقد گونه دست می

-67 :1393اجاللهی و دیگهران،   ) کند که جنبه ارزشی بیشتری داشهته باشهد   ای دفا  می نظریه

ریهزی بهرای فعهالیتی اسهت کهه در مقابهل        انهداز برنامهه   چشهم » عتقد است کهه م دیویدف. (59

کهه  است  امرکه پذیرش این موضو  به معنی رد این  «ست...های سیاسی و اجتماعی باز ا ارزش

 منظهور  بهاح  حرفه ی  ص عنوان بهریز  برنامه ...آورد ریز را فقط ی  تکنسین به شمار می برنامه

 عمیقهاا  باید ،شود ، یعنی توصیه راهکارهایی که به شرایط مطلوم آینده ختم میاش وظیفه  انجام

: 1965، دیویهدف ) گیهری سیاسهی شهود    آشکارا درگیر مباحثات و مجاد ت مربوط به تصمیم و

نظام  بخشی از عنوان بهی شرر تحلیل مارکسیستکه در راستای همین مطل  است  .(331-322

، معنها و اهمیهت   پهذیری  امکهان  کهه  هنگامیو به نظر این گروه فقط  داری رواج پیدا کرد سرمایه

ههای   تهوانیم نظریهه   داری مورد ارزیابی قهرار دههیم، مهی    ریزی شرری را در جامعه سرمایه برنامه

 صهرفاا ی ریهزی را امهر   ینهد برنامهه  اتهوان فر  نمی ،عبارتی به، ریزی بسازیم معناداری در بام برنامه

اجتمهاعی کهه درون آن عمهل     -بهدون اینکهه از نظهام اقتصهادی     ،انتزاعی و عقلی در نظر گرفت

ریهزی   نظریهه برنامهه   بهه فریدمن نیهز   .(68-69: 1393)اجاللی و دیگران،  بپذیرد تأثیر ،کند می

ههای دیگهر حیهات اجتمهاعی      اعتقاد ندارد و آن را متهأثر از فرهنه ، سیاسهت و جنبهه    واحدی 

چنین عنوان کهرد کهه طهی قهرن      توان می درنرایت (.1998)فریدمن،  داند ی مختلف میها ملت

                                                                                                                                                       
2. Typology  

3. Substantive 

4. Procedural 

5. Thoery of Planning 
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ریزی بیشتر عیان شده است تها   ی برنامهنظر حوزههای موجود در  چالش ها و پیچیدگی ،گذشته

. لهذا  ه اسهت پهیش رفته   ریهزی  برنامهه حتی تا نفهی ضهرورت عملکهردی     ها چالشاین  جایی که

 از م خود دارد، به عبارتیهای دیگر در بدنه خود سعی در ترمی حوزهبا جذم مفاهیم  ریزی برنامه

 ،زا نهدارد  های علوم اجتماعی یا طبیعی، مهاهیتی درون  نظریهریزی مانند  برنامه نظریه که آنجایی

 و تقویهت  گیهرد تها گهامی در    کهار مهی   بهه های علوم مختلهف را   نظریهطیف وسیعی از تجارم و 

 دارد.همچنین تطبی  با واقعیات بر

 فضا های مؤلفهتحول مفهومی . 1-2

یابی و تحول تطور آن در زمان و مکهان را، موضهو  اختصاصهی و کهانون      فضا و چگونگی سازمان

تنظهیم   ،عبهارتی  به توجه علوم جغرافیایی و مکات  مختلف فکری آن از دیرباز تاکنون تلقی کرد.

 منظهور  بهه نسانی در سطز ی  سرزمین های ا و فعالیتهای انسانی  نظام و روابط میان سکونتگاه

ههای آن   ریهزی و تمهام شهاخه    داعیه و آرمان قهدیمی برنامهه   توان میمد را اای کار نیل به جامعه

سهیر تطهور   بررسهی   منظهور  به، با این زمینه فکری .(3: 1383)نقل مفروم از کاظمیان،  دانست

ضهروری اسهت آثهار و مسهیر      ،ریهزی  برنامهه در ههای بیرونهی    نظریهه  تجلیریزی و  نظریه برنامه

سه دیدگاه عمهده کهه در میهان آرا     .(38: 1376، )افروغ متناظرشان در بستر فضایی پایش شود

از: موض  مطل   عبارتنددهند  های مفرومی را ارائه می فلسفی اهمیت بیشتری دارند و چارچوم

 8.شناختی یا نسبی و موض  معرفت 7موض  ربطی 6،یا جوهری

 دیدگاه و آرای فلسفی در قبال فضا -(2نگاره شماره )

 دیدگاه موضع فضایی
موض  مطل  یا جوهری 

 )وجود بالذات(

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

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

)وجود  موض  نسبی از فضا

 بالعرض(

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

 (19: 1376مثابه رابطه بین اشیا وجود داشته باشد )افروغ،  تواند به فیزیکی. فضا تنرا می

شناختی از  موض  معرفت

 فضا

 ,Urry)سهازد   پهذیر مهی   ای  هنی است که شناخت را امکهان  مقوله و فضا معرفتی پیشینی

که محسوسات در ترکی   هستند  . زمان و فضا اشکال  هنی ادراک مستقیم(21-22 :1987

سازند و مقو ت علیت، ضرورت و... اشکال  هنی تفکرند کهه مهدرکات    با آنرا مدرکات را می

 (.14: 1366، اسفنددهند ) در ترکی  با آنرا مفاهیم و قضایا را شکل می

 
  

                                                                                                                                                       
6. Substantive 

7. Relational 

8. Epistemological 
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 های اخیر سیر تطور مفهوم فضا طی دهه -1 نمودار

 

 

 

 )نگارندگان(

دهه  گرایی فضامدی اهای فضایی بدین ترتی  بوده است که ناکار تطور مفروم فضا در دیدگاه

دادنهد کهه    ها تشکیل می این واکنش را مارکسیستهایی برانگیخت. ی  طرف طیف  ، واکنش60

 درواقه  ینهدهای فضهایی   ا، تمام روابهط و فر رااین مزع بهمطل  و کامل فضا را نفی کردند.  طور به

آن بهر   تأکیهد کهه در ایهن دوره    ای گونه به ؛اند پیداکردهند که شکل فضایی هست روابط اجتماعی

(. طرف دیگر این طیف، متفکرانهی  Massey, 1987: 11) «فضا ی  سازه اجتماعی است»که  است

ن نفی موض  جوهری فضها، موضه  ربطهی یها     اند و ضم بودند که این گرایش افراطی را نپذیرفته

. فضها یه    «اجتما  نیز ی  سهازه فضهایی اسهت   »بر این بود که  تأکیدشانو  کردهنسبی اتخا  

 برآینهد  (.29: 1376)افروغ،  شود اما روابط اجتماعی نیز روی فضا بنا می ،ساخت اجتماعی است

ی  در که هر است یکردهاییروگیری  شکل سرمنشأ ،اندیشی موجود از مفروم فضا چنین فلسفی

اندیشهمندان   ،بهه تعبیهر دیگهر    .قابل شناسایی است آن نحله فکریبا اندیشمندان خاص  ارتباط

و ...  گرایی عملی، مارکسیستی، گرای اثباتفکری خود اعم از و فلسفه اجتماعی بسته به پشتوانه 

تند که این رویکردها با هسو فضایی منحصر به فلسفه مربوطه  های اجتماعی موجد آثار و د لت

 آمده است. (3) نگاره شمارههای کلی در   ویژگی
ریهزی و فضها مسهتلزم    برنامهه  ازجملهه های مفرومی در مفاهیم مختلهف  تمامی این چرخش

یکهی از   یابنهد. ظرور رویکردهایی است که در راستای روشنگری و نیل بهه واقعیهات ظرهور مهی    

رویکردهای  ،کرده ایجادبرای چنین چرخش مفرومی ن رویکردها که بستر مناس  تری مستحکم

اندیشمندان این حوزه به ساختارهای پنران قدرت پی بهرده و   ،هفتاددر اوایل دهه انتقادی بود. 

دانست. لذا روشنفکران بایهد نسهبت بهه     ها ارزشجدای از  توان نمیها را  که واقعیت دارند تأکید

سهاختن   اشند، موضعی که ههدف اساسهی آن آگهاه   موضعی انتقادی داشته ب بررسی موردجامعه 

این  .(Horkheimer, 1982: 244 ; Brenner, 2009نقل مفروم از ) باشد افراد و ایجاد تحول اجتماعی

تحلیهل  »ههای مختلهف کهه خهود را همچهون       در جریهان  هها  دولهت مبتنی بر ارزش و نقش امر 

ریزی سروکار دارد و و سیاسی برنامهیعنی تحلیلی که با ماهیت اجتماعی  ؛نمایاند می «هنجارین

 :1387، پهور  دانش)عبدی  کند گرا پرهیز می موض  اثبات «رها از ارزش» عینی و های برداشتاز 

 (3نگهاره شهماره   ) ههایی نظیهر اقتصهاد سیاسهی     دیهدگاه  گیهری  منجر به شکل . این موضو (70
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 عنهوان  بهه ، نیز اد سیاسی فضاهای مکت  اقتص مفاهیم و دیدگاه ،شود که با گذر از صافی فضا می

چهارچوم   ( کهه 1386مینه  و دیگهران،    ابراهیمی؛ 1390)ابیانه،  گیرد شکل میمکتبی انتقادی 

 . تحلیلی پژوهش حاضر است

 در تبیین فضا های مختلف دیدگاه -(3نگاره شماره )
 نظرات محوری دیدگاه

 شده اشغالندگی اجتماعی با فضا و مکان شناختی در شرر و پیوند ز بسط مفاهیم زیست دیدگاه اکولوییستی
دیدگاه 

 ها و رفتارهای خاص ها، گرایش وجود آورنده ارزش شرر و ساخت شرری را علت به گرایی فرهن 

دیدگاه روابط قدرت 
 های شرری متأثر از فرایندهای دیوانسا ری و بازار مطالعه الگوهای توزیعی نابرابری مداری و مدیریت

 کننده نیست شرر ی  هستی مستقل و ی  عمل راییگ دیدگاه پدیده

دیدگاه اقتصاد 
 سیاسی فضا

کردند  سعی می مسی دورینو  دیوید هارویجغرافیای مارکسیستی توسط افرادی چون 
داری معلوم  یند انباشت و گردش و بازسازی سرمایهاجایگاه نظری نقش فضا را در فر

 کنند.

نظری نحوه ارتباط مقو ت فضایی با فرایندهای  پرسشنابینی به ارائه رویکردی بی های تلفیقی دیدگاه
 اجتماعی

 (109-183 :1376)نقل مفروم از افروغ، 

 شهری ریزی برنامه جریان در قدرت تجلی. 1-3

ههای محتهوایی نظیهر     بحث شدن مطرحساز  که اشاره شد ظرور رویکرد انتقادی زمینه طور همان

قدرت  توان می ،درواق ریزی شرری شد.  جمله در برنامه آن قدرت در عرصه مسائل اجتماعی و از

از نرادهای متشکل جامعه در نظر گرفت که خود را در قال  ساختار قهدرت و   نراد ی  مثابه بهرا 

چهرا، کهی و   »ها  علت این امر دانست که افراد و گروه توان میقدرت را  سازد. سیاست متجلی می

 و ظرفیهت عمهل اسهت    تهوان عبهارتی مبهین    و به ورندآ می تدس به« چیزی را ،(کجا در) چگونه

 .(31-32: 1383کاظمیان، )

 قدرت موجود از مفهوم ریفاتع -(۴نگاره شماره )

ت
در
ق

 

شود که قدرت ی  مفروم انتزاعی اسهت   گفته می تأکید بهتوانایی نیل به اهداف مشخص است.  ،قدرت
 کهاربرده  بهه هها و دولهت    گهروه  ،تاا در روابط افراداست که عمد« نفو »عنوان مترادف مفروم  که اغل  به

 .(Johnston, 2000: 629)شود  می
توانایی واداشتن افراد بهه کارههایی اسهت کهه آنرها در صهورت کنتهرل بهر منهاب  آن را انجهام            ،قدرت
شهود. آنرها کهه قهدرت      های مختلف از فرد تا اقتصهاد جرهانی اعمهال مهی     دادند. قدرت در مقیاس نمی

 :Pacione, 2001)دارند از کنترل بیشتری بر سازمان جامعه و تخصیص مناب  برخوردارنهد  بیشتری 

640). 

