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 مفهومی تریالکتیک لوفور در تحلیل  یکاربست شاکله

 پژوهی(بر رویکرد آینده تأکید)با  فضاهای روستایی ایران یتوسعههای چالش

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی روستاییدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ،زهره صابونچي

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی روستاییجغرافیا و برنامهاستاد گروه  ،*جعفر جوان

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی روستاییبرنامهاستاد گروه جغرافیا و  ،حميد شايان

 دانشگاه فردوسی مشهد - شهری مدیریت استادیار ،اميدعلي خوارزمي

 چکيده

الکتیک نظری تری یشاکلهاز  ایران فضاهای روستایی یتوسعههای چالشدر تحلیل  دنوشتار تالش داراین 

یی با کاربست فضای روستا درک واقعبه د.پیوند زن پژوهیآیندهروش با را آن  یتدرنهابهره جسته و تولید فضای 

نمود بازنمود فضا و فضاهای باز، های فضای مادیای از کنشگانهشاکله مفهومی تریالکتیک لوفور در سه

ه ه( قادر بو تجربیات زیست قدرت[، های عقالنی ]دانشکنش، های بیرونیجریان، های مکانیفرم یدهندهبازتاب)

ید فضای لوفور تول ینظریه هایمؤلفهتحلیل  خواهد بود.روستا  یبرای آیندهنوظهور بینی الگوهای تجویز و پیش

بر شهرها  أکیدتبا  ـ های تاریخیدر پس گفتمان در فضای سرزمینی ایران هاآن تأثراتو  تأثیربر چگونگی  تأملو 

از پیش با  تریشبفضاهای روستایی ایران  یآیندهاکنون باشند. میفضاهای روستایی  ازیادرفتگیبیانگر  واقعبه ـ

توان گفت می روستایی یتوسعههای ه چالشمحور بگرایشات مسئله است. فارغ ازمواجه و بغرنج مسائل پیچیده 

 ،ی ایرانهای گسترده در بستر زمانی و مکانی سرزمینعمیق و دگرگونی تغییرات تأثیرتحت فضاهای روستایی 

ین تحوالت و برد ا تأثیرشک دامنه و کنند. بیفضایی خود تجربه ـ  تحوالتی را در ترکیب اجتماعی و فیزیکی

مبهم و  کار شدنمقاوم در برابر کشف و آش، غیرمطمئن فزاینده ایگونهبهای که خواهد بود. آیندهمنوط به آینده 

های محتمل های ممکن به جستجوی آیندهپژوهی از میان آیندهروش آینده همین رواز  رسد؛به نظر می

های گوناگون روش پژوهیآیندهدر رویکرد  هرچند .نماید بسترسازی هاآنتا برای تحقق مطلوب  خیزدبرمی

توان می رفتن آنگکار استفاده شده و با به سناریونویسیاما در این پژوهش از روش ، کار گرفته شودتواند بهمی

  را تدوین نمود.روستایی  یتوسعهگرا و محتملِ آینده سناریوهای واقع

 .ایران، پژوهیآینده، روستایی یتوسعههای چالش، تریالکتیک تولید فضا: واژگان کليدی

 

 

                                                           

* Email: jafar.javan@yahoo.com                                                           ی مسئولنویسنده  :                    

شدن با رویکرد فرآیند جهانیدر فضاهای روستایی  یتوسعههای تحلیل چالش"دکتری تحت عنوان  یاین مقاله برگرفته از رساله

 باشد.میر روستاهای خراسان رضوی( )با تاکید ب "پژوهیآینده
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 2                                                                          ...یهاچالش ليلوفور در تحل کيالکتيتر يمفهوم یکاربست شاکله

 مقدمه -1

مجموعه و به فضای روستایی  دهندهشکلبررسی نیروهای فضاهای روستایی بدون  یتوسعههای شناخت چالش

بازنمایی ماهیت فضاهای روستایی ایران در فضای  ممکن نخواهد بود.، ای که روستا در آن ساخت یافتهعوامل پیچیده

به همراه  گرایانههای فضایی مادیشامل ترکیبی از کنش« 1تولید فضا»مفهومی  یدر غالب شاکله، داری جهانیسرمایه

داری( و فضای زیسته در متولیان دولتی و فضای سرمایه، ریزانایدئولوژی برنامهبازنمودهای رسمی فضا )اعمال مرتبط با 

هایی را بین فضاهای تنشمتعلق به فضای معقول های قانونی و ابالغی فرآیندبدون تردید زندگی روزمره خواهد بود. 

قرار خواهد  تأثیررا تحت  تاییزندگی روزمره روس یکه آینده وردآشهری و روستایی به نفع فضاهای شهری به وجود می

و این این لحظه است  یعنی آنچه در اینجا و در؛ از حال است یدائم ییگشاساختمستلزم ، زندگی در جهان» .ددا

تواند باشد و آنچه می یوسیلهبهآنچه بوده )زمان گذشته( و  یهای در حال تغییر دربارهمعرفت یوسیلهبهگشایی ساخت

، کنیم که آنچه بودهما در جهانی از زمان و مکان زندگی می، خالصه طوربهگیرد. خواهد بود )زمان آینده( صورت می

 (.180-181: 1381، گیبینز)«زیستی در تجربه اکنون و حال ما وجود داردبه شکل هم، هست و خواهد بود

 کليات -2

جایگاهی  عنوانبهکند. در اینجا مکان هم زمان تغییر می یواسطهبهطول تاریخ ساخته و  مکان در یمنزلهبهروستا 

ی روستایی نواح. استهای حال و آینده کنش کاریدستقدرت جهت  هایگروهی ابزاری برا منزلهبهاست برای معنا و هم 

 ,Castree, 2003; Massey)سکونت نیستند محلی برای تولید و صرفا  دیگر محیط هندسی خالی و منفعل یعنی اکنون 

ایی و روستـ  یکپارچگی شهری، کاالیی شدن های عمومیفرآیند یوسیلهبه آمده به وجودهای جریان و تحت (1995

به  و اندو ابزاری شده کاریدست نوعیبه هاآن درواقع (.Elbersen, 2002: 18-19)شوندمشخص می شهر گریزیمقوله 

خارجی جستجو  علل تغییرات روستایی در وقایعو  ندااتصال پیدا کرده اقتصاد سیاسیاز  المللیو بینهای ملی پویایی

  (.Cloke, 1996: 435شود)می
فتن ظرگرندر  بدون، یک الزام عنوانبهشدن( )جهانیخارجی  هایجریانباید در نظر داشت که اثرات  زمانهم

تایی با فضاهای روستایی به همراه خواهد داشت. درک فضای روس یتوسعهدرک تحوالت در ای نقیصه های محلیویژگی

بازنمود  بازنمود فضا و فضاهای، های فضای مادیای از کنشگانهمفهومی تریالکتیک لوفور در سه یکاربست شاکله

تجویز ر به سته( قادو تجربیات زی قدرت[، های عقالنی ]دانشکنش، های بیرونیجریان، های مکانیفرم یدهندهبازتاب)

و از  لی باشدتواند مورد درخواست مردم محای که بخواهد بود. آیندهبرای آینده روستا نوظهور بینی الگوهای و پیش

از  تریشبفضاهای روستایی ایران  یآیندهاکنون  .گرددغافل ن مقیاسکوچکهای رهای مقاومتی و متضاد رفتاظرفیت

توان گفت می، روستایی یتوسعههای ه چالشمحور بگرایشات مسئله است. فارغ ازمواجه و بغرنج پیش با مسائل پیچیده 

، رزمینی ایراندر بستر زمانی و مکانی س های گستردهدگرگونی وعمیق  تغییرات تأثیرتحت ، در ایرانفضاهای روستایی 

حوالت منوط به و برد این ت تأثیرشک دامنه و کنند. بیفضایی خود تجربه ـ  تحوالتی را در ترکیب اجتماعی و فیزیکی

ناپذیر به تصفیه ومبهم ، مقاوم در برابر کشف و آشکار شدن، غیرمطمئنفزاینده  ایگونهبهکه ای آیندهآینده خواهد بود. 

