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 چکیده
شش  خالت عواملد ست  ريزی برای برقراری توازن میانهای برنامهچندگانه، به پیچیدگي کو ها و خوا

با ارزشِ م  ر زمینترديد، اين امر د انجامد. بي  منابع مي  بد.  مياهمیتي دوچندان  حیط طبیعي های   يا
های گوناگون انساااني افزايش يافته و وبیت محیطي، تقاضااا برای اسااتقرار فعالیتزيرا، با افزايشِ مطل

شش  ضمن مواجهه با کمبود  شتری برای  نشريزانه با تهای برنامهمنابعِ با ارزش محیطي، کو های بی
گاه در  ،اين چالش وند.ش رو ميبه، روعي به جای ماندهطبیخواست عمومي و نگهداشت میراث    تأمین
ضاهايي بازنمون مي  قالب ضای  های کالبدی،جلوه درشود که  ف صاری   ف شما انح از آنِ  .روندمي ربه 

در  ژهيبه و -يبا ارزشِ مل یِهانیزم ايو  يسااا ل یهانیهمچون زم-يعموم یخود ساااختنِ فضاااها
شهر یپ يِسا ل  يِنوا  شورها    يانيجر ،یرا ست که هم در ک سعه   شتر یب یا امع و هم در جو افتهيتو

وامع ج يمدر تما نديفرا نيامر، ا رکه در ظاه يطيقابل مشاااهده اساات. در شاارا  افتهيکمتر توسااعه 
دهنده، شااکل مولد و محرک یاما، سااازوکارها دهيپد نيا یِانهیزميي در چرا کند،يجلوه م کساااني

و  دهد تولید فضاهای انحصاری پاسخ   چرايي  کوشد به پرسش  مي پژوهش  اضر . دارند زيمتما یرفتار
ضا را تبیین کند    سیرباوری انتقادی  سازوکارهای مولد اين نوع ف کارگیریِ هبا ب و. با اختیارِ رويکرد تف

ساخت روشِ نظريۀ زمینه شان يافتهباور، ایِ  ش  انگاشت  شش نقشِ دهندۀ ها ن ستي در  »املِ کلیدی  کا
، «انحصار  فرهنگ پشتیبان »، «سیاسيِ غیرمولد   اقتصاد »، «تعارض قدرت»، «چارچوب نهادی رسمي 

گیری فضااای در سااازوکارهای شااکل «ایجويي تودهبهره» و «اختارِ فضااايي مولد انباشااتر بهرهساا»
در  يطیمح یگررانيو ،آن دادبروناساات که انحصاااری در نوا ي سااا ليِ پیراشااهریِ مورد مطالعه 

و  يعیطب یاندازهامنابع و چشم  بيتخر ،یشهر درون ييفضا  تیفیافتر ک ،ييفضا  ينيگزيقالبِ جدائ
 شده است. بازنمون  رهیغ

انۀ راشااهری، نظريۀ زمینه ای، کرفضااای انحصاااری، نوا ي سااا لي پیتولید فضااا، واژگان کلیدی: 
 جنوبي دريای کاسپین 
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تببین سازوکارهای تولید فضای »نخست با عنوان دکتری نگارندۀ نامۀ اين مقاله برگرفته از بخشي از پايان*

دۀ دوم و مشاورۀ راهنمايي نگارناست که به « انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری: کرانۀ جنوبي دريای کاسپین
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 مقدمه  

فشار به دلیل مطلوبیت کیفیت محیطي در نوا ي پیراشهری و کرانۀ سا لي دريای کاسپین،  

گیری فضاهايي   های ارزشمند سا لي، منجر به شکل   برای توسعه و از آنِ خود ساختن زمین  

د. فضاهای انحصاری که از طريق مرزهايي چون  صار، دروازه و نیز سازوکارهای      ش انحصاری  

که  ،مندیِ گروهي مشخص از جامعه برای استفاده از منابعي مشخصاز  ضور و بهره ،امنیتي

ستند که     ،آورندجلوگیری به عمل مي ،دارند ماهیتر ملي و همگاني غالباً ضاهايي ه از جمله ف

ريزی فضايي قرار  های برنامهمستقیم در تعارض با آرمان طوردلیل ماهیت انحصارگرايانه به به 

گیرند. اما سااازوکارها و عاملینِ تولید اين فضاااها، همواره به وضااوش و روشاانيِ ديوارها و  مي

شتر گفتمان   دروازه ستند و گاه در پ سوی بخش ها نی های عمومي در های غالبي که  تي از 

سلط يافته اجتماعاتر مدني،  رفه شده ای و علمي ت سمي  برخي گزارش .انداند، پنهان  های ر

ند از اشاااااره کرده مل    طول کیلومتر337 ا ندران      سااااا لي نوار کا ماز تان   248 در اسااا

صد 73)کیلومتر ست  شده  انجام ساز وساخت  آن( در صد 27) کیلومتر 90 تنها و ا  سا ل ( در

 از کیلومتر 40. ندارد وجود آن از عمومي اسااتفادۀ برای محدوديتي گونههیچ که اساات آزاد

سکوني  عملکردهای با 1ایدروازه اجتماعاتر ساز وساخت  اختیار در سا لي،  نوار کلي طول -م

ست  گرفته قرار تفريحي ستره     کالبدی اين های بازنمون .ا شامل گ ضاها،  های  از اقامتگاهای ف

هور چنین فضاااهای محصااوری در نوار  شااود. مي خصااوصااي ای دولتي تا اجتماعات دروازه

صاری     -سا ل دريا  -سا لي، که از منابع طبیعي ملي  ضای انح برخوردارند، به نوعي تولید ف

یت اساااتفاده و شاااود. زيرا، با توجه به ارزش بازی زمین در اين محدوده، قابلمحساااوب مي

مندی از سااا ل را تنها برای مالکان فراهم نموده و محدوديت دسااترسااي را برای عموم بهره

 . اشته استکنندگان و ساکنین بومي( به همراه دجامعه )بازديد
يابي جريانِ بخشد که مکانهای يادشده، ضرورت پژوهش را از آن جهت قوت ميچالش

، در ید فضاهای انحصاری در نوا ي پیراشهریِ سا لينوين سکونت و فعالیت در قالب تول

مندیِ عمومي از تعارض آشکار با اصول قانونيِ دسترسي به فضاهای عمومي و ضرورتر بهره

و  های سا لي، جنگلي و غیره است. اهمیت واکاوی چرايياموال عمومي و ملي چون زمین

وکارهای تر سازدرک بهتر و صحیحدر منطقه، برای  گیری اين فضاهای انحصاریچگونگي شکل

ريزی فضايي برای نوا ي سا لي پیراشهری، تضادر منابع و منافع و در نهايت بهبود فرايند برنامه

 . (1)جدول  ضرورتي دو چندان دارد
 افو اهدها رويارويي پرسش :1جدول 

 اهداف پژوهش اصلي پژوهش پرسش

فضاهای انحصاری در نوا ي سا لي سازوکارهای تولید 

 پیراشهریِ کرانۀ جنوبي دريای کاسپین، چگونه است؟

  تبیینِ سازوکارهای تولید فضاهای انحصاری در نوا ي    -

 سا ليِ پیراشهریِ کرانۀ جنوبي دريای کاسپین

ضاهای         - شدنِ ف صاری  سازوکارهای موجودر انح تغییر 

 ینسا لي پیراشهری در کرانۀ جنوبي دريایِ کاسپ

                                                           
1 gated communities 
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 روند انجام کار 
ای، نگارندگان پیش از بررسااي عمیق دلیل اسااتفاده از روش نظريۀ زمینهدر اين پژوهش به 

ضوع، به زمینه مراجعه    کنند. درارچوب روش را در زمینه پیگیری ميو چ کنندميادبیات مو

سیت نظریِ    های اين روش، مباني نظری، پس از يافته سا الگوی پژوهش، به منظور تحلیل  

شريح        ضای انحصاری ت سازوکارهای تولید ف ست که  شود. از اين رو مي به دست آمده از  در  ا

ست، چارچوب روش  سي    گام نخ سپس در گام بعدی، چارچوب  شود.  ارائه مي پژوهششنا

شده، در مورد مطالعاتي    روش سي ياد سپین  شنا شود.  مي بکار گرفته ،کرانۀ جنوبي دريای کا

آنها در تولید فضاااهای  ای پايه و چگونگي اثرگذاری زمینههای انگاشااتترين در اين گام مهم

شوند. در گام سوم، ضمن تدوين چارچوب    مي انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری تحلیل   

شتي و خل  شده، يافته  های ق پايهانگا سازوکار ياد  چارچوب نظری و موردپژوهي با های نظری 

 شوند.  مي موجود قیاس و تحلیل تجربي
 

 محدوده و قلمرو موردِ پژوهش  
کنار  نا یۀ مورد مطالعه در اين پژوهش پنج شهرستان سا لي ساری، جويبار، بابلسر، فريدون

 8و  8، 27، 5/15، 8/21شااود که به ترتیب و محمودآباد، در اسااتان مازندران را شااامل مي

شهری شامل زمین    محدودۀ  ريم شهرها،   واقع در های کیلومتر نوارسا لي دارند. نوا ي پیرا

شااود. سااه مي خارج از محدودۀ قانوني روسااتا و  ريم شااهرهاهای نوا ي روسااتايي و زمین

کنند که شااامل کريدور شاار  به غرب، عنصاار کالبدی اصاالي در اين محدوده نقش ايفا مي

در اين در شمال کريدور هستند.   ای های واقع در جنوب کريدور و اجتماعات دروازهسکونتگاه 

هم در جنوب و هم در شااامال ای ماعات دروازهت، فضااااهای انحصااااری در قالب اجوهشپژ

 (.1)تصوير  مدنظر است کريدور نام برده
 : موقعیت مکاني محدودۀ مورد مطالعه1  تصوير

 

  پژوهش شناسیچارچوب روش

برای  که رودکیفي به شاامار ميهای ای، از راهبردهای اصاالي در پژوهشراهبردر نظريۀ زمینه

نوشتۀ گلیسرو    ای: راهبردهايي برای پژوهش کیفيکشف نظريه زمینه کتاب  در رنخستین با 

ستراوس  شد ( 1967) ا صا ب   . به تدريج رويکردهای آغازينِ اين روش، مطرش  سطر  نظرانِ تو
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رويکرد فرااثبات باورِ رويکردر عینیت باوریِ گلیسااار و  در نهايت، دو .آن تغییر و تحول يافتند

ز ند که اين دو، از سویِ چارم ای مطرش شد استراس و کوربین، در خصوص روش نظريه زمینه  

باور         2003) ( و کالرک2000) تار یل سااااخ ند. تحل پازيش قرار گرفت قد و  يۀ   1( مورد ن نظر

نه  چارمز ) زمی يت رويکرد        2000ای  ها قاداتي وارد کرد و در ن خه انت به هر دو نسااا نظريۀ  (، 

. رويکرد چارمز، نه تنها بر اسااااس سااااختارباوری ه اساااتای سااااختارباور را ارائه دادزمینه

