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تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کالنشهرها
(نمونه موردی :منطقه  1شهر تهران)
3

فرانک سعیدیفرد* ،1محمدتقی رضویان ،2مرتضی قورچی

-1دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2استاد ،گروه جغرافياي انسانی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3استادیار ،گروه جغرافياي انسانی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله1396/2/12 :
تأیيد نهایی مقاله1396/11/23 :
چكیده
رانت امتيازي انحصاري ،ثروت ،مازاد و سودي غير توليدي ،درآمدي بی تالش و خارج از فعاليتهاي مولد اقتصادي همراه
با بهرهگيري از نفوذ سياسی یا اقتصادي میباشد .در کشورهاي داراي اقتصاد رانتی ،عمال توليد فضا در چارچوب مدیریت
فک شده ،رانت و اقتصاد برگرفته از آن میباشد و تخریب فضا بهعلت فشار بورژوازي مستغالت ،گتو بندي کالبدي،
فضاهاي رانتی ،سودمحور ،بوم ستيز ،مردم گریز ،دوگانه و تخریبی دیده میشود .مناسبات قدرت و اقتصاد فک شده فضا
را می سازند و شهرساز ،آلتی براي قدرت شده است و طبقات نوکيسه فضا را با هدف سوداگري توليد و بازتوليد میکنند.
بر اساس نمود اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی شهر تهران نظير تراکم فروشی ،سرمایه داري مسکن ،رانت زمين ،تغيير
کاربري و غيره  ،هدف این مقاله بررسی نمود اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی شهر تهران میباشد .در این پژوهش از روش
شبه دلفی در مصاحبه با نخبگان و افراد متخصص و جهت ميزان اثرگذاري و شدت تاثيرگذاري زیرمعيارها از مدل دیماتل
استفاده شده است .براي جمعآوري اطالعات از مطالعات ميدانی و کتابخانهاي استفاده شده است .یافتهها حاکی از آن
است که در بين معيارهاي اقتصادي ،افزایش درآمد ناشی از تراکم فروشی با دارا بودن بيشترین ضریب وزنی و اثرگذاري
مستقيم در جایگاه اول با کسب امتياز  ،12/55در بين معيارهاي اجتماعی مولفه گتوسازي اجتماعی برابر ( ،)7/19در
بين معيارهاي سياسی-مدیریتی مولفه اقتصاد سياسی رانتی  ،7/43در بين معيارهاي کالبدي مولفه افزایش فعاليتهاي
ساختمانی و سرمایهگذاري هاي ملکی با کسب امتياز 10/78و در نهایت در بين معيارهاي زیست محيطی مولفه تخریب
کاربري سبز و باغات با کسب امتياز  7/194قرار دارند.

واژههای کلیدی :اقتصاد رانتی ،اقتصاد سياسی فک شده ،اقتصاد سياسی حک شده ،سازمان فضایی شهر،
تهران.
* -نویسنده مسئول09126664245 :

Email: faranak.saeedifard@gmail.com
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"کژ اندام "3میگردد (اطهاري .)1389 ،در
کالنشهرها ،اقتصاد متصل به رانت و اقتصاد نمایشی
بيش از بيش به مصرف گرایی و گرایش مصرف
کنندگان بهعنوان نيروي بيش برندهاش متکی
است ،سامان دهی مصرف از طریق توسعه این
فضاها به نيازي کامال اساسی براي پویایی نظام
سرمایهداري (فک شده) تبدیل شده است (هاروي،
 .)1394مناسبات ميان انباشت سرمایه و سطوح و
الیههاي حکمرانی به شکل دلهرهآوري ناپایدارند.
برخی حکومتهاي منطقهاي و محلی به اسارت
صاحبان سرمایه در میآیند (هاروي .)1394 ،ثروت
در اقتصاد رانتی در فضاي کالنشهرها در اختيار افراد
کمی قرار میگيرد و رانت اقتصادي به انحراف
سياسی کشور نيز میانجامد (امن علی پور.)1387 ،
کالنشهرها امروزه نه تنها تبدیل به فضاي قدرت
سياسی شده است بلکه تبدیل به محور کليهي
فعاليتهاي اقتصادي گردیده است .از دیدگاه لفور
شهر فضاي توسعه و دوام سرمایهداري بهعنوان
شيوه توليد میباشد (لوفور 1977 ،و .)1979
پيامدهاي منفی اقتصادي (رانتی) (هاتچيسن،
 ،)2010تغييرات کاربري اراضی (با هدف
سودآوري) (آل امين و همکاران،)2013 ،
نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعی در فضا (ليس،
 )2010و عدم تعادلهاي فضایی در کالنشهرها
موجب بی ثباتی در نظام عملکردي آن شده و
استمرار چنين روندي نيز ناپایداري شهري را سبب
میشود (ساسان پور .)1390 ،هدف این مقاله نيز
بررسی این فک شدگی ،رانت جویی و نهایتا نمود
اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی شهر تهران میباشد.
بر همين اساس تاثير جریان سرمایه بر عدم تعادل
فضایی و شناخت مکانيزم آن در کالنشهر تهران بعد
از پایان جنگ تحميلی داراي تغييرات فضایی
گسترده بوده است .کالنشهر تهران به واسطه نظام
سرمایهداري ،رانت زمين و تراکم فروشی تغييرات

مقدمه
در حال حاضر بيش از نيمی از جمعيت در شهرها
زندگی میکنند و انتظار افزایش آن در دهههاي
آینده نيز وجود دارد (مارانس ، )2015 ،بهطوري که
پيشبينی میشود در سال  2050جمعيت جهان
در شهرها به بيش از  70درصد برسد (واتسن،
 .)2013بر همين اساس فضا ،کالبد ،مدیریت و
اقتصاد رانتی در سازمان فضایی شهرها نيز مشهودتر
میباشد .رانت بهعنوان درآمدي باالتر از هزینه
استخراج منابع تعریف میشود (بجورواتن و
فرزانگان )2015 ،و رانت به مثابه یک اصالح
اقتصادي به درآمدهایی گفته میشود که بدون
تالش یدي و فکري بهدست میآید .در اقتصاد
امروز ،منافع ،سود ،نيروهاي احتمالی ،اجاره زمين و
غيره ،از درآمد ملی از سوي صاحبان مشاغل به
صاحبان سرمایه در حال تغيير هستند (لوهر،
 .)2012در صورتی که سهم درآمد سرمایه بيش از
توليد سرمایه با قابليت ارتجاعی 1باشد ،رانت توسط
سرمایهداران (رانت جویان) اتفاق میافتد ( براکنر،
 )2017و نظام سرمایهداري نيز میتواند منجر به
ایجاد جوامع رانتی شود و در این نظام انگيزهها،
ساختار و حتی سيستمهاي باورپذیري وجود دارد
که میتوانند سناریوهاي بسيار قابل قبولی براي
ایجاد سيستمهاي مبتنی بر رانت به وجود آورند
(آليجيکا و تارکو .)2012 ،نظام سرمایهداري بازتابی
از فضا ،زمان ،مدرنيته و فناوري همراه با دگرگونی
را داشته است (لفور )1391 ،و تاثيرات شگرفی بر
تحوالت فضاي کالنشهرها از جمله اشاعهي فرهنگ
سرمایهداري ،مصرفگرایی ،تغيير افکار شهروندان و
افزایش تجملگرایی داشته است (گراهام و دیگران،
 .)1390در یک اقتصاد سياسی "فک شده" و خود
تنظيم گر در چاچوب اقتصاد رانتی ،نهادهاي
کژکارکرد ،اقتصاد کژکارکرد می پرورانند و این یک
دليل به وجود آمدن فضا یا شهر " کژبافت " 2یا
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و تمایزات فضایی را تجربه کرده است .زمين در
کالنشهر تهران به منزله شرایط توليد فضا عمل
کرده است .از سویی با مصوبه خودکفایی شهرداري-
ها در سال  1373نيز شاهد قرار گرفتن فضا در
مناسبات پيچيده اقتصاد رانتی و سوداگرانه قرار
گرفت .به عبارتی توليد فضا بر گرفته از مناسبات
اقتصادي_ سياسی فضا (تاثير شگرف البی قدرت و
اقتصاد رانتی) و نه برگرفته از رویکرد برنامهریزي
شهري و رویکرد برنامهریزي انسان محور میباشد.
ایجاد مظاهر این اقتصاد رانتی در ساختارهاي
اقتصادي ،کالبدي و اجتماعی و مدیریتی قابل
تحليل است .در ساختار اقتصادي نظام اقتصاديِ
فکشده از سياست و اجتماع و فرهنگ ،رانت زمين،
افزایش قيمت زمين ،بورژوازي مستغالت ،افزایش
سرمایهگذاري هاي عمرانی و افزایش درآمدهاي
مناطق و از همه مهمتر اتصال مکان به شبکه توليد
جهانی و خرید کاالهاي برند (تضعيف توليد
داخلی) ،در ساختار اجتماعی ،گتوسازي اجتماعی،
تبعيض طبقاتی ،فرهنگ غربی بدون پاالیش،
کاهش ویژگی انسان محوري فضاها ،تخریب هویت
ایرانی ،اسالمی ،ایجاد فرهنگ پرسه زنی با ایجاد
مالها ،تغييرات سبک زندگی افراد ،افزایش
مهاجران ،تقدم "بنا فضا" بر "جامعه" و ایجاد
فرهنگ مصرف گرایی با افزایش تبليغات گسترده
ی اقتصاد از جامعه و کاهش
کاالها ،فکشدگ ِ
سرمایهي اجتماعی ،در ساختار سياسی_مدیرتی،
اقتصاد سياسی رانتی ،پولشویی و فساد سياسی_
مدیریتی ،دولت رانت جو و نفتی ،رشوهخواري و
نقص قوانين ،فک شدگی ساختار سياسی_
مدیریتی ،سياست غير پاسخده و رانت خوار ،عدم
مدیریت و نظارت بر کاربري اراضی ،تغيير در
ساختار کالبدي و فعاليتی با افزایش فعاليتهاي
ساختمانی و رانت زمين ،تغيير کاربريها با هدف
سوددهی ،افزایش پروانههاي ساخت و ساز ،تغييرات
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فضایی گسترده در مناطق مرفه ،تغيير کاربريهاي
سبز و فرهنگی و غيره به کاربري تجاري و سودآور،
افزایش فضاهاي رانتی و پول مدار و غير انسانی،
گتوسازي کالبدي ،افزایش تعداد واحدها و کاربري-
هاي تجاري (مگامالها و فروشگاه هاي بزرگ) و
افزایش واحدهاي مالی ،مکان گزینی تابع " رانت
زمين" ،خوابگاهی شدن با چند کاربري به اصطالح
اقتصادي چون پاساژ و مال یا سالن جشن ،عدم
توفيق در بافتهاي فرسوده ،فروش تراکم و در
ساختار زیست محيطی ،تخریب کاربري سبز و
باغات ،تخریب فضاهاي باز و عمومی ،تخریب
فضاهاي طبيعی نظير کوه و مسيلها و غيره در
راستاي ایجاد پروژههاي رانتی ،کاهش فضاهاي سبز
و باز در ميان برج سازيها ،مانعسازي در مقابل
بادهاي تصفيه کننده شهري در راستاي اهداف و
مزایاي رانت زمين کامال ملموس میباشد.
بنابراین ،این پژوهش در پی شناخت و ارزیابی
بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کالنشهر
تهران در منطقه یک میباشد و در این مقاله سعی
شده است تا به وسيله تکنيکهاي کمی از جمله
مدل دیمتل ،جهت تاثيرگذاري و ميزان نفوذگذاري
معيارهاي اقتصادي ،اجتماعی ،کالبدي و ....استفاده
شده است و در نهایت براي برون رفت از وضعيت
جاري و ترفيع آن راهکارهایی نيز ارایه میشود.
پیشینه تحقیق