تا برای  خیزدبرمیهای محتمل های ممکن به جستجوی آیندهپژوهی از میان آیندهروش آینده همین رورسد. از نظر می

هارچوب چی دیالکتیکی فرآیندمفهومی تولید فضای لوفور در  ینماید. کاربست شاکله بسترسازی هاآنتحقق مطلوب 

ی فراهم رگیری از سازه نظدر این پژوهش با بهرهسازد. می فراهمرا ای فضای ملی و محلی توسعههای تحلیلی چالش

را ایران اهای فضای روستهای توانند آیندهی محتملی که میهابدیل یافتن پیر د، آن حاصل ازشده و با توجه به نتایج 

 .هستیم، شکل دهند

                                                           
دلیل و سلمانی  (، جوان؛1392) دیالکتیک فضا از منظر لوفور»تر در خصوص نظریه تریالکتیک تولید فضای لوفور ر.ک به: اطالعات بیش -1

 .12ی مقدم، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره
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  3                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 شناسي تحقيقروش -3

روستایی در دسترس محافل علمی و  پژوهیآیندهمطالعات ای از گسترده یدر حال حاضر پیشینه که نجاییآاز 

ش رو .شودمطالعات روستایی در این زمینه در ایران مشاهده میکمبود  وجودینباا، وجود دارد سایر کشورهادانشگاهی 

توان ها میجمله روششوند. ازبندی میی و کیفی تقسیمهای کمکار گرفته شده به روشپژوهی بر مبنای تکنیک بهآینده

تحلیل ، روش دلفی، بررسی روند، سازیشبیه، گیریتصمیمهای درخت، سازیمدل، سناریونویسی: کرد اشارهبه موارد ذیل 

های برای تحلیل چالشروش سناریونویسی ، در این پژوهش(. 67: 1392، مردوخی)منطق موقعیت و نظایر آن، شکلی

اصلی اکتشاف  سؤاالتبا انتخاب در این روش فضاهای روستایی ایران به کار بسته شده است.  یآینده یتوسعه

پذیرد. صورت می، تحوالت روستایی یهای فضاهای روستایی و آیندهتحلیل چالش منظوربه)جستجویی( در راستای آن 

پاسخ به پرسش  برای .شودباال شناسایی می عدم قطعیتهای دارای و پیشران مؤثرعوامل ، از همین رو عوامل کلیدی

ارتباط در این پژوهش الزم است تا عوامل کلیدی تعیین شوند.  سناریونویسیهای روش بر مبنای گام شدهمطرح

 هاآن تأثیرگذاریین تربیشفضای لوفور در حکم عوامل کلیدی و  گانهسهفضایی در  هایمؤلفهدیالکتیکی در هر یک از 

 2بر اساس پنل مینی دلفی هاآنو عدم قطعیت  اندشدهگرفتهدر نظر  مؤثرعوامل  عنوانبهفضای سرزمینی ایران در 

تعیین اثرات  چنینهمکلیدی و  هایمؤلفهاز  هرکدامدر  هارانپیشین پس از تعی، از سوییتشخیص داده شده است. 

ها در درون هر محور و نیز در رابطه با سایر از پیشران هرکدام تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبر یکدیگر چگونگی  هاآنمتقابل 

که سناریوی  هاستقطعیتو عدم  شدهشناساییچگونگی ترکیب عوامل  درنهایت تحریر درآمده است. یمحورها به رشته

اصلی شکل خواهند سناریوهای ، شد خواهداشاره  هاآنبا انتخاب دو محور که در ادامه به  درواقعدهد. خاصی را شکل می

تواند چهار فضای سناریوی متفاوت و منطقی شکل گیرد و روایت هر سناریو در این فضا نگاشته می کهطوریبهگرفت 

 شود. می

. ارزش کاربرد این رویکرِد 3است شدهپژوهی اتخاذ آینده یشناختی رئالیسم انتقادی در مطالعهرویکرد روش چنینهم

پردازد می هاآنبا داوری انتقادی در مورد  زمانهمها به توضیح واقعیت سویکشناختی این است که این رویکرد از روش

مطالعات  کهازآنجاییبنابراین  ؛کندنتقادی به وقایع آتی استفاده میسازی برای نگرش او از سوی دیگر از تجرید و مفهوم

رئالیسم انتقادی بر اهمیت ، سازی استهای تجریدی و مفهومنیازمند روش، استفاده از روش تجربی جایبهپژوهی آینده

کرد ماهیت  خاطرنشاندارد. باید  تأکیدروند آینده به کار می یها در ارائه الگوهایی که برای شناسایی و مطالعهاین روش

گیرد. های فضاهای روستایی ـ در پیوندی ساختاری با اندیشه و رویکرد انتقادی قرار میموضوع پژوهش ـ تحلیل چالش

، هاروی و...( ، رای پسامارکسیسم )لوفوری آپایهدر مبنای نظری بر  شدهمطرحدر این پژوهش رویکرد انتقادی  چنینهم

بر مبنای آن  شناسیروشای است که انتقادی زمینه یاندیشه درنهایتی فضا را فراهم آورده است. تحلیل انتقاد

 .است گرفتهشکل

 های فضايي مادی در آرايش فضای ملي ايران کنش -4

های ها و کنششدن در فرمیابد که تحرک سرمایه در شرایط جهانیضرورت می اینجااکنون طرح این پرسش در 

روستایی( در  فضاهای ملی )فضاهای شهری و تأثیرپذیرییابند؟ و آیا ی در فضای ملی ایران چگونه نمود میفضایی ماد

 ها یکسان است؟از این کنش، های تاریخیبستر تحوالت زمانی و گسست

                                                           
ر عدم قطعیت باالیی از میان عوامل موثهایی که به تعیین و شناسایی پیشرانبا استفاده از نظر کارشناسان در پنل مینی دلفی  -2

 ستیم. هها حاکی از شناسایی نیروهایی است که از روند تحوالت آنها در آینده نامطمین عدم قطعیتپردازد. می، دارند

ضرورت ، عه و دیگریمطالذهن انسانی به عنوان موضوع مورد اقعیت مستقل ازاول پذیرش و: دو محور اصلی این رویکرد عبارتند از -3

 نگرش انتقادی و در حال تحول و تکامل برای شناخت آن واقعیت.
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 4                                                                          ...یهاچالش ليلوفور در تحل کيالکتيتر يمفهوم یکاربست شاکله

، های فضاییی فرمدهندههای شکلفرآیندنیازمند درک ، های فضایی مادی در پاسخ به پرسش فوقتحلیل کنش

های مؤلفها تحلیل باین امر  که استاز فضا و دسترسی به آن  و نیز استفاده داری در تولید و تملک فضاتحلیل نقش سرمایه

های رمف -1: شامل در این پژوهش هامؤلفههای مادی فضایی صورت خواهد پذیرفت. این کنشدهی در شکل مؤثراساسی 

 باشند.فضا میـ  زمان، پول دهیسازمان -3و بازار زمین  فضا برک تمل -2شهرهای جهانی در  ساختانسانفضایی 

 در فضاهای زيستي ايران ساختانسانهای فضايي محيط فرم -1-4

عی یعنی مقارن آغاز گسترش روابط اقتصادی و اجتما، 1300 یهای رشد شهرنشینی در ایران از دههزمینه

 تدریجبهو ...(  کارتقسیم، کار دستمزدی، مبادله)داری مکان تحقق روابط سرمایه یمثابهبهشهر ، داری در ایرانسرمایه

گذارد و شهر میناثر چندانی بر ساخت روستا ، داری در شهرروابط سرمایه یتوسعه. کرد بازجای خود را در حیات جامعه 

هر در سال ش 99از تعداد شهرهای کشور همراه با افزایش  (.18 -17: 1363، حسامیان)یابدمی توسعهمستقل از روستا 

 بیش از و باالخره به 1385 لشهر در سا 1012بیش از ، 1375شهر در سال  612و  1335شهر در سال  201به  1279

 1390% در سال 4/71به  1279% در سال 3/20نسبت جمعیت شهرنشین کشور از حدود ، 1390شهر در سال  1220

بیش ، ساختانسانهای محیط سازه روزافزون یتوسعه(. تغییرات فرم و کالبد و 1390: 12، مرکز آمار ایران)افزایش یافت

 اند.ای متفاوت به منظر شهری دادهو چهره تأثیراز گذشته فضای کالبدی شهرهای بزرگ ایران را تحت 

ـ پیدایش و گروند تحوالت شتاب تأثیردر شهرهای ایران تحت  ساختانسانهای محیط سازه سترش مدرنیزاسیون زده 

 ساختانسانمحیطی  عنوانبههایی را در قلمرو معنا و هویت بخشیدن به شهر دشواری و رشد سریع فرهنگی ناشی از آن ـ

شهرها را استانداردیزه و  4یسازسادهالملل با محور قرار دادن اصل سو بانیان سبک بین. از یکداشته استدر پی 

ماشینی برای زندگی جامه عمل بپوشانند.  مثابهبهشهر  یایرؤبه  هاآنساخته تا با ایجاد هویتی واحد برای  متحدالشکل

معانی یا عملکردهای ، بر عملکردهای آشکار تأکیدهای کمی و به جنبه ازاندازهشیباز دیگر سو عملکردگرایان با توجه 