ساختارباوری اجتماعي، به     1980و  1970اجتماعي دهه  شد، که بر خالف فرم اولیۀ  مطرش 

)چارمز  کننده نیز پرداختگر و مشااارکت ايجاد پردازۀ پژوهشااي و توجه به نهنیت پژوهش 

سخه،  (. 2006 ، میلز و همکاران2015، چارمز 2000 شین،   که اين ن سبت به رويکردهای پی ن

گذارد و داده و تحلیل را به عنوان اولويت را بر پديدۀ مورد مطالعه مي  ، اسااات 2کمتر تجويزی

ها شااکل گرفته کننده و روابط بین آنگر و مشااارکتچیزی که از تجارب مشااترکر پژوهش

، با ورود به مورد نگارندگاناز اين رو  (.2017، 2016 ،2015 )چارمز گیرداسااات در نظر مي

ستقرار در مکان  سمي)   های مطالعاتي و ا سمي )همچون دهیاری( و غیرر ضاهای   همچون ر ف

صور(   شدن با تحوزت و رخدادها،  مح صا به و درگیر  و  ساختاريافته نیمه با بکارگیری فن م

ساااازوکارهای    "پرساااش اصااالي  اند. فرايند تحلیل را آغاز کرده   انگیز، پرساااش بح  طرش 

های  پرسش بوده و " ي سا ليِ پیراشهریِ چگونه است؟گیریِ فضاهای انحصاری در نواشکل

گیری فضاهای انحصاری به چه صورت    فرايند شکل  "فرعي نیز شامل مواردی چنین هستند:   

ست؟  صمیم "، "رخ داده ا ست؟ گذار در اين فرايند چه تأثیرهای عمده و رويدادها و ت ،  "بوده ا

چه کساني در اين "، "هايي برای تولید اين نوع فضاها وجود داشته است؟چه موانع و فرصت"

،  "اند؟بازيگران کلیدی چگونه دراين فرايند درگیر بوده"، "اند؟فرايند مشااارکت فعال داشااته

مصااا به  27تعداد . بوده اساات "گیریِ فضاااهای انحصاااری چه بوده اساات؟ نتايج شااکل"

ای، متخصصین شهری    هیاری، مسئولین تصمیم سازی منطقه   با مسئولین د ساختاريافته  نیمه

های کشاورزی، مالکین وا دهای مسکوني در فضاهای انحصاری و     ای، مالکین زمینمنطقه و

انجام کنار فريدونهای بابلساار و های امالک شااهرسااتان همچنین بازديدکنندگان و اتحاديه

تا رسیدن به  و با فن گلوله برفي، غیرهدفمند  به صورت  ،نظری گیریروش نمونه شده است.  

های سااازیِ متن دقیقِ مصااا بهبا نخیره، ثبت و پیاده اشااباع نظری برای کدها بوده اساات.

دقیقه انجام شدند، تحلیل آنها بر مبنای فن کدگذاری    60انجام شده، که به طور متوسط در   

در چهار مر لۀ کدگذاریِ اولیه، کدگذاریِ کانوني، کدگذاریِ محوری و کدگذاریِ گزينشاااي    

ل کدکانونيِ مزيت    برای تحلی  3ها، از فن تلفیق يافته  بررساااي قابلیت اعتبار    برای انجام شاااد.  

مکاني مولد انحصار، کد کانوني سامانۀ تولید اقتصادی، کدکانوني کاستي در سامانۀ هدايت و      

ست. همچنین از          برنامه شده ا ستفاده  سي ا سامانۀ پايش و وار ستي در  ريزی، و کدکانوني کا

رای کنندگان داهای انجام شااده با مشااارکتبرای مصااا به 4فن کسااب اطالعاتر دقیقِ موازی

                                                           
1 constructivist  
2 prescriptive 
3 triangulating  
4 peer debriefing 
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های انجام شاااده با      برای مصاااا به  1کنندگان  مشاااارکت دانش غیررسااامي، از فن پايشِ  

برای تمامي مرا ل  2گریِ پژوهشگر پايش-کنندگان دارای دانش رسمي و از فن خود مشارکت 

با کمک دو نفر از  3)انجام مصااا به و تحلیل آن( با تکیه بر  ساااساایتر نظری، از فن ممیزی

برای تحلیل  4ييگوهيوا یکدهامرا ل تحلیل و از فن  تأيیدای متخصااصااان پژوهش کیفي بر

ها که فتهپذيری ياتأيیددر انجام شااده با متخصااصااین اسااتفاده شااده اساات.  های مصااا به

اسااتفاده نیز  5عالو بر فن تلفیق، از فن تحلیل موارد منفيساات، هادهندۀ قدرت يافتهنشااان

سااکونت در فضاااهای انحصاااری بر روابط اجتماعيِ   تأثیردر کدهای اولیۀ  کهطوریبهشااد. 

کنندگان خواسااته شااد تا در مورد تناقف يافت شااده  پیشااینِ ساااکنین، مجددا از مشااارکت

های انجام شده   نیز با بررسي چندبارۀ متن مصا به   6انعطاف در روشتوضیح دهند. همچنین  

 گر و با فن مقايسۀ مستمر، در نظر گرفته شد.   توسط پژوهش

 

 داده  تجزیه و تحلیل 
ه )کدهای  کدگذاریِ چارمز شامل کدگذاریِ اولی در بکارگیری روش نظريه زمینه ای، از فنون 

از،  . برای تعیین کد ب، اسااتفاده شااده اساات   باز و کانوني( و کدگذاریِ محوری و گزينشااي 

 ها به دقت مورد مطالعه، بررساااي و تحلیل قرار گرفتند و به   های  اصااال از مصاااا به داده

هايي که مشابه يکديگر بودند، انگاشتي متناسب اختصاص داده شده است. برای مثال در      داده

ز گری دهیاری با صاادور مجوکنش»، کدهايي چون 13در مصااا بۀ  بررساايِ نقل و قول زير

 یضعف نظام پايش مستمر برای جلوگیر  »، «ضعف دانش و آگاهيِ بومي »، «سازی ساختمان 

 تعیین شدند.« رقانونيهای غیاز پیشرفت پردازه

زمان  که سااه چهار سااال یاپروژه نيا ؛بنر زدن شااهرداریاز طرف  ؛مال اليرو نيازن ا"

بهش  یاخطار چیهشااد  بزرگ ساااخته  مینیبيپروژ که ما م نياساااخته بشااه،   خوادیم

  92. سال  ادد مجوز و دونست نمي در توانش نبود اما .پروانه داد آباداسالم   یروستا ؛ ندادن

 دونهمين رو نیاز قوان يلیخ. نیساااتکه شاااهردار  اریده. دادگاه بردندهیارم به  ني. ابود

(13:1P). 

و سهولت انجامِ مرا لِ  -باز کد 430-های استخراج شدهدهيِ دادهبرای سازمان

به  يابيدستها و دهي دادهسازمان استفاده شده است. Atlas Ti 5.2افزار از نرم کدگذاری

ضمن توجه و نیز  هاو يادداشت ها، کدها مقايسۀ پیوستۀ داده گزينشي بر مبنایهای انگاشت

هايي انجام شده است. در ادامه مثال «تحلیل شرايط»در پژوهش و  «بازتاب دهندگي»امر به 
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 ارائه از کد باز تا کدهای گزينشيها سازماندهي دادهاز چگونگي دزلت موارد نام برده برای 

 شود. مي

های متعارض در نظر گرفته شوند. های گروهها سعي شد تا پاسخهای مصا بهپرسش در

های موافقِ انحصار فضا در نظر گرفته شدند )مالکین و ساکنینِ فضاهای برای مثال، هم گروه

های ساکنین، مسئولینِ فضاهای انحصاری، توسعه دهندگان، سوداگران، مديرانِ انجمن

های مخالف )ساکنین نوا ي روستايي، مسئولین در بخش و هم گروه انحصاریِ سا ليِ دولتي(

گری، اين نوع برخورد در پرسش دادبرونعمومي، بازديد کنندگان از فضاهای عمومي سا لي(. 

، 23تا  17های صا بههای متعارض انجامید. برای مثال، طي مبه روشن شدنِ گفتمان

 فظ ارزشِ ماليِ »و « ری از آزادی رفتاریبرخوردا»، « فظر  ريمِ خصوصي»های گفتمان

 فظ قدرت » 16و  1های اها و نیز در مصا به، برای سکونت در اين فض«سرمايۀ خانوار

رهنگر تعارض با ف»عنوان شدند. اين در الي است که  در  مايت از اين اجتماعات «سازماني

و  16و  1های مصا بهری( در )گونۀ ديگری از آزادی رفتا «محلي و محدود کردنِ دسترسي

به عنوان  7و  6، 12های در مصا به « قو  فردی/سازماني با  قو  عموميتعارض »نیز 

 رويکردهای مخالف مطرش شده بودند.

، پژوهشگر برداریيادداشتفن  همچنین، برخي از کدهای باز به دست آمده، با استفاده از

های ديگر های آتي و همچنین تحلیل با استفاده از دادههای مصا بهتا برای پرسش ندثبت شد

،  به تشديدر تولید فضای 4و  3های شماره د. برای مثال، طي مصا بهندر نظر گرفته شو

 اشاره شد. در اين مر له 1380دهۀ  انحصاری در نوا ي پیراشهریِ مازندران درنیمۀ دومِ

که در بازۀ زماني -کنندهپیشینۀ مسئولیتيِ مشارکت  -نظر داشتنِ الف پژوهشگر با توجه به در

 در -های اعمال شده نداشته است، بيادشده موقعیتر مديريتي برای پاسخگويي به کاستي

فرد مشارکت کننده که نسبتا همسو با دورۀ سیاسيِ يادشده  نظر داشتنِ رويکردهای اعتقادی

داده  وارد کرده و به بررسي منابعِ ديگرِ گردآوریِ «ترديد»بوده است، به آمارهای عنوان شده ن

مرتبط از تعداد تخلفات پیراشهری،  های آماریبررسي داده در گام بعدی با. پرداخته است

کنندگان صحت دارد اما بازهم اين شود که اگرچه گزارۀ نام برده از سوی مشارکتمشخص مي

های اقتصادی و سیاسي بسترهای از جمله ويژگي ایگزاره بايد در ارتباط با شرايط زمینه

های گردآوری تر )مازندران نسبت به شرايط کشور( قرار گیرد. از اين رو، با توجه به دادهوسیع

ها و کدها، ارتباط میانِ ها و ارتباط دادن و مقايسۀ پیوستۀ بین دادهشده از ديگر مصا به

تحوزت فضايي  های هدايت و مهارزمینه ساختمان،متغیرهای اقتصاد ملي، اقتصاد بخش 

ای و نیز بسترهای اجتماعيِ ساکنین و ها و قوانین و مقررات ملي و منطقهشامل برنامه

متقاضیانِ سکونت در فضاهای انحصاری در نظر گرفته شد. در مثالي ديگر، طي مصا بۀ شمارۀ 