با توجه به جدید بودن مو ضوع ،مطالعات محدودي
در مورد آن صووورت گرفته که یا در ارتباب با رانت
و یا دولت رانتی و یا در مورد نظام سووورمایهداري
است که به اختصار به آن اشاره می شود .به جرات
میتوان گفت در ارتباب با برر سی اقت صاد رانتی بر
سازمان فضایی شهر مطالعاتی صورت نگرفته است.
یون و همکاران ( ،)2017در مقالهایی تحت عنوان
تجزیه و تحليل سوواختار فضووایی زمين و سووطوح
تو سعه اقت صادي شهرها در ا ستان شاندونگ به
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برر سی و تجزیه و تحليل در ساختار ف ضایی 108
شهر در استان مذکور با توجه به مولفههاي کاربري
زمين و تو سعه اقت صادي میپردازد .نتایج پژوهش
حاکی از آن ا ست فاکتورهاي موثر درکاربري زمين
نيز شامل موارد :جمعيت شهري ،پسانداز متعادل
بين رو ستایيان و شهرن شينان ،حفظ و صيانت از
شهر ،صادرات و بودجه ساختمانی میباشد( .رانت
تعيين کننده کاربري زمين نمیباشوود ).کاسووتانگو
( ،)2015در پایان نامهاي تحت عنوان رعد و برق
در شب :تحرک در طراحی شهري ،به بررسی اثرات
سوورمایهداري در طراحی شووهري براسوواس نظریات
لوفور میپردازد .نتایج پژوهش حاکی از آن اسوووت
که مسوووکن ،مدیریت و کنترل فضووواي عمومی از
عواملی ه ستند که در تاکتيکها براي ر سيدگی به
مسووا ل اجتماعی معاصوور میتوانند موثر باشووند.
همچنين براي درک بهتر کاربرد طراحی شوووهري
انتقامجویانه هر یک از این سوووه مورد بهطور مجزا
در طراحی شهري بررسی و در نهایت با استفاده از
این موارد استراتژي در حال حرکت به سوي جامعه
پي شنهادي لوفور ارا ه می شود( .منظور با توجه به
فضاهاي عمومی و مردمی بتوان اثرات سرمایهداري
و رانت در فضوووا را کاهش داد) .یانگ و همکاران
( ،)2014در م قا لهایی ت حت عنوان خوشوووه هاي
اقت صادي :یک رابط بين سيا ستهاي اقت صادي و
فضوووایی در پکن به بررسوووی نقش خوشوووه هاي
اقتصووادي بهعنوان عناصوور مهم اقتصوواد شووهري و
منط قهاي میپرداز ند .ن تایج پژوهش حاکی از آن
است که خوشههاي اقتصادي بهعنوان عناصر مهم
اقت صاد شهري و منطقهاي شناخته شدهاند ولی
ا ستراتژيها و نقش آنها در برنامهریزي ف ضایی کم
میبا شد و این خو شهها میتوانند در ت سهيل ر شد
محلی و شکل دهی ساختار ف ضایی شهري موثر
باشووند( .تاثير اقتصوواد و مولفههاي آن در سووازمان
ف ضایی شهر شایان برر سی ا ست) .مهدي چمنی
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مقدم ( )1394در رسووالهاي با عنوان تبيين جایگاه
اجتماع ،دولت و برنامهریزان در فرآیند برنامهریزي
شهري ایران ،منطقه یک شهر تهران به این نتایج
د ست یافته ا ست که برنامهریزي را فرآیندي ت صور
کرد که همواره تحت تاثير قدرت و اقتصووواد رانتی
اسوووت و افراد قدرتم ند به دن بال برآورده کردن
عالیق و م نافع خود از طریق فرآی ند بر نا مهریزي
هسووتند .ندا گلشوونري ( )1392در پایاننامهاي با
عنوان برر سی اثرات رانت جویی بر ر شد اقت صادي
ایران به این نتایج دسوووت یافته اسوووت که رانت و
رانت جویی به سبب تاثيرات فراوانش در خور توجه
میباشوود و امکان اندازهگيري مسووتقيم رانت وجود
ندارد و با شوواخصهایی میبایسووت آنرا محاسووبه
نمود .برا ساس فر ضيه رانت اقت صادي باعث کاهش
ر شد اقت صادي شده ا ست .در ف صل اول تحقيق به
رانت ،علل پيدایش و آثار آن بر اقتصووواد پرداخته
شده است و در بررسی شواهد اثرات رانت بر رشد
اقتصوووادي در ایران پرداخته شوووده اسوووت .الهام
بخشایش ( )1389در پایاننامهاي با عنوان بررسی
زمينههاي رانت جویی در ساختار درآمد – هزینه
اي بودجهی شهرداريها (مورد مطالعه :شهرداري
اصفهان) به این نتایج دست یافته است که درآمد
حا صل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر،
درآمد حاصوول از اعطاي مجوزهاي رانتی به زمين
هاي شووهري پایهي اصوولی درآمد شووهرداريهاي
کشووور را تشووکيل داده اسووت .اجراي پروژههاي
سووورمایهگذاري غير اقتصوووادي و بدون توجيه
اجتماعی ،تدارک پروژه هاي سووورمایه گذاري با
کيفيت پایين ،گسوووترش پروژه هاي نيمه تمام،
طوالنی شدن مدت زمان بهرهبرداري از پروژهها و
بهرهبرداري زیر ظرفيت از پروژهها ،هزینههایی به
دنبال دارد که به خاطر عدم شووفافيت تخصوويص
اعتبار به طرحهاي سرمایهگذاري میباشد .ساختار
درآمدي بودجه متکی به درآمدهاي ناپایدار بوده
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و این درآمدهاي ناپایدار زمينه هاي ایجاد رانت
جویی را فراهم می سازد .نتایج مبين آن ا ست که
گذ شته از ساختار رانتی شهرداريها که نا شی از
تکيه بيش از حد مخارجش بر عواید حاصوول از
فروش تراکم ا ست ،ساختار هزینهاي بودجه و به
خ صوص ساختار هزینهاي مربوب به امور عمرانی
نيز هزینه زا و رانت جویانه ا ست .روحاهلل محمدي
( )1389در پا یان نا مهاي با عنوان دو لت رانتير و
تو سعهي سيا سی_ اجتماعی در جمهوري ا سالمی
ایران به این نتایج دسووت یافته اسووت که براسوواس
یووافتووههوواي او ،مفهوم رانووت یکی از مهم ترین
مولفههاي درک کشووورهاي نفتی میباشوود .دولت
رانتير با کمک سایر عوامل دیگر باعث عدم تو سعه
سووياسووی و اجتماعی در جمهوري اسووالمی شووده
اسووت .در بعد سووياسووی رانت بر سوواخت دولت و
دموکرا سی اثرگذار بوده ا ست .در بعد دموکرا سی،
دولت با نگرفتن ماليات گسووترده و صوورف مخارج
عظيم در جامعه باعث عدم شوووکلگيري گروههاي
م ستقل شده ا ست .م ستوره فطرس ( )1388در
پایاننامهاي با عنوان تجزیه و تحليل تاثير رانت
نفتی بر سرمایه اجتماعی به این نتایج د ست یافته
اسووت که دو فرضوويه پيرامون رابطه منفی رانت
نفتی و دموکراسووی (افزایش رانت نفتی ،منجر به
تنزل سطح دموکراسی) و رابطه مثبت دموکراسی
و سوورمایه اجتماعی (کاهش سووطح دموکراسووی،
منجر به کاهش ميزان سوورمایه اجتماعی) مطرح
شده ا ست .برر سی این نکته که ساخت رانتی و
شووويوه مصووورف رانتها تا چه حد میتواند بر
عملکرد سوووياسوووی و اجتماعی دولت و شووويوه
حکومتش اثر بگذارد ،از موارد اهميت این پژوهش
اسوووت .مهدي کریمی ( )1386در پایان نامهاي با
عنوان تاثير رانت نفتی بر جامعه مدنی با اسووتفاده
از سوونجش سوورمایه اجتماعی به این نتایج دسووت
یافته اسوووت که کشوووورهاي داراي منابع طبيعی،
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داراي فساد و رانت جویی به مراتب بيشتر میباشد.
در این کشورها جامعه مدنی ضعيف است و توسعه
اجتماعی نادیده گرفته میشوووود .جامعه رانتجو،
خود به مانعی براي توسووو عه اجت ماعی و تقو یت
جامعه مدنی مبدل میگردد .سووويد ابوالحسووون
ریاضووی ( )1384در رسووالهي خود با عنوان نقش
دولت در سوازمان فضوایی شوهر (منطقه  22شوهر
تهران) به این نتایج د ست یافته ا ست که دولت با
اقدامات و سيا ستهاي دولتی نيز متاثر از اقت صاد
ج هانی؛ ن ظام سووور ما یهداري و سووووداگري زمين
میباشووود .از سوووویی اقتصووواد نفتی و رانتی تاثير
ب سزایی در بی توجهی به زندگی سنتی؛ ت سل سل
هویت محله ها؛ تخریب منابع ذي قيمت طبيعی؛
بسوووتن د ید و منظر طبي عت؛ هجوم سوووا خت و
سووازهاي بی تناسووب؛ فقدان تمایز بصووري ميان
مناطق و کارکردهاي مختلف شهري شده است.
محدوده مورد مطالعه
از بين  22منطقهي شهري کالنشهر تهران ،منطقه-
ي  1با بيشترین تغييرات فضایی برگرفته از اقتصاد
رانتی و سوداگر انتخاب گردیدهاند .منطقه  1به-
عنوان یک منطقه قدیمی به نسبت نوظهور تاثيرات
زیادي از سوي جریان و روابط اقتصاد رانتی خصوصا
بورژوازي مستغالت دریافت نمودهاند و بيشترین
تغييرات فضایی را در کالنشهر تهران داشتهاند.
منطقه یک شهرداري ،در بلنداي تهران و با وسعت
 4573/319هکتار براساس سرشماري سال 1390
حدود  384158نفر را در خود جاي داده است
(سایت شهرداري منطقه یک تهران .)1396 ،منطقه
یک داراي عناصر هویت بخش هویت سبز و
طبيعت ،هویت یيالقی و گردشگري ،هویت تاریخی،
هویت دیپلماتيک ،هویت خدمات فرامنطقهاي،
هویت سکونت و هویت ذهنی-خاطرهاي میباشد
(مهندسين مشاور بافت شهر)1384 ،
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شکل  :1معرفی منطقه یک شهر تهران ،ترسيم ( :نگارنده)1397 ،