های اقتصادی ساختار فضایی و کالبدی شهر بر ابعاد انسانی و اجتماعی پنهانِ محیط را از یاد برده و با مرجح دانستن جنبه

 (. 62: 1383، دانشپور)روابط میان مردم و محیط را نادیده گرفتند، دهدبه حیات جامعه شهری معنا می کهآن

تصور  کالبد فضاهای شهری بر ادراک و روازاین؛ د جمعی استرهویت محیط مصنوع در حقیقت بازتاب خ چنینهم

تماعی خلق فضاهای عمومی شهری ـ حضور و تعامل اج روازاین .(39: 1392، مقدمخالصی)گذاردجمعی صحه می خودِ

، چرخچیان)تاس مؤثراین فضاها  در آفرینش، بیش از ابعاد کالبدی های مشارکت در حیات جمعی ـافراد و ارتقا فرصت

مذهبی و ، قومی، های فرهنگیها و دوگانگیگزینیی جداییهیسا(. اکنون حضور و تعامل اجتماعی افراد در 20: 1386

های شهری و گسترش آن در اکثریت پیدایش حاشیه، شکبازد. بیدر شهرها رنگ می ...تفکیک جنسیتی فضا و

 ترپررنگرو  پیش یندهیآفضایی است که نقش آن در  یهایبندمیتقسچنین  شهرهای ایران یکی از پیامدهایکالن

 .نمایدجلوه می

 بازار زمين در فضای سرزميني ايرانتملک بر فضا و تحوالت  -2-4

از ارزش  انباشت سرمایه ناشی درنتیجهتجاری کردن مازاد تولید روستایی توسط مالکان و بازرگانان در ایران و 

مندی صر شهری را از طریق بهرهداری عنااقتصادی شهرها شده و سرمایه یبدنهدر شهرها که موجب تقویت  هاآن یافزوده

، های بعدی با روی آوردن به سوداگری زمین و مسکن در شهرهادورهاز تولیدات روستایی به وجود آورده و سپس در 

مولود شرایط اجتماعی و اقتصادی آن حکومت سنتی قبل از مشروطیت است ، انداصلی سرمایه در ایران شده دارسکان

که تا امروز هم میان بخش  هاییدهد. چالشبخش قدرتمند دولتی به حیات خود ادامه میکه تا امروز هم در کنار 

                                                           
4- Reductionism 
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  5                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

های عینی یکرد تاریخی است که انقالب مشروطیت زمینهروازاینبرگرفته ، خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران وجود دارد

  (.153: 1388، رهنمای)است ساختهو ذهنی آن را فراهم 

 1340 یههد به اصالحات ارضی درنهایت، های پیشین آغاز شده بوددورهدر روستا که از یابی کهن سازمانفروپاشی 

داری در یک کشور سرمایه یتوسعهتوان بروز و تداوم تنگناهای در ایران را می 30 یرکود اواخر دهه واقعبهانجامد می

شدن روند های صنعتی و اقتصادی و محدودکمبود زیرساخت: تعریف کرد. این تنگناها عبارت بودند از نیافتهتوسعه

ند روند مدرنیزاسیون داری. غلبه بر این موانع ساختی همانمدرنیزاسیون به شهرها و دور ماندن روستاها از تحوالت سرمایه

ن موانع ساختی ای غلبه بر منظوربهگرفت. برنامه اصالحات ارضی دهه چهل مستلزم اقدام از باال و توسط دولت صورت می

د. برنامه اصالحات داری و تسهیل روند انباشت سرمایه و مدرنیزاسیون در ایران بوتدوین شد و هدف آن تداوم بسط سرمایه

نامیسم اقتصادی دی .اقتصاد ایران نتایجی متفاوت از اهداف اولیه آن به بار آورد محصولیتکارضی در برخورد با ساخت 

اصل از صادرات گذاری هر چه وابسته به صدور نفت و منابع ارزی درآمدهای ارزی حاز حیث مازاد اقتصادی قابل سرمایه

دمات های صنعتی ـ و خزیرساخت خصوصبهمحیط مصنوع( ـ )گذاری در امور زیرساختی به منبع اصلی سرمایه، نفت

دند. بدین گذاری و تشویق بخش خصوصی تبدیل شترین اهرم سرمایهلتی به عمدهمالی و اعتباری دو مؤسساتبدل شد و 

درآمد حاصل از  زمانهمروزافزونی کاهش یافت و  طوربهاقتصادی  یتوسعهترتیب نقش مازاد تولید اقتصاد روستایی در 

ر روستاها دایش نقدینگی با افز (.57: 1363، حسامیان)غلبه قطعی خود بر اقتصاد ملی را اعمال کرد، صادرات نفت

زمین و کار ، شد روابط غیرکاالیی جایگزینروابط کاالیی ، هاآن یمایهکمهای گیری تعاونی روستایی و وامشکل درنتیجه

به کاال شدند.  قرار گرفتند و محصوالت کشاورزی تبدیل خریدوفروشاز یکدیگر جدا ـ اشاعه کار دستمزدی ـ و در معرض 

شروع شد در این  صرف در روستاها به همراه تغییر الگوهای مصرف جامعه که با آغاز روند مدرنیزاسیونگیری بازار مشکل

 وای در کل اقتصاد بدل شد به یک بخش حاشیه تربیششدت گرفت. بخش کشاورزی با رشد کم خود هر چه  دوره

 . شد دادههای اقتصادی به سایر بخش توسعهاولویت 

در ایران ، شدمبتنی بر قطب ر عمدتا همراه با ترغیب رویکردهای ، داری جهانینظام سرمایههای همگام با دگرگونی

سیل ، شورکو بعضی شهرهای بزرگ  تهران ـ شهرکالن ویژهبهـ  شهرکالننیز با تمرکز شدید منابع گوناگون در چند 

 گ و متمرکز جریان یافت. های بزراین کانون سویبهمهاجران از شهرهای کوچک و متوسط و نیز روستاها 

متنفذ پولی و مالی است و حقوق  هایگروهشهری در ایران به معنی گسترش نفوذ و حفظ منافع  یتوسعهمدل 

نیروهای گریز از  یهای مالی که نمایندهها و گروهندارد. تراست جایی آنهای جمعی و منافع ملی در عمومی و ارزش

ها و تبدیل ویرانی باغ رؤیایشهری گرایش دارند و در  یسوداگرانه یتوسعهبه ، زمین هستند بازیبورسمرکز با نماد 

 یآشکار سیاست زمین سوخته در دهه وجهبه ساختمان بلندمرتبه و مرکز خرید هستند.  هاآن یسوخته هایزمین

وی پنهان آن در غیراقتصادی کردن ولی س، شده ها ادامه داشت و گرچه حرکت آن کندترگذشته به شکل سوزاندن باغ

بازی های نگهداری با شدت ادامه دارد. این همان استراتژی است که در روستاها به بورسهزینه ها و افزایش یافتنباغ

مقدس ) کننده شدن روستاییان انجامیدمصرف یبه فاجعه ثمر و ویالهای بیبه باغ هاآنهای کشاورزی و تبدیل زمین

های ها و حاشیهتوان آن را ادغام حومهنچه می( آ http: //old.sharghdaily.ir/news/91/02/12/30239.html، فرد

، رانت زمین از طریق تراکم فروشی در بازار مسکن بدین ترتیب روستایی در گرداب زندگی شهری نامید. یدورافتاده

روزافزونی نقشی  طوربهبلعد و بدین ترتیب بخش مسکن های مولد ملی را میی از سرمایهتربیشسهم  هرلحظه

 (.228: 1392، اطهاری)یابدبا رشد اقتصاد ملی می« 5متعارض»

 

 

                                                           
5- Antagonistic  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 22

http://old.sharghdaily.ir/news/91/02/12/30239.html
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1107-fa.html


 6                                                                          ...یهاچالش ليلوفور در تحل کيالکتيتر يمفهوم یکاربست شاکله

 پول و سرمايه در فضای سرزميني ايران یسلطه -3-4

هم در »: دهدمیقرار  تأثیرتحت را اقتصاد ایران ، مالی جهانی و حباب اقتصادی منتهی به آن هایبحرانضربات 

تا قبل از وقوع بحران مالی جهانی بر «. رکود پس از وقوع بحران» یدورهو هم در « رونق قبل از وقوع بحران یدوره

رونق اقتصاد جهانی  یدورهبا  زمانهممیالدی و  2000 یهای نخستین دههاست که از سال تأثیری، اقتصاد ایران

جویی القایی در اقتصاد ایران پدید آمد. در نوعی از رانت ترتیباینبهو به بحران مالی جهانی خاتمه یافت و  شدهشروع