یری فضای انحصاریِ گمشخص شد که دهیار يکي از روستاهای پیراموني نسبت به شکل 2

ترسي به سا ل برای  کومتي در نوار سا لي معترض است و آن را به نوعي محدوديتر دس

مقايسۀ کدهايي مبني بر فرصتر شغليِ -. پژوهشگر با توجه به الفکندساکنین بومي عنوان مي

اعتراض در نظر داشتنِ اين امر که  -ای برای ساکنین روستا، بفراهم شده در اجتماعات دروازه
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ها، مقايسه با ديگر يادداشت -پ و تنها نسبت به گونۀ انحصار دولتي بوده است و نه خصوصي

شده از ها و کدها مبني بر مرجعیتر دهیار در صدور مجوزهای ساختماني، به روايت بیان داده

وارد کرده و طي نخیره  «ترديد»، «دسترسي عمومي به سا ل»سوی روستا برای  مايت از 

 دادبرونها، برای مراجعۀ بعدی و دريافتر چراييِ مخالفت اقدام کرده است. برداریدداشتدر يا

اين پیگیری، نشان داد که مشارکت کننده )دهیار(، مالک زمین سا لي است، که در اختیارِ 

نهادهای نظاميِ مورد اشاره بوده است. از اين رو، مخالفتر با ظهور اين اجتماعات، نه از سر 

از منافعِ عمومي، که ريشه در منافعِ فردی داشته است. در مثالي ديگر، در شرايطي  مايت 

محرک »ای تحت گفتمانِ اجتماعات دروازهگیری که يکي از مسئولین، به  مايت از شکل

اشاره کرده است، پژوهشگر با توجه به مقايسۀ کدهای منتج از ديگر  «توسعۀ روستايي

اجتماعي، محدوديتر دسترسي به سا ل -هنگي، شکاف اقتصادیها مبني بر تعارضِ فرمصا به

و افزايش ترافیک و ازد ام در مسیرهای ارتباطي، به گزارۀ شنیده شده ترديد وارد کرده و با 

تر، به همپیوندیِ منافعِ فردی مسئولِ روستا با بازار مستغالت، طي فعالیتر های عمیقبررسي

ای پي برده است. بدين ترتیب، گفتمان اظهار شده مبني وی در مشاور امالکر اجتماع دروازه

تغییر  « فظ منافع فردی»دۀ بر  مايت از منافعِ عمومي، درزيۀ زيرين به گفتمانِ اظهار نش

 يافت.

های گوناگون اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و غیره، های نام برده با زمینهپیوندر گفتمان

تقويت کرده است. اين مهم با بکارگیریِ رويکرد تحلیل فرايند درکر چراييِ ظهور پديده را 

گیری فضاهای مکان(، گذارِ شکل-پیگیری شد. در بررسي روندها )شرايط در گذر زمان 1شرايط

های گردآوری شده طي مشاهدات انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری، با استناد به داده

های ها و آمارهای رسمي سازماناز مصا بههای تاريخي، کدهای منتج میداني، اسناد و برنامه

گیری فضاهای انحصاری در است. پس از بررسي روند شکلشده مسئول به تصوير کشیده 

نوا ي سا لي پیراشهری )به عنوان شرايط(، نیروهای اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و غیره به 

دند. نیروهای محرک عنوان نیروهای فشار يا محرکر پديدار شدن ِشرايط نام برده بررسي ش

که به عنوان عوامل فشار برای وقوع اين روند درنظر گرفته شدند، شامل  نیروی طبیعي )تحول 

های )تحوزت سیاسيِ ملي همچون جنگ، سیاست سطح آب دريای کاسپین(، نیروی سیاسي

اجتماعي )نرخ رشد جمعیت و میزان -خارجي، انسجام دروني و غیره(، نیروی جمعیتي

 ها و غیره(، نیروی اقتصادیي، الگوهای رفتاریِ تفريحي درون و بیرون دروازهشهرنشین

های اقتصادی از جمله اقتصاد گردشگری، کشاورزی و قیمت زمین و )تحوزتر فعالیت

 ای و همچین تحوزتس ملي و منطقهساختمان در فضاهای انحصاری و پیراموني درمقیا

رسمي به عنوان ابزارهای هدايت و مهار تحوزتر فضاهای  ها و قوانینهستند. برنامه( ارزش نفت

های زماني گوناگون پیراشهری در نوا ي سا لي نیز به عنوان پاسخ به شرايط ياد شده، در بازه

گیری های نهفتۀ زيرين وقوع هريک از سناريوهای شکلدر نظر گرفته شدند. بدين ترتیب، زيه

عه، که به عنوان نیروهای محرک برای پديدار شدنِ فضاهای انحصاری در محدودۀ مورد مطال
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تری از تحوزت فضاييِ کردند، تشريح شدند تا درک عمیقمي شرايط و روندر يادشده عمل

 بندی شود. صورتتولید فضاهای پیراشهری 

 

  پژوهشهای یافته

مانِ أتوفرايندر  دادبروننخساات؛  د؛نشااو، در دو قساامتر اصاالي تشااريح مي تحلیلهای يافته

شرايط، با معرفيِ   شت کدگذاری و تحلیلِ  شده    انگا ستخراج  شيِ ا شريح مي  های گزين شود.  ت

شتي  دوم شکل   ؛ الگویِ انگا سازوکارهای  سا ليِ       از  صاری در نوا يِ  ضاهای انح دهنده به ف

ضیه    شهری، طيِ معرفيِ کدهای محوری و در نهايت معرفيِ فر شريح     پیرا شده ت صل  های  ا

 د.  شومي

 

ست:   شت   نخ شریح و تحلیلِ انگا شی به عنوانِ  هت یِ بکارگیرهای دادبرونای گزین

 شرایط   توأمانِ فنون کدگذاری و تحلیل

گیریِ اين های گزينشي، کدهای کانوني و کدهای باز که شالودۀ شکل   برای هريک از انگاشت 

یلِ شرايطر انجام  و تحل برداریيادداشت های ناشي از  دهند و نیز تحلیلانگاشت را تشکیل مي  

شاره به اين نکته ضروری است که تحلیل     شده، به تفصیل تشريح مي    های کدگذاری،  شوند. ا

شت  ستند و مي     برداریياددا شدت در هم تنیده ه شرايط به  شنگریِ   توانندو تحلیل  برای رو

ضعیتر يکد  شي        و شت گزين شده در بند انگا شرايط انجام  يگر بکار روند. برای مثال، تحلیل 

شي بهره   شت گزين شت گزينشي چاچوب  جوئي تودهتعارض قدرت، برای انگا نهادیِ  ای يا انگا

 بهره جو نیز کاربست دارد.

 انگاشتِ گزینشیِ تعارض قدرت

اين انگاشتر گزينشي برخاسته از يکپارچگيِ کدهای  تعارض، اشاره به شرايط ناسازگاری دارد. 

سامانۀ توزيعِ قدرت و    گری دولت،  کومت، بخش عمای چون کنشکانوني شهرداری(،  ومي)

مندتر برای تشااريحِ بیشااتر و زمینه  نگارندگان. تضااادر منافع فردی/گروهي و عمومي اساات 

های  ینِ مصااا به برای دريافتر  برداریساااختنِ اين انگاشاات، ضاامن توجه به يادداشاات  

گران ماعيِ کنش های منافعِ بازيگران، از فن نقشاااۀ دنیای اجت    کنشهای پنهان در میان   زيه 

ستفاده کرده  شهرداری و  در اين فرايند کنش اند.ا های دولتيِ سازمان گران دولتي،  کومتي، 

سعه     متوليِ مديريت شهری، دهیاری، تو ضاهای پیرا شاورزی،  دهندگان، مالکان زمینف های ک

 گرانترين کنشساکنین شهرهای مرکزی و بازديدکنندگانِ فضاهای سا لي به عنوانِ اصلي      

شدند.   شان داد که منبع قدرت برای کنش دادبروندرنظر گرفته  گری میان اين های تحلیل ن

بازيگران در قالبِ قدرت ناشااي از مرجعیتر صاادور مجوز ساااخت و ساااز، برخورداری از بهرۀ 

سي، برخورداری از بهرۀ قدرت     سیا شاور زمین مالي، برخورداری از قدرتر مالکیتقدرتر  زی ک

صمیم برخورداری از و  ست. آنچه  نفون و رابطه با بدنۀ ت گران تقابلِ منافع کنش ازگیری بوده ا

های موجود میانِ بازيگران، نه تعارض برای      ترين تعارض  اصااال شاااد آن اسااات که مهم   
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به منابع عمومي و آزادساااازیِ       بهره مندیِ عمومي، ا یای  ق عمومي برای دساااترساااي 

شدن   محرومیت صاری  سهم ها و انح ست. اين    بری از بهرۀ توزيعها، که افزايشِ میزان  شده ا

. برای مثال، تعارضي که يافته استای متفاوت بری از بهره برای هريک از بازيگران، جلوهسهم

های دولتيِ مالکر فضاهای انحصاری با ساکنین روستاهای پیراموني وجود دارد،     میانِ سازمان 

سيِ    ستر ست، بلکه برای دربرگیرندگيِ       نه به دلیلِ محدود کردنِ د ستا به دريا ا ساکنین رو  

صرفي آن   قلمرويي زمین ست که از ارزشِ م شده و به ارزشِ مبادله   هايي ا سته  ها ای آنها کا

ست.      شده ا ضافه  ستا، به عنوان منبعِ درآمد  اين زمین کهطوریبها ها، در رويکردر مديريت رو

ساک   تلقي مي سعه   نان درونشوند. يا در تقابلِ منافعِ  شهری برای  شهری با تو دهندگانِ پیرا

که بر افتر ، انحصاااری کردن ِفضاااهای سااا ليِ عمومي، تعارض نه در محدوديتر دسااترسااي

به  های پیراشااهری و هدايتر جريانِ ساارمايههای درون شااهری نساابت به زمینارزشِ زمین

نه   گران نیزام شده میان کنشهای انجبیرون از شهر بروز يافته است. از سوی ديگر، هم رأيي   

بری از بهرۀ مندی از میزانِ سااهم بلکه برای رضااايت همکارانه برای تغییر شاارايط،   جنبۀ از

های متوليِ مديريتر پیراشااهری، از سااازوکارهای  اساات. در اين میان، سااازمان بوده توزيعي

برند. از اين رو مي ازای عوارضِ مالي، بهرهوسااازهای پیراشااهری به دلیلِ دريافتر مابهساااخت

برد  دهد اما در باطن، ساااازگاری در پیش     ای رخ ميهای وظیفه  اگرچه در ظاهر امر، تعارض   

های  گریِ دهیاری نیز از فعالیتمنافعِ ناآشااکار در  ال وقوع اساات. به همین ترتیب، کنش  

ندگان، دههای کشاورزی و ورود به بازار مستغالت توسط توسعهگری برای فروشِ زمینواسطه

گیری ، افزايشِ چشم 1385سال   از کهطوریبهبرد. به دلیل ارزش افزودۀ ايجاد شده بهره مي 