انتخاب خبرگان و کارشناسان ،تسلط نظري ،تجربه
عملی ،تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و
دسترسی است .نکتۀ قابل توجه در تعيين تعداد
خبرگان ،کسب اطمينان از جامعيت دیدگاههاي
مختلف در پژوهش میباشد .با توجه به معيارهاي
فوق ،در نهایت تعداد  50نفر از خبرگان و
متخصصان دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،بهعنوان
جامعه آماري براي پاسخگویی به سواالت تحقيق
انتخاب شدهاند و براي تجزیه و تحليل جهت ميزان
اثرگذاري و شدت تاثيرگذاري زیر معيارها از مدل
دیماتل  DEMATELاستفاده شده است .گامهاي
مورد استفاده در دیمتل به صورت خالصه در زیر
آورده شده است
گام اول :عناصر تشکيلدهنده که در این پژوهش 5معيار مشخص میباشد ،سيستم مورد بررسی را
مشخص میکند.

مواد و روشها
با توجه به مؤلفههاي مورد بررسی پژوهش حاضر از
لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش (تببين رانت
و اقتصاد رانتی و تحليل شاخصهاي آن در شهر)
به صورت توصيفی-تحليلی میباشد .در این فرآیند
متناسب با دادههاي موردنياز پژوهش از روش
کتابخانهاي و منابع مرجع در رابطه با موضوع مورد
مطالعه براي گردآوري اطالعات بهصورت ابزار
پرسشنامه مقایسات زوجی بهعنوان ابزار گردآوري
دادههاي بخش تحليلی پژوهش استفاده شده است.
منطقه  1تهران ،تاثيرات زیادي از سوي جریان و
روابط اقتصاد رانتی خصوصا بورژوازي مستغالت
دریافت نموده است و بيشترین تغييرات فضایی را
در کالنشهر تهران داشته است .ابعاد کلی ،متغيرها
و شاخصهاي تحقيق براساس روش شبه دلفی،
پرسشنامه ،مطالعات ميدانی و نمودهاي رانت جویی
در منطقهي یک استخراج گردیده است .معيارهاي
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گام دوم :شدت روابط نهایی از عناصر طبق نظرخبرگان .این شدت بهصورت امتيازدهی خواهد بود.
-گام سوم :نرمال کردن ماتریس ارتباب مستقيم ( N
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از تشکيل یک ماتریس مقایسه زوجی بين معيارهاي
این پژوهش و استفاده از یک طيف مشخص براي
نمرهدهی استفاده میشود .در این سنجش از پنج
بُعد کلی (اقتصادي ،اجتماعی ،کالبدي ،زیست-
محيطی و مدیریتی-سياسی) مجموعاً در قالب 45
زیر معيار استفاده شده است (جدول .)1

)= K*M

گام چهارم :محاسبه ماتریس ارتباب کاملبا این وجود ،تکنيک دیماتل یکی از انواع روشهاي
تصميمگيري براساس مقایسههاي زوجی است .پس

جدول  :1شاخصهاي مورد سنجش

یافتههاي پژوهش1395 ،
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فرهنگ سازي ،نهاد سازي و پرورش شخصيت است
(مامفورد .)1985 ،از سویی تغييرات کالبدي،
اجتماعی و اقتصادي برگرفته از بازساخت شهري در
جهت ایجاد فضاهاي شهري غير رانتی ،انسانی،
پایدار ،کارآفرین ،شهروند محور ،بوم مدار و سرزنده
همراه شود .در یک کالم کلی تنها جسم شهر دیده
نشود بلکه به روح آن نيز التيام بخشيد.

مبانی نظری

" ما فضا را شکل میدهيم و فضا ما را شکل می-
دهد"(صرافی )1394 ،و "ساخت شهر یک علم
نيست ،بلکه یک هنر است " (الندري) .سازمان
فضایی شهر حک شده ،پایدار و غير رانتی باید به
گونهاي باشد که مشارکت عمومی و کنترل نهادهاي
مدنی بر فضاها را ایجاد کند( .حاجی خانی و
دیگران .)1372 ،کار اصلی شهر از نظر مامفورد،

است( .گلشنري .)1392 ،رانتها ثروت را از
کارگران به غير کارگران یا از کسانی که منابع را
کنترل براي کسانی که آنها را کنترل نمیکنند،
منتقل میکند (ریتبرگر .)2017 ،کشورهایی که
داراي اقتصاد رانتی داراي جامعه خودمختاري
نيستند (شوارز )2008 ،در این کشورها ،منابع
طبيعی باعث افزایش رانتهاي اقتصادي میشوند
(بجورواتن و فرزانگان .)2015 ،درکشورهاي داراي
اقتصاد رانتی ،عمال توليد فضا در چارچوب رانت و
اقتصاد برگرفته از آن میباشد و تخریب فضا بهعلت
فشار بورژوازي مستغالت و ایجاد فضاهاي دوگانه
دیده میشود .لوفور معتقد است ایجاد و استخراج
ارزش اضافی از طریق بورسبازي دارایی و حقوق
مالکانه بيشتر عليه تکامل اقتصادي جامعه عمل
میکند (اطهاري .)1386 ،در خصوص بررسی
اقتصاد سياسی "فک شده" و خود تنظيم گر و
اقتصاد سياسی "حک شده" ،کارل پوالنی یکی از
بزرگترین اندیشمندان جهان در سال  1964با
نوشتن کتاب دگرگونی بزرگ به مسئله «حک
شدگی» و «فک شدگی» موتورهاي اقتصاد سرمایه-
داري در درون سازمان اجتماعی اشاره کرده است.
نيروي سرمایهداري در بازتوليد فضا اگر همراه با
کنترل نهادهاي محلی باشد ،از وضعيت «فک
شدگی» به وضعيت «حک شدگی» میرسد.