ت خود را آنکه اقتصاد ایران از فضای رونق اقتصادی پدید آمده در سطح جهان بهره برده و تولیدا جایبه، هااین سال

های های اقتصادی و تشدید منازعات خارجی حول موضوع فعالیتتحریم گرفتن قراربه علت ، بهتری دهد سروسامان

شد که هایی کشیده فعالیت سویبه عمال ، ای و خارج نگاه داشته شدن اجباری از کلوب تجارت جهانیآمیز هستهصلح

پس  تأثیرحرکت نمود.  6شدنایمالیه سویبهها اقتصاد ایران در این سال آور داشتند.جویانه و زیانماهیتی عمدتا  رانت

آن بخش از اقتصاد ملی که از قبل مولد  یتوسعهاز وقوع بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران با کند شدن آهنگ رشد و 

 (.589: 1390، نیازبی)یابدارتباط می، بود

دِ ایرانِ بعد عطفی در تاریخِ اقتصا ینقطه، به بعد 1379از سال ، راندر ای« خصوصی»های تأسیس بانکبا  چنینهم

 یدولتشبه، تیهای بزرگ اقتصادی و در چهارچوب نهادهای دولها توسط گروهبخشی از این بانکگیرد. شکل میاز انقالب 

های که بین سال هاییسپرده، های مردم استها جذب سپردههدف از ایجاد این بانک .شکل گرفتند یردولتیغو عمومی ـ 

ری متعلق به های مالی ـ اعتبابه مؤسسه هاآنهای دولتی بودند و فقط بخش کوچکی از در انحصار بانک 1380تا  1360

های ندوق)همچون مؤسسه مالی ـ اعتباری بنیاد مستضعفان( یا ص یدولتشبهو  یردولتیغعمومی ـ ، نهادهای دولتی

صاحب این تبه ، حقیقی بسیار ناچیزی )در دوران دولت هشتم(« نرخ سود» یدرازا، هاسپرده شد.سپرده می الحسنهقرض

نهادهای » ها ومدارهای رو به گسترش سرمایه هدایت شود و به نفع این بانک یسوبهدرآمد تا « خصوصی» هایبانک

گارشی اقتصادی مد و ثروت به نفع اولیدرآ عیباز توزایران صحنه  یجامعه چنین است که وری رسدبه بهره هاآن« مادر

تن هم به سبب داش، جویدگری و داللی از سیاست تعدیلی فعلی استفاده میجدیدی است که هم از طریق واسطه

انباشت  به( )کینز« سیاسی یرندهیگوام» عنوانبه، و روابط ویژه در سیستم بانکی )دولتی و خصوصی(« هاحمایت»

های ها و کاستینارسایی یریشه. (www.ir.mondediplo.com/article1790.html)دهدمیسرمایه خویش ادامه 

ی اقتصادی جستجو را باید در مافیا شهرها و مراکز بزرگ جمعیتی ـ عمدتا مزمن نظام بانکی در فضای سرزمینی ایران ـ 

 درآورده است.  خود بارانیزآثار  ییطرهنمود که بر اقتصاد ملی مسلط گردیده و تمام فضاهای سرزمینی را تحت نفوذ و س

 بازنمودهای فضا در آرايش فضای ملي ايران  - 5

گیرد. یک فضای مفهومی شده یا معقول را در برمی، بازنمودهای فضا، ی لوفوری تولید فضاپردازی نظریهدر مفهوم

، دلیل جوان و)گیرنداین نوع فضا جای میدر ، کنندگان تکنوکراتشهرگراها و تقسیم، ریزانبرنامه، فضای دانشمندان

اقتصادی و سیاسی ، های نیروهای ایدئولوژیکفرآیندمحصول ، در فضای سرزمین ایران« بازنمودهای فضا(. »11: 1392

 روینازاگیرند قلمرویی است که نیروهای متخاصم در آن جای می یفضا حوزه، )قلمرو قدرت( است. در این الیه از فضا

های قدرت و دانش در بازنمود فضا به شود. منظومهنتیجتا  مکانی برای دخالت می، مبحثی از نزاع عنوانبهه فضا هموار

پردازد تا نظارت و ها در مقیاس ملی از طریق مداخله در ساختار و طرح فضاهای شهری مینزاع بخشینظمتفکیک و 

ین فضا برای نظارت و کنترل از طریق بازنمود انتزاعی آن را تضمین کند. پس تسخیر و به سلطه درآوردن ا هاآنکنترل 

اقتدار دولت و سلطه ، اما عالوه بر دانش متخصص، دانش متخصص است یمیسر است. بازنمود انتزاعی فضا در حوزه

                                                           

6- financialization : تحوالت اخیر »، علی، نیازنک بی، تولید اقتصاد ملی فرآیندای شدن سیر مالیه یدرباره تربیشاطالع

 .1390 ، پاییز3 ی، شماره25سال ، سیاست خارجی ی، فصلنامه«خاورمیانه و تحریم اقتصادی ایران
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  7                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

. پس درآورند خود تسخیرتا فضای زیسته و روزمره را به  دهندمی اقتصاد نیز بازنمود انتزاعی فضا را در اولویت قرار

دارند. حال  تأثیردهی به فضای معقول ریز در جهتتوان گفت عامل اساسی اقتصاد و دولت به همراه دانش فنی برنامهمی

یابد؟ پاسخ به پرسش دهی در فضای ملی ایران چگونه نمود مییابد که بازنمودهای این جهتضرورت می سؤالطرح این 

دارانه تولید فضای سرمایه -1: پذیراستبازنمودهای فضای ملی ایران امکان های ذیل در درونبا تحلیل مؤلفه شدهمطرح

 ایدئولوژی مسلط بر فضا.  یمثابه بههای عمرانی برنامه -3 دولت در تولید فضای سرزمینی ایران استیالی -2 ایران معاصر

  ايران معاصردارانه توليد فضای سرمايه -5-1

اقتصادی خویش  یداری صنعتی سلطهسرمایه هاآندر قیاس با جوامع اروپای غربی که در ، در آغاز قرن نوزدهم، ایران

آسیایی  وسطاییقرونفالحتی  ماندهعقبیک کشور ، ساختسیاسی خود را محکم می یسیطره تدریجبهرا استوار کرده و 

رفت. تباهی و انحطاط می، فروپاشی سویبهقطعی و نهایی  طوربهدارای یک نظام اجتماعی دیرینه که اینک دیگر ، بود

ـ عشیرهاین نظام اجتماعی آمیزه ـ رعیتی و خانی  ـ عشیرتیای بود از مناسبات اربابی  ـ رعیتی و خانی   دیگرعبارتبهیا ، ای 

که  ودساالری ب)پاتریارکالیسم( که البته شاخص هویت آن زمین7ساالری )فئودالیسم( و پدرساالریمخلوطی بود از زمین

ـ اجتماعی  تحوالت اقتصادی(. 6: 1370، طبری)ه بودکردی مناسبات اقتصادی فئودالی پاقرص در پس غشای پدرساالر

با روی کار آمدن رضاخان در ایران مقارن ، معروف است« تمدن بورژوازی»تر شروع گسترش آنچه به معاصر ایران یا دقیق

کند مالکیت ارضی را در چهارچوب حقوق بورژوایی تثبیت و تجلیل می سویکخصلتی دوگانه داشت از او است. اقدامات 

و از سوی دیگر با تبدیل زمین به کاالیی قابل معامله باعث تسهیل  گیرد(داری به خود میشکل تثبیت زمین ظاهربه)که 

اساس اقتصاد  (.24: 1359 ،اشرف)شودداری میهای تولید ماقبل سرمایهنابودی شیوه نهایتا داری و روابط سرمایه یتوسعه

، رونق محصوالت کشاورزی، بر و تجاریهای بزرگ بهرهسرمایه، انحصار دولتی، به درآمد نفت وابستگی، دورهدر این 

 .استاز ابزار تولید ور باالخره جدایی روستایی و پیشه

، یفا کرداقتصاد نقشی اساسی اکه حداقل در به راه انداختن فرآیند صنعتی شدن  نظر از دوران پهلوی اولصرف

ایش پید -1: ساختاری بوده است یشاهد سه مرحله، طول پنجاه سال گذشته در، توان گفت که اقتصاد ایرانمی

، 1370 هایسال داری اداری و بوروکراتیک درگذار به یک سرمایه -2 1360 تا 1340 در دورانداری حکومتی سرمایه

م حاکم شدن نظا فرایند در نقطه عطفی هرکدام .1380 یای و انحصاری در دههداری شبکهسرمایهپیدایش  -3

 .(Motamednejad,2012: https: //ir.mondediplo.com/article1790.html)است داری در ایران بودهسرمایه

های گروهای از عمده بخششدن دولتی از طریق ، داری ایراناقتصاد در درون فضای سرمایه، نخست یدر مرحله