ای و انحصاری مشاهده شد. در اين    های روستايي نزديک به اجتماعات دروازه در قیمتر زمین

های دولتي و  کومتي به دلیلِ آنکه هردو در انحصاری شدنِ فضای    چنین، سازمان فرايند هم

ضا، دخالت دارند، در     پ شهری با مالکیت و عدم آزادسازی ف گرايانۀ خود انجامِ وظايفر پايشیرا

رسند. دراين میان، تنها گروهي نسبت به جريانِ فضايي موجود    تساهل کرده و به سازش مي  

داشااته باشااد. برای  های پیراشااهری درتعارض اساات که سااهم اندکي از منابع بهرهدر زمین

هايي که امکانِ ورود و خروجِ آزادانه به میانِ بازديدکنندگانِ سااا ل نیز، گروهمثال،  تي در 

اين فضااااها طي رابطۀ خانوادگي، دوساااتانه و غیره با مالکانِ وا دهای مساااکوني و يا  تي 

ضای عمومي      شدنِ ف سبت به انحصاری   سا ل  نگهبانان و کارکنانِ درون مجموعه را دارند، ن

ضي ندارند. در کدهای  سي غیر مولد      –کانوني بعدی  تعار سیا صاد  در  -به ويژه در بخش اقت

گران بیشتر  رأيي و عقالني بودنِ آن از سوی کنش خصوص چراييِ وقوعِ اين نوع تعارض و هم 

شگری  »کانوني از برای کداز کدگذاری بای نمونه شود. بح  مي شرش زير   «یشهردار کن به 

 است:

و نزاع  کنهعوارض را اخذ مي  ريم شهر  توروستای ما بود. اومد   درآمدای از بخش عمده"

شد.   ستا را باع  مي    درآمدیو درگیری  سعه رو شهرداری   که تو وقتي   .هگیرمي داره شد 

ستايي  شکل داريم يعني   گنها ميرو گیم  شه. ما مي در خود منطقه انجام نمي درآمدهام
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زاده ابراهیم بابلسااار هزينه بشاااه.    عوارض اين جا بره پشااات امام   درآمد چه لزومي داره  

 .(P2:18) "نه نفون سیاسي باع  شد مردم محروم بشنأمتاسف

 ای سیاسیِ بهره انگاشتِ گزینشیِ اقتصاد

دهنده به اين انگاشاات، نقشِ پول در مناسااباتر مهار و پايشِ فضااای   کدهای کانونيِ شااکل

در مناسباتر مهار و پايشِ فضای پیراشهری و سامانۀ اقتصادر       پیراشهری، نقشِ روابطر سیاسي    

های مصااارفي چون منابعِ  از ظرفیتر نهاد پول در برابر ارزش غیرمولد هساااتند. اهمیتر بیش  

شم  سي عمومي به اموال     طبیعي، چ ستر ستي، کیفیتر زندگي،  ق د اندازهای ويژۀ محیط زي

ضا    سازوکارهای مهار و پايشِ تحوزت ف سازمان     عمومي، در  ساهل  شهری، به ت های  يي پیرا

سازمان          ست. اين  شده ا سبت به وظايفر خود منتهي  شهری ن ها از يک متوليِ مديريتر پیرا

سته بر       سوی ديگر،  یات ِخود را واب شتر منابع ملي را بر عهده دارند و از  سوی وظیفۀ نگهدا

دانند.  فضااای پیراشااهری مي نقفِ اين گزاره، يعني دريافتر مابه ازایِ مالي در جريانِ تخريبِ

سازمان    ستگيِ کاریِ  سب   واب سطوش گوناگون به پولِ ک شي از پرداختر    های دولتي در  شده نا

ساختماني، يا به عبارتي کسب درآمدی بدون انجام کوشش و تنها با اتکا به      عوارض تخلفات 

شت را م    شده، اين انگا پروراند  يکنش ديگری آن هم از نوع کنش خالفر هنجارهای پذيرفته 

ست که کارآفريني مي  شارکت کننده که اين پول ا ستا در اين  کند. روايت م ای از دهیاری رو

 باره به شرش زير است:

 پسندنديم که هست ييجا. شده کم ما کار .شد کمتر يلیخ ما درآمد آباد اسالم رفتن با"

ساز يو شه يم اديز فروش و ديخر و ست  شتر یب ما از درآمدش ازن و شد  یال  ور اون. ه

 خزرشهر  به کينزد  .هپسند يم شتر یب را اونجا آديم تهران از که يکس  هست.  بهتر نیزم

 .(P1:12)"هستن يربومیغ که نيا هم و هست

از نقشِ  نیز تمايل به دريافتر پول در ازای تخلف عدم تناسبِ میزانِ جريمه و صدمه و

از  غالباًهای اين پژوهش دادبرونهای متخلف که طبقِ بازدارندگي ِجريمه کاسته و برای گروه

گری خالفر قانون محسوب قشرِ برخوردار از قدرتر سیاسي اقتصادی هستند، مانع کنش

ريزانه، در شود. از سوی ديگر، دخالت موضوعات سیاسي به جای روندهای برنامهنمي

های پیراشهری از ديگر عواملي است که  بر نقشِ اقتصاد سیاسي برای زمین گیریتصمیم

افزايد. تغییر جهت گیری فضاهای انحصاری پیراشهری ميای در شکلغیرمولد و بهره

های فردی و نه ای و منتج از قدرتهای بازدستي، سلیقههای انجام شده با تصمیمريزیبرنامه

گیری در اين زمینه کاسته است. سازی و تصمیمزوکارِ تصمیممنفعتر جمعي، از کارآمدی سا

چنین، عدم توازن میان تولید و توزيعِ منابع، از عوامل مهم اقتصادر سیاسي غیرمولد است. هم

های دولتي و  کومتي برای هدايت فضاهای ترين منبع درآمدر سازماندر شرايطي که مهم

سويۀ باز دوسويۀ دولت و ديگر سطوش به رابطۀ يکپیراشهری از درآمدهای نفتي است، رابطۀ 

گری قدرتمند دولت به دلیل در اختیار داشتنِ منابع درآمدی به پايین تبديل شده و با کنش

های اقتصادی و توسعۀ در بخش -درآمد بدون کوشش ناشي از نفت-کالن و توزيع کنندۀ بهره
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لد چون کشاورزی و صنعت، جريان های موهای اقتصادی واردات، خدمات به جای بخشبخش

قیمت  است. در اين زمینه، بررسي آماربه سوی بازار مستغالت هدايت کرده گذاری را سرمايه

گني اين دو جريان با متا کنون نشان از ه 1370نفت و میزانِ تخلفاتر پیراشهری از دهۀ 

ای را طي کرد که تا سال قیمت نفت ايران روند فزاينده 1380های دهۀ . در سالدارديکديگر 

زمانيِ تحوزتر ، با افت قیمت جهاني، روند کاهنده آغاز شد. به همین ترتیب، هم1388

های اقتصادیِ ايران، جريانِ های درونيِ ايجاد شده و تحريمپیراشهری نیز در اين سال، با چالش

بخش ساختمان  های اقتصادی درونِ کشور، کاهش داد کهگذاری را در تماميِ بخشسرمايه

های دولت در زمینۀ ساختمان و مسکن نیز از آن مستثني نبوده است. همچنین سیاست

در قالبِ ا داثر  کهطوریبه شد،گذاری در اين بخش اجتماعي، موجب تشويقِ جريانِ سرمايه

انداز سا لي برای اين های پیراشهری با چشمترين زمینهای مسکن مهر، مرغوبمجتمع

 گزيني شدند و با کیفیتر ويژه، در بازارِ خصوصي خريد و فروش شدند. مکانساختمان، 

 

 انگاشتِ گزینشیِ فرهنگِ پشتیبانِ انحصاری بودن/شدنِ فضا 

شت  شکل  مؤثرهای از ديگر انگا ست که به        بر  شتر فرهنگي ا صاری، انگا ضاهای انح گیریِ ف

ضا کمک مي      شدنِ ف شويقِ انحصاری  شامل   کند. کدهای کانپذيرش و ت شت،  وني در اين انگا

گریِ اجتماعي، هنجار چهارديواری اختیاری و نقشِ رابطۀ      مطالبه  کاساااتي در دانشِ محلي،  

عاطفي به جای قانون هساااتند. درک و دانش ِمحلي نسااابت به انگاشاااتر توساااعه و بینشِ 

شکل         ستر  ست که ب صورِ منافع زودبازده، از عواملي ا سبت به آن به جایِ ت  گیریِبلندمدت ن

فضاهای انحصاری پیراشهری را تسهیل کرده است. در شرايطي که ساکنینِ روستا نسبت به           

های روسااتايي و سااا لي ابراز رضااايت   ای در زمینهای انحصاااری و دروازها داث مجتمع

کنند و آن را فرصااتي برای اشااتغال در امر خدماتي چون باغباني، نگهباني و غیره در نظر مي

شااارايطي که مديريتر روساااتا، دهیاری به عنوان متولِي صااادور پروانۀ         چنین دردارند، هم 

شهری              ساخت  ساخت پیرا سبت به اهمیت و پیامدر  صي ن ص شهری، از دانشِ تخ ساز پیرا و

 شود.برخوردار نیست، بستر سوداگری برای اختصاصي کردنِ فضا تدارک ديده مي

 بدين شرش است: نمونه از روايت مرتبط با موضوع توسعه محلي از نظر دهیار

سر " سعه  همه نيا ازن اما يرفتيم چکمه با ديبا شیپ سال  چند تا اجاک  اکثر. میافتي تو

 پدراشااون. ندارن نیزم هیبق دارن، نیزم درصااد 60. هاشااون رونیزما فروختن کشاااورز

 ي، باغبوني تو شاااهرک و ايناتاکسااا و آژانس و کارمند يبرخ و ييبنا و یکارگر. فروختن

 .(P1:35) "هستن

گریِ جمعي نیز انجامیده است. درکر ساکنین و اين امر به کاهشِ مطالبه 

آن طور که -طلبانهشهری است. نگاهر منفعتبازديدکنندگان از سا ل محدود به فضاهای درون

هم از سوی بخش رسمي و هم از سوی بخش غیررسمي  -در انگاشت تعارض قدرت تشريح شد

اصي شدن و ازبین رفتنِ منابع عمومي و ملي دامن زده است. تفاوتي نسبت به اختصبي به
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چنین در اين پژوهش مشخص شد که تمايلِ متقاضیانِ سکونت و فعالیت درفضاهای هم

پذيری بروز های خصوصي به جای عمومي است. امکانگری در عرصهانحصاری، به کنش

های توجه به عرصۀ انگیزهترين در اين فضاهای محصور از مهممتفاوت، الگوهای رفتاریِ 

، انگیزۀ کسب و  فظ منزلتر اجتماعي، با سکونت و فعالیت در از سوی ديگرخصوصي است. 