رانتها هدف جذابی براي ماليات مجدد هستند
(ریتبرگر .)2017 ،مفهوم رانت یکی از مهمترین
مولفههاي درک کشورهاي نفتی میباشد.
(محمدي .)1389 ،پدیده رانت خواري اولين بار
توسط اقتصاددان آمریکایی،گوردون تولوک ،در
رابطه با انحصارات مطرح گردید (زمانی.)2007 ،
رانت به دنبال رابطه توليدکنندگان ،مصرف
کنندگان و دولت هستند ،ایجاد میشود (آليجيکا و
تارکو .)2012 ،رانتخواري پدیدهاي است که
آسيبهاي فراوان اجتماعی و اقتصادي فراوانی براي
کشورها به وجود میآورد( .گلشنري .)1392 ،در
اقتصاد متصل به رانت و اقتصاد نمایشی بيش از
بيش به مصرف گرایی و گرایش مصرف کنندگان
بهعنوان نيروي بيش برندهاش متکی است و جهت
پویایی نظام سرمایهداري تبدیل شده است (هاروي،
 .)1394به دنبال بررسی پدیده "رانت" و سازمان
فضاي رانتی نظریات دانشمندان و نظریه پردازان
مرتبط نظير آدام اسميت ،توماس مالتوس ،دیوید
ریکاردو ،گوردن تالوک ،دیوید هاروي ،توماس
پيکتی ،کارن پوالنی و زمان معاصر ایران نظير
همایون کاتوزیان ،کمال اطهاري ،مالجو ،اميرعلی
نجوميان و غيره حا ز اهميت میباشد .یکی از مهم-
ترین محورهاي مورد بحث ریکاردو (در مورد رانت)
بهره مالکانه در مقابل استفاده از زمين به مالک
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«اقتصاد سياسی "فک شده" (رها شده و بدون
کنترل) و ایدهي بازار خودتنظيم گر جوهر انسانی و
زیستمحيطی جامعه را نابود میسازد» (پوالنی،
(،)1391پوالنی .)1944 ،اقتصاد و سرمایه داري
ليبرالی خودتنظيم گر تمایل به فک شدگی اقتصاد
از سازمان اجتماعی میباشد و فک شدگی اقتصادي
در نهایت منجر به توليد فضاهاي غرب و سوداگرانه
بهویژه در فضاي شهر میشود (نيل .)1959 ،در یک
اقتصاد سياسی "فک شده" و خودتنظيم گر در
چاچوب اقتصاد رانتی ،نهادهاي کژکارکرد ،اقتصاد
کژکارکرد میپرورانند و این یک دليل به وجود
آمدن فضا یا شهر " کژبافت" یا "کژ اندام" میگردد.
بهطور متقابل کژبافتی و بی اندامی و کوژ قامتی
شهر ،باعث بازتوليد کژکارکردي ،بحران و کاستی-
هاي اقتصادي ،اجتماعی و سياسی میشود .نيک
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بافتی ،درست اندامی و تن درستی شهر به پویایی و
پایایی جامعه میانجامد( .اطهاري« .)1389 ،نظام
اقتصادي حکشده عبارت از نظامی است که در آن
مناسبات معيشتی و اقتصادي انسانها به تمامی
تحتِتأثير نهادهاي غيراقتصادي شکل میگيرد»
(پوالنی .)1957 ،در نظام اقتصادي حکشده ،در
ي صِرف
عرصهي سياستگذاري ،منطق اقتصاد ِ
میبایست منطق اجتماعی را نيز در دستور کار قرار
دهد .دولت میبایست زندگیِ اقتصادي را
حتیالمقدور به زیرِ چتر منطقِ اجتماعی بکشاند و
اقتصاد را دوباره در جامعه حک کند( .مالجو،
 .)1386نتيجتا تئوري و مدل مفهومی نمودار شکل
 2ارا ه میگردد:

شکل  :2نمودار تئوري و مدل مفهمومی پژوهش

رواج کژاندیشی در اقتصاد شهري گشت .این
"کژاندیشی" باعث وجود آمدن "کژکارکردي "4در
بناي اقتصاد شهر و برآیند آن "کژبافتی" یا کوژي
فضاي شهر بوده است( .اطهاري .)1389 ،شهر
تهران به واسطه نظام سرمایه داري ،رانت زمين و
تراکم فروشی تغييرات فضایی زیادي نظير
ناهمگونی فضاي شهري ،کالبد و خط آسمانی بد

تاثیر اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی تهران بعد از سال

 1368تا به امروز ( :)1395اقتصاد رانتی و جریان
سرمایه بر عدم تعادل فضایی در شهرهاي ایران
خصوصا شهر تهران بعد از پایان جنگ تحميلی
 1368و آغاز گفتمان سازندگی ،بيشترین تغييرات
فضایی را داشتهاند( .اطهاري .)1389 ،مصوبه
خودکفایی شهرداري هاي کالنشهر تهران موجب
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منظر ،رشد انگلی فضاهاي تجاري و مالی تحت
سيطره نظام سرمایه داري ،رشد سریع و ناهنجار
منطقه ،رشد و توسعه جمعيت و تمایزات فضایی را
تجربه کرده است .از سویی با مصوبه خودکفایی
شهرداري ها در سال  1373نيز شاهد قرار گرفتن
فضا در مناسبات پيچيده اقتصاد رانتی و سوداگرانه
قرار گرفت .در پی کژاندیشی در اقتصاد شهري،
ایران را در زمانی نشان میدهد که ترکيدن حباب
مسکن در شهر تهران و رکود حاصل از آن ،عدم

توفيق در بافتهاي فرسوده ،فروش تراکم و زیان-
هاي حاد زیست محيطی ناشی از آن نهایتا درآمد
ناپایدار شهرداري تهران به وقوع پيوسته که همگی
در اثر کوشش پيشين براي بيشينه سازي مطلوبيت
بورژوازي مستغالت و خودکفایی شهرداري تهران با
تکيه بر آن رخ داده است( .اطهاري .)1389 ،فضاي
شهر تهران ،کاالیی در جهت اهداف اقتصاد رانتی و
سوداگرانه شده است.

نمونه فضاهاي ایجاد شده متاثر از اقتصاد سياسی
فک شده و خود تنظيم گر در چارچوب اقتصاد
رانتی در تهران نظير فضاهاي تجاري ،مالها و
مگامالها هستند که مالها در ایران براساس اقتصاد
رانتی و در راستاي اهداف سوداگرانه ایجاد شدهاند
و از سویی نوکيسهها از مالها خریداري میکنند و
چون نهاد مدنی در ایران ضعيف عمل میکند،
مکانیابی نادرستی براي آنها ایجاد میشود .نمونه
دیگر ،کالبد و خط آسمانی بد منظر) با نگاه پرنده
(دید از باال) به ساختمانهاي شهر تهران خصوصا
منطقه یک و پنج تهران شاهد بی نظمی در خط
آسمان و نبود منطق علمی در ساخت و ساز همراه
با فضایی آشفته و منظري بی کيفيت ،خواهيم بود.
در مناطق مورد بررسی ساختمانی بلندمرتبه در
کنار ساختمانی کوتاه مرتبه بدون هيچ گونه توجيح
علمی و بی توجه به قوانين و ضابطههاي شهرسازي
و برنامهریزي ساخته شدهاند .ساخت و ساز بی رویه
همراه با تخریب فضاهاي انسانی و سبز نمونه دیگر
از فضاي رانتی میباشد که با مشاهده ساختمانهاي
شهر تهران خصوصا منطقه یک و پنج تهران شاهد
ساخت و ساز بیرویه و بدون توجيح علمی ،همراه
با منظري آشفته و بی تناسب ،خواهيم در تهران،
در تمامی مناطق ،با پرداخت هزینه تراکم و جریمه
به شهرداري بدون توجه به ضوابط و حداکثر ارتفاع

مجاز در طرحهاي مرتبط نظير طرح تفصيلی ،می-
توان ساخت و ساز داشت .برج سازي در کوچههاي
 3متري ،ساخت و ساز در ارتفاعات و ساخت مالها
و مگامالها در هر نقطهاي از شهر ،متاثر از اقتصاد
سياسی فک شده و خود تنظيم گر در چارچوب
اقتصاد رانتی در تهران میباشد.
بحث و نتایج
ارزیابی مولفههای اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی

کالنشهر تهران :بررسی وضعيت مربوب به شرایط
ابعاد و عوامل مختلف مؤثر بر مدیریت کارآمد
کالنشهر تهران با استفاده از تکنيک دیماتل که از
انواع روشهاي تصميمگيري بر پایه مقایسهي
زوجی است .این تکنيک با بهرهمندي از قضاوت
خبرگان در استخراج عوامل یک سيستم و
ساختاردهی سيستماتيک به آنها ،با استفاده از
اصول تئوري گرافها ،ساختار سلسله مراتبی از
عوامل موجود در سيستم را با روابط تأثيرگذاري و
تأثيرپذیري متقابل ،عناصر مذکور را به دست
میآورد بهگونهاي که شدت اثر روابط مذکور را
بهصورت امتيازي عددي معين میکند (ميرغفوري
و همکاران .)1391 ،با وجود این ،شدت روابط نهایی
از عناصر از طریق طيف ليکرت طبق نظر خبرگان
به صورت جدول  2امتياز دهی خواهد شد که در
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آخر معيارهاي تاثيرگذار (تأثير مستقيم بر سایر
معيارها) و شدت معيارهاي تاثيرگذار (مجموع
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اثرگذاري و اثرپذیري هر معيار تاثيرپذیر) را نشان
داده خواهد شد که در جدول  3ارا ه شده است.