داری اداری و سرمایه) دوم یکند. در مرحلهفضا را از آنِ خود می، داری حکومتییک سرمایهو پیدایش  صنعتی

گذار به فراهم کرده و ، های حکومتی منطبق نیستبا منافع دستگاهکه اجتماعی  دولتی مدرنهای زمینه (بوروکراتیک

. شودهای حکومتی میهای اداری ـ عمومی و دستگاهمیان دستگاهبوروکراسی مدرن موجب بروز اختالف و حتی تضاد 

گری و واسطهسوداگری های عمومی و غیردولتی( به فعالیت، دولتیشبه، )دولتی واحدهای صنعتی بزرگهای مالکیت

« انحصارها»، «امتیازها»، «نیروها»به دنبال تمرکز پیدا کرده و  حیاتی با نهادهای قدرت یرابطه، سرمایهآوردند و روی می

داری ایران معاصر تأسیس سرمایه سوم تکاملاستیال بر فضا در مرحله  درنهایتشود. می بانفوذهای افراد یا جریانو قدرت 

مالی و ، پولی، صنعتی یتمرکز سرمایهبه سمت مدارهای رو به گسترش سرمایه بود.  هاآنو هدایت  های خصوصیبانک

های مختلف اقتصاد ایران عرصه ها والیه، های بزرگ اقتصادی است که بر ساختارهاو تحکیم قدرت یانگر ظهورب، تجاری

و تقویت های کوچک اقتصادی گروهباعث تضعیف  دورهسازی گسترده و واگذاری سهام در این . خصوصیانداستیال یافته

داری معاصر های سرمایهویژگی شهری شدن سرمایه را در چرخه درنهایت و شودمی های بزرگقدرت انحصاری گروه

ای توفنده و پرصدا گونهثباتی بههای بیدارانه در بزنگاههای سرمایهمازاد حاصل از فعالیت تا ینهاتوان واکاوی کرد. ایران می

                                                           
7- patriarchy 
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ره انباشت کشور و پیوستن به زنجی در قالب فرار سرمایه به خروج سرمایه ازصدا و در مواقع ثبات به شکلی مستمر اما بی

در خارج از مرزهای ملی. کارگزاران راه رشد  عمدتا  پیوندد اما یعنی انباشت سرمایه به وقوع می ؛انجامیده استجهانی می

اند این نوع آفت اقتصاد ملی را مهار کنند و همین امر نیز به سهم خود در داری در اقتصاد ایران چندان نتوانستهسرمایه

 :http، 1393، مالجو)بوده است مؤثراقتصاد ایران در متن اقتصاد جهانی بسیار  ها و تضعیفتشدید نابرابری

//www.sharghdaily.ir/News/53299.)  

 فضای سرزميني ايراندولت در توليد  استيالی -5-2

بوروکراتیزه » و« بوروکراتیزه کردن فضا»: کنددولت هژمونی خود را بر کاربران فضا به دو شیوه در فضا اعمال می

  .(13: 1392 ،جوان و دلیل)«کردن از طریق فضا

با  نظام متمرکزی، سنتیمدیریت  یحکومت و دولت جدید با منسوخ کردن شیوهبا انقالب مشروطه در ایران 

امور  یشد و ادارهمتمرکز میمنابع درآمدی کشور در وزارت دارایی نظام به وجود آورد. در این ، ساالری جدیددیوان

میزان  بر اساس، بخش و دهستان نامیده شدند، شهرستان، استان، بندی جدید کشورایاالت و والیات که در تقسیم

، اشرف)گذار شدفرمانداران و بخشداران وا، یعنی استانداران ؛به کارگزاران منصوب دولت، ده شدهاعتبارات تخصیص دا

 سی ـیک عنصر سیا عنوانبههای دولت ـ توان از نخستین حرکتمیسرزمینی ایران را  (. این تحول در فضای1353

 ریزیبرنامه قیاز طر ها همواره فضاها را مطابق با نیازهایشان. دولتاستکنترل و تسلط در فضا ، دانست که ناظر بر تولید

( چنانچه بعد کنند. )بوروکراتیزه کردن فضامی دهیسازمانو  نظارت، هااستانداری محلی و شوراهای، ایمنطقه و شهری

های متمرکز در حکومت تفکیک مسئولیت: همانند جدید ساختارهای نهادینه کردندولت با ، از انقالب مشروطه در ایران

انتظامی جدید  نظامی و، گرفتن نیروهای اداری به خدمت، مقننه و قضاییه، مجریه یاز یکدیگر و تفویض آن به سه قوه

ت و حکومت و محل در شهرها و تبدیل شهرها به پایگاه عملیاتی دول هاآنامور کشوری و لشگری و استقرار  یبرای اداره

و شهری را در  ایمنطقه، های کشوریمدیریت عمال  هااینو نظایر  اعمال اراده حاکمیت به مردم شهری و غیرشهری

حاکمیتی  یرادها عمال  ، توانست از طریق نهادهای قانونی مستقر در شهرهاگیری خود قرار داد و حوزه اقتدار و تصمیم

بوروکراتیزه ، ا(. عالوه بر بورکراتیزه کردن فض150: 1388، رهنمایی)خود را بر جوامع شهری و غیرشهری اعمال نماید

ای ملی( اعمال ان فضا )فضهژمونی خود را بر کاربر، دیگری است که دولت با استفاده از آن یکردن از طریق فضا شیوه

گیرند. ار میهای اطالعاتی قرفضاهایی که تحت نظارت سازمان، توان برای این مورد زدمثالی که می ترینمهمکند. می

حال با استیالی . برندشده توسط نهادهای دولتی رنج میاعمال فیلترینگ ازکه کاربران اینترنت در ایران برای مثال 

ضای سرزمینی دارای چه بار معنایی و مفهومی در ف توسعه، کنترل و سلطه بر فضا، نظارت، دتولی دولت در جانبههمه

 ایران خواهد داشت؟ 

 ايدئولوژی مسلط بر فضا مثابهبه توسعههای برنامه -5-3 

نوسازی بوده ی مطابق با تحوالت جهانی و منطبق با تئور، در ایران صورت پذیرفت توسعهباید گفت آنچه در گفتمان 

ابعاد  یک مفهوم عام که عنوانبه« یتوسعه»(. 46: 1386، رهبری)ماندگی بودآن جبران عقب یاست که هدف عمده

. شده است توسعهدر فضای زبان فارسی تبدیل به ایدئولوژی ، گیردبرمیسیاسی و اجتماعی را در ، اقتصادی یتوسعه

پیشگامان ، رانگروهی توسط روشنفک طوربهکه باید  دارد تأکیدبر پیامدهای اجتماعی ، توسعهایدئولوژی : توان گفتمی

 (.196: 1386 ،استرلی)جویی شودچاره توسعهتحول و کارشناسان 

این  یمؤلفه ترینمهمسازد که ایران آشکار می در توسعهایدئولوژیِ  یشناسانهروش مفهومی تحلیل مضمونی و

های اجتماعی دارند. این این ایدئولوژی همواره نگاه عمودی به پدیده حامالن یعنی؛ آن است محوردولتنگاه ، ایدئولوژی

 حاکمیتاست و گاه از پایین به باال از منظر نیروهای مخالف دولت و  مداراندولتنگاه عمودی گاه از باال به پایین از منظر 

این نگاه از منظر دولت  ازآنجاکهرا ببیند.  فاقد چنان دورنمایی است که بتواند با نگاهی افقی کلّیت جامعه روازاین. وقت
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  9                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 ترینمهم ازآنجاکهعملیاتی از دانش است و  صرفا پیامدهای بعدی خود را به همراه دارد که برداشتی ، گیردصورت می

مشکل از جایی  .دهدگری تجلی میرا در چارچوب نظامی شود خوددانش عملیاتی دانش مهندسی و فنی پنداشته می

بنابراین امکان اندیشه انتقادی در  ؛فن و تکنیک فاقد مبانی نظری است، شود که در چارچوب این ایدئولوژیشروع می

  (.www.phalsafe.com/node/15 11/9/1391، مرادی)گردداین حوزه ممتنع می
م است با یکپارچگی مدرنیزاسیون همراه و توأ، ی در حال گذارتحوالت جامعه باید اشاره کرد روند واقعی چنینهم

شود که مدرنیزاسیون در ناموزونی آن. برخورداری روند مدرنیزاسیون از وحدت و تضادِ یکپارچگی و ناموزونی باعث می

ـ اصالحی بپردازد. هر یکپارچگی  باید به خود هاآنهایی مواجه شود که برای غلبه بر روند پیشرفت خود پیوسته با بحران