واقع شده است.  مؤثرگیری اين فضاها اين اجتماعات از ديگر عوامل فرهنگي است که بر شکل

 غالباً تصورنهنيِ رايج از گذران اوقات فراغت در سوا ل اختصاصي، نمايشِ سبکي جديد و

که به  -اتومبیل شخصي،  یوانِ خانگي-تقلیدی از الگوهای غربي با نمايش کازهای مصرفي

گیری بر سازوکارهای شکل مؤثرهای فرهنگيِ شود از زمینهاجتماعي منتهي مي منزلتارتقایِ 

فضاهای انحصاری است. از ديگر بسترهای فرهنگي، نقشِ رابطه خانوادگي، دوستانه و فردی 

گیری فضايي است. در شرايطي که مرجعیتر صدور مجور ای قانون در مناسبات ِتصمیمبه ج

ترين نهادر منطقه واگذار شده است، غالب وساز پیراشهری به دهیاری به عنوان محليساخت

شود. گیری ميهای انجام شده با مال ظاتر روابطر آشنايي به جای قانوني پيگیریتصمیم

و بررسي الگوهای رفتاریِ متقاضیانِ دريافت پروانۀ ساخت  هادهیاری روستادر ها پايش فعالیت

 وقعیتر زمینو مديريتر صدور مجوز، نشان داده است در اغلب اين موارد،  تي تشخیصِ م

های نهني هادی که بر مبنای آدرس های برنامۀساز، نه بر مبنای نقشهومورد نظر برای ساخت

 و اهاليِ روستا است.  از امالکر آشنايان

ضاییِ        سمی هدایت، مهار و پایشِ تحوالتِ ف ستی در چارچوبِ نهادیِ ر شیِ کا شتِ گزین انگا

 پیراشهری

شيِ     شتر گزين ست انگا سم  یِدر چارچوبِ نهاد يکا ضا  شِيمهار و پا ت،يهدا ير   ييِتحوزتر ف

کاسااتيِ محتواييِ  های قانوني، کاسااتيِ پايشِ قوانین،ی، از کدهای کانونيِ تعارضراشااهریپ

ريزی تشکیل شده است. اين قوانین، کاستيِ اجرای قوانین و کاستي در اسنادر هدايت و برنامه  

شت،  ستي  انگا سميِ    به کا سامانۀ ر ضايي با آن   «هدايت، مهار و پايشِ»هايي که  تحوزتر ف

گیریِ فضاااهای انحصاااری در نوا ي بر شااکل مؤثردارد و آن را از عوامل  تأکیدمواجه اساات 

داند. برای مثال برای کد کانوني تعارض قانوني، کدهای بازی چون ساااا ليِ پیراشاااهری مي

عدم صال یت مشاورين امالک در انتقال سندر ملکي، اهمیت سند رسمي در معامالت ملکي،       

قال بودن اموال عم            بل انت قا قانوني، غیر های غیر ند قانوني بودن  قانوني بودن فراي ومي، غیر

صوبه   معامالت قولنامه صويب م صوبه   ای، ت صلي، مغايرتر م های  های برنامههای مغاير با قانون ا

شدند. نمونه        سايي  شنا صلي و غیره  صیلي با قوانین ا شارکت کننده   ای جامع و تف از روايت م

 برای کدکانوني کاستي در اجرای قانون به شرش زير است:

های اولش قابلیت انتقال     های اول دريا هم از خیابون هشاااتم تا چهاردهم، پالک      پالک"

انتقال سند ندارن چون  ريم شصت متر وجود داره دو تا   قابلیتها سند نداره. اين خیابان

هام چون دريا رو خريده ان، محصور کردن، سنگ چین   پالک فقط قابلیت انتقال داره. اون



 
 
 
 
 

...انحصاری فضاهای تولید سازوکار دلیلي تبیین 169  

 
 

میلیارد  5متر برسه.   60اون بنايي که ا داث کردن سعي کردن به  کردن، فاصله شون با   

 .(P26:9)"هزينه بنا شد. شخصه  مالکش

 انگاشتِ گزینشیِ ساختارِ فضاییِ مولد انباشتِ بهره

سکونت در محله  سکونت در محله های مسکونيِ دروازه کیفیتر  شهری،  های درونای، کیفیتر 

دهندۀ انگاشتر گزينشيِ   ای هستند که شکل  کدهای کانونيهای مکاني از برخورداری از مزيت

ساااختارِ فضاااييِ مولد انباشاات بهره به عنوان بسااترساااز برای ظهور فضاااهای انحصاااری در 

عف خدماتر  ضا »، «نارضاايتي از ناامني در محالت مساکوني درون شاهر   »  محدوده هساتند. 

و غیره از کدهای باز  «های مسااکونيازد امِ درون محله»، «گردشااگری در سااا ل عمومي 

های درون شااهری، هسااتند. همچنین  دهنده به کدکانوني کیفیت سااکونت در محلهشااکل

عدم   »، «های خاص  امکان برگزاری همگانيِ جشااان  »، «مندی از خدمات رفاهي    انگیزۀ بهره»

، «همبسااتگيِ درونيِ ساااکنین »، «رون اجتماعات با ساااکنین پیرامونيارتباط ساااکنین د

، «وابسااتگيِ عملکردی به شااهرها»، «های نگهداشااتر فضااای عمومييِ هزينهپرداختر جمع»

و  «اعي متاثر از فرم کالبدیِ ويالها    تعامل اجتم   »، «قف با هنجارهای فرهنگيِ پیراموني   تنا »

غیره از کدهايي هستند که خصوصیاتر کیفيِ سکونت و فعالیت در اين اجتماعات را مشخص      

 به اين شرش است:ای اع دروازهکنند. روايتي از ساکنین اجتممي

. اما میشناس  ينها که چندساله م او .ميهم دار آمدرفت و  میها آشنا هست  هيبا همسا  نجايا"

هساات که شاارکت   تيرينه. فقط جلسااات مد اديز هانيو ا میکه کار مشااترک بکن نيا

 نينره. ما به خاطر ا    نیاز ب میرو  فظ کن نجا يا آرامشِهسااات  نيمون ا. دغدغه  میکنيم

 .(P20:8)"بگذاره.  تأثیرشهرک  یتو ديجد یسازهاوساخت نيا دينبا .مياومد آرامش

مطلوبیتر مکانيِ نوا ي پیراشهری برای بازديدکنندگانِ عمومي از سا ل و نیز متقاضیانِ 

های تجاری پیراشهری افزايش يافته است. در مقیاس کالن خريد کاز و خدمات از مجتمع

چنین، سهولت دسترسي منطقه به پايتخت، دسترسي به شهرهای پیراموني به عنوان مراکز هم

انداز طبیعيِ منحصر به فرد با وجود کوه، دريا و رداری از منظر و چشمرفاهي، برخوخدمات

وسازهای انحصاری به جنگل، جريانِ فضايي جمعیت و سرمايه را برای  ضوپذيری و ساخت

گذاری در بخش ساختمان در اين نوا ي میزان سرمايه کهطوریبهاين سو هدايت کرده است. 

شور بوده است. از سوی ديگر، روند افزايشي در میزانِ همواره بیش از متوسطر نقاط شهری ک

وساز در اين دهنده کاهشِ برخورداری از فضاهای باز و افزايشِ ساختسرانۀ جمعیتي، نشان

به بعد، شدتر  1385های همچنین نشان داده است که از سال دمنطقه است. بررسي اين رون

طبق آنچه در انگاشتر اقتصادر سیاسي  بیشتری در افزايشِ سرانۀ جمعیتي رخ داده است که

واقع شده است. از ديگر  مؤثرغیرمولد تشريح شد، شرايطر اقتصادی و اجتماعي کشور بر آن 

سو های روستاييِ پیراشهری است. هميافتنِ زمیننمودهای ساختار فضايي مولد بهره، در ارزش

های روستايي دارند با ارزش ِزمین ای که بسترهای پیرامونِ اجتماعات دروازهشدنِ ارزشِ زمین

دهندۀ تقاضای باز برایِ درون اجتماعات که بستری با کیفیتر فضايي مشخص دارند، نشان
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گذاران است. موارد استقرار فعالیت در اين نوا ي و استفاده از بهرۀ تجمعي از سوی سرمايه

فضاهای انحصاری پیراشهری  گیریيادشده، بر اهمیتر ساختارفضاييِ مولد انباشتر بهره و شکل

 اشاره دارند.

 ای جوییِ تودهانگاشتِ گزینشیِ بهره

گیریِ فضاااهای انحصاااری در نوا ي سااا ليِ پیراشااهریِ مورد بر شااکل مؤثراز ديگر عواملِ 

اما  ،شودای است. اگرچه اين انگاشت تنها يک کد کانوني را شامل ميجوئيِ تودهمطالعه، بهره

به دلیل اهمیتر آن، به عنوان يک انگاشتر گزينشي در نظر گرفته شده است. در ادامۀ فرايندر     

سمي همچون کنش گریِ گروهکنش شهرداری و  کومت در های ر سازوکارهای    گریِ دولت، 

ضاهای انحصاری، ورود گروه  شکل  شین      گیریِ ف شهرن سمي همچون طبقۀ متوسط  های غیرر

های ساااختماني، نشااان از روندر   شااغلي به بازارِ مسااتغالت و فعالیت های گوناگونِدر گروه

مان   چون گروههای غیررسااامي هم  ای دارد. گروهجوئيِ تودهبهره های   های مردمي، ساااااز

های دهند و  تي، شخصیت  های انتفاعي انجام ميخصوصي، موسسات، نهادهايي که فعالیت    

شوند نیز در سازوکارهای تولید فضای ي قوقي که خود عضوی از نهادهای رسمي محسوب م

کنند. کد کانونيِ منتخب در اين زمینه،      انحصااااری در محدودۀ مورد مطالعه، نقش ايفا مي     

های غیررسمي است که کدهای بازی چون انگیزۀ نگهداشت سرمايۀ شخصي، گریِ گروهکنش

سط به بازار  اعتمادی دولت به بخش خصوصي، ورودر طبقۀ متو  گریِ بخش خصوصي، بي  کنش

ها در مشاااورينِ گریِ دهیاریگران غیربومي به بازار مسااتغالت، کنشمسااتغالت، ورود کنش

مندیِ اختصاصي از   ای شدنِ بهره امالک، انگیزۀ کسب منزلت اجتماعي و غیره، نشان از توده  

 های مرتبط با اين موضوع بدين شرش است؛مصداقي از روايت فضاهای عمومي دارد.

ای رو که دارم  فظ بشااه و هم  فتم ويال در درياکنار بخرم تا اين که ساارمايهتصاامیم گر"

ساااال ديگه اين جا سااااکن   5اين که از کار تو تهران خساااته شااادم و قصاااد دارم تا   

 .(P23:2)"شم

ای، فرايندر تغییر کاربری زمین کشاورزی در سطح خرد جويي تودههای بهرهاز مثال

های دريافتي از سازمانهای درخواست تغییر کاربری زمین کشاورزی همراه با استعالم است.