جدول  :2طيف ليکرت

متد پژوهش

جدول  :3نتایج حاصل از رتبهبندي با استفاده روش دیماتل
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در همين راسوووتا ،از دیماتل براي تجزیه و تحليل
شاخصهاي اقت صادي ،کالبدي ،اجتماعی ،زی ست
محيطی و مدیریتی به کار برده شووده اسووت که در
این ميان ،عوامل مذکور در سوولسووله مراتب نهایی
توسووط سووتونهاي معيارهاي تأثيرگذار ( )D-Rو
مع يار هاي شووودت تأثير گذار ( )D+Rمشوووخص
میشوووود (جوودول  ،)7بووهطوريکووه معيووارهوواي
تأثيرگذار منعکسکننده موقعيت یک معيار است و
این موقعيت در صوووورت مثبت بودن ،بهطور قطع
یک علت بوده و ولی در صوووورت منفی بودن آن،
بهطور قطع معلول خوا هد بود .در همين راسووو تا
معيارهاي شدت تأثيرگذار نيز ن شاندهنده مجموع
شوودت یک شوواخص هم از نظر علت و هم از نظر
معلوم میبا شد .منطقه یک شهر تهران به وا سطه
نظام سووورمایهداري ،رانت زمين و تراکم فروشوووی
تغييرات فضوووایی زیادي نظير ناهمگونی فضووواي
شهري ،کالبد و خط آ سمانی بد منظر ،ر شد انگلی
ف ضاهاي تجاري و مالی تحت سيطره نظام سرمایه
داري ،رشد سریع و ناهنجار منطقه ،رشد و توسعه
جمعيت و تمایزات فضووایی را تجربه کرده اسووت.
این منطقه ،کاالیی در جهت اهداف اقتصاد رانتی و
سوووداگرانه شووده اسووت .ایجاد مظاهر این اقتصوواد
رانتی در سوواختارهاي اقتصووادي ،کالبدي ،زیسووت
محيطی ،اجتماعی و سياسی-مدیریتی قابل تحليل
است و از این عوامل تاثيرات زیادي از سوي جریان
و روابط اقت صاد رانتی خ صوصا بورژوازي مستغالت
دریافت نمودهاند و بي شترین تغييرات ف ضایی را در
منطقه مورد مطالعه در ارتباب با تاسيس مکانهاي
مصرف و ساخت و ساز بی رویه داشتهاند .در همين
را ستا ،به ارزیابی مولفههاي مورد سنجش و ميزان
اثرگذاري و تاثيرپذیري آن بر سوووازمان فضوووایی
کالنشوووهر تهران پرداخته شووود که نتایج نشوووان
مید هد .که تاثير را نت بر اقتصووواد نيز بيشوووتر
میباشوود و رانت در این فضوواها باعث ایجاد درآمد
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نا پا یدار ار گان هاي محلی ناشوووی از بورژوازي
مسووتغالت ،تراکم فروشووی ،کميسوويون ماده ،100
کسووب درآمد هنگفت از مجوز سوواخت فضوواهاي
تجاري ،ساخت و ساز بی رویه در ارتفاعات همراه
با تخریب خط آ سمان و نو سان قيمت زمين شده
ا ست .بر همين اساس ،در بين معيارهاي اقت صادي
مورد سووونجش که از  9زیرمع يار ج هت ميزان
اثرگذاري آنها در اقتصووواد رانتی بر روي فضووواي
شهري منطقه یک کالن شهر تهران مورد سنجش
قرار گرفت .مولفههاي ( M1افزایش درآمد نا شی از
تراکم فروشووی)( M9 ،سوواخت و سوواز بی رویه و
بورژوازي مسووتغالت) و ( M3افزایش قيمت زمين)
به ترت يب با کسوووب امت ياز  12/028 ،12/88و
 12/027در جایگاه اول تا سووووم واقع شووودهاند و
داراي بيشوووترین تاثير گذاري روي منط قه مورد
مطالعه میباشد و این امر میتواند مدیریت اینگونه
فضاها را خدشه دار سازد و سازمان فضایی منطقه
مورد مطالعه را دچار ناب سامانی سازد و شهر را از
د ستيابی به شهر ان سان محور محروم سازد و در
نتيجه براي دستبایی به اینگونه فضا با رویکرد شهر
انسووان محور ،نيازمند برنامهریزي دقيق و مدیریت
منا سب جهت برون رفت از و ضعيت حاکم بر روي
منطقه مورد مطالعه می باشووود .همچنين سوووایر
مولفه هاي نيز در جایگاه هاي بعدي واقع شووودهاند
میتوان به رویه اقتصووواد غيرتوليدي ،کاالمحوري
بودن فضاها و فک شدگی اقتصاد از اجتماع نام برد
که اثرگذاري کمتري نسوووبت به مولفه هاي اول تا
سووووم دار ند و این مول فه ها نيز ن يازم ند کنترل و
نظارت سازمانها و مسئولين ذي ربط براي کنترل
چنين شاخصهاي هستند که بتواند آنها را کاهش
و حداقل تاثيرگذاري روي سازمان ف ضایی محدود
مورد مطالعه داشوووته باشوووند و همه اینها نيازمند
مدیریت یکپارچه براي دسووتيابی به شووهر مطلوب
می باشووود .در همين راسوووتا مولفه اجتماعی نيز
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تحتتاثير فضاهاي رانتی قرار گرفته است .بهطوري
که ای جاد مح له هاي و زون هاي مر فه نشوووين در
گتوسووازي اجتماعی نقش مهمی دارند و همچنين
ایجاد تبعيض طبقاتی و افزایش رویههاي مصووورف
گرایی برندي و فرهنگ پرسه زنی برگرفته از ایجاد
فضوووا هاي رانتی مان ند افزایش مال ها و برج هاي
تجاري نقش مهمی در ف ضاهاي اجتماعی دارند که
به نوعی باعث افزایش فقر ،افسوووردگی اجتماعی،
تبعيض ،ای جاد اخالق فسووواد در جام عه ،اختالف
طبقاتی و ...شووده اسووت .با توجه به این مطالب ،به
بررسی مولفههاي اجتماعی پرداخته شده است که
نتایج نشووان میدهد ،که به گتوسووازي اجتماعی،
کاال محوري بودن ف ضاها و حک شدگی سيا ست
در اقتصووواد اشووواره کرد که مقدار ( )D+Rآن به
ترتيب برابر ( )6/768( ،)7/189و ( )6/714میباشد
که از لحاظ اقت صاد رانتی تاثير بيشتري بر سازمان
فضووووایی منطقوه یوک کالنشوووهر تهران از نظر
متخ ص صين و کار شنا سان در منطقه مورد مطالعه
افزوده ا ست .از لحاظ سيا سی -مدیریتی نيز رانت
باعث اعطاي مجوزهاي سوواخت و سوواز ،پروژه هاي
تجاري ،فضوواخورها و تغيير کاربري ها از اجتماعی،
فرهنگی و تاریخی به اقتصووووادي با رویکردي
رانتجویانه و خ صمانه شده ا ست .م سئولين محلی
نظير شوراها و شهرداران رانتمحور نه عدالتمحور،
سوووودمحور نووه جمع محور ،منفعووت محور نووه
شووهروندمحور و پروژهمدار نه بوممدار ،باعث ایجاد
یک سازمان و ساختار ف ضایی بيگانه ،خ شک و بی
ضوووابطه شوووده اسوووت به توجه به این مطلب از
مولفههاي سووياسووی -مدیریتی میتوان به اقتصوواد
سووياسووی رانتی اشوواره کرد که مقدار ( )D+Rآن
 7/428میباشوود این مولفه با کسووب امتياز مذکور
در جایگاه نخست واقع شده است و بازتاب اقتصاد
رانتی ان از نظر کار شنا سان و نخبگان جامعه تاثير
بيشووتري بر سووازمان فضووایی منطقه مورد مطالعه
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داشته است و دومين مولفه مورد سنجش پولشویی
و فساد سياسی – مدیریتی با کسب امتياز 7/373
می باشووود .در نهایت سوووومين مولفه تاثيرگذار بر
سي ستم ف ضایی منطقه مورد مطالعه عدم مقابله با
رانت زمين در سيستم مدیریت شهري میباشد .با
بررسووی این مولفهها میتوان دریافت که سوويسووتم
ف ضایی منطقه مورد مطالعه با توجه ابعاد سيا سی
مدیریتی این مولفهها بي شترین نقش را در ف ضاي
رانتی منطقه یک دا شته ا ست .عواملی کالبدي نيز
تحتتاثير عواملی ف ضاهاي رانتی قرار گرفته ا ست.
به طوري که در منطقه مورد مطالعه بي شتر با عدم
مشاهده فضاهاي مردمی ،بوم محور ،انسانی ،دعوت
کننده و مردم گرا روبهرو هسووتم و بيشووتر شوواهد
فضوووایی نامنظم از سووواختمان ها ،برج ها ،مال ها،
اتوبانها ،فضوواهاي خودرومحور و سووودمحور و در
کل بورژوازي مستغالت متوجه رانت زمين ،مسکن
و فضووا هسووتيم که نشووان دهنده عدم برنامهریزي
مناسووب با رویکرد انسووان محور میباشوود .بنابراین
این مولفه نيز همانند سایر مولفه مورد ارزیابی قرار
داده شووودها ند .به طوري که در بين مول فه هاي
کالبدي ،که  10شاخص شنا سایی شد که در این
بين هر کدام از آن ها با تو جه به نظرات نخب گان
جامعه و کارشوووناسوووان منطقه تاثيراتی بر روي
سيستم فضایی منطقه مورد مطالعه از لحاظ رانتی
داشووو تها ند .ا ما مول فه هاي افزایش پروا نه هاي
سووواختمانی ،رانت زمين و بورژوازي مسوووتغالت و
افزایش فعاليتهاي سوواختمانی و سوورمایهگذاري
هاي ملکی با ک سب امتياز  10/78بي شترین نقش
را در بين  10مول فه کال بدي داشووو تها ند و این
مولفه ها با توجه به نظرات کارشوووناسوووان منطقه