شود و هر ناموزونی باید در یکپارچگی بعدی نقد و نفی شود تا روند مدرنیزاسیون ای با یک ناموزونی نفی میدر مرحله

های ی در حال گذار با بحرانتر شود جامعهتر و گستردهاما اگر شکاف میان یکپارچگی و ناموزونی عمیق؛ تداوم یابد

یعنی ، نوسازی آمرانه گرفتن شیپهایی از طریق راهکار غلبه بر چنین بحران بساچهشود. تری مواجه میو عمیقفراگیرتر 

مرانه به نقد و نفی نشود؛ یعنی اگر نوسازی آ سرعتبهاگر  حلراهدنبال شود. این ، ی نوسازینقض یکپارچگی برنامه

شبه (. 44: 1391، یمراد یقاض)کندتبدیل می« شبه نوسازی»نوسازی را به  یبرنامه نجامدینبعد نوسازی  یمرحله

ها چون فاوست برآنند که ها بر عهده دارند. دولتکه دولت 8«ایفاوست گوته»یا « فاوستی»همان نقش  واقعبه ینوساز

توجه به اطوار زمانه  هر دولتی نیز با ؛ وبر هم زنند و جهانی دیگر و نو بر پا دارند، هر آنچه را متعلق به دوران گذشته است

به ایفای « گرتوسعه»ی تاریخی دست بردارد و در قالب و شیفتگی مربوط به گذشته ینیابیرؤبر آن است که از ، خود

و نوسازی الگوی که در آن وحدت میان مفیستوفلس ـ یعنی نماد شیطان ـ و  توسعهالگوی فاوستی »نقش بپردازد. 

اولی در مقام صیاد و غارتگری که انجام ، فاوست ـ نماد قهرمانِ زندگی مدرن ـ رخ داده است. در این وحدت نمادین

ند. این الگو در تاریخ ریزی که باید کل را هدایت کهای کثیف کار به عهده اوست و دومی در مقام مدیرِ برنامهجنبه

آرمان فرهنگی مدرنیته که در قالب رشد  ـ 1: و رشد و نوسازی بوده است توسعهدو وجه  یدهندهنشانمدرن  یاندیشه

اقتصادی. آنچه فاوست  یتوسعهرشد و  ـ 2آن در تحوالت اجتماعی مطرح است؛  مؤثرو تحول نفس در سوژه و نقش 

(. همین 45: 1386، جابری مقدم)گرددانسان میسر می است که در قالب سوژه شدن همان چیزی، خواهدخود می برای

 کهو سوژه شدن انسان مدرن است  توسعهاست و توجه صرف به دانش عملیاتی در مباحث  محوریدولتاستیال نگاه 

 دهد.میبروز  توسعههای عمرانی و ها و اثرات خود را در برنامهبازتاب

داری در یک های رشد سرمایهطوالنی در ایران با خصلت یسابقهبا  توسعههای ر تحول برنامهباید توجه داشت سی

های مستقیم دولت عملی داری در ایران همواره با دخالتگسترش سرمایه ازآنجاکهاست.  نیافته پیوند خوردهتوسعهکشور 

له از بسط گویای تضادهایی است که در هر مرح یتوسعههای دولت در قالب الگوهای گیری برنامهلذا سمت، بوده است

 شویم. می روروبهداری با آن سرمایه

یک ، توسعهدرحالبه آن در جهان  یابیدستو چگونگی  توسعهی از همین روست که قسمت اعظم مباحثات درباره

 (.327: 1389، هینز)دهنداصالح طلبی شکل می گرایی واغلب تلویحی( را بین افراط) حلتنش غیرقابل 

ریزی در و برنامه توسعهوضعیت  یدرباره، دانشگاهی و تخصصی انجام شده، های رسمیبه استناد مجموعه پژوهش

برد به سر می« گفتمانی بحران پارادایمی و» وضعیتریزی در ایران در توان چنین نتیجه گرفت که نظام برنامهمی، ایران

، «زوال اندیشه»، «امتناع مشارکت»، »توسعهامتناع »هایی مانند یابی روندهای جاری از گزارهتا آنجا که برای تحلیل و ارز

 »توسعههای شکست برنامه»، «مدتکوتاه یجامعه»، «کژمدرن یجامعه»، «نیافتگیتوسعهپارادایم »، »توسعهبست بن»

اقتصادی ـ  یتوسعهنظام  یدربارهشود. شاید بتوان گفت نبود اهداف و راهبردهای روشن استفاده می هااینو مانند 

                                                           
یات و شعر ادب، ارجاعاتی به فلسفه، و لحن حماسی نامه و شعرست از نمایشترکیبی« فاوست»داستان نمایش گوته به نام  -8

وته را هر چند نه سال از عمر گ 60اند. ترکیب و پاالیش این اثر شرقی و یونانی در این اثر جمع شدهروم ، مسیحی قرون وسطایی

       شود.انی شناخته مینهایی بعد از مرگ او منتشر شد و یکی از آثار بزرگ ادبیات آلم یبه خود مشغول داشت. نسخه، ممتد و مداوم
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 توسعهاقتصاد مختلط( و نظام مدیریت ، اقتصاد ارشادی، شدههدایتداری سرمایه، داری بنگاهیسرمایه) کشوراجتماعی 

، های فراگیراصلی شکل نگرفتن گفتمانمدیریت مشارکتی و...( عامل ، مدیریت بازار و بخش خصوصی، گراتوسعه)دولت 

، ونقلحمل، های جامع مسکنو طرح یتوسعههای به نام برنامه آنچهریزی ایران است در برنامه تأثیرگذارماندگار و 

اخالقی و آرمانی ، های قانونیای از توصیهمجموعه تربیششود میراث فرهنگی و غیره تهیه و معرفی می، زیستمحیط

تواند به حقوقی و اجتماعی نداشته است و بنابراین نمی، اقتصادی، در نظام قدرت سیاسی ایشدهتعریفیگاه است که جا

تردید عبور از این وضعیت بحرانی نیاز به بازنگری و بازسازی ریزی تبدیل شود. بیدر برنامه تأثیرگذارهای واقعی و گفتمان

نهادهای ، نهاد دولت جامعه یعنیریزی کشور دارد که مسئولیت اصلی آن به عهده نیروهای اصلی در بنیادهای نظام برنامه

به ساختار  توسعه یبرنامه(. 20-21: 1391، مهدی زاده)ای و نهادهای مردمی استنهادهای حرفه، بخش خصوصی

ای متفاوت دارای در درجه، چون گذشته که در باال به آن اشاره شدمناسب سیاسی احتیاج دارد که این ساختار هم

  های مفقوده است.حلقه

 فضاهای بازنمود در آرايش فضای ملي - 6

افته و ینظم ، ذهنی یابل با فضای تصور شدهدر تق، یعنی فضای روزمرهای بازنمود همان فضای زیسته است؛ فض

تحت بازنمود  بنابراین فضاهای نیروی هژمونیک است؛ تأثیرتحت  که در بازنمود فضا است. این فضا همواره شدهتنظیم

مین فضا فضای معقول در ه یکنندهمداخله و منازعه هستند. قدرت مهار، تفکیک، رمزگذاری، سازیعقالنی تأثیر

آن ره( که در تماعی )تجربه زندگی روزمـ انتزاعی بر فضای اجفضای ادراکی ی(. سلطه12: 1392، و دیگرانجوان )است

د کنترل قرار مور، مکانِ مصرفی صورتبه، نیروهای بنیادین آن هستند، کاالی مصرفی و نمادهای مردانه، پول، سرمایه

اهای بازنمود فض(. 84: 1393، ژیلنیتس)نمایندریزی میبرنامهپذیر و انفعالی تأسیس و کنش ایگونهبهگیرد و آن را می

در بستر زندگی  فراغت ـ 2، تحول زندگی روزمره ایرانی در فضای زیسته ـ 1زیر  هایمؤلفهدر قالب  در آرایش فضای ملی

 گیرند.قرار می یموردبررسخانه و سبک زندگی  -3 روزمره

 تحول زندگي روزمره ايراني در فضای زيسته  -1-6

نگی است. مطالعه تحول زندگی روزمره به علت ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ مستلزم تحویل آن به مطالعات فره

و نظام ارزشی و  سویکداری از نظام سرمایه، با دو نوع قدرت رویارو است زمانهممطالعات فرهنگی در جوامع پیرامونی 

را بر نظام ارزشی دولت در جوامع پیرامونی ممکن است ایدئولوژی خود را آشکا کهدرحالیک محلی از سوی دیگر. ایدئولوژی

د را سامان پنهان عملکرد خو طوربهداری نیز در آن رخنه کند و ایدئولوژی نظام سرمایه، جامعه خود استوار سازد