در  کهها و باغ يزراع يقانون  فظ اراض کيماده  کيتبصره  ونیسیکم مربوطه، به دبیرخانۀ

میشود. در صورت موافقت تغییر کاربری زمین، ارائه  است استان یسازمان جهاد کشاورز

کند و در مي تان، ضوابط ساخت و نوع کاربری زمین مربوطه را تعیینکارگروه زيربنايي اس

توسعه استان نیز وظیفۀ تصويب آن را بر عهده دارد. در صورتي که  ريزیبرنامهنهايت شورای 

استان مرجع های ملک خارج از محدوده  ريم و شهر روستا باشد، سازمان همیاری شهرداری

صدور پروانه ساختماني است و در صورتي که ملک در محدودۀ روستا واقع باشد، دهیاری 

روستا مرجع اصلي صدور پروانه است. با کاهشِ سطحِ مرجعیت در صدور ِمجوز ساخت، 

يابد. فرايندهای کاهش مي -مجوز ساخت ِمازاد بر  د مجاز-های برخورداری از بهرهزمینه
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تری برای عوارضِ صدور پروانه پرداخت تر انجام شده و هزينۀ پايینجام امور سريعاداری برای ان

قانون برنامه پنجم توسعه، موارد الحا   194ماده  کي، با توجه به بند  1391از سال گردد. مي

رويکرد اين کمیته نیز در گسترشِ  .گردديمطرش م یطرش هاد تهیبه بافت روستا در کم

وساز ایِ ناشي از عوارض ساختتا برای برخورداری بیشتر از درآمدهای بهرهکالبدیِ سطح روس

جويي به طور متکثر در شود و جريانِ بهرهاست. بدين ترتیب، با اغلب اين تقاضاها موافقت مي

 . يابدسطح خرد و میانيِ اجتماع گسترش مي

 

صاری در     یکپارچهدوم:  ضای انح ساحلی  سازیِ تحلیل و خلقِ نظریۀ تولید ف نواحی 

 پیراشهریِ کرانۀ جنوبی دریای کاسپین

کند،  ها را مشااخص ميایِ  بینِ انگاشااتآنچه روابطر دو سااويه، دلیلي، ساااختاری و زمینه 

ستيِ   بر تأکیدگر در  ین فرايند پژوهش و با فرايندهای تحلیليِ نهني و عینيِ پژوهش همزي

 رابطۀپايه، با مشااخص ساااختن  ۀنظريخلق دو مر لۀ برساااختنِ داده و تحلیلِ داده اساات. 

ست،        کدهای گزينشي و کانوني بدست آمده با کد محوری که همان تولید فضای انحصاری ا

، عوامل ساااختاری، زمینه ای، ی روابطشااود. چارمز برای ساااخت اين الگومي صااورت بندی

 آغازين پژوهش، به طور  های  پرساااش کرده اسااات. معرفيی را دادبرونعلي، واکنشاااي و 

شته   ضمامي بر اين روابط دزلت دا سش   اند.ان سخِ اين پر تر به کدهای  پیشها بدين ترتیب، پا

های باز، کانوني و گزينشاااي تبديل شاااده و اين بار، در رويکردی بازبینانه، از ساااوی تحلیل

سخ داده  ضوع       مي يکپارچۀ پژوهش پا سي ادبیات مو سپس با برر سیت نظریِ     -شود.  سا  

و بنیان فرهنگي پذيرنده مشو ِ   اند که تعارضِ قدرتنشان داده ها شود. يافته مي تدقیق -آنها

ای، اند. اين شرايط ساختاری و زمینهانحصار، زمینه را برای تولید فضای انحصاری فراهم کرده

شرايط عليِ تولید و بازتولیدر تاريخي و معا  شده که همان         بر ظهورِ  صي  صا ضاهای اخت صِر ف

ستي در چارچو » سمي کا ست   «بِ نهادیِ ر شدن کازی عمومي از     تأثیرا صاری  دارند. با انح

های چارچوبِ نهادیِ رسمي از جمله کاستي در اجرا، محتوا   جمله زمین سا لي طي کاستي  

های  ها و واکنشو پايشِ ابزارهای رساامي هدايت و مهار تحوزت فضااايي پیراشااهری، کنش 

شاااتر فضااااهايي که به نوعي از مزيتر مکانِي         ای برای از آنِ خود سااااختنِ هرچه بی توده

های طبیعي، دسااترسااي به مراکز کار و فعالیت و غیره برخوردارند، اندازچشاامبرخورداری از 

یامدهايي چون جدائي            هايت اين امر، پ ته اسااات. در ن ياف نابودیِ   افزايش  گزينيِ اجتماعي، 

ساز را موجب شده   واختهای سا لي، آشفتگي کالبدی س   های باارزش کشاورزی، زمین زمین

 (.2تصوير است )
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 : الگوی انگاشتي تولید فضای انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری؛ 2 تصوير

 منتج از تحلیل فرايندهای چهارگانۀ کدگذاری

 
در ادامه هريک از موارد نام برده تشريح شده و طي مر لۀ  ساسیت نظری، مختصات 

شود. بديهي است در مي و تجارب مرتبط، بح ها نظريهمورد مطالعه اين پژوهش، نسبت به 

شده ممکن نیست اما ارائه  مر لۀ  ساسیت نظری، امکان ِمقايسه با تماميِ رويکردهای نظریِ

متون و منابع برای اين منظور بررسي ترين کوشش اين پژوهش آن است تا بارزترين و رايج

 شود.

 بر تولید فضای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری  مؤثرشرایط ساختاریِ تشریح  -الف

شامل دو امر          ساختاری،  شرايط  سیت نظری برای  سا سيِ بهره       سیا صاد  ساختار  اقت ای و 

 . است فضايي مولد انباشتر بهره

سیِ بهره         .1-الف سیا صاد  شتِ اقت سیِت نظری برای انگا سا ساختاری  ح ای به عنوان عامل 

 مؤثر

سي نظريه  شکل    های رايجِبرر شان از تولید و     موجود در خصوص  صاری، ن ضاهای انح گیری ف

، ارکیپ 2008، کربي 2015اقتصاد سیاسي نئولیبرال دارد)کرل تر بازتولید اين نوع فضا در بس

نمود اصاالي تولید فضااا تحت اين انگاشاات،   ( و 2013 ، پاو2014، تدونگ و همکاران 2005

 اجتماعي بوده اساات-نتیجه گسااساات فضااايي  گیری جغرافیای نامتوازن، نابرابر و درشااکل

سون   شهری     بر اين تأکیدبا  هاروی(. 2009 ، واکس2012)هادکین شهرها و محالت  امر که 
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سعه             ستای منافع تو صي و در را صو شبه خ صي و  صو ست بخش خ دهندگان و نه منافع  به د

شکل مي  ساختاری را         عموم  ستر سي نئولیبرال ب سیا صاد  گیرند به تقويتر اين نظريه که اقت

شکل  ست       برای  ست قوت بخشیده ا ضاهای انحصاری فراهم کرده ا (. 2008اروی، ه) گیری ف

سي بهره       اما  سیا صاد  ساختار اقت ضا در  صاد     تولید ف ضا در اقت ضر با تولید ف ای در پژوهش  ا

گیری فضاااهای  ساایاسااي نئولیبرال که متون و منابع جهاني به آن به عنوان بسااتر شااکل  

شاره کرده     شهری ا سه زمینه متمايز مي انحصاری در نوا ي پیرا شود. نخست از جنبۀ   اند در 

نبۀ ماهیت انباشت سرمايه و سوم از نظر کنشگری بخش عمومي.       ماهیت سرمايه، دوم، از ج 

ساس شکل   ست.           ا سرمايه ا سیاسي نئولیبرال، بر انباشت  ستر اقتصاد  وسعه  تگیری فضا در ب

سرمايه    سب  شهری در  صادی فزاينده تو»داری بر  صرف باوری »، «لید ارزش افزوده اقت ، «م

برای  «تغییر فضااای مصاانوع »و « در فرايند تولیددخالت مسااتقیم و غیرمسااتقیم دولت  »

 افزودۀشااود. در اين رويکرد، اساااسِ ظهور ارزش  مايت از منافع ساارمايه صااورت بندی مي

 دادبروناقتصادی، انجام کار و کار اضافه برای کسب ارزشِ اضافه است. اين در الي است که       

شان مي تحلیل ستگيِ منابع درآمد دولت به منبع طبیعيِ  های اين پژوهش، ن دهد به دلیل واب

ای بدون کوشااش، ساااختارهای هدايت و مهارِ را در سااطح منطقۀ نفت، همواره ارزشِ اضااافه

ستوار نگاه    ضافه مي   بي دارد و آن رامي شهری، ا صولِ ارزش ا کند. از نیاز از انجامِ کار برای  

سي بهره    اين نظام،  اين رو سیا صاد  سوی ديگر،  يابد.جو کارکرد ميبه عنوان نظام اقت آنچه  از 

سي نئولیبرال رخ مي       سیا صاد  ستر اقت صا ب     در ب صي به عنوان  صو دهد، همکاری بخش خ

سرمايه           شت  ساني و انبا سامانۀ خدمات ر سرمايه و کار، با بخش عمومي، با هدف کمک به 

زني رخ جو در قالب سازوکارهای چانه ر نظام اقتصاد سیاسي بهره   آنچه د برای تولید است. اما 

با هدف توزيع   داده اسااات )بودجۀ مديريت عمومي تحوزت فضاااايي( و نیز مبادلۀ        بهره ، 

ست.    ارزش ضايي ا ست،       کهطوریبههای ف شان داده ا ضاتر قانوني اين پژوهش ن تحلیل تعار

های باارزش های فضااايي محیط که در کازهای عمومي نهفته هسااتند همچون زمین ارزش

محیط زيساااتي، منظرۀ دريا و ساااا ل، منظره جنگل و غیره، طي قراردادهای رسااامي و       

چون نتیجۀ زني، عوامل سااایاساااي همچانهدر اين فرايند  رساااند.غیررسااامي به فروش مي

ستي و غیره، تعیین انتخاباتي )دهیاری(، نفون قدرت سهم های بازد بریِ بخش عمومي کنندۀ 

صي خواهند بود. مالکیت زمین    صو شدۀ جنگلي و چه  های ملي )چه زمینو خ های  فاظت 

پس از انقالب اسااالمي( نیز که در اختیار دولت اساات به نوعي بهره  ای های مصااادرهزمین

شخاص و گروه  شو محسوب مي  سپس به   د که تحت گفتمان گردشگری به ا شده و  ها واگذار 

عنوانِ ابزار به در هر دو مورد يادشاااده، باور به پول      اند. تملک بخش خصاااوصاااي در آمده   

يابد و گفتمانِ وابسااتگيِ کننده که در شاارايط اخذ جريمۀ تخلفات فضااايي عینیت ميکنترل

شان از توزيع بهره و نه انباشت سرمايه      های دولتي به منابع معملکردی سازمان  ضافي، ن الي ا

گری بخش عمومي، دولتي و  کومتي در بسااتر اقتصاااد ساایاسااي   کنش اساات. همچنین،

کند.  کنندۀ فرايند انباشت سرمايه برای بخش خصوصي عمل مي     نئولیبرال، به عنوان تسهیل 