بيشووتر تاثيرگذاري روي سوويسووتم فضووایی منطقه
داشووو تها ند .به طوري که این مول فه ها از نظر
کارشووو ناسوووان مربو طه با افزایش ف عال يت هاي
سوووواخت مانی و در ک نار آن با ارا ه پروا نه هاي
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ساختمانی به صورت تراکم باعث شده که ف ضاي
ناهنجاري از لحاظ کالبدي در منطقه یک و محالت
آن بروز کند و پایه و اسوواس شووهرسووازي را دچار
مختل سوووازد و این عمل بدونه اینکه کوچکترین
برنامهریزي روي صوودور پروانههاي سوواختمانی به
صورت تراکم در کدام ناحيه و محله داده می شود،
صوووورت می پذیرد و در نتي جه این ع مل مو جب
اغت شاش سایر عوامل در شهر سازي و برنامهریزي
شهري می شود و در نهایت با این عمل فقط کسب
درآمد براي شوووهرداريها و سوووایر دسوووتگاههاي
ذيربط میباشووود .سوووایر عوامل نيز تاثيراتی روي
فضوواهاي مورد مطالعه داشووته در رتبههاي بعدي
قرار دارند .مولفه زیسوووت محيطی نيز در منطقه
مورد مطالعه مورد برر سی و واکاوي قرار داده شد
که بيانگر کاهش و نابودي فضاهاي بکر ،سبز و بوم
محور ،تخر یب کاربري سوووبز و با غات ،تخر یب
فضووواهاي باز و عمومی ،تخریب فضووواهاي طبيعی
نظير کوه و مسووويل ها و غيره در راسوووتاي ایجاد
پروژههاي رانتی پا به عرصه ظهور گذشته است .در
نهایت اینکه این مولفه با  5شوواخص مورد بررسووی
قرار داده شد .بيشتر شاخص تاثيرگذاري بر منطقه
مورد مطالعه تخریب کاربري سبز و باغات میباشد
که این مولفه با کسوووب امتياز  7/194در جایگاه
نخ ست واقع شده ا ست .دومين مولفه مهم از نظر
متخ ص صان و کار شنا سان ذيربط که تاثير مهمی
روي سووازمان فضووایی منطقه یک کالنشووهر تهران
داشوووته اسوووت ،تخریب فضووواهاي باز و عمومی
میبا شد .مقدار ( )D+Rاین مولفه  6/175میبا شد
که در جایگاه دوم بعد از مولفه تخریب فضاهاي باز
و عمومی قرار دارد .در ن ها یت سوووومين مول فه،
تخریب فضووواهاي طبيعی نظير کوه و مسووويلها و
غيره در راستاي ایجاد پروژههاي رانتی میباشد که
این  3مولفه به ترتيب بيشترین تاثيرگذاري را روي
فضوواي منطقه مورد مطالعه داشووته اسووت و باعث
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بروز مشووکالت زیسووت محيطی در منطقه شووده
است .با توجه به شرایط مذکور ،با مشاهده )(D-R
و عناصر نفوذپذیر در بين عوامل اقتصادي ،میتوان
به افزایش درآمد ناشووی از تراکم فروشووی ،افزایش
قيمت زمين ،فک شدگی اقت صاد از اجتماع و حک
شدگی سياست در اقتصاد اشاره کرد که این عوامل
از ل حاظ نفوذ پذیري در منط قه مورد م طال عه از
جایگاه خاصی برخوردار بوده و توانسته نفوذپذیري
بيشتر نسبت به سایر عوامل داشته باشند .در بين
عوامل اجتماعی میتوان به تخریب هویت ایرانی-
اسوووالمی ،رویه فرهنگ تجملگرایی و ایجاد رویه
مصووورفگرایی بر ندي ،در بين عوا مل کال بدي،
میتوان به افزایش فضاهاي رانتی و پول مدار و غير
انسووانی ،تغيير کاربريهاي سووبز و فرهنگی و غيره
به کاربري تجاري و سوووودآور ،افزایش فعاليتهاي
سوواختمانی و سوورمایه گذاري هاي ملکی ،در بين
عوامل سيا سی -مدیریتی میتوان به فک شدگی
سوواختار سووياسووی-مدیریتی ،رشوووهخواري و نقص
قوانين ،اقت صاد سيا سی رانتی ،عدم وجود مدیریت
مشوووارکتی همراه با نظارت نهادهاي مدنی ،عدم
مدیریت و نظارت بر کاربري اراضی ،نبود هماهنگی
ار گان هاي مرتبط با را نت خواري و در ن ها یت در
بين عوا مل زیسوووت محيطی میتوان به کاهش
ف ضاهاي سبز و باز در ميان برج سازي ا شاره کرد.
بنابراین برنامهریزي فضایی در منطقه یک برا ساس
برنامهریزي شوووهر انسوووان محور عدالت خواه و با
کنترل ن هاد هاي محلی همراه نبوده اسوووت و در
نهایت ف ضایی ناپایدار در سطح منطقه حاکم شده
است.
نتیجهگیری
اقتصاد رانتی ،رمهگردان ،بیمکان و بیمرز ،مدیریت
کژکارکرد ،مدیران رانتجو با خأل علم و تجربه،
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اقتصاد سياسی فکشده (رهاشده و ناکارآمد) باعث
افزایش ساخت و سازهاي بیرویه ،تخریب باغات و
فضاهاي باز ،کالبد بیروح و گسسته ،نابودي قرارگاه
هاي رفتاري ،توجه به بزرگی ابعاد تجربهي شهري
و ظواهر ،حضور پُرقدرت سازههاي عظيم و نابودي
فضاهاي انسانی و سرزنده ،کاهش ارزشهاي بومی،
تبعيض طبقاتی ،فقر ،بیعدالتی ،طردشدگی و
فردگرایی در بازتاب بازساخت شهريِ معاصر ایران
شده است .براساس تاثير جریان سرمایه بر عدم
تعادل فضایی و شناخت مکانيزم آن در فضاهاي
شهري ،شهرهاي ایران خصوصا شهر تهران به
واسطه نظام سرمایه داري ،رانت زمين و تراکم
فروشی تغييرات و تمایزات فضایی را تجربه کرده
است .از سویی با تأثير گرفتن از جریان سرمایه،
موجب تغيير ساختارهاي اقتصادي شده و از سوي
دیگر ،براي حذف موانع فضایی و نيز براي تداوم
حرکت سرمایه ،با ایجاد تغييرات در ساختارهاي
کالبدي ،موجب تسهيل روند حرکتی خود شده
است .با مصوبه خودکفایی شهرداريها در سال
 1373نيز شاهد قرار گرفتن فضا خصوصا فضاي
منطقه مورد مطالعه در مناسبات پيچيده اقتصاد
رانتی و سوداگرانه قرار گرفت .از یکسو نبود کنترل
نهادهاي مدنی و در سویی دیگر ،وجود مدیران و
افراد ناکارآمد با تخصصهاي غيرمرتبط باعث
معلولی به نام شهر بیهویت و بيگانه گشته؛ مادي
گرایی و منفعتطلبی ،انباشت سرمایه ،ظواهرگرایی
و اقتدارگرایی به شدت در ایجاد گتوها و بهنوعی
تبعيض طبقاتی مؤثر بوده است .روح مصرفگرایی
و فرهنگ زیادهخواهی در فضاهاي شهري به وضوح
دیده میشود و قشربندي اجتماعی در کالبد شهر
نمود عينی دارد .در همين راستا الزم به ذکر است
که مناسبات قدرت ،تراکمفروشی و رانت زمين ،فضا
را میسازند .فضاي شهر تهران ،کاالیی در جهت
اهداف اقتصاد رانتی و سوداگرانه شده است .ایجاد
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مظاهر این اقتصاد رانتی در ساختارهاي اقتصادي،
کالبدي ،زیست محيطی ،اجتماعی و سياسی-
مدیریتی قابل تحليل است که در ساختار زیست
محيطی شاهد تخریب فضاهاي سبز و عمومی شهر
در راستاي ساخت و ساز بی رویه ،کاهش باغات و
فضاهاي تصفيه کننده در اطراف شهر و نابودي
محيط زیست شهري در راستاي اهداف و مزایاي
رانت زمين ،ملموس میباشد .در ساختار اقتصادي
نظير نظام اقتصاديِ فکشده از سياست و اجتماع و
فرهنگ ،مال سازي و تخریب اقتصاد محلی ،نوسان
قيمت زمين ،بورژوازي مستغالت ،افزایش سرمایه
گذاري هاي عمرانی و افزایش درآمدهاي مناطق
شهري دیده میشود .در ساختارهاي اجتماعی،
گتوسازي اجتماعی ،تبعيض طبقاتی ،فرهنگ غربی
بدون پاالیش در فضاهاي دوگانه نظير مگامالها،
تقدم "بنا فضا" بر "جامعه" ،افزایش مهاجران،
نابودي سرمایههاي نمادي و ایجاد فرهنگ مصرف
گرایی با افزایش تبليغات گسترده کاالها قابل
بررسی است .در ساختارهاي سياسی-مدیریتی
باعث تضادي دوگانه ،اقتصاد سياسی رانتی و تشویق
به سوي سياست فسادي ،مدیریت رانت جو و فک
شده از اجتماع ،رشوه خواري و فساد سياسی-
مدیریتی ،دولت نفتی و رانتی شده است .نهایتا
تغيير در ساختار کالبدي-فعاليتی با گتوسازي،
افزایش تعداد واحدها و کاربريهاي تجاري ،افزایش
فعاليتهاي ساختمانی و رانت زمين ،تغيير کاربري-
ها با هدف سوددهی ،افزایش پروانههاي ساخت و
ساز ،تغييرات فضایی گسترده در مناطق مرفه و
افزایش واحدهاي مالی (بانک) که حاکی از
تاثيرگذاري جریان سرمایه است .بر همين اساس
شاهد عدم تعادل کالبدي و فضایی در شهر تهران
هستيم .الزم به ذکر است که نتایج پژوهش یانگ و
همکاران ( ،)2014حاکی از آن است که تاثير
اقتصاد و مولفههاي آن در سازمان فضایی شهر را
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تبيين بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کالنشهرها