ست که ازندگی روزمره قلمرویی »: گویدمی عامه هنگفرفهم »فیسک نیز در  همچنان که(. 118: 1384، کاظمی)دهد

زندگي ، دائمي یاين مبارزه (.Fisk,1998: 30)«شودبه مبارزه کشیده می دائما داری در آن منافع جوامع سرمایه

، و مذهبی قومی، ای اجتماعیهبندی تفاوتشکل روازاین، ساخته است گرا و پر منازعهکثرتای بسیار حیطه را روزمره

دهد که با شناخت خود را نشان می یتمایزهای جنسیتی و مکانی در درونِ امرِ روزمره، گزینی قشرهای اجتماعیجدایی

قش فراغت در گردد با افزایش یافتنِ اهمیت نهای نهفته در متن زندگی روزمره حاصل میفهمی از قدرت درنهایت هاآن

پویایی تاریخی  ر این جستار از پژوهش به بررسی فراغت با در نظر داشتد، در جامعه معاصر ویژهبهمتن زندگی روزمره 

 شود.و دگرگونی اجتماعی حاصل از آن در بستر زندگی روزمره در جوامع شهری و روستایی پرداخته می

 فراغت در بستر زندگي روزمره  -2-6

، گذاردها به نمایش میرا در زندگی انسانکند و قدرت و مقاومت هایی که زندگی روزمره را بازنمایی مییکی از عرصه

ترین شکل در دگرگونی سبک زندگی تحوالت فرهنگی و اجتماعی که به روشن، ی اخیردر دو دهه .فراغت است یعرصه

یابد باعث شده که زنان وارد فضاهای عمومی شوند. تغییر در الگوی فراغت دختران جوان شهری که از روزمره تجلی می
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  11                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

، اکنون دیگر محدود به استراحت در خانه، کرده استی و درون خانگی به شکل فعاالنه و برون خانگی تغییر شکل انفعال

 هاشاپکافی، هاپارک، هاموزه، سینما، بلکه ورزش، شودکتاب و روزنامه نمی یو مطالعه ماهوارهویدئو و ، تماشای تلویزیون

  (.65: 1389، منیمحمدپور و به)گیردبرمیو مرکز خرید را نیز در 

و فراغت  هایی که برای ایجاد سرگرمیی فضای مجازی و قابلیتسابقهتوان به رشد بیمی ذکرشدههمراه با موارد 

شناخته ماندن و همچون امکان نا ؛اشاره کرد. این فضا به دلیل ویژگی خاصی که دارد، در میان نسل جدید دارد ویژهبه

و  های اجتماعی ایجاد کرده است. ظهور چنین فضاهایی امکان حضورجذابیت زیادی برای گروه، دسترسی راحت

ا به گزارش های عمومی را برای زنان ساکن در مناطق شهری در ایران فراهم کرده است. بندر عرصه تربیشخودنمایی 

( کل %49د کل )درص 50ایران به نزدیک  شمار کاربران اینترنتی زن در،  2006ارتباطات در سال  المللبین یاتحادیه

نت در میان کشورهای میلیون کاربر زن ایرانی است که باالترین نرخ دسترسی به اینتر 5/11کاربران رسید. این آمار شامل 

توانند در این عرصه زنان آزادانه می، گیردفکیک جنسیتی در آن صورت نمیفضایی که ت .اسالمی در خاورمیانه است

 شود.برای زنان شهری محسوب می خصوصبههای گذران اوقات فراغت بند. امروزه اینترنت یکی از شیوهحضور یا

ت منجر به حرک ارتباط با شهرنشینان و ...، ورود وسایل ارتباطی جدید، ورود خدمات زیربنایی و عمرانی به روستا

 مصرفی از یو حرکت به سمت جامعه. تغییر در عادات شده استروستایی به سمت سبک زندگی شهری  یجامعه

با  که ؛های مهم مسیر تغییرات است. مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای خرید کاالهای مصرفی استویژگی

اند که گاه بیش از آنکه های اخیر همراه بوده است. اکنون وسایلی در زندگی روستایی جای گرفتهافزایش هزینه در سال

الگوی ، ایشی پوشاک و آردهد شیوهها نشان مینتایج بررسی .اندضرورت تزئینی یافته، ضرورت کارکردی داشته باشند

قبل است و  هاینسلجدید متفاوت از  هاینسلبهداشتی در  یذیه و شیوهالگوی تغ، های گفتاریشیوه، گذران فراغت

افتن ی بروز و شدت(. 261-262: 1388 ،رودبارکیو  ازکیا)هستندمایل به سبک زندگی مصرفی جوانان روستایی مت

  .دهدنسلی در فضاهای روستایی آن را به سمت تغییرات اجتماعی در آینده سوق می هایتفاوت

 و سبک زندگي خانه -3-6

انه از دیدگاه خای ماالمال از معناست. جهان فشرده، ترتر و کاملاز دنیای فرهنگی بزرگ خرده جهانی عنوانبهخانه 

یا « بنا»معماری  از دیدگاه مهندسی و، «نهاد»شناسانه از دیدگاه جامعه، «نماد»از منظر هنری ، «کاال»اقتصادی نوعی 

کالسیک  صورتبهاست. خانه « فرهنگ»شناختی نوعی تجلی و از دیدگاه انسان« فضا»زی از دیدگاه شهرسا، «ساختمان»

ی شناسی در حیطهای از گفتمان انساناکنون پاره، شدبررسی می شناسیانساندر « فرهنگ مادی»در مبحث 

رنیته در مد» یا« معماری مدرن»اغلب با عناوین ، مدرنیته در معماری ایران ی (. مسئله27: 1386، فاضلی)فضاست

لوی دوم ی پهدورههای دولتی که در مانند ساختمان، های معماری در بناهای خاصشیوع سبک برتکیهو با « معماری

به  40 ی های معاصر از دههدر ایران خانهشود. محدود می، ساخته شد یا بناهای مدرنی که پادشاهان قاجار ایجاد کردند

دهای مسکونی خالق فضا در واح یابیسازمانروند حذف فضا و عدم توجه به  .است شده روهروببعد با تقلیل نقش فضا 

عدم دخالت ، فتاداآنچه در شهرهای ما اتفاق اند. گذاشته تأثیرتر بوده و بر مفهوم و مصداق خانه و سکونت معاصر سریع

بود. نتیجه آن شد که  هاآنل و مرمت نکردن ها در برابر اتومبیهماهنگ نکردن این بافت، های تاریخیدر بافت موقعبه

بافت ، های جدید شهریدر مقابل پیدایش جلوه اتومبیل برگزیده شد و، «بافت تاریخی»یا  «اتومبیل»در مقابل انتخاب 

یم جای ترم که تعویض بر زندگی بود یهای تغییر شیوهپدیده ترینمهمتاریخی مورد جراحی قرار گرفت و این یکی از 

 (. 53: 1387، مازندرانی حائری)تنشس

نظام مسکونی خاص  هرکدامو صنعتی  کشاورزی، پروریدامهای مانند شیوه، های معیشت گوناگونشیوه چنینهم

 حالدرعینسازی انسان و و مسکن گزینی مسکننوعی نظام  ینمایندهاند. روستا و شهر که هر یک خود را به وجود آورده

گزینی و سکونت اند. کوچ زیستی و زندگی عشایری نیز نوعی متمایز از نظام سکنیهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتنظام
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شهرنشینی مدرن تحت  فرآیند حالبااین. آورده استبه وجود  ایط طبیعی و نظام اجتماعی عشیرهمتناسب با محی

تحوالت ، سازی پیش روی انسان مدرن و انسان معاصر نهادانهمسکن و خ ازنظرتحوالت جهانی الگوی اجتماعی متفاوتی 

ها و افزایش خانه درنتیجهآن بر الگوی سکونت آدمی تنها محدود به بعد کمی افزایش جمعیت و  تأثیراتمدرنیته و 

 متأثر شدتبههایش کیفیت خانه و مسکن انسان مدرن و معاصر را فرآیندو  مدرنیته، های آدمی نبودگاهسکونت

 (. 38: 1386، فاضلی)ساخت

زندگی و به  اثبات خصوصیات ذاتی و تالشی است در تأکیدی، در فضای بازنمود یادشده هایمؤلفه بر تأکید واقعبه

 .دهدیمم به زندگی شکل و فرهمه آنچه و  شهری و روستایی استهای زندگی گیری واقعیتتبیین چگونگی شکلعبارتی 

  درونی. منشأاست به تحوالت فضاهای بازنمود با  گفت این موارد همه اشارهتوان تر میبه عبارت دقیق

 تريالکتيک توليد فضا در فضای ملي ايران -7

ی یفضا هایدر کنش های فراوان است.فضاهای ملی در منطق تریالکتیک لوفور دارای پیچیدگی تأثیرپذیریتحلیل 

ی تحرک سرمایه و آن در سایه پذیریدسترسسلطه و ، تصرف، فضاتولید ، آن هایمؤلفهتنیدگی مادی به همراه درهم

ا به فضای تولید ر شوند کههای فضایی خاص شهری تبدیل به فرم ساختانسانشود تا محیط سبب می، دخالت دولت

های لکیتواع ماان) مالکیتوابط مختلف ر، های موجود در آنزند. بازار زمین و کاربریفضاهای مصرف و مدیریت پیوند می

ز این طریق اقدرت شود تا  یمحملی برای سلطه بازار مستغالت چنینهمموقوفه( و ، اربابی، خالصه و تیول، سلطنتی

های انحصار و پول و سرمایه دسترسی به فضاهای مالی را در الیه یتعیین سلطه چنینهمتملک بر فضا تثبیت گردد. 