زيادی از فضاهای عمومي اند سطح های اين پژوهش نشان دادهدادبروناين در  الي است که 
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گری عناصر عمومي، دولتي و  کومتي اختصاصي شده است که اين امر      سا لي توسط کنش  

 کند.داری است، نقف ميامکان رقابت را که رکني اساسي در اقتصاد سرمايه

ساختار      . 2-الف شت  سیتِ نظری برای انگا سا شتِ بهره   ح ضاییِ مولد انبا ه عنوان عامل ب ف

 ساختاری 

ی فضاهای انحصاری در کرانۀ جنوبي دريای گیربر شکل مؤثراز ديگر شرايط ساختاریِ 

کاسپین، ساختار فضايي مولد بهره است. بررسي ادبیات موضوع نشان داده است که روند رشدر 

ای در  ريم بزرگ شهرها، تحت الگوی مزيت مکاني ناشي از فضايي اجتماعات دروازه

های ( و صرفه2005 ، تويلیر2010های ارتباطي )ژائو و شبکه برخورداری از مناظر طبیعي

(. در 2014 ، آندرسون و همکاران2015)کاماگني و همکاران  شودناشي از تجمع، هدايت مي

های کیفيِ عناصر کانوني های مکاني فضای سا لي همراه با ويژگيمزيتاين پژوهش نیز 

شبکۀ ارتباطيِ جادۀ  -ز عناصر محوریِ آن های روستايي، شهرهای سا لي(، و نی)سکونتگاه

، با 1340. از دهۀ را فراهم کرده استتمرکز سکونت و فعالیت  شرايط ساختاری -سا لي

ین با ا داث ا داثر جادۀ سا لي، نوار ارتباطي که در امتداد سا ل شکل گرفته است و همچن

پیرامونيِ منطقه، به ويژه های ، دسترسي به کرانۀ سا لي از استان(1341جادۀ هراز )در 

های طبیعي و سهولتر دسترسي به پايتخت، مزيت مکاني ناشي از جانبه پايتخت افزايش يافت.

های ويژۀ اجتماعي از جمله نزديکانِ به دربار و افراد انديشۀ ايجادر فضای انحصاری برای گروه

های پیراشهری دراين ینمتمول را شکل داد. با وقوع انقالب اسالمي و مصادرۀ بسیاری از زم

های ها در زمیندولتيِ متعلق به وزارتخانه دراين فضاها تداوم يافت و امالک محدوده، سکونت

سا لي نیز به  یات خود ادامه دادند. با تداومِ سکونت و فعالیت ِقشر متوسط در فضاهای 

ئم و موقت، انحصاری پیراشهری، جريانِ تولید و مصرفر فضاهای انحصاری برای سکونت دا

های اقتصادی به ا داثر بنگاه ،1های ناشي از تجمعاستمرار يافت و به تدريج، با وجود صرفه

گیری فضاهای گونۀ سوم از فضاهای انحصاری؛ مراکز تجاریِ لوکس، روی آوردند. با شکل

 های کشاورزیِ جنوبهای سا ليِ باقي مانده و نیز زمینانحصاری تازه ا داث شده، در زمین

محور ارتباطي، همچنین سهولت دسترسي شهروندانِ شهرهای سا لي پیرامون و  تي 

های تجاری لوکس در بازديدکنندگانِ ديگر مناطق به ويژه تهران، در روندی فزاينده، مجتمع

پیرامون فضاهای انحصاری استقرار يافتند. همچنین، بسیاری از افراد ساکن در روستاهای 

انحصاری، نیروی انسانيِ مورد نیاز برای برقراری امنیت، باغباني، نیروی پیرامونيِ اين فضاهای 

رسانيِ درونِ فضاهای اختصاصي که به طور مشترک توسط ساکنین کار ساختماني و خدمات

 کنند. مي تأمینشود، را نگهداری مي

گیری اجتماعات ، در شکلهای ناشي از تجمعاما، وجه تمايزِ کاربست انگاشت صرفه

سکونت در اجتماعات  ا متون و منابع موجود، در انگیزش اقتصادیای مورد مطالعه، بوازهدر

انگیزۀ غالبِ مالکیت در اين اجتماعات محصور، نه برای کاهش ای است. در  الي که دروازه

                                                           
1 agglomeration economies 
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خدمات رفاهي، بلکه برای افزايش بهرۀ ناشي از تحوزت ارزش ملک در بازار  تأمینهای هزينه

های اند کاهش هزينهمطالعات نشان دادهمستغالت و نیز نمايشِ منزلت اجتماعي بیشتر است، 

های اثرگذاریِ انگاشتر خدمات رفاهي، از جلوه اشتراکي تأمیننگهداشت کازهای عمومي و 

 (. 2002، وبستر، 2010لیو و همکاران، صرفۀ ناشي از تجمع است )

بر تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری مورد  مؤثرای شرایطِ زمینهب. 

 مطالعاتی 

های فرهنگي پذيرندۀ انحصار نتايج اين پژوهش نشان داده است که تعارضِ قدرت و نیز بنیان

انحصاااری در نوا ي سااا لي  گیری فضاااهای ای را برای شااکلدر اجتماع، شاارايط زمینه

 اند.  پیراشهریِ مورد مطالعه، فراهم کرده

شرایطِ             . 1-ب ضا به عنوان  شدنِ ف صاری  شتیبان انح شتِ فرهنگِ پ سیتِ نظریِ انگا سا ح

  مؤثرای زمینه

شکل متون و منابع جهاني برای ارتباط بنیان صاری،    های فرهنگي با  ضاهای انح   غالباًگیری ف

ست به عنوان         سيِ نئولیبرال ا سیا صاد  صرفي اجتماع را که يکي از اهداف اقت عامل  فرهنگر م

اينال چکیچ و همکاران ) اندمعرفي کردهدر تولید فضاااای انحصااااری  مؤثرفرهنگي  اصااالي

اين پژوهش نیز اين انگاشاات را پشااتیباني  (. 2010 ، باگائین2007، لونت و گلومساار 2009

درکر ناقص از  قِ عمومي دسااترسااي به سااا ل میان شااهروندان و  از سااوی ديگر،کند. مي

های  بازديد کنندگان و پذيرفتنِ روند معیوبِ انحصاری شدن فزايندۀ نوارسا لي توسط بخش    

ساکنین، تصور نهنِي افراد را از سا ل عمومي           سیاسي و اقتصادی توسط  برخودار از قدرت 

ای از نوارسا لي از درون شهر   یجه تداوم پیوسته به نوارسا ليِ درون شهر تقلیل داده و در نت  

سپین را رقم نمي     سا ل دريای کا شهر و نیز در امتدادر خط طبیعيِ  سیتر   تا بیرون  زند.  سا

شهری       سا لي پیرا سمي در مديريت نوا ي  سمي و غیرر ، درمطالعات  نظریِ اهمیت دانش ر

سیاری  ست      ب شده ا شتیباني  ستاد و همکاران  پ ستپانو 2013 )وي  ، بلیزارد و منگان2014 ا، ا

2008 )  

فضاهای انحصاری، دراين  گیریشکلبر  مؤثرهای فرهنگي های تمايز بنیانويژگي اما از

پژوهش و ديگر مطالعات، رو یۀ فردباوری برای سکونت و فعالیت در فضاهای انحصاری قلمداد 

اين پژوهش نیز بر هنجارِ فرهنگر  دادبرون. اگرچه (2015)اشنل و همکاران، شده است

 خاستگاهدهي به فضاهای خصوصي نسبت به فضاهای عمومي دزلت داشته است، اما الويت

که در طول زمان، با تثبیت  اندها نشان دادهيافتهکند. آن را متفاوت از ديگر جوامع تعريف مي

ای عمومي و در برابرِ هنجارهايي مبني بر تعديلِ نمايشِ برخي الگوهای رفتاری در فضاه

قوت  «چهارديواری اختیاری»به  فظ  ريمِ خصوصي تحت اصطالش  ناظرينِ اجتماعي، تمايل

يافت تا متقاضیان در فضای خصوصي و تحت پايشِ خود و نه ديگری، آزادانه به فعالیت 

مردمي  گرانهای دوم توسط کنشبپردازند. اين امر، زمینه فرهنگي را برای افزايشِ خريدر خانه
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گذاری فراهم کرده مالک در ساختارهای رسمي سیاست-گرهای گردشو نیز تصويب سیاست

 است. 

  مؤثرای حساسیتِ نظریِ انگاشتِ تعارض قدرت، به عنوان شرایطِ زمینه. 2-ب

گری شاااهروندان در سااااختار نامتوازن قدرت در اين پژوهش، نه تنها بر مغفول ماندنِ کنش

مربوط به فضاهای سا لي دزلت دارد بلکه بر اهمیتر سلسله مراتبي قدرتر  های گیریتصمیم 

کند. برای مي تأکید های آزادسازی سا ل عمومي  ای و ملي برای هدايتر برنامهمحلي، منطقه

اين دو بعد يادشاااده، متون و منابع موجودر تولید فضااااهای انحصااااری در نوا ي ساااا لي 

ند)بیرل   ،پیراشاااهری مايتي دار کاران    2001 و کنیساااکي نقش   گان و هم ، 2009، میلی

عات نشاااان    (. 2005 ، اتکینساااون و بلندی 2008 ، تانگ  1997اوريوردان و وارد  اين مطال

های محلي در اسناد رسمي مورد توجه قرار   دهند با طي سازوکار همکارانه، دانش و ارزش مي

های  گران اصاالي و ظرفیت گشااودنِ تعارضها، روابط میان کنشگیرد و کیفیت تصاامیممي

 يابد.  سا لي افزايش مي

 شهری شرایطِ علّی در تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیرا -پ

يط ساختاری اقتصاد سیاسي بهره جو و ساختار فضايي مولد بهره و همچنین شرايط         ادر شر 

های نهادی رساامي به های فرهنگيِ پذيرندۀ انحصااار، چارچوبای تضاااد قدرت و بنیانزمینه

شهری، نیز به         سا لي پیرا ضايي نوا ي  سازوکارهای هدايت، پايش و مهارِ تحوزت ف عنوان 

سیت نظری برای اين مورد، در جستجوی ارتباط کنش    اند. گرايش يافتهجوئي بهره گری  سا

ست. در متون و منابع رايج         چارچوب ضای عمومي ا شدن ف صي  صا ضوع اخت های نهادی با مو

گری دولت به عنوان  افظ منافع عمومي، در قالب  گیری فضاااهای انحصاااری، کنش شااکل

. ر عموم به فضاهای سا لي و عمومي است   کوشش برای قانوني کردنِ دسترسي هرچه بیشت    

مه         پايِش تحوزت فضاااايي          تدوين ساااازوکارهايي چون تهیه برنا يت و  های يکپارچۀ هدا

ضوابط و مقررات بازپس گیری از بخش خصوصي         ساختارهای نهادی،  سا لي، بازتعريفر  نوار