شایان بررسی میداند .براساس نتایج پژوهش مهدي
چمنی مقدم ( )1394برنامهریزي را فرآیندي تصور
کرد که همواره تحتتاثير قدرت و اقتصاد رانتی
است .نتایج پژوهش ندا گلشنري ( )1392حاکی از
آن است که رانت اقتصادي باعث کاهش رشد
اقتصادي ایران شده است .نتایج پژوهش الهام
بخشایش ( )1389به بررسی زمينههاي رانت
جویی در ساختار درآمد – هزینهاي بودجهی
شهرداريها پرداخته است .نتایج مبين آن است که
ساختار درآمدي و ساختار هزینهاي شهرداريها
هزینهزا و رانت جویانه است .سيد ابوالحسن ریاضی
( )1384به نتایجی رسيده که در بررسی نقش
دولت در سازمان فضایی شهر ،اقدامات و سياست-
هاي دولتی نيز متاثر از اقتصاد جهانی؛ نظام سرمایه
داري و سوداگري زمين میباشد .در این مقاله
شایان ذکر است که بررسی نمودهاي اقتصاد رانتی
در سازمان فضایی شهري تهران در معيارهاي
اقتصادي ،سياسی-مدیریتی ،کالبدي ،زیست
محيطی و اجتماعی و به تبع آن زیر مولفههاي
استخراج گردیده نمونهاي بدیع و درخور توجه می-
باشد .در این پژوهش به بررسی انواع معيارها و
زیرمعيارها براي ارزیابی فضاهاي رانتی در منطقه
یک کالنشهر تهران پرداخته شد .در این بررسی 5
معيار اصلی و  45زیرمعيار مورد استفاده شده است.
در این راستا براي ارزیابی ميزان اثرگذاري و
نفوذگذاري آنها از مدل کمی دیماتل استفاده شده
است .یافتهها براساس این مدل نشان میدهد که
منطقه در وضعيت مساعدي قرار ندارد و فضاهاي
رانتی آن در سطح باالیی قرار دارد به طوري که این
امر با یافتهها در بين معيارهاي مورد سنجش هم-
پوشانی دارند .این همپوشانی در بين معيارهاي
زیست محيطی ،اقتصادي ،کالبدي ،سياستی-
مدیریتی و اجتماعی حاکم است .تحت چنين
شرایطی در بين معياري اقتصادي اثرگذاري
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زیرمعيارهاي افزایش درآمد ناشی از تراکم فروشی
در جایگاه نخست واقع شده است و از لحاظ
نفوذگذاري میتوان به زیرمعيار افزایش قيمت
زمين ،رویه اقتصاد غير توليدي و رانت زمين با
ایجاد کانونهاي مصرف (مالها) اشاره کرد .در بين
معيارهاي اجتماعی ،گتوسازي اجتماعی در جایگاه
اول و اثرگذاري بيشتر نسبت به سایر عوامل و از
لحاظ نفوذ میتوان به تخریب هویت ایرانی -اسالمی
و رویه فرهنگ تجمل گرایی اشاره کرد .همچنين
در بين معيارهاي سياسی -مدیریتی ،کالبدي و
زیست محيطی به ترتيب که اثرگذاري بيشتري
روي سازمان فضایی منطقه داشته است میتوان به
اقتصاد سياسی رانتی ،افزایش فعاليتهاي
ساختمانی و سرمایهگذاري هاي ملکی و تخریب
کاربري سبز و باغات اشاره کرد و بر همين اساس از
لحاظ نفوذگذاري میتوان به ترتيب معيارهاي
مذکور به زیرمعيارهاي فک شدگی ساختار
سياسی-مدیریتی ،افزایش فضاهاي رانتی و پول
مدار و غير انسانی و کاهش فضاهاي سبز و باز در
ميان برج سازيها اشاره کرد.
پيشنهادها و راهکارهاي کلی:
ي فکشده (رها شده) از
از بين بردن نظام اقتصاد ِسياست و اجتماع و فرهنگ و ایجاد اقتصاد مستقل،
پایدار ،غير نفتی و غير رانتی با انسجام مدنی
از بين بردن مدیریتی ناکارآمد همراه با نظامسرمایهداري" فک شده"" ،کژاندیش"،
"کژکارکرد" و نهایتا "کژبافتی" شهر
دانش پایگی ،هوشمندي و جهانی شدن شربضروري صنعتی شدن و رشد پایدار اقتصادي
کالنشهرها
اقدامات ضد رانتی ،قوانين ضد رانت و زمينخواري ،مسکن اجتماعی در مقابل تراکم فروشی
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ي حکشده توسط اجتماع و
ایجاد نظام اقتصاد ِفرهنگ با ایجاد کنترل نهادهاي مدنی و نظارت
مردمی
ایجاد سازمان فضایی مردم محور نه سود محور،ایجاد فضاي بوم مدار نه رانت مدار ،ایجاد فضاي
مردم محور و نه خودرو محور ،ایجاد فضاي انسان
محور نه سرمایه محور ،ایجاد فضاي عمومی و دعوت
کننده نه مشوش و بيگانه
از بين بردن اقتصاد سياسی رانتی و سياستفسادي ،مدیریت رانت جو و فک شده از اجتماع،
رشوه خواري و فساد سياسی-مدیریتی و دولت
نفتی و رانتی با کنترل نهادهاي باالدست و نهادهاي
پایين دست مردمی و قوانين.
عدم تفکر تقدم "بنا فضا" بر "جامعه" در بينمتخصصين شهري و جلوگيري از سوداگري و کسب
و کار غير مولد مسکن و زمين شهري ،مقابله با
تراکم فروشی شهرداريها ،رانت زمين و بورژوازي
مستغالت تحت حمایت شهرداريها به توسط مردم،
نهادهاي مدنی ،قوانين شهري و ارگانهاي
باالدست.
راهکارهاي و پيشنهادات فرعی:
استفاده از فرصتهاي مالی ناشی از محالت وگتوهاي پر درآمد شهري با درآمدهاي باال نظير
افزایش توریسم پایدار (محالت تجریش ،ولنجک،
درآباد و غيره) ،فضاهاي تجاري بومی و غيره.
جلوگيري از مکان گزینی تابع "رانت زمين" وکاهش مالسازي ( ارگ ،الماس ایرانيان ،پاالدیوم و
تندیس و غيره) در قلب محالت آرام و مکانیابی
آنها در بيرون شهر
مقابله با نوسان قيمت مسکن و زمين و جلوگيرياز نابودي اقتصاد محلی و بومی بهوسيله حمایت از
خورده فروشیهاي محلی ،هستههاي تجاري سنتی
و بومی و تفرجگاههاي طبيعی (با تفرج گرداننده-
هاي بومی)
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کاهش فعاليتهاي ساختمانی ،پروانههاي ساختو ساز ،مال سازي ،رانت زمين بلندمرتبه سازي بی
ضابطه و کاهش پروانههاي ساخت و ساز خصوصا
در ارتفاعات و کوچههاي باریک منطقه یک
جلوگيري از تغيير کاربري فرهنگی ،سبز واجتماعی به تجاري با هدف سوددهی در منطقه در
راستاي کاهش کژبافتی ساختار کالبدي شهر (عدم
تغيير کاربريهاي سبز ،باغی و تاریخی منطقه یک
به کاربري هاي سودآور)
ایجاد و افزایش فضاهاي عمومی و غير رانتی ومراکز تاثيرگذار مذهبی (توسعه و غنیسازي
فضاهاي مذهبی نظير امامزاده صالح و فضاي
مذهبی چيذر و غيره)
مکانیابی درست مالها نظير ارگ و پاالدیوم به-عنوان یک کالبد پرسه زنی و عامل ازدحام منطقه
در اطراف شهر در پاسخگویی به برندگرایی ،روح
مصرف گرایی و تجمل پرستی محالت در اطراف
شهر
جلوگيري از ایجاد سازمان فضایی بيگانه ،دوگانه،خشک ،بی منطق ،بی ضابطه و بی هویت با خط
آسمانی مشوش ،کالبدي گتو شده با افزایش
فضاهاي تاثيرگذار هنري ،مذهبی ،آموزشی،
فرهنگی و اجتماعی و عدم ایجاد فرهنگ مصرف
گرایی و تاثيرات منفی سبک زندگی و پوشش مردم
با جلوگيري از مالسازي و افزایش تاثيرات مراکز
تجاري سنتی اطراف ،تفرجگاه طبيعی ،تاریخی و
غيره.
برگرداندن فضاي آرام و خودمانی محله ،کاهشترافيک فرا محله و تاثيرات منفی وارده بر سبک
زندگی با کاهش فضاهاي رانتی ،برج و بلندمرتبه
سازي و نابودي فضاهاي عمومی و انسان محور و
کاهش ناهنجاري هاي اجتماعی ،دزدي ،تکدي
گري و دست فروشی از دیگر نقاب شهر با مکانیابی
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درست و عدم ایجاد کالبد پرسه زنی و شلوغی و
ازدحام منطقه مورد نظر
کاهش آلودگی صوتی و مشکالت اجتماعی ومشکالت روانی و افسردگی در افراد بومی با استفاده
از افزایش فضاهاي انسانی ،سرزنده ،مراکز تاثيرگذار
مذهبی ،درمانی و آموزشی نظير استفاده از مراکز
تاثيرگذار مذهبی ،درمانی و آموزشی نظير امامزاده
(صالح) ،دانشگاه ،بيمارستان.
کاهش مشکالت حقوقی خصوصا نقص قوانينشهري ،طرحها و برنامهها و اجراي آنها
مدیریت بهتر و توسعه مطلوب فضاها و استفادهحداکثري از پتانسيل آنها بهدور از اقتصاد رانتی و
کاهش نگاه تصرفی در منطقه مورد بررسی