 )نگارندگان(

 -3 قهدرت مشهرو ،   -2 دانهش یها اطالعهات،    -1 شود:مورد خالصه می پنجمناب  قدرت در 

یها   تطمیه  مشهروط )  ههای  انگیهزه  -4دیگهران،   مناف  بر تأثیرگذارینامشروط برای  های انگیزه

هها  پس برترین نقطه بررسی قدرت گهروه  .شررت -5 دیگران، مناف  بر تأثیرگذاریردید( برای ت

 محصهول  یکسره فضا ،درواق  (.87-90: 1380،)دودین  در جامعه بررسی مناب  قدرت آنراست
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 تمایزات و تناقضات است. پس طبقات کشمکش و مبارزه محصول بلکه ،نیست طبقه ی  تمایل

 اسههت جامعههه در موجههود مختلههف کنشههگران منههاف  ایزاتهتمهه و ضههاتتناق لهحاصهه اییهفضهه
(Dunleavy, 1980).  نامتوازنی مناب   طور بهبا توجه به تعدد نیروهای موجود، هری  از این نیروها

شود و طبقات پهایین   بیشتر نیروهای متشکل می تأثیرگذاریکه موج   اختیاردارنددر  زا قدرت

 رانی قدرتاند.  بیشتری بر امور جامعه داشته تأثیرقرار داده و  مرات  قدرت را تحت سلطه سلسله

ینهد  اگیهری، محصهول فر   سهازی و تصهمیم   ینهد تصهمیم  افر ازجملهه ههای مختلهف    نیز از کانهال 

. با توجه به ایهن  شود اعمال می گیری تصمیم موردنظرمحیط  های مؤلفهگیری، ساختار و  تصمیم

یند نیز در اریزی قرار دارد که حاصل این فر یم با برنامهمسئله که این سه حوزه، در ارتباط مستق

 کهامالا ریزی با نظهام قهدرت بهر فضهاهای شهرری       شود، لزوم توجه به برنامه قال  فضا متبلور می

سهازی و  نظام قدرت، استخراج شیوه متعهادل  های مؤلفهمشرود است. بدون توجه و درک عمی  

 اغله  کهه   یابهد  ریز به سهطز یه  پیشهگو تنهزل مهی      نماید و نقش برنامه توزی  آن ناممکن می

بهر اسهاس نگهرش     عمهدتاا بینهی  دلیل که ایهن پهیش   ه اینگیرد، بناصحیز صورت می صورت به

 بیستم قرن اواسط از شرریریزیگیرد. این مفاهیم در عرصه فضا و برنامهصورت می سا رانه فن

 پیهدا  ایویهژه  جایگهاه  محتهوایی  اهیممف به دهد و توجهمی رخ مفاهیم در که عمیقی تحو ت با

شهود.  مفاهیمی نظیهر تعامهل و ارتبهاط جامعهه و فضها مطهرح مهی         یل و شودکند، وارد میمی

 آورده شده است.  5نگاره شماره مندان حوزه قدرت در شرر در ترین اندیش از مرم تعدادی

 ریزیآرای اندیشمندان حوزه قدرت در زمینه فضا و برنامه -(5نگاره شماره )
 دیدگاه اندیشمندان

 دیویدفپل 
از نظهر وی منهاف  عمهومی از موضهوعات سیاسهت       .کند ریزی تأکید می بر رابطه سیاست و برنامه

 ست.ا

 هاروی
ههای   ریزی انتقاد و بهر وابسهتگی بهین فهرم     قدرت در برنامه نسبت بهتوجری  بی؛ 70از اوایل دهه 

انهدازهای کالبهدی، مرفولهویی،     نگی خله  چشهم  فضایی و فرایندهای اجتماعی تأکید دارد. چگهو 
 کند. عنوان بخشی از فرایند تولید فضا را تشریز می ها به ها، فروشگاه خانه

 کند. ریزی انتقاد می قدرت در برنامه هتوجری ب بی از کاستلز

 فوکو
هها   قدرت لزوماا چیزی منفی نیست، بلکه حقیقت همان قدرت است که برای تثبیت مناف ، ارزش

کنهد و از طریه     ... قابل درک است و قدرت به تولید مشغول است، قهدرت واقعیهت تولیهد مهی     و
 شود. سازوکارهایی نظیر انضباط برای انقیاد، استفاده و تغییر و اصالح اعمال می

 لوفور
 اعتقاد دارد تولید فضا، سیاسی است و تنرا عینیتی علمی نیست و به عبهارتی تولیهدی اجتمهاعی   

 .است

 سترفور
های دخیهل   خواهد پیوندی بین بینش سیاسی و کنش عملی برقرار کند که مؤید وجود قدرت می

 شود. گیری رابطه سیاسی نیز بازتولید می یعنی در هر تصمیم؛ ریزی است در عمل برنامه

 (نگارندگان)

 به مفهوم فضااقتصاد سیاسی  ویکردر .1-۴

مفرهوم اقتصهاد    ،عبهارتی  بهه  د سیاسهی اسهت.  تعمیم نقد مهارکس از اقتصها   ،اقتصاد سیاسی فضا

اقتصاد سیاسی فضها بها   و  منشع  از رویکرد اقتصاد سیاسی است قویااآن  مایه بنسیاسی فضا و 
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: 1376 )افهروغ،  ددهه  های اقتصاد سیاسی، آن را در قال  فضا نیز تعمیم مهی  حفظ اصول تحلیل

شناسهی شهرری    ی شهرری، جامعهه  اقتصاد سیاسه  عناوین مختلفی از قبیل بایکرد این رو. (155

ههای   بهرخالف دیهدگاه  اسهت.   شهده  یمعرفشناسی شرری انتقادی  سیاسی، ساختارگرایی، جامعه

 ،شکل گرفته و قوام یافته بود، دیدگاه اقتصاد سیاسهی فضها   مسئله شرر  حولقبلی که کمابیش 

مبهاحثی کهه    ؛دههد  را در دستور کار خود قرار مهی  تر گستردههای فضایی مباحث  د لت درواق 

 اقتصهاد  ریشه در مارکسیسم داشت. دیدگاه بوده ومعطوف به بعد اقتصادی و روابط ناشی از آن 

 درگیهر  لهئمس یشهر با کوشدمی و پردازدمی مختلف هایپیدایش سکونتگاه علل به فضا سیاسی

ه بهر ایهن اسهت که     تأکیهد . در دیدگاه اقتصهاد سیاسهی فضها    (1370)نقل مفروم از پیران،  شود

آن روابهط   تبه   بهه فضایی در ارتباط تنگاتن  با شیوه تولید اقتصادی و  گیری جرتانداز و  چشم

اقتصهاد   درواق  (.21 :1383و شکویی،  28 :1393)نقل مفروم از ییلنیتس،  اجتماعی قرار دارد

نقش خود را بر پیکر  هستند که شرری انطراح مثابه به...  سیاسی، ایدئولویی، فرهن ، بینش و

سیاسهی   ،تحو ت فضای شرری پیش از آنکه امری طبیعی باشهد  ،عبارتی بهو  کند میشرر وارد 

 ایپدیده را فضا دیدگاه، این (.Castell, 1977و  1386، نژاد )نقل مفروم از حاتمی یدآبه شمار می

 د. درکنه  کشف را فضا تولید بر حاکم سازوکارهای تا کوشد یم سپس ،شود یم تولید که داند یم

 انعکهاس  غیرمسهتقیم،  چهه  و مسهتقیم  چه فضا، تولید که است آن  نتیجه یننخست ،رهگذر این

 ایهن  در .(312: 1382یزدی و سناجردی،  )پاپلی است کشیبرره تر یکل به بیان یا طبقاتی روابط

 کنتهرل  اعمال به و کرده یانداز دست جامعه کل به مصنو  طری  محیط از طبقه حاکم ،دیدگاه

 تولیهد،  ینهد افر فضهایی  الگوههای  کشهف  ،سیاسی فضا اقتصاد هدف ،اساس این بر. ندز می دست

 ایهن الگوهاسهت   بهه  بخشهی  شهکل  در اجتمهاعی  طبقات و هاگروه دولت، نقش و مصرف و توزی 

 روایهت  داسهتان  تمام گیری، تصمیم فرایند تحلیل با که است مدعی(. همچنین 1370)پیران، 

 انهدکی  عمهل  استقالل از داری سرمایه اقتصاد ماهیت دلیل به شرری های دولت زیرا ؛شود نمی

 مرکهز  مثابهه  به را شرر شرری، سیاسی اقتصاد حوزه اقتصاددانان .برخوردارند گیری تصمیم برای

 ههایی گروه میان مبارزه مرکز همچنین کار( و محیط )در کارگران و کار صاحبان طبقاتی مبارزه

 کهه  کسهانی ،یگرد سهوی  از و سهو  یه   از ندهسهت شهرری  ای ینهه زم از سهودآوری  دنبهال  بهه  که

 تاریخی توسعه ،دیدگاه این در. کشندمی تصویر به کنند، زندگی هازمین این روی بر خواهند می

 بازتولیهد  و تولیهد  بهرای   زم شهرایط  و زمینهه  ایجاد به نیاز و مناقشات این ناشی از شرریفرم 

 در را شهرری  ههای سیاسهت  کهه  اسهت  نیازهها  این به پاسخ برای  زم شرایط. است داری سرمایه

 ههای اخهدر عهین وجهود شه    (.Caves, 2005: 354) دهد یم شکل دارسرمایه طبقه مناف  راستای

 ههای تحلیهل  ،دیهدگاه  ایهن  کالسهی   ههای  نظریهه  از ایعمهده  ، بخهش ایهن دیهدگاه   در متعدد

وم کلهی مارکسیسهم و   پذیرش چهارچ  اوجودبهای درون این رویکرد، نحله. است تیسنومارکسی

ایهن   یریکهارگ  بهدیالکتیکی در مورد تفسیر و  یشناس روشبرخی از اصول ماتریالیسم تاریخی و 
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چرار به  عمدتاا های اقتصاد سیاسی فضا چارچوم و اصول، اختالفاتی نیز با یکدیگر دارند. گرایش

 و وابسهتگی گرا، نظریهه پراکسهیس شهرری، نظریهه      ؛ نظریه شرری ساختشود می دسته تقسیم

کهل اقتصهاد سیاسهی فضها را رویکهرد سهاختارگرایی       . برخهی  نظام جرانی و شررنشهینی  نظریه

از  .دههد قهرار مهی   ییگرا فرهن و آن را در مقابل رویکرد سنتی مطالعات شرری یعنی  دننام می

شهدن غهرم    یندهای شرر و شهرری اهای مکت  اقتصاد سیاسی فضا که به فر کل گرایش ،طرفی

: 1376افهروغ،   و 1370 )نقل مفروم از پیران، شودد را تحت نظریه انتقادی معرفی میانپرداخته

تر های شرری، بخشی از ی  جامعه وسی در کل در مکت  ساختارگرایی، شررها و پدیده (.130

شرری باید کل جامعهه کهه شهرر     مسائلتر  تر و منطقی شود و برای شناخت عمی محسوم می

در ایهن پهژوهش عمهده     (.124: 1383)شهکویی،  بررسهی قهرار گیهرد    مهورد  ،آن اسهت از  یجزئ

پردازان آن محسوم  ترین نظریه گرا است که هاروی از اصلی ها بر پایه اصول نظریه ساخت تحلیل

 شود. می

 های موجود در رویکرد اقتصاد سیاسی فضا گرایش -(۶نگاره شماره )
 اصول و تفکرات گرایش

نظریه شهری 
 گرا ساخت

کوشند تها عالئه  طبقهه     های خود می مشی های غربی با خط ظریه معتقدند که دولتهر دو ن
داری که به وحدت طبقهه کهارگر و    های نابودکننده سرمایه کردن گرایش خنثی راهبوریوا را از 

نظریه پراکسهیس شهرری چنهین     لبتها .حفظ کنند ،شود دار منجر می سرمایه یدگیپاش ازهم
ههای دولهت    مشی داند که در مقابل خط بی طبقات فرودست میفرایندی را مسب  عمل انقال

 شوند. دار بسیج می سرمایه

نظریه 
پراکسیس 
 شهری
نظریه 
 وابستگی

کننده سلطه غرم بر ملل محروم  که ابزار توجیه نوسازیهای موسوم به  ناخرسندی از دیدگاه
 شوند. عبارتی موج  سلطه مرکز بر پیرامون می است و به

ام نظریه نظ
جهانی و 
 شهرنشینی

ایجهاد نظهام    ،ها بر جران استعمارزاده حکمروایی متروپل ،تنیده مستعمراتی ایجاد نظام درهم
تأخیر در فرایند توسعه شررهای جران سوم و ایجاد نظام دوگانه اقتصهادی،   ،اقتصادی نابرابر

 اجتماعی و فضایی.

 (1370)نقل مفروم از پیران، 

 از اقتصاد سیاسی فضا گرایی خوانش ساخت .1-۴-1

به اعتقاد . شودپی گرفته می دیوید هارویبا محوریت نظریات گرایی  اصول ساخت ،در این بخش

فراینهدهای اجتمهاعی    ،نیستند که درون آن جانی یبمحیط و اشیای   مثابه بهوی، اشکال فضایی 

کهه   گونهه  انهمه ند، هسهت   خهود سرشهار از فراینهدهای اجتمهاعی     ،رخ بدهند، بلکه این اشهکال 

، اسهت  گرایهی  اثباتشناسی  هاروی که متأثر از روش اند. فرایندهای اجتماعی به ی  معنا فضایی

 و انباشت در فضا، نقش که دهد توضیز ای گونه به را فضا تولید که دارد را ای نظریه ایجاد دغدغه

 نظریهه،  ایهن  طبه  . شهود  شهناخته  رسهمیت  به کار، نیروی بازتولید همچنین و سرمایه گردش

 را فضهایی  خهاص  های فرم و پیوندد می وقو  به جغرافیایی و تاریخی ای زمینه در سرمایه انباشت

 .(Harvey, 1973:14) آورد می وجود به
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در هاروی سهعی دارد نهوعی اقتصهاد سیاسهی فضها      . داری و سرمایه ییگرا یشهر. 1-۴-1-1

، توزیه  فضهاها و   یابی مکانل تولید، حاوی بینشی برای تحلی که را تبیین کند داری سرمایهنظام 

 :Harvey, 1978) شهدن( اسهت   )شهرری  از سازمان و اداره فضها  چرایی تسلط فرم خاص دنبال به

و گردش  ، انباشتداری را وابسته به تراکم همانند مارکس و لوفور، هاروی نیز سرمایه .(101-102

...  و محصهو ت انهوا   افهراد،  ، در قاله   اربازو  انبار در و محصو ت اشیا نبوهی از؛ اداند مازاد می

شرر همچنین محصهول   .(Lefebvre, 2003:116) انباشته شده است که شرر را متبلور کرده است

کنهد.   تعیهین مهی   رایند انباشت و گهردش ارزش مهازاد   ادر فر شدن شرری نقش نظمی است که

محصهول   ،اسهت  گرفتهه  شهکل داری  نظهام سهرمایه   در که و الگوی فضایی  (شرر)محیط مصنو  

 ,Elden نقهل مفرهوم از  ) اسهت داری برای انباشت و رویارویی آن با نیهروی کهار    نیازهای سرمایه

2004: 212 Jauhiainen, 2006; Kristović, 2012; Harvey, 2012: 5;). نشان که بود بر آن نیز لوفور 

 .اسهت  داری سرمایه بقای سازوکار ترین اصلی سیاسی وامری  -زمان با پیوند در -فضا تولید دهد

در جامعهه   بازتولیهد اجتمهاعی   و انباشت سرمایه خاص، برآیند زمانی های یژگیوبا  فضایی تولید

داری بهرای بقهای    سهرمایه  ،به عبهارتی  .شرر محل تجم  ارزش افزوده است ،هاروی ازنظر .است

ههای   توسهعه و د کنه  آن را طله  مهی   گرایی شرریزند که جریان  خود به تولید اضافی دست می

 ,Harvey, 1989;) Harvey, 2012; (Elden دارند کارانه کاس جنس سوداگری و  دارانه اغل  سرمایه

(2004: 212 (Kristović, 2012;. 

اشهاره کهرد    ،داری طی کرده است سرمایه که فراوانی فرازوفرودهایبه  توان میدر این راستا 

از سهقوط در امهان    یهی گرا یشهرر  نقش اسطهو به 1997-2001 های های سال بحران وجود باکه 

وسهاز   که بازار معامالت مسکن بخش زیادی از سرمایه را از طری  سهاخت  ای گونه بهمانده است؛ 

اجازه دهید خیلی » (.Harvey, 2008) دکراقتصاد جرانی را تثبیت  ،جذم و توسعه شرری آمریکا

کننهد و بها    قدار مشخصی پول شهرو  مهی  کند. آنرا روز را با مداری چه میسرمایهراحت بگوییم 

سهود(. روز بعهد مجبورنهد تصهمیم      عنهوان  بهه ) رسانندمقداری بیشتر از مقدار اولیه به پایان می

انجهام دهنهد کهه دچهار یه  چرخهه فاوسهتی         کهاری  چهه از دیروز  جامانده بهبگیرند که با سود 

 «... لهذت  منظور بهجایی دورتر در  آنرابرای پول بیشتر یا مصرف اضافی  گذاری سرمایهشوند:  می

(Harvey, 2012: 5.) 

فرم خهاص فضهایی و    ،از نظر هاروی. داری سرمایهدر نظام فضایی شهر  ساختار. 1-۴-1-2

 ؛داری استسرمایهآرایش فضایی شرر، پایه درک سازمان و ساختار روابط ضروری جامعه مدرن 

ز این طری  تولید اضافی خود را بهه مصهرف   داری وابسته به شررگرایی است تا ابنابراین سرمایه

ههای کهاربری   گرایی، سرمایه و سیاستشرری های مؤلفهلذا  .(15-61 :1391 کالنتری،) برساند

وضعیتی اسهت کهه بهرای     ،وص از آنهخص هزمین و استفاده بو  هستند یدهتن درهمزمین شرری 

 ههواسطه  بهه  داریایههسرمه  سهت ا معتقهد  ارویههه  .(Jauhiainen, 2006)  زم است داری ایههسرم
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 و مبادلهه  گهردش،  فیزیکهی  زیربنهای  که کند می تولید فضایی و فیزیکی انداز چشم شدن، شرری

جهذم   داری، سهرمایه یند انقش فضا در فر شدن با پررن  .(Hossainul Haque, 2012) است مصرف

ویرانگهری   عنهوان   یهل  -اسهت  ههای مجهدد   بازسهازی و یورش به فضهاها  مستلزم  مازاد سرمایه

که با خروج طبقه پایین از این مناط  و اعمال اقدامات نوسازانه، محهل جدیهد اسهکان     -خالقانه

ل  و سه  جاگری جابهروند دهد و رخ می «سل  مالکیت و انباشت»و پدیده  شودداران میسرمایه

 دار ایهاز اقشار فقیر به برانه نوسازی و تصهرف آن توسهط افهراد سهرم     باارزشهای مالکیت زمین

 شهود  حه  مهی   9دارههای دروازه محلهه ر نیهز همچهون   هاین امر در کالبهد شره  و  افتداق میهاتف

(Harvey, 2008)بازتولیهد روابهط اجتمهاعی از     ینهد اسرمایه ی  کا  نیست، سهرمایه فر بنابراین  ؛

تخریه  خهالق   این فرایند از طریه    حامی نظام سرمایه است.روابطی که ، طری  تولید کا ست
اسهتفاده   آفریند، از ظرفیت کار و میل بشهری سهو    های جدید می کند، نیازها و خواسته شد میر

که پویایی سهازمان   شوند میوض   ای گونه بهیند اکند. قوانین این فر کند، فضاها را متحول می می

 .(Harvey, 1990: 343) وقفه جامعه را تضمین نماید و بی فضایی و تحول دائمی

داری عالوه بر تولید فضا، لوازم سلطه بهر  سرمایه .زمین دادوستدبر فضا و  تسلط. 1-۴-1-3

لهذا ارزش   گونهه از آن اسهت.   سلطه بر فضا مستلزم داشتن انگاشتی کا ، کندآن را نیز طل  می

تقسیم فضا از طری  اقتصاد فضا فضا تبدیل شده است و در ادامه  گیری اندازهر تنرا معیابه پولی 

و زمهان   های مادی فضا و تجربه ها فرمکه معانی،  هر آنچهبنابراین ؛ زند را دامن می تمایز طبقاتی

برای اداره وضعیت اجتمهاعی، سیاسهی و اقتصهادی و عملکهرد جامعهه       ،کند را تعریف می و پول

از  تفکیه   قابهل تولید فضا مفرومی سیاسی و اقتصهادی اسهت و    درنتیجهکند.  اعمال قدرت می

هژمهونی اقتصهادی و سیاسهی میهزان توانهایی       .(Hossainul Haque, 2012) تروابط اجتماعی نیس

معانی پهول، زمهان و فضها بهرای بقهای       رو این از ،های فردی است تجربههای مادی  کنترل زمینه

های زمانی و فضایی که برای دستیابی، تثبیت و بسط  قدرت اهمیت دارد و در این راستا گفتمان

یند شرری که سرمایه مسهب   اآیند و ابزاری برای تحلیل در فر می وجود کند، بهقدرت کم  می

لذا عناصر مسلط که حسه  منبعهی خهاص، حهائز قهدرت هسهتند در       . آورد فراهم می ،آن است

داری کهه  کنند و آن را در راستای منهاف  سهرمایه   فضایی نقش ایفا می دهی سازماندهی و  شکل

ههای مارکسیسهتی و اقتصهاد     نظریهه  دهنهد.  مهی  شهکل  ،داری باشهد  کننده روابط سرمایه تسریل

 ،درواقه  دانهد.  داری مهالی و صهنعتی مهی   استقرارگاه سهرمایه  مثابه بهسیاسی، قدرت در شرر را 

و بهه   داریقدرت در جوام  در جرت مناف  سهرمایه  سلطه و ها یکی از ارکان اصلی اعمال دولت

ایفهای نقهش    واسهطه  بهحیط مصنو  دادن به م دولت در شکل و است نمایندگی از طرف سرمایه

 Harvey, 1978: 14-17 &Castellنقهل مفرهوم از   ) شهود  میتلقی  فعال تخصیص فضا، نماد قدرت

، منشع  از ایهدئولویی حهاکم   ریزی که بنابراین با توجه به ماهیت سیاسی فعالیت برنامه؛ (1977
                                                                                                                                                       
9. Gated Communities 
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 (درصد از سطوح ساخته شده)سطوح صنعتی

جغرافیهایی   انهداز  چشهم لذا ، هستند ها گروهیا  ها سازمانزیر فشار  ریزی برنامه ریزان هنگام برنامه

 ،نمونهه  عنهوان  به .است نمادی از ایدئولویی و فلسفه سیاسی حاکم ،آید می وجود به درنرایتکه 

ههای سوسهیال قهرار     که تحت حاکمیهت دولهت   شوروی ساب  ازجملهدر کشورهای بلوک شرق 

از الگوی فکهری ایهن نظهام     متأثریابد که  افزایش می گرفتن از مرکز شرر فاصله باتراکم  ،داشتند

های مسکونی اجتماعی برای کارگران را نیز در محورهای  بوده است که سطوح صنعتی و مجتم 

ههای متعله  بهه بهازار      رعکس در شررهای تحت حاکمیت دولتب .اند هکردجانمایی بیرونی شرر 

حومهه بها    ه و گسهترش در شهد  تأکیهد بر بازارهای داخل بافت شهرر   نمونه پاریس عنوان بهآزاد 

. (Alonso, 1964; Muth, 1985 Mills, 1970)نقل مفروم از  (2)نمودار  محدودیت مواجه بوده است

ههای   آن برنامهه  تب  بهبا توجه به اصول فکری و  -در کشورهای با اقتصاد سوسیالیستیهمچنین 

ههای صهنعتی    توسهط فعالیهت   شهده  اشهغال سهطز   ،در ی  محدوده مشخصی از شرر -اقتصادی

 (3نمهودار  ) کننهد  ههای بهزرز زنهدگی مهی     ها و مجموعه ست و همچنین مردم در ساختمانبا 

(Bertaud, 2004) ریزی شرری اسهت،   برنامهیند ایده فرییابی پیکره شرر که خود زا شکلبنابراین ؛

. ههر نظهام فکهری و    قهرار دارد های حکهومتی   های ملرم از خطوط فکری نظام تحت تأثیر آرمان

ش یفکهر  و باورههای  هها  ارزش بها دههد کهه    مهی  ریزی شرری را به سمتی سهوق  برنامه ،حکومتی

 (.1391)ایمانی و صارمی،  همخوانی داشته باشد

مقایسه تراکم جمعیتی در شهرهای پاریس و مسکو مربوط به سیستم بازار  -1 نمودار
 آزاد و سوسیالیستی

 

 

 

 
 
 
 

( 

 
(Bertaud, 2004) 
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 بازار آزاد و سوسیالیستی نظام بهنسبت سطوح صنعتی در شهرهای مربوط  -2 ارمودن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bertaud, 2004) 

 پژوهش شناسی روش. 2

 اههداف،  زمینهه،  ایهن  در مذکور مباحث مجموعه و پژوهش موضوعی حیطه و ماهیت به توجه با

 رویکهرد  تهر  افهزون  ههای  توانمندی و ها ویژگی و سو ی  زا تحلیل یندافر و  هاچارچوم ها،ویژگی

 بنهابراین ؛ بود خواهد ترکیبی رویکرد پژوهش این در استفاده مورد روش دیگر، سوی از ترکیبی

در بخهش نظهری    ترتیه  بهدین  . تحلیلی اسهتفاده شهود   -تا از روش توصیفی شد خواهد تالش

ریهزی   برنامه به تبیین نظریهای روش کتابخانهو با استناد بر  پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی

ریزی  شود و سپس جایگاه قدرت و خوانش اقتصاد سیاسی از قدرت در برنامهشرری پرداخته می

 عنهوان  بهریزی شرری شده نظریه برنامه الگوی بازتعریف درنرایت ؛قرارگرفته بررسی موردشرری 

طالعه موردی از طری  مطالعات کمهی  شود. سپس در بخش م خروجی مفرومی پژوهش ارائه می

در  -تبریهز  شهرر  کهالن ساختار فضایی های همبستگی و تحلیل روند  تحلیل ،اسنادی مطالعه باو 

ینهد  ا)سیاسهت( در فر  قهدرت  مؤلفهه مطالعهه شهده و نقهش     -قال  مدل مفرومی بخش نظهری 

مشخص خواههد   -ریزی عنوان خروجی برنامه به -بر ساختار فضاییداری کشورهای نفتی  سرمایه

 مسهتقیم  صهورت  بهه اینکهه  بهر   عالوه های مورد نیاز داده ،با توجه به ویژگی و هدف پژوهش .شد

مربوط به ساختار فضایی به مناب   های مؤلفه زمینه در،  شده است گردآوری (اول دستهای  )داده

بهر ایهن،    وهههای ثانویهه(. عهال    )داده مراجعه شهده اسهت   یربط های  ها و ارگان اطالعاتی سازمان

 مهورد گرفته در زمینه برخی مناب  اطالعاتی مرتبط با حوزه مورد پژوهش نیز  های صورت تحلیل

 گرفته است.قرار  مطالعه
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 تحلوتت  از سیاسلی  اقتصلاد  تحلیلل جستجوی مفاهیم در مصادیق: . 3
 شهری نکال فضایی

شهررها بها    اتفهاق  بهه ههای نهولیبرالی در روان شهررها ریشهه دوانهده و قریه         امروزه اسهتراتژی 

شهده  این امر موج  بازتولیهد فضهاهای شهرری     .اند شده  آمیختهداری  نظام سرمایه یسازوکارها

محملی برای تسریل  بوده و نیروهای سیاسی و اقتصادی یرتحت تأثتنگاتن   صورت بهاست که 

رت اسهت  از طرفی برای اعمال موارد مذکور در فضای شرر نیاز به قد .هستداری  روابط سرمایه

دههد.   شهکل مهی   -و طبقهات مرفهه جامعهه    -دار سرمایهکه جریان تولید فضا را به نف  سرمایه و 

که عمدتاا در ارتبهاط   استفاده نخست ارزش تولید فضا دارای دو وجه عمده است. پدیده ،درواق 

فضها را   گیگهون  ئیشه که ماهیهت سهودآوری و    مبادله ارزش با تأمین نیازهای شرری است؛ دوم

چهالش   در نرایتشود؛  داری محسوم می مفاهیم بنیادی سرمایه  دهد و جز د هدف قرار میمور

، اههداف فهردی و جمعهی    شود که تحت عنوان مبهارزه بهین   دو، منجر به تضادهایی می بین این

 تها  گرفتهه  آبادهها  حلبهی  در سهکونت  و فضهایی  گزینهی  جهدایی  شرر، رویه فیزیکی رشد بینظیر 

)ارزش  . مهورد اخیهر  اسهت  متبلهور شهده   شهرری  مناب  و خدمات توزی  در عدالتی بی و نابرابری

 ههای  ایهدئولویی  از یکهی  عنهوان  بهه  داری است کهه  مبادله( مشخصاا در ارتباط با مفاهیم سرمایه

چنانچهه  . (Lefèbvre, 1991: 261) هویداست شررها توسعه در های اخیر آثارش اقتصادی، در سال

بیهانگر ایهن موضهو  اسهت کهه       و سلطه نگرش نولیبرالیستی انتاریخ شررنشینی در غرم و ایر

شکاف بین فقیر و غنی وجود داشته و در جریهان تولیهد فضهای     صورت بههمواره نابرابری و فقر 

 اضهافی  تولیهد  کهارگیری  به وابستهتوسعه شرری  که آنجایی ازتبلور فیزیکی یافته است.  ،شرری

 در فضهایی  سهازمان  دارد. وجود شرری توسعه و داریسرمایه توسعه بین تنگاتنگی ارتباط است،

 در داریسرمایه اجتماعی روابط و کندمی تبعیت داریسرمایه هژمونی و درونی منط  از شررها

 و بنهابراین جامعهه وابسهته   ؛ شهود مهی  بازتولیهد  خهود،  فضایی الگوسازی طری  از روزمره زندگی

م نظاساخت اجتماعی و  وسیله بهها رکرد دولتکا ،درواق  .است دولت و سرمایه به نسبت منفعل

 ؛(30 :1383)شهکویی،   عده کمهی از افهراد بهه نهام دولهت      وسیله بهد، نه شو حکومتی تعیین می

نگرد که برخی از روابط اجتمهاعی   ی  آمیزش مادی می عنوان بهمارکس جامعه را  طور که همان

شهان   ها در تولید اجتماعی زنهدگی  انسانبرای زندگی مادی و تداوم آن ضرورت دارد. به عبارتی، 

اسهت، بهه ایهن معنها کهه روابهط        شان ارادهشوند که مستقل از  به ناگزیر درگیر روابط معینی می

های هر مرحله از توسعه نیروهای مادی تولید تناس  دارد. کلیت ایهن   مناس  تولیدی با ویژگی

حقهوقی و   سهازد کهه روسهاخت    را مینیاد واقعی روابط تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه و ی  ب

یند زندگی اجتماعی، سیاسی اسیاسی بر آن بنا شده است. شیوه تولید زندگی مادی شرایط و فر

هها کهه    ، انوا  مختلفی از کنشعالوه به(. 27 -28: 1393)ییلنیتس،  کند و فکری را مشروط می

دارد که فضا بدان اجهازه   های اشکال کنش اجتماعی د لت بر برخی گستره ،توانند رخ دهند می
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انهداز   بر این است که چشم تأکیدبنابراین در دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا  ؛دهد یا امکان وقو  می

آن روابهط اجتمهاعی    تبه   بهه فضایی در ارتباط تنگاتن  با شیوه تولید اقتصادی و  گیری جرتو 

 (.1391پور،  با ری و قلی؛ ا21 :1383؛ شکویی، 28 :1393)نقل مفروم از ییلنیتس،  قرار دارد

 خوانش اقتصاد سیاسی از ساختار فضایی شهر در کشورهای نفتی. 3-1

 ههای اقتصهادی،   مؤلفه یرتحت تأثچنین استنباط کرد که تولید فضا  توان میاز مفاهیم مطروحه 

قاله  ایهن شهرایط تغییهر وضهعیت       دراست کهه بهه فراخهور شهرایط و      ... و محیطی ،اجتماعی

در کشهورهایی بها اقتصهاد مبتنهی بهر نفهت و        تولیدشهده ویژگهی فضهای    ،آن تبه   بهه دهند.  می

 ای گونهه  بهه خواهد بود.  متفاوتکشورهای رانتی با تولید فضا در کشورهای غیرنفتی  دیگر بیان به

اقتصهادی   های مؤلفهمتفاوت  کامالاکه در شررهای مربوط به کشورهای نفتی با توجه به شرایط 

های میانی قرن بیسهتم   در دهه ویژه به ،رآمد این کشورها در اثر کشف نفتو اجتماعی، افزایش د

هها، رونه     دنبهال آن افهزایش زیرسهاخت    موج  تمرکز سرمایه و رشهد روزافهزون شهررها و بهه    

 Witlox) دکنه  گیری قوانین مدون، این شررها را وارد مرحله جدیدی مهی  و شکل وسازها ساخت

and Derudder, 2007: 36)کهه  شوند می محسوم هایی نمونه عنوان به فارس خلیج حوزه . شررهای 

)در  اسهت  پیهداکرده بها غهرم تقلیهل    در مقایسهه   آنرها  در شرری فضای تحول زمانی سیرطول 

طهول   که دوره تحول متناظر در شررهای اروپایی از اواخر دوره وسهطی تها دوره مهدرن بهه     حالی

 در اساسی پیشران نیروی دو عنوان به لیبرالی یها راهبرد و نفت تولید یعنی انجام رسیده است(،

 موج یننخست قطر کشور در چنانچه شود،می محسوم مدرن شرری یندافر به شررها این انتقال

در  ینفته  ههای  سهرمایه  انباشهت  و نفهت  کشهف  بها  مقهارن  بیستم قرن دوم نیمه در شررنشینی

درآمهد نفتهی بهه     طهورکلی  به. (Wiedmann et al., 2012) است بوده -دوحه ازجمله -آن یشررها

بخشهد و   مهی  رونه   هها  زیرسهاخت گهذاری در   وساز، صنای  وابسته، شررگرایی و سهرمایه  ساخت

 ،ههای دولتهی هسهتند    سیاسهت  یرتحهت تهأث   مستقیمهایی نظیر احتکار و سوداگری که  فعالیت

 افهزایش  یهز ن ونهزوئال  کشور (. چنانکه در442 :1383نقل مفروم از شکویی، )شوند  تر می پررن 

ههای شهدید اجتمهاعی و     نفتی موج  رشد سری  شرری، توسعه نهامتوازن، نهابرابری   درآمدهای

 از تهوان  میاین مرم را  (1383)شکویی،  آورد وجود بهشرایط زندگی سخت برای طبقه حاکم را 

ین نخسهت تاریخی به کشور ایران نیز تعمیم داد که با کشهف نفهت در اواخهر دوره قاجهار،      لحاظ

مهیالدی شهاهد    70است، همچنین در دههه   تشخیص قابلهای مدرنیسم در قامت شررها  هجرق

 .سهت ابها افهزایش ناگرهانی قیمهت نفهت       زمهان  همایم که  نقطه عطفی در شررنشینی ایران بوده

بنابراین در ی  کشور با اقتصاد مبتنی بر نفت با توجه به شرایط موجود در وضهعیت اقتصهادی،   

از: کمبهود نیهروی تولیهدی؛ کسه       عبارتنهد  تشخیص قابلهای عمده  گیاجتماعی، فرهنگی ویژ

ههایی از قبیهل کشهاورزی و صهنعت کهه       درآمدهای کالن نفتی؛ کاهش توانایی رقابت در بخهش 

هایی کهه   شود؛ تمرکز درآمد در میان گروه موج  سطز پایین اشتغال و متعاق  افزایش فقر می



 303      1395شماره هشتاد / سال بیست و پنج / پاییز 

بها  کهالن ) ههای   گهذاری در پهرویه   با  و میل به سهرمایه و وجود فساد مالی  ارتباطندبا دولت در 

مهد و افهزایش   اطلبی حتی اگر به ضرر عموم باشهد(؛ فقهدان سیسهتم مالیهاتی کار     امکان منفعت

  (.Karl, 2004) خوارانه و سوداگرانه روحیه رانت

 ی شهریاصول کلی موجود در اقتصاد نفتی در ارتباط با فضا -3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارندگان(

هر مکته  و نحلهه فکهری متناسه  بها اصهول        ،اشاره شد های قبل قسمت طور که در همان

سیاسهت( شهیوه خاصهی از سهازمان فضهایی در شهررها را       قدرت )فکری خود و از طری  عنصر 

های در این بخش محل بحث است، سازمان فضایی شررها در کشهور  آنچهکند. حال  متجلی می

بهرای   یا قدرتمندانهه ؛ اینکه در کشورهای نفتی چه اصولی حاکم است و چه اصهول  هستنفتی 

شهده در   اصول کلی کهه بنها بهه مفهاهیم مطهرح      ،اعمال سازمان فضایی وجود دارد. در این راستا

های قبلی در شررهای مربوط به کشورهای نفتی مطرح است و خود را در عرصه کالبدی  قسمت

 است. قرارگرفته اشاره مورد 4در نمودار  ،دهد نشان میفضایی شررها 

 .تبریز تمرکز خواهد شد ، یعنی شررمونه موردیدر ادامه برای بررسی این موضو  بر روی ن

 معمهو ا اسهت کهه    جرهت  آن ازنمونهه مهوردی مطالعهه حاضهر      عنوان بهشرر تبریز  انتخام کالن

 ،... کالن کشهور  وسیاسی  ،صادیاقت یزوکارهاساشررها به علت رابطه و اتصال مستقیم به  کالن

پهژوهش   تأکیهد شود، لذا با توجهه بهه    جلوه بالفصل شرایط سیاسی و اقتصادی آن محسوم می
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تر آن اسهت کهه نمونهه از     حاضر بر سیستم اقتصاد نفتی کشور بر ساختار فضایی شررها، منطقی

 پایش قرار گیرد. شررها انتخام و مفاهیم بر روی این حوزه مورد آزمون و کالن

اند:  زیر دخیل بودهعوامل  ،شرر تبریز در ساختار فیزیکی کالن که است  کر  قابلالبته 

 و کالبدی شررها -فضایی توسعه به عبارتی ؛اراضی سازی آماده های طرح و سازی خانه های طرح

 ؛(160 :1388)هادیلی،  است بوده مسکن و زمین بازار یرتحت تأث تبریز ویژه به

 سرانه رفاهی، انتظارات بینی رشد پیش با جام  های طرح ،درواق های توسعه شرری:  حطر

 و بردند با  کامل نسبتاا مدرن و شرری استانداردهای حد تا را شرری زمین های کاربری

 دادند پیشنراد شررها را برای جمعیت رشد از بیش گسترش ،آنرا تأمین برای درنتیجه

 ؛(95 :1381شرری، )سازمان عمران و برسازی 

تبریز  سازی آماده و سازی مجموعه های طرح تمامیارتباطی:  های شبکه گسترش و توسعه

 ؛اند یافته  توسعه و گرفته شکل شرر اصلی های شریان مجاورت شرقی( در -غربی صورت به)

 تشوی  یا عوامل مؤثرترین از یکی عامل این :تبریز درنقلیه  لوسایافزایش وابستگی به 

 ؛است مختلف جرات در شرر فضایی توسعه دیدتح

 کسری، جام و پورمحمدی) در بازار زمین و مسکن کارانه کاس های  رویکردها و فعالیت

 ؛(1390

اقتصادی و سیاسی، تحو ت فضایی  های مؤلفهپژوهش بر  تأکیددر این میان با توجه به 

 تحلیل قرار خواهد گرفت.)اقتصاد نفتی( مورد  شرر تبریز از دید اقتصاد سیاسی رانتی

 از رانت نفت متأثرهای اقتصادی  شهری با پایه تبریز؛ کالن .3-2

 :ومه، موارد را در  یل سه مفر4ودار هنمدر  شده ارائهموارد بررسی  رایهبدر این قسمت 

ههای   تورم در بخش زمهین و مسهکن و ظرهور فعالیهت     .2های عمرانی،  وساز و فعالیت ساخت .1

 تها میهزان انطبهاق    قرارگرفتهمورد مداقه و تحلیل  ،بروز شکاف طبقاتی و فضایی .3 و سوداگرانه

 .این ادعاها با واقعیات سنجیده شود

 های عمرانی و فعالیت وساز ساخت .3-2-1

 های ساختمانی در ارتباط با درآمدهای نفتی کشور تعداد پروانه (الف

وسهاز بهه بررسهی دو     ر میهزان سهاخت  درآمدهای نفتی به  تأثیربرای بررسی ادعای  در این بخش

توسهط شهررداری تبریهز طهی      صادرشهده های ساختمانی  متغیر درآمدهای نفتی کشور و پروانه

برای تعیین وجود رابطه این دو متغیهر از   ،است. بدین منظور شده پرداخته 1377-90های  سال

 اسهت.  شهده  تهه پرداخاست و سپس به آزمون این رگرسهیون   شده گرفتهونی برره یتحلیل رگرس

آورده شده است. نتهایج حهاکی از آن اسهت کهه ایهن       8نگاره نیز در ( 1)آزمون تعمیم رگرسیونی

همچنهین بهرای بررسهی     قابلیت تعمیم دارد. درصد 98رگرسیون و این رابطه با حوزه اطمینان 
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y = 0.0036x + 2762.6 
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 (میلیارد ریال)درآمدهای نفتی کشور

این روند که  است شده استفاده( 6)نمودار  زمان همدو متغیر از نمودار تغییرات  زمان همتغییرات 

 این دو متغیر است. قبول موردهمبستگی  کننده بیانتغییرات لگاریتمی بسیار نزدی  آنرا نیز 

 صادرشده ساختمانی های پروانه درآمدهای نفتی و تعداد -(7نگاره شماره )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یران(شررداری تبریز و سایت بان  مرکزی ا 1391)آمارنامه 

 شده در صادر ساختمانی های پروانه رابطه درآمدهای نفتی و تعداد -5نمودار 
 شهر تبریز کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)مستخرج از نگاره شماره  
  

درآمد نفتی کشور )میلیارد 
 ریال(

های  تعداد پروانه
 ساختمانی صادره )فقره(

36446.7 2468 
22530 1890 
44170.4 2750 
59448.5 2890 
71957.1 2729 

102626.4 2820 

128153.9 3004 
150413.3 3665 

186342.4 3809 

181881.2 4010 

173519.1 4707 

215650.3 5111 

157817.5 2825 

434485.5 3596 

568277.1 4377 
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 تغییرات همزمان درآمدهای نفتی و تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده

 تغببرات تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تغییرات درآمد نفتی کشور
Log. (تغییرات درآمد نفتی کشور) Log. (تغببرات تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده) 

 رابطه درآمدهای نفتی و تعداد برای آزمون تعمیم رگرسیونی -(8نگاره شماره )
 شهر تبریز کالن در صادرشده ساختمانی های پروانه

 متغیر RR RC R نتیجه آزمون اریحوزه معناد

%98 
 H0رد 

 )وجود رابطه(
(−∞,−2.65] ∪ [+2.65,+∞) 75/2 %62/60 

 وابسته
 مستقل

 (محاسبات نگارندگان)

 صادرشدهساختمانی  های پروانهدرآمدهای نفتی و تعداد  زمان هم تغییرات -۶ نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)مستخرج از اطالعات نگاره شماره 

شهرر تبریهز در    که میهزان رشهد سهطوح شهرری کهالن      آن استحاکی از  1شه نقهمچنین 

 .است با درآمد نفتی کشور تناس 

 نفتی درآمد میزان با تبریز شهر کالن شهر سطح رشد مقایسه میزان -1 نقشه

 (است: سرعت رشد سطز شرری است که واحد آن نیز هکتار/سال TA/)در نقشه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (نگارنده اصالح و ح  با Google Mapبه نقل از  1394، ایمانی و دیگران 
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 نیزم متیق و ینفت درآمد -(9نگاره شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سایت بان  مرکزی و مرکز آمار ایران)

آورده شده است. نتایج حهاکی از   10عمیم رگرسیونی جدول در این بخش نیز برای آزمون ت

قابلیهت تعمهیم دارد.    درصهد  9/99اطمینهان  این رگرسیون و این رابطهه بها حهوزه    آن است که 

( 8)نمهودار   زمهان  ههم دو متغیهر از نمهودار تغییهرات     زمهان  ههم همچنین برای بررسی تغییرات 

 موردهمبستگی  کننده بیاننزدی  آنرا نیز که این روند تغییرات خطی بسیار  است شده استفاده

 این دو متغیر است. قبول
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y = 0.0159x + 549.48 
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 رابطه درآمد نفتی و قیمت زمین

 (درآمد نفتی و قیمت زمین) Linear درآمد نفتی و قیمت زمین
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 تغییرات همزمان درآمد نفتی و قیمت زمین

 (میلیارد ریال)درآمد نفتی (هزار ریال)قیمت زمین

Linear ((هزار ریال)قیمت زمین) Linear ((میلیارد ریال)درآمد نفتی) 

 رابطه درآمد نفتی و قیمت زمین -7 نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9 نگاره شمارهمستخرج از )

 تعداد و ینفت یدرآمدها رابطه یبرا یونیرگرس میتعم آزمون -(10نگاره شماره )
 یزتبر شهر کالن در صادرشده یساختمان یها پروانه

 متغیر RR RC R نتیجه آزمون حوزه معناداری

%9/99 
 H0رد 

 )وجود رابطه(
(−∞,−3.92] ∪ [+3.92,+∞) 03/7 %63/85 

 وابسته
 مستقل

 (محاسبات نگارندگان)

 صادرشده یساختمان یها پروانه و ینفت یدرآمدها زمان هم راتییتغ -8 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9نگاره شماره  اطالعات از مستخرج)

 در مناطق مختلف شهری صادرشدههای ساختمانی  تعداد پروانه ب(

که با افزایش درآمدهای نفتی میزان تورم موجود در بازار زمهین و مسهکن    آن استنتایج بیانگر 

کند. نکته مرم بعدی  با اهداف سوداگرانه ایجاد می وساز ساختهای  زمینه مساعدی برای فعالیت

در بهازار زمهین و مسهکن تحهت اقتصهاد       یسوداگرل وجود در این است که برای تحکیم استد 

های شمال و جنهوم اقتصهادی شهرر     های ساختمانی در قسمت نفتی، در این بخش تعداد پروانه
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تجمه  سهرمایه در    عمهدتاا ، افزوده  ارزشسود و  مؤلفهبا توجه به محوریت  است. شده ارائهتبریز 

گیهرد کهه سهود     صهورت مهی   شهرری  ارزش ابهای  و اقدامات شرری در بخش وساز ساختقال  

ههای   تعهداد پروانهه   ،شهود  نیز مشاهده مهی  11 نگارهچنانچه در  .با تری را در پی خواهد داشت

بیشتر از منهاط    مرات  بهشمال اقتصادی شرر( شرر )ای  حومه مناط در  صادرشدهساختمانی 

ههای   فعالیهت این در  یسوداگر وبنابراین نقش سود ؛ )جنوم اقتصادی شرر( است مرکزی شرر

 .هست اغماض  غیرقابلشرر تبریز  گرفته در کالن صورت

ای  های ساختمانی صادرشده در مناطق حومه مقایسه تعداد پروانه -(11نگاره شماره ) 
 شهر تبریز و مرکزی کالن

 (1392و دیگران،  )خیرالدین

 بروز شکاف طبقاتی و فضایی .3-2-2

 ؛ن یه  محهدوده، قیمهت زمهین شهاخص مناسهبی اسهت       ااختالف طبقهاتی سهاکن   برای بررسی

 قبیهل  از محلهه  یه   مختلهف  ههای  ویژگهی  کهه  اسهت  شاخصی زمین قیمت معمو ا که طوری به

 قیمهت  ،رو ایهن  از. یابد یم نمود غیرمستقیم طور به آن در اجتماعی - اقتصادی زیستی، های ارزش

 کهه  اسهت  تلفیقهی  شهاخص  تهرین  دسهترس  قابل و گویاترین مسکن یا زمین مستغالت مترمرب 

 خیرالهدین، ) دههد  می نشان ناحیه ی  در را فضا زیستی کیفیت و اجتماعی اقتصادی، مختصات

ای  هبررسی قیمت زمین در دو محهدوده مرکهزی و حومه    (.Bourdin, 2008, 24: از نقل به ،1389

کهه افهزایش قیمهت زمهین در منهاط        آن اسهت نشهانگر   1365-90ههای   شرر تبریز طی سال

 صهورت  بهه  درنرایهت ای رشد با تری نسبت به مناط  مرکزی داشته است و ایهن تفهاوت    حومه

شده است که حاکی از وجود ی  شکاف فضایی بهین ایهن دو محهدوده از     پدیدارشکاف قیمتی 

 ست.فضاهای شرری تبریز بوده ا

 منطقه
 مساحت

 (هکتار)

 پروانه تعداد
 ساختمانی
 صادرشده

 زیربنای مساحت
 های پروانه

 ساختمانی
 صادرشده

 (مترمرب )

 نسبت
 مساحت
 مناط 
 بیرونی

 مناط  به
 مرکزی

 مساحت نسبت
 هایپروانه زیربنای
 صادرشده ساختمانی

 به بیرونی مناط  در
 مرکزی مناط 

 2و  1 مناط 
 مناطق عنوان به

 بیرونی
3675 1097 1097536 

5/2 6/3 
 10 و 8 مناط 

 مناطق عنوان به
 مرکزی

1469 461 305351 
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 نسبت درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی

 درآمدهای مالیاتی کشور درآمدهای نفتی کشور

در کهه   بیهان کهرد   چنهین  تهوان  مهی بندی مطالعهات نمونهه مهوردی     جم  عنوان بهبنابراین 

کشف نفهت نقطهه عطفهی در تحهو ت      ،شررهایی که وابسته به اقتصاد نفتی کشور هستند کالن

داری  یند شررسازی آن را با سازوکارهای مکت  سهرمایه اشود که فر شررسازی آنرا محسوم می

ای کهه ممکهن اسهت در     داری شهرایط ویهژه   سهرمایه  یسازوکارهابر  عالوه ،یسوی زند. از گره می

 بخهش  نفتهی،  رانهت  بهر  مبتنهی  اقتصهاد  در شررهای نفتهی وجهود داشهته باشهد آن اسهت کهه      

 فرهنه   افهزایش  موج  امر این و کار نیروی نه است نفتی  خایر از کشور ثروت از توجری قابل

 ایهران  ازجمله کشورها گونه این در شود. همچنین می هسوداگران های فعالیت ظرور و خواری رانت

 مالیهات  همچون مناس  مالیاتی سیستم فقدان شرروندان، مالیات از دولت نیازی بی دلیل به که

 فهراهم  سهوداگرانه  ههای  فعالیت برای نیز بستر (،9نمودار ) است محسوس کامالا افزوده  ارزش بر

 است.

 الیاتی از کل درآمدهای کشورسهم درآمدهای نفتی و م - 9 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()محاسبات نگارندگان بر اطالعات مستخرج از سایت بان  مرکزی

 جها م  سهازد،  فهراهم  سهرمایه  برای مناسبی امنیت و حاشیه رانت که هایی فعالیت ،بنابراین

 از یکهی  .اسهت  جامعهه  در موجهود  نفتهی  درآمهدهای  از حاصهل  نقهدینگی  از یتوجر قابل بخش

؛ اسهت  مسهکن  و زمهین  بخهش  گهذاری در  و سهرمایه  وسهاز  سهاخت  هها،  فعالیهت  ایهن  ترین اصلی

 ،های اخیر با افزایش میزان درآمدهای نفتهی کشهور   شررهای ایران طی دهه در کالن که طوری به

(. همچنهین بها توجهه بهه     1392خیرالهدین و دیگهران،   اسهت )  هیافته  افزایشنیز  وسازها ساخت

و اقدامات شرری  وساز ساختتجم  سرمایه در قال   عمدتاا، افزوده  ارزشسود و  مؤلفهمحوریت 

گیهرد کهه سهود بها تری را در پهی خواههد داشهت و         شرری صورت مهی  ارزش باهای  در بخش

افزون منهاط  واقه  در    روز -که حاکی از کیفیت شرری است -ساز افزایش ارزش و قیمت زمینه

زمان تفاوت ارزش مناط  شمال و جنوم  گذشت بانرایت  شود که در شمال اقتصادی شررها می
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 تغییرات قیمت مسکن در بافت مرکزی و حومه کالنشهر تبریز

 محدوده باارزش تر واقع در خارج محدوده مرکزی شهر
 محدوده کم ارزش تر واقع در محدوده مرکزی شهر

طبقهاتی   ینیگز ییجداحاکی از  نوعی بهکند و  شکاف عمی  فضایی ظرور پیدا می صورت بهشرر 

 است.

 زیتبر شهر کالن حومه و یمرکز بافت در مسکن متیق راتییتغ -10 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (نگارندگان )برداشت میدانی

 تحلیل و بحث

موجهود   ههای  پیچیدگیریه و عمل در طی ی  قرن اخیر سب  شده است تا شکاف بین نظ بروز

و  قرار گیهرد تردید  ریزی مورد و ماهیت و هستی برنامه عیان هرچه بیشترریزی  در عرصه برنامه

ریهزی   زیهرا در اسهاس نظریهه برنامهه    ؛ احساس شهود  ازپیش بیشلزوم توجه به مسائل محتوایی 

گهردد. در   نقش دولت در تحو ت اجتماعی و فضهایی برمهی  مثل  تری وسی  های حوزهشرری به 

گیرد و مرزههایش بها فلسهفه سیاسهی،      می خود بهریزی بیشتر ویژگی التقاطی  برنامه ،این راستا

ههای دیگهر در بدنهه     و با جذم مفهاهیم حهوزه  خورده و ... پیوند  شناسی جامعهاقتصاد، مدیریت، 

های میانی قرن بیستم مباحهث مربهوط    دههلذا در . زند دست میهای خود  نقیصهترمیم  بهخود 

 شهوند تها بهه    ریهزی مهی   برنامهوارد بدنه  مرور بهو ...  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی های مؤلفهبه 

تهرین ایهن مفهاهیم     اساسهی از  بخشهد. یکهی   استحکام ریزی و ضرورت وجودی آن برنامه جایگاه

ریهزی بها مفهاهیم مختلهف        فضا و برنامهه ، موضوگفته پیشبا توجه به مسائل  بوده است. قدرت

 ازجملهمختلف  در مراحل قدرت معمو ا .شده است عجین قدرت باآن  تب  بهسیاست و  ازجمله

محهیط   ههای  مؤلفهگیری، ساختار و  یند تصمیماگیری، محصول فر سازی و تصمیم یند تصمیمافر

 ی کهه دارنهد  میزان قهدرت به کنشگران جامعه  و هری  از شود اعمال می گیری تصمیم نظر مورد

 هقدرت هسهتند به   مرات  سلسلهکنشگرانی که در طبقات با ی  اما ،قادر به ایفای کنش هستند

در تداوم ایهن توجهه   لذا  .دهند قرار می تأثیررا تحت  دستی پایینهای  احتمال فراوان مناف  گروه

، ههاروی،  دیویهدف توسهط پهل   ) یاسهت سریزی با  برنامه ی نزدو سنت فکری به موضو  قدرت 

ورزد. او  مهی  تأکیهد « قهدرت »و « ریزی برنامه»برهمکنشنیز بر تقابل و  جان کاستلزکاستلز و...( 
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اسهت  ریزی فعهالیتی   رسد که برنامه به این نتیجه می یورگن هابرماستحت تأثیر نظریه ارتباطی 

ریزان مجبورند چرهره   هناشی از آن درگیر است. برنام مند نظام نابرابریبا روابط قدرت و  مدامکه 

، شسهو مهدیریت( بهر دانه    ) یریتمهد قدرتی که در پی  ؛به چرره قدرت آشکار و هویدا کار کنند

بودن آنهان   ریزان در گرو سیاسی بودن برنامه عقیده، اعتماد و عالی  شرروندان است. پس عقالنی

 دلیهل  بهه  ومنهد   نظهام  صهورت  بهه کهردن کسهانی اسهت کهه      ریزان، قدرتمند است و هدف برنامه

اند. در این پارادایم رادیکال، نقهش   های ساختار طبقاتی و نژادی و یا جنسی ناتوان مانده نابرابری

اجتمها  محلهی خهود     سهاز  توانمندریزی نه ی  متخصص فنی و نه ی  میانجی، بلکه ی   برنامه

اعی شهکل  ههای فکهری و اجتمه    جریان ،در این راستا. (Forster, 1982: 63-64) است کننده تقویت

و « رفهاه اجتمهاعی  » ،«کیفیهت زنهدگی  »گیرند که با انتقاد از این شهرایط بهه رواج مفهاهیم      می

گیهرد کهه ههدف     لذا در این مسیر رویکردهای مختلفی شکل می پردازند. می« عدالت اجتماعی»

یل برینهه  هدایت نیروهای موجود در بستر قدرت در مسیر مناس  و هدفمنهد بهرای تحصه    آنرا

که ایهن رویکردهها    آمده است (12) نگاره شمارهآنچه در نظیر  ؛مومی در سطز فضاستمناف  ع

انهد و   ریهزی کهرده   نگری وارد معادله برنامهه  ارزشی برای واق  مؤلفهی   عنوان بهعنصر قدرت را 

ریزی شهرری اثهر    های جانبی( که در برنامه نظریه) یزیر های بیرون برنامه همچون نظریه درواق 

 شوند. موج  ترمیم آن میگذاشته و 

فضها   آنجاکهه  ازبندی مفاهیم پژوهش حاضر در قال  مدل مفرومی مناسه ،   جم  منظور به

 و سیسهتم  کهل  اگهر قدرت( اسهت،   ی)قلمرو یاسیو س یاقتصاد  ،یدئولوییا یروهایمحصول ن

 محهیط  شهود،  گرفتهه  نظهر  در درونهی  و بیرونهی  عرصهه  دو در ریزی برنامه و شرر فضای جریان

 قهرار  اختیهار  در بسهتری  و برونهداد  محیط این های مؤلفه جنس که بود خواهد محیطی ونی،بیر

 ،عبهارتی  به. دهد می شکل شرری فضای در را هاسازوکار و تحو ت و تغییر وضعیت که دهد می

 یو اقتصهاد  یاجتماع یاسی،س اصلی حوزه سه به شررها -و تحو ت یاناتجر یرونیب یطمح اگر

کهه در نظهام مختلهف وجهود دارد،      ای ویژه شرایط فراخور به ها حوزه این از هری  شود، تقسیم

 و فضهایی  فهرد  منحصهربه  وضعیت شرایط این نسبت به -شرر فضای و ریزی برنامه -یدرون یطمح

 از کهالن  سهطز  در فکهری  نظهام  انتزاعهی  های ویژگی ،یگرد عبارت به. گیرد می خود به ساختاری

 در را خهود  عینهی  ههای  خهراش  و شهود  می منتقل خرد سطز به واصل و واسط های کانال طری 

 توصیف در متعاقباا و بیرونی محیط شرح در بنابراین؛ نماید می متبلور شرر کالبد و ساختار قال 

 از هری  حوزه در شرایط موجود باید آن دهنده یلتشک اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مؤلفه سه

 و بسهتر  ،یچنهدوجر  ای ملغمهه  عنوان به که دشوتبیین  متناظرشان های خروجی و ها مؤلفه این

ست ا ای به گونهریزی نیز  محیط درونی برنامه .کنند می مدیریت را درونی سطز در تغییرات چتر

جملهه   از -های مختلف در شکلمتمرکز داری، قدرت  شده با مناسبات سرمایه که در محیط تنیده

ریزی را  یند برنامهافر -نباشت، گردش سرمایه و سودا-داری سرمایه های مؤلفهتحت تأثیر  -دولت
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و در  شهده   داری محهیط شهرر تسهریلگر روابهط سهرمایه      ،دهد و از آن طری  قرار می یرتأثتحت 

. با ظرهور  شود متولد میو بدین ترتی  ساختار فضا نامتعادل  راستای اهداف سرمایه شکل گرفته

ریهزی در   دت گرفته و بهازتعریف نظریهه برنامهه   رویکردهای انتقادی، رویکرد توزیعی به قدرت ش

 ؛افتد اتفاق میکند،  هایی که قدرت را در کنشگران مختلف جامعه توزی  می راستای ایجاد نظریه

تهری نیهز    آن سهاختار فضهایی متعهادل    تب  بهکه  و ... خواه مساوات، مشارکتهای  همچون نظریه

 (.11نمودار ) خواهد آمد وجود به

 ریزی شهری مفهومی: تحلیل قدرت در بازتعریف نظریه برنامه مدل -11نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )نگارندگان(

      فرجام

اصول مختلفهی از   ریزی شرری، این حوزه از علم، تجلی شکاف بین عمل و نظریه برنامه مجرد به

عبارتی اعتبهار وجهودی    و بهشود  های فکری مختلف می تجم  نظامو کانون ها گرفته  انوا  رشته

ههای   . لذا بدیری اسهت توجهه صهرف بهه رویهه     استهای مکمل  ریزی در هاله رشته یه برنامهنظر

آمهده   وجهود  بهه  ث محتوایی از علل اصلی بهروز شهکاف  پوشی از مباح ریزی و چشم عرصه برنامه

گری  توانایی تبیین ینیاز به ارتقا ،ریزی شرری حفظ ضرورت وجودی برنامه منظور بهاست. حال 

شهوند و بها ظرهور     تهر مهی   این راستا توجه به عوامل انسانی و اجتمهاعی پررنه   در آن متجلی و 

شهود،  رویکردهایی در حوزه اجتما ، سیاست، فرهنه  و ... قهدمی در ایهن راسهتا برداشهته مهی      

 .شهود ریزی رسوخ کرده و تثبیت مهی بر تنه برنامه ضمایمیدر قال   ،بخشی غنا منظور به مرور به

توانمنهد و   ،ریزی را در مواجره با مسهائل  وجوه مضاعف، برنامه عنوان بهقیات این الحا دیگر بیان به

کهه   اسهت  شده گرفتهکار  در تناس  با زمینه به بخش توانهایی  عدسی عنوان بهکند و  بارورتر می

گذارد. لذا در تبیین واقعی تحو ت فضاهای شهرری   دید و آگاهی مناس  در اختیار می درنرایت
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 ههای  مؤلفهه رویکردههای انتقهادی، توجهه بهه      شهدن  مطرحبا  ،دهد ر ظاهر رخ مید ازآنچهو جدا 

هها و مناسهبات    ههای  ینفه  بها سهطوح مختلفهی از قهدرت نفهو  در رویهه         گروه تأثیرسیاسی و 

کند که سعی در تفسیر عمل فعا نهه قهدرت در پهس     فضاهای شرری الزام پیدا می دهی سازمان

ی مختلفی همچون اقتصاد سیاسی، بها اسهتناد بهر اصهول خهود      اند. رویکردها ریزی داشته برنامه

داری  روابهط سهرمایه   کننهده  تسهریل یعنی ساختار فضای شرری را  ،زنند دست به این تفسیر می

افتهد، بهه ایهن     نماینده سرمایه این جریان اتفهاق مهی   عنوان بهد که با اتکا بر نقش دولت ندان می

ریزی شهرری در   سازند و نظریه برنامه مند می ی جایگاهریز طری  عنصر قدرت را در عرصه برنامه

 ،یند این بهازتعریف اگیرد. در فر می خود بهشود و رن  قدرت  چرخه دگرگونی خود بازتعریف می

... شهکل   محهور و  ریهزی ارتبهاطی، شهرر عهدالت     ریزی حمایتی، برنامه هایی همچون برنامه نظریه

ریهزی شهرری و توزیه  و     نقش قهدرت در برنامهه   مختلف سعی در تبیین یانحا هگیرند که ب می

ریهزی   یند برنامهه اکه مناف  آنرا از فر یهای کمتر قدرتمند تعدیل آثار نامناس  آن به ضرر گروه

 ، دارند.بیشتر کنار گذاشته شده است
در این چارچوم با مطالعه بهر روی شهررهای کشهورهای نفتهی و بررسهی نقهش قهدرت در        

یند تولید فضا بها توجهه   اکه فر داردآن از  نشانتجربیات نظری و عملی  یابی فضایی آنرا، سازمان

افتد، لذا الگوی فضهایی   های مختلف کشورهای نفتی متفاوت از سایر کشورها اتفاق می به ویژگی

)قهدرت( و اقتصهادی    ههای مختلهف سیاسهی    در اقتصاد نفتی تحت نیروهها و گهروه   شررها کالن

کننده جریان گردش سرمایه و سهود اضهافی    کنند که تسریل می، الگوی فضایی را متبلور موجود

بهودن   محهور  دار باشد که تبعات مختلف عهدم تعهادل در توسهعه و قهدرت     به نف  طبقات سرمایه

شهررها   رو، پیچیدگی فضایی کهالن  لذا چالش پیش شررهاست. تحو ت سازمان فضایی این کالن

 ویهژه  بهه بنهابراین تمرکهز امهور و    ؛ فتی اسهت اقتصادی و سیاسی کشورهای ن های مؤلفهدر بستر 

های متشکل خواهد شد  های غیرمتشکل در برابر قدرت انگاشتن قدرت ریزی موج  نادیده برنامه

چنین  توان میبه عدم تعادل فضایی شررها دامن خواهد زد.  سرانجامو بنا بر مدلی که ارائه شد 

رهای نفتی با توجه به عدم توزی  قدرت اقتصادی و سیاسی کشو یها دستگاهقلمداد کرد که در 

 -اسهت نمهود فضهایی   دارای  کهه  -امعه، شکاف میان طبقات اجتماعیمیان کنشگران مختلف ج

ریزی شهرر، وجهود مناقشهات     گرفتن متغیر قدرت در برنامه نظر با در درواق نمایان خواهد شد و 

گرانهه   ریزی از منظر توزیه   برنامهو لزوم توجه به  هبود ریزی قابل توجیه بین نظریه و عمل برنامه

ریزی خواهد بود کهه سهطوح    رویکردهای برنامه بازتام آن گرایش و .خواهد یافتقدرت ضرورت 

 دهد. ریزی قرار می پایین قدرت را در حوزه دید برنامه
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 ریزی های برنامه تبلور نقش قدرت در ظهور و بازتعریف نظریه -(12نگاره شماره )

 مفاهیم کلیدی در نظریه پرداز نظریه نظریه

حق به 
 شهر
 

لوفور 
/دیوید 
 هاروی

. ح  برخورداری از دموکراسی و مشارکت بهرای  شرری دسترسی به امکانات
توجه ح  شررنشینی مانند حه  مالکیهت، حه  ر ی، حه       .ها گیری یمتصم

دسهتیابی   .از هنر و کنش خالقانه فردی و جمعی یریگ برره .آزادی، ح  کار
 .مقابله با روند فزاینده تخری  خالقیت .مردم یلهوس بها به مدیریت فض

شهر 
 جهانی
 

ساسکیا 
 ساسن

و  قهدرت دولهت؛ کهاهش قهدرت     شهده  یتتثبتردیدات و تغییرات در اشکال 
 .افهزایش دموکراسهی و تغییهر شهیوه اداره شهررها      .ملی یها دولتاختیارات 

 ،هها  یارذگه  و سیاسهت  هها  گیهری  یمتصهم اهمیت و قدرت عوامهل محلهی در   
بهرای اداره شهررها بها     گهذاری  یاستسو  گیری یمتصمتمرکززدایی از قدرت؛ 

دولتهی،   یهها  بخهش مشارکت همه مناب  قهدرت شهرری شهامل کنشهگران     
 خصوصی و مدنی.

شهر 
عدالت 
 محور
 

 فاینشتاین

مسهاوات،  توزیه  و  ، ینهد( ا)محصول و فر یزیر برنامهبر مفروم عدالت در 
ه، عههدم جامعهه اجتمههاعی، مشههارکت یههها مؤلفهههفضههای عمههومی، خلهه  
پیچیدگی  ینفعان و  ینفهو ان   همشخص ب طور بهدارد.  یدتأکگزینی  جدایی

شود. شرر  گیرد و چه کسی منتف  می پردازد؛ اینکه چه کسی تصمیم می می
از سهوی   یهژه و بهه  ،سهازی  یند مشهارکت را در فراینهد تصهمیم   امبنا فر عدالت
بنهدی شهرری کهه بهر      که صورت ای گونهداند به  قدرت مرم می های کم گروه

ی  رویهه هنجهاری بلکهه بیشهتر      عنوان بهمبنای عدالت باشد، دموکراسی نه 
 .(Fainstein, 2005)شود محتوایی تلقی می

 یزیر برنامه
 ارتباطی
 

هابرماس 
/فورستر 
 /هیلی
 

ههای زنهدگی    در تجربهه  ویژه به ،لزوم تعردی اخالقی به عدالت اجتماعی
ههای محلهی و    های متنو  فرهنگهی در زمینهه محهیط    ارزش روزمره در متن

های زندگی. چالش مناسهبات موجهود قهدرت از طریه  نقهد و افشهای        شیوه
امکهان   تر یقوتا مناف   یزر برنامهاز نیروهای سرکوبگر و مسلط. لزوم مراقبت 

قهدرت   همه بایهد از  .ارتباطات را نداشته باشند کردن از بین بردن و مخدوش
ههای   از نحلهه  بهرای ارائهه نظهرات خهود برخهوردار باشهند.      یکسان  و موقعیت

ریهزی   تهوان بهه برنامهه    می اند گرفته نشئتریزی  مختلفی که از این نو  برنامه
 ریههزی همکارانههه برنامههه ،(Fischer & Forester, 1993) (جههدلی) یگفتمهان 

(Healey, 1997 )ریزی مشورتی برنامه (Forester, 1999 ) کرداشاره. 

مروایی حک
 یشهر
 

 م   لین/
 اشترن
 

، یگهر  محاسهبه پاسهخگویی و  ، روابط جامعهه مهدنی بها دولهت    توجه به 
وجود ساختار قهانونی بهرای پشهتیبانی و محافظهت شهرروندان در       ،شفافیت

اقهدامات دولهت و    وتحلیهل  یهه تجزمفرهومی بهرای   مقابل اقدامات استبدادی. 
 دسازی و ...(توانمن -مذاکره، زنی چانه) یاجتماعهای  ظرفیت

ریزی  برنامه
 دیویدف حمایتی

مهداران و   هها و اههداف برآمهده از سیاسهت     در برخورد با پیچیهدگی در ارزش 
 دیویهدف ریهزی،   و به عبارتی عدم قطعیت در فرایند برنامهه  اجتماعات محلی

کنهد کهه در آن توجهه بهه افهراد       ریزی را معرفی می ای از برنامه گونه (1965)
 عنهوان  بهه ریهزان   بخشی به برنامه در اقلیت از طری  قدرت درآمد و محالت کم

ههای   شهود. عمومهاا جامعهه ههدف، گهروه      وکال و حامیان مردم معطهوف مهی  
 درآمد و کمتر قدرت یافته و محروم است. کم

 :نوشت پی
 H1فهرض   -2که دو متغیر مستقل از یکدیگرنهد،   H0فرض  -1شود: ( در این آزمون دو فرض در نظر گرفته می1)

یعنهی دو متغیهر    ؛شهود  رد مهی  H0 ،باشهد  RRعضو مجموعهه   شده محاسبه RCاند. اگر  که دو متغیر وابسته
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بر اساس حوزه اطمینان و درجهه آزادی   RRد. مجموعه هستن دو متغیر مستقل صورت ینا، در غیر اند وابسته

 .شود استیودنت استخراج می t نگارهاز 

 منابع فارسی
 (، شررداری تبریز.1391، )شهر تبریز آمارنامه شهرداری کالن

، «قاجهار  دوره در کرمانشهاه  شهرر  اجتمهاعی   فضهای »(، 1391) پهور  یقله سیاوش علی و  ، یوسفابا ری
 .9-37: 1، شماره 2، دوره ایران یشناس انسان های پژوهش

مکت  فرانکفورت و نظریه انتقادی )آرا  »(، 1386) عامری و مردی امیریمحمد  ،جعفر مین ، ابراهیمی
 .65-86: 4اول، شماره  دوره، پژوهش نامه علوم اجتماعی مجله، «(ها یهنظرو 

سلنتی و   هلای  یدگاهدریزی:  نظریه برنامه(، 1392عسهگری )  و علی رفیعیانمجتبی اجاللی، پرویز، 
 آگه. :، تررانجدید

 مرکز. :، ترجمه محسن حکیمی، تررانچهار پراگماتیست(، 1366، اسراییل )رفلاسک
گزینی فضایی و تمرکز فقر در  های اجتماعی: مطالعه جدایی فضا و نابرابری(، 1376افروغ، عماد )
، دانشگاه تربیت مدرس، دانشهکده علهوم   یشناس جامعه رساله دکتری، های مسکونی تهران محله
 انسانی.

ههای حکهومتی در عرصهه     تبلور خطوط فکهری نظهام  »(، 1391صارمی )حمیدرضا ، جواد و شاملو ایمانی
 مجله مطالعات محیطلی ، «های سوسیال و لیبرال با تحلیلی مطالعه در نظام»شرری؛  ریزی برنامه

  .2شماره ، دوره اول، هفت حصار
 در واکاوی نقش مؤلفه های سیاسی(، 1394) مجتبی رفیعیان و رضا پورجعفر محمد جواد،، شاملو مانیای

           شهررها در      یی             تحهو ت فضها     ی          ارائه الگو   ی   برا   ی   نظر   ی     )چالش تبریز، و نظام فضایی کالن شرر ترران
 .همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران  ، (   یان      نفت بن   ی      کشورها

سوداگری شرری و واگرایهی فضهایی    »   ،(1395)  پور داداشهاشم و رفیعیان مجتبی ، جواد ،شاملو ایمانی
     دوره    ،                     فضللنامه ژووپلیتیل     ، «شرر ترران مبتنهی بهر اقتصهاد نفهت     تحلیل تحو ت فضایی کالن

  .   104-   135  :  (  41 ) 1                دوازدهم، شماره
چها   ، هلای شلهر و پیراملون    نظریه(، 1389رجبی سناجردی )حسین یزدی، محمدحسین و  پاپلی

 (.)سمت ها ه و تدوین کت  علوم انسانی دانشگاهسازمان مطالع :ترران ،چرارم

 متروپهل  فضهایی  توسهعه  در ناپایهداری  ارزیهابی » (،1389) کسهری  جاممحمد  و محمدرضا پورمحمدی،
 .1-18 :4 شمارهدوره اول،  ،ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات ،«تبریز

 ،«تبریهز  نهاموزون  توسهعه  الگهوی  بهر  تحلیلهی »(، 1390) یکسهر  محمدرضا و محمد جهام  پورمحمدی،
 .31-54 :100 شماره ،25سال  ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامه

مکتل  اقتصلاد    ،«(7) ینیشررنششناسی شرر و  های نظری در جامعه دیدگاه»(، 1370) پیران، پرویز
 .52و  51، سال ششم، شماره اقتصادی-سیاسی فضا، اطالعات سیاسی

-اطالعلات سیاسلی  ، «اقتصاد سیاسی و فضای شهرری »(، 1386عبدی ) زناص، حسین و نژاد یحاتم
 .196-205: 237و  238شماره  ترران: مؤسسه اطالعات، ،اقتصادی

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/86810/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c_%d9%85%db%8c%d9%86%d9%82
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/148271/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/267700/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1274/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1274/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=168672
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=168672
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=107026
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-1372 دوره در ترههران شههرری مههدیریت اقههدامات مرجهه  زمههین تحلیههل»(، 1389) رضهها خیرالههدین،
دوره دوم،  ،زیبلا  رهایلهنل  نشلریه  ،«ییشکاف فضا یدتشد یا یرهشر یکپارچگی یسو هب1386

 .71-82: 42 مارهش
در شهررها   تحلیل تحو ت فضایی کهالن »(، 1392) شاملو ایمانیجواد و  تقواییاکبر  علیخیرالدین، رضا، 

مجلله انجملن   ، «شهرر تبریهز(   : کهالن موردمطالعهه با تغییرات قیمت نفت در ایران )نمونهه   ارتباط
 .6، شماره اولدوره  ،نعلمی معماری و شررسازی ایراترران: انجمن ، معماری و شهرسازی ایران

 شیان.آ :، ترجمه عباس مخبر، تررانقدرت(، 1380) دودین ، کیت
 .امروز مدیران :، ترجمه محمود شورچه، تررانفضا و نظریه اجتماعی(، 1393ییلنیتس، آندری )

 و هها  واقعیهت  :ایهران  شرر کالن پنج توسعه تطبیقی بررسی»(، 1381شرری ) برسازی و عمران سازمان
 .10شماره سال سوم، ، شهری مدیریت فصلنامه، «تصورات

 :ترهران ، چها  هفهتم  ، )جللد اول(  های نو در جغرافیای شلهری  دیدگاه(، 1383شکویی، حسهین ) 
 (.)سمت ها سازمان مطالعه و تدوین کت  علوم انسانی دانشگاه

یلابی   و قلدرت شلهری بلا سلازمان     تبیین رابطه ساختار حاکمیت(، 1383کاظمیان، غالمرضا )
دانشگاه تربیت مدرس، دانشهکده علهوم   ترران: ، ریزی شرری جغرافیا و برنامهرساله دکتری ، فضایی
 انسانی.

، ترجمه عهارف اقهوامی مقهدم،    ریزی شهری نظریه برنامه(، 1388فاینشتاین )سوزان کمپل، اسکات و 
 آ رخش. :ترران

ریلزی   برنامله  بلر  یژهو یدتأکا ریزی ب های برنامه درآمدی بر نظریه(، 1387) ، زهرهپور دانش عبدی
 انتشارات دانشگاه شرید برشتی. :، تررانشهری

تکمیل  منظور بهمقایسه تطبیقی مکات  مطالعات مورفولویی شرری »(، 1390) ابیانه، حمیدرضا محملی
شهماره  سال چرهارم،  ترران: ، شهر آرمان، «دستگاه تحلیلی مکت  اقتصاد سیاسی فضا بر اساسآن 
 .159-171 :1390ستان پاییز و زم ،7

: ، ترراننظریه انتقادی مکت  فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی(، 1384نو ری، حسینعلی )
 آگه.

 ،«تبریهز  شهرر  کالبدی-فضایی توسعه در مسکن و زمین نقش» ،(1388) مررزاد جمال و برمن هادیلی،
 .اهر واحد میاسال آزاد دانشگاه ،26 شماره نرم، سال ،جغرافیایی فضای فصلنامه
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