که به های فني و  قوقي و غیره از جمله مواردی اسااات همچون انتقال  ق توساااعه، کمک

صورت      سوی دولت و بخش عمومي  شتوانۀ قانوني و  قوقيِ رعايت منافع همگاني، از  بندی پ

شااود. اين قوانین تا آنجا پیشاارفت دارند که در کمینۀ شاارايط، گذر عموميِ پیاده برای   مي

شد      سا ل فراهم با ستفادۀ عمومي از  اين در الي  .(1997 ، راور و دريفورد2011 )کارتلیج ا

ست که تحل  ست، بروز تعارض    ا شان داده ا ساختارهای قانوني و نهادی اين پژوهش ن های  یلِ 

های قانوني در سطح خرد با سطح ملي، ساختاری و کالن مديريتر فضا که با تصويب مصوبه       

در اختصاصي کردنِ سا ل  هابخشگریِ اين معارض همراه است از يک سو و همچنین کنش

سازماني به  سوی   و اولويت دهي به منافع  جای منافع عمومي طي عدم اجرای قانون ملي از 

های غیررسمي  رسمي به کنش  ه و وجهۀشد ديگر، موجب قانوني شدنِ فرايندهای غیرقانوني  

های غیرقانوني، عرصاااه برای مقابلۀ با        يافتنِ کنش رسااامیت جويانه داده اسااات. با     و بهره
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تر شده و نظام تولید و بازتولیدر اين نوع فضا، استمرار تنگهای عمومي اختصاصي شدنِ زمین 

گیری اين نوع فضااااها در کرانۀ جنوبي دريای يافته اسااات. از اين رو، دزيل اصاااليِ شاااکل

های رسميِ نهادی دارد که در تعارض با وظايف و ماهیتر وجودی کاسپین، ريشه در چارچوب

ضايي و مهارِ روند   شديد و      رهبهخود مبني بر پايش تحوزت ف سا لي، به ت ضای  جويانه در ف

 تسهیل سازوکارهای مُعارض دامن زده است. 

 واکنشی تولید فضای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری -شرایط کنشی ت.

های برخوردار از سرمايه در تولید فضاهای بسیاری از پژوهشگران بر نقشِ نخبگان جامعه، گروه

ا جزئي از سازوکار نظام اقتصاد سیاسي نئولیبرال تعريف و آن ر اندداشته تأکیدانحصاری 

گیری شکل(. 2006 ، وويس2004، کهن 2006، تاونشند 1997گراهام و آريگي ) اندکرده

شدنِ کازييهای های نخبۀ يادشده، تحت گفتمانگری گروهفضاهای انحصاری با کنش

گفتمانِ مصرفر فرهنگ (، 2015 ، بادنر2010)سامارا  های کیفي محیط به ويژه امنیتارزش

و نیز گفتمانِ مصرفر  (2009 اينال چکیچ و همکاران، 2007 )بايکان و گلومسر جهاني

بندی شده است. از سوی ديگر، بسیاری نیز صورت( 2005، ارکیپ، 2015)بادنر، کازيي

و اجتماع از جمله شهروندان  ترینگران سطوش پايگیری اين نوع فضاها را به کنششکل

گری حصاری با کنشاند. تولید فضای انهای پايین اجتماعي اقتصادی نسبت دادهگروه

عمومي های بخش تحت گفتمان افزايشِ مشارکتر مردمي و کاهشِ هزينههای مردمي، گروه

 و نیز افزايش امنیت محیط سکونت( 2005 ، مکنزی2009 )الین رفاهي خدمات تأمیندر 

 های اين پژوهشدادبرون( صورت بندی شده است. 2006 لندمن، 2015)زايرين و همکاران 

های های کشاورزی، کشاورزان، گروهگری مردمي شامل مالکین زمیننشان داده است، کنش اما

اجتماعي اقتصادیِ متوسط بومي و غیربومي که در جستجوی ورود به بازارِ ملکيِ فضاهای 

تصادی نیز تحت گفتمانِ زياده خواهي در گری نخبگان اقای هستند و همچنین کنشدروازه

گری، در بازار مستغالت مربوطه است. اين کنشجوئي بهرهبیشینه ساختن سود و به بیاني 

از قصور ای رسمي )عمومي، دولتي و  کومتي( است که سامانه نهادهایجوئي بهرهواکنشي به 

های نهادهای غیررسمي با نهادهای رسمي به ويژه زنيبازتولید شده را شکل داده است. چانه

ها، برای انجام تخلف )ساخت و ساز خارج از ضوابط و در سطوش پايین همچون دهیاری

های مصوب( و پرداختر هزينۀ صدمه، همچنین تمايل به سکونت در فضاهای انحصاری برنامه

های فضايي رفاهي و کیفیت مندی از خدماتهای مالي به جای بهرهبه منظور  فظ سرمايه

های کشاورزی برای فروش زمین به درون دروازه نسبت به بیرون آن، همکاریِ مالکین زمین

های توسعه دهنده به ويژه به مخاطبان غیربومي که از سازوکارهای بومي قوانین افراد و گروه

ای تولید و های غیررسمي در سازوکارهگری گروهتوسعه غافل هستند، نمودهايي از کنش

 روند. مي بازتولید فضای انحصاری در مورد مطالعاتي اين پژوهش به شمار
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 بحث و نتیجه گیری  

نوا ي سا ليِ پیراشهری، به دلیلِ برخورداری از موقعیتر ويژۀ مکاني و طبیعي، همواره تحت 

تعارض گران گوناگون قرار دارند. فشار تقاضای فزاينده برای سکونت و فعالیت از سوی کنش     

های سا لي گاه به صورت ظهور فضاهای انحصاری     مندی از زمینمنافع برای استفاده و بهره 

از ديوار، ی برخوردارای، با يابند. اجتماعات دروازه  ای نمور عیني ميدر قالب اجتماعات دروازه 

مجموعه  صار و دروازه و نیز با برقراریِ امنیت ناشي از  ضور نگهباناني که ورود و خروج به    

  ها فراهممندی انحصاااری از فضاااهای داخلي اين دروازهکنند، زمینه را برای بهرهرا پايش مي

ستان مازندران، از     مي سپین در ا سا لي،   337سازند. در کرانۀ جنوبي دريای کا کیلومتر نوار

ست و تنها       73 دود  ساز قرار گرفته ا ساخت و  صد آن تحت  سا ل آزاد   90در کیلومتر آن 

کیلومتر از اين نوارسااا لي به طور انحصاااری در قالب    40اخت و ساااز اساات.  دود  از ساا

ستفاده قرار مي تفريحي دروازه-اجتماعات مسکوني  گیرند. انحصاری بودنِ اين گونه  ای مورد ا

تنها  -به عنوان منبع طبیعيِ درون دروازه –مندی از سا ل  فضاها، به قابلیت استفاده و بهره  

گردد که  ق عموميِ دسااترسااي به سااا ل را برای  ها باز مين نوع مجموعهبرای مالکینِ اي

اقتصاااادی، محدود   -های اجتماعي  سااااکنین بومي، بازديدکنندگانِ عمومي و تمامي گروه      

سازد. اين پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای تولید فضاهای يادشده با استفاده از رويکرد مي

سي    روش شي به    ی اکیفي و روش نظريۀ زمینهشنا ستخراج کدهای اولیه، کانوني و گزين به ا

عنوان مفاهیم پايه پرداخته و در نهايت الگوی تولید فضاااهای انحصاااری را در کرانۀ جنوبي  

 یفضااا ۀوسااتیگیری پشااکل»کدکانونيِ کرده اساات. در اين فرايند، ارائه  دريای کاسااپین

به عنوان کد محوری درنظر گرفته شده است و ديگر کدهای منتج شده نسبت به      «یانحصار 

آن تحلیل شدند. با استفاده از فن مقايسه پیوستۀ کد اولیه با کد اولیه، کد اولیه باکد کانوني،  

صا به، هم       شده در طي هر م شته  شي و تحلیل يادآورهای نگا چنین با  کد کانوني با کدگزين

شرايط بازتاب  ستمرِ پژوهش    فظر  ضورِ م شاره دارد،  دهندگي که به   گر در فرايند پژوهش ا

شي  ای، شرايط علي، زمینه  شي و واکن سازماني با منافع       کن ضاد منافع فردی/ شدند.  ت تعیین 

 یهنجارها عمومي، توزيع قدرت برای نگهداشااات منافع عمومي، نقش رابطه به جای قانون،    

ي و افزايشِ منزلتر اجتماعي از جمله محل دانشي، جمع یگرمطالبه، مولد انحصاااار يِفرهنگ

ايفا  را ای تودهجوئي بهرهای را برای کنش و واکنشِ هايي بودند که شااارايط زمینه    انگاشااات 

ي، نقش پول در سااامانۀ  اساایموضااوعاتر ساا تیعاملی، اقتصاااد دینظام تولکردند. همچنین، 

 تیفیکی و ادر اجتماعات دروازه يزندگ تیفیک، مولد انحصااار يِمکان تيمزگیری، تصاامیم

شهرها  يزندگ شت سا ل  یدر  ستند که در فرايند کدگذاری محوری، با نقش  ي انگا هايي ه

شرايط مداخله    ستي در  گر نقش پذيرفتند. ساختاری، به عنوان  ستي در  شيپا سامانۀ کا ، کا

کاساااتي در  و مقررات نیقوان محتوای عارض ، و مقررات نیقوان یاجرا،  ظام ي، قانون  یها ت   ن

ستي در ي ريزیو برنامه تيهدا شت ي يا تعارضکپارچگ، کا های علي برای های قانوني نیز انگا

بدين   .(1 تصوير )شوند مي نظام تولید فضای انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری محسوب      

 شود:مي ترتیب چهار فرضیۀ اصلي مطرش
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ای، شرايط فرضیۀ نخست: ساختار فضاييِ مولد انباشتر بهره و نیز اقتصاد سیاسيِ بهره -

 کند.   ساختاری را برای ظهورِ فضای انحصاری فراهم مي

ای را برای فرضیۀ دوم: تعارضِ قدرت و فرهنگ جمعيِ پذيرندۀ انحصار، شرايط زمینه    -

 .  کندمي ظهورِ فضای انحصاری فراهم

ستي      - سوم: کا ضیۀ  ضای        فر شرايط علي را برای ظهورِ ف سمي،  در چارچوبِ نهادیِ ر

 .  زندمي انحصاری رقم

ضیۀ چهارم:   - سمي          توده جوئيبهرهفر سامانۀ ر ستِي  ست که در پِي کا شي ا ای، واکن

  يابد.مي ظهورنهادی در ظهورِ فضای انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری 

شتي         صلِي الگوی انگا شالودۀ ا شده  ضاهای انحصاری در کرانۀ جنوبي   فرضیات ياد  از تولید ف

 اند.  دريای کاسپین را شکل داده

 
در مورد  یانحصار یفضا دیتول يِانگاشت ۀدر الگوار انهيبهره جو ینقش سازوکارها :3  تصوير

 پژوهش نيا يمطالعات
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