 .واهد بودخ تغییرپذیربه میزان قدرت ، بودن این فضاپذیر و دسترس بردفرومیسودجویانه و سوداگرانه  هایفعالیت

را بر  خود یغلبه، کنندمادی را تولید می فضایی هایگیری نیروهایی که کنشطور که مشاهده شد جهتهمان، شکبی

های وژیهای پولی و مالی به تکنولدهند و این در حالی است که وابستگی روزافزون جریانفضاهای شهری نشان می

انی دچار را در پیوند به فضاهای جه توسعههای ها در جوامع محلی بنیانضعف این زیرساخت، ارتباطی و اطالعاتی

 کند. های جدی میچالش

ت و انتزاعِ کنند. معقولینیروهایی است که یک فضای مفهومی شده یا معقول را تولید می ندبرآی« بازنمود فضا» 

ا محصول تولید فض درنهایتکنند و تاریخی را تولید و بازتولید می یدورههای مسلط در هر گفتمان، بازنمود فضا

ون فضای محسوس فضا ـ در در االیی کردنکاقتصاد در  تأثیر. خواهند بوددانش و ایدئولوژی ، های نیروهای قدرتفرآیند

بوروکراتیک  -اداری، ی حکومتیهای مختلف سرمایهاز طریق فضا )چرخه کاالیی کردنـ )تملک زمین و بازار مستغالت( و 

کردن از طریق  بوروکراتیزه» سزایی دارد.هب تأثیرایران « فضای ملی»فضای معقول در  دهیجهتای انحصاری( در و شبکه

. همانند تاسساالرانه در دست دولت های دیوانای برای نظارت و کنترل بر فضا بر طبق شیوهشیوه عنوانبهکه  «فضا

های زندگی نشکتر این مسئله این خواهد بود که های اطالعاتی قرار دارند. وجوه روشنفضاهایی که تحت نظارت سازمان

نظارت و کنترل قرار ، طهساالر و... مورد سلنخبگان فن، مقامات دولتی، زانریاز جانب برنامه تنهانهانسان ایرانی  یروزمره

 شوند.های زندگی روزمره تحمیل میها و درکشان از فضا به کنشارزش، از طریق معانی چنینهمبلکه ، گیرندمی

 یتوسعهسازد و مطرح می توسعهی از فرآیند عنوانبهفضا را ، لوفور ی« تولید فضا» ینظریه بندیصورتابعاد مختلف  

ید نیروی مکان تولید و مصرف و گردش سرمایه و تول عنوانبهداری فضای شهری چونان ابزاری در جهت بقای سرمایه

 مسلط شهرهای مقدم وشود. می گردانرویهای انباشت سرمایه از فضاهای روستایی شود و خواستکار بازنمایی می

ی توسعه فرآیندر . شهرهایی که دروندبه شمار می، شدنمرتبط به جهانی زایش پدیدارهای وبازنمایی محلی برای  مثابهبه

ین تربیشیون شهری های مدرنیزاسروستاها( از مواهب برخوردار شده و برنامه) زیستیاز سایر فضاهای  تربیش، غیرعادالنه

، مجزا صورتبهای فزاینده طوربهداری سرمایه یروزمرهفضاهای روستایی در تجربیات  نتیجتا داشته و  هاآننگاه را به 

 مانند.ناقص و ضعیف باقی می
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  13                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

در فضای ، آن یتنیدهدرهمهای لوفور به همراه سازه یتولید فضا یگانهسه کنشبرهم، ذکرشدهدر پرتو مطالب 

یی را آشکار فضاهای روستا یوسعهتهای سرزمینی ایران دارای این قابلیت خواهند بود که رمزگشایی از محتوای چالش

سی و ساختار سیا، های جغرافیایی فضای محسوسفرم تأثراتو  تأثیر روستایی تحت یازیادرفتهسازند. فضاهای 

ضای سرزمینی فها یا دقایق و کارکرد اجتماعی فضای زیسته در پویشی دیالکتیکی که در لحظه ایدئولوژیک فضای معقول

 شوند. تولید و بازتولید می، دهندایران رخ می

چه سمت  به( 1404 یتوسعه اندازچشم )در افقتحوالت روستایی در ایران  یحال پرسش اساسی این است که آینده

  هد بود.( خواسناریونویسی)با رویکرد  پژوهیآیندهو سویی خواهد رفت؟ پاسخ به این پرسش نیازمند کاربست روش 

 فضاهای روستايي بر مبنای روش سناريونويسي یتوسعههای تحليل چالش -8

بازنمود فضا ، فضای محسوس() مادیهای فضایی کنش، شناسی پژوهش مطرح شدکه در بحث روش گونههمان

. اندشده گرفتهنظر دردر بحث سناریونگاری  دهندهشکلدی )فضای معقول( و فضای بازنمود )فضای زیسته( عوامل کلی

دیالکتیکی ای بر طبق منطق تنیدهتولید فضا موضوعات بنیادین و روابط و پیوندهای درهم یلحظهدر درون سه  ازآنجاکه

ت تشریح روابط بر ضرور اینجادر ، باشندمتنوع و گوناگون می تأثراتو  تأثیرو این روابط دارای یابند حول هم سامان می

 مؤثرشناسایی عوامل ، شودنیز مشاهده می 1که در جدول  گونههمانیابد. نظریه تولید فضا ضرورت می هایمؤلفهمبنای 

( تاره سمواردی که با  گیرد.کل یافته از آن فضا شکل میفضایی ش هایمؤلفهفضای لوفور بر پایه  یگانهدر سه

ضای لوفوری تریالکتیک تولید ف هایمؤلفه تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری یرابطهو در  هاکنش در واقعبه، اندشدهمشخص

 اند.نگاری انتخاب شدهدر روش سناریو مؤثرعوامل  عنوانبه روازاینین فراوانی را داشته و تربیش

 

 تأثیرگذاریین تربیشبا  هاآن مؤثرو عوامل  فضا یگانهسه هایمؤلفه: 1جدول 
مؤثرعوامل  فضایی مؤلفه  عوامل کلیدی() فضا یگانهسه   

  مدرنیزاسیوننفوذ 
 ساختانسانفرم فضایی محیط 

 های فضای مادیکنش
 )فضای محسوس(

 رشد شهرنشینی
 انباشت سرمایه

 سوداگری زمین و مسکن تملک بر فضا و بازار زمین

 تجاری کردن مازاد تولید روستایی

 های مالی جهانیبحران

 بازار پول و سرمایه یسلطه
 های اقتصادیتحریم  

های خصوصیگسترش بانک  

مد به نفع بازتولید ثروت و درآ
 اولیگارشی اقتصادی

 امتیازات وابسته به مراکز قدرت

 دارانه در ایرانتولید فضای سرمایه

 بازنمود فضا
 )فضای معقول(

 خارجی گذاریسرمایه
 انحصارات دولتی

 سازیخصوصی
 مدارهای رو به گسترش سرمایه

ایدوئولوژی  مثابهبه یتوسعههای برنامه
 مسلط بر فضا

 استیالی دولت در تولید و بازتولید فضا
 توسعههای کمی بودن شاخص

 سیاست شبه نوسازی
های نهفته در متن زندگی قدرت

 روزمره
 تحول زندگی روزمره

 فضای بازنمود
 )فضای زیسته(
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  مؤثرها از ميان عوامل شناسايي پيشران -1-8

اند. خیص داده شدهاطمینان زیاد تشو عدم  تأثیرگذاری یبا باالترین درجه مؤثرهای ها از میان عاملشناسایی پیشران

بر  خود را یراتتأثاما ، شونددر فضاهای شهری تجربه می عمدتا شوند و ها در فضای سرزمین ایران تولید میاین پیشران

 هاآندی که نقش کلی، های بحرانیدلیل اتکا به