162

عدم تخریب باغات ،فضاهاي طبيعی و عمومی بهنفع ساختوساز بیرویه و فضا خورهایی نظير
پارکينگ ،جاده ،اتوبان و مالها (تخریب فضاي سبز
وسيع به نفع ایجاد مال ارگ در تجریش ،تخریب
فضاهاي عمومی به نفع ایجاد برجها در منطقه و
تبدیل منطقهي یيالقی و باغی یک به منطقهاي
بیروح مستغالتی با روح استعمار زمين)
عدم مانع سازي در مقابل بادهاي تصفيه کنندهشهري با مکانیابی نادرست پروژههاي ساخت و ساز
(ساخت و ساز بی رویه خصوصا در قسمت غرب
منطقه در محالتی نظير درکه ،کوهسار و ولنجک تا
شرق منطقه)

پانوشت
-1ميزان نوسان عرضه و تقاضاي یک کاال یا
خدمت در برابر قيمت.
2-Dysplasia
3-Dysmorphia

4-Dysfunctional institution

چمنی مقدم ،م .1394 ،.تبيين جایگاه اجتماع،دولت و برنامه ریزان در فرآیند برنامهریزي شهري
ایران ،منطقه یک شهر تهران ،رساله جهت اخذ
درجه دکتري رشته جغرافيا و برنامهریزي شهري،
دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران.
ساسان پور ،ف .1390 ،.مبانی پایداري توسعهکالنشهرها با تاکيد بر کالنشهر تهران ،نشر مرکز
مطالعات و برنامهریزي شهر تهران  400 ،ص.
فطرس ،م .1388 ،.تجزیه و تحليل تاثير رانتنفتی بر سرمایه اجتماعی ،پایاننامه کارشناسی-
ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
کریمی ،م .1389 ،.تاثير رانت نفتی بر جامعه مدنیبا استفاده از سنجش سرمایه اجتماعی (-1368
 ،)1384پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم

منابع
اطهاري ،ک .1389 ،.اقتصاد شهري و اقتصادشهري در ایران ،مجله اقتصاد شهر ،شماره  ،7بخش
ویژه ،ص .65-56
اطهاري ،ک .1391 ،.رشد پایدار اقتصادي در طرحجامع و تفصيلی شهر تهران ،ماهنامه شهرنگار،
شماره  ،59ص .36-30
پيکتی ،ت .1393 ،.سرمایه در قرن  ،21ترجمهاصالن قودجانی با نظارت دکتر محسن رنانی،
انتشارات نقد فرهنگ 722 ،ص.
تيبالدز ،ف .1385 ،.شهرهاي انسان محور ،بهبودمحيط عمومی در شهرهاي بزرگ و کوچک ،ترجمه:
حسن علی لقایی و فيروزه جدلی ،انتشارات دانشگاه
تهران 114 ،ص.
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سياسی ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه
اصفهان.
کالین ،ن .1389 ،.دکترین شوک؛ ظهور سرمایهداري فاجعه ،ترجمهي مهرداد (خليل) شهابی و
ميرمحمود نبوي ،تهران :کتاب آمه 737 ،ص.
گلشنري ،ن .1392 ،.بررسی اثرات رانت جویی بررشد اقتصادي ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اقتصادي و سياسی،
دانشگاه شهيد بهشتی تهران.
لوفور ،ه .1391 ،.توليد فضا ،ترجمه محمود عبداهللزاده ،انتشارات مرکز مطالعات و برنامهریزي شهر
تهران 524 ،ص.
مالجو ،م .1383 ،.از افول حيات مادي تا جهانیشدن سرمایه ،مجله مجلس و پژوهش ،شماره ،43
سال یازدهم ص .50-35
مالجو ،م .1386 ،.اقتصاد سياسی ظهور دولت نهم،فصلنامه فرهنگی اجتماعی گفتگو ،شماره  ،49ص
.40-9
محمدي ،ر .1389 ،.دولت رانتير و توسعهيسياسی-اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران ،پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سياسی دانشکده
علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان.

مدنی پور ،ع .1392 ،.طراحی فضاي شهري،نگرشی بر فرآیند اجتماعی-مکانی ،ترجمه :فرهاد
مرتضایی ،ص .350-1
مک الران ،ا .1390 ،.ایجاد فضاي شهري ،ساختو ساز امالک و برنامهریزي شهري ،ترجمه :گيتی
اعتماد و دیگران ،انتشارات آذرخش 304 ،ص.
ممفورد ،ل .1895 ،.شهر در بستر تاریخ(خاستگاهها ،دگرگونیها و دورنماي آن) ،ترجمه:
احمد عظيمی بلوریان ( ،)1387موسسه خدمات
فرهنگی رسا ،چاپ دوم 896 ،ص.
مهندسان مشاور بافت شهر .1384 ،تهيه الگويتوسعه و طرح تفصيلی منطقه و همکاري با
شهرداري منطقه ( 1الگوي توسعه منطقه یک،
ویرایش نهایی) ،تهران ،نهاد مشترک مسئول تهيه
طرحهاي جامع و تفصيلی شهر تهران.
هاروي ،د .1394 ،.معماي سرمایه و بحرانهايسرمایهداري ،ترجمه :مجيد امينی ،نشر کالغ ،چاپ
دوم 436 ،ص.
هریس ،ن .1380 ،.شهرها در اقتصاد جهانی،دگرگونیهاي ساختاري و سياستگذاري ،ترجمه:
حبيب اهلل فصيحی ،نشریه مدیریت شهري ،شماره
 ،6ص .91-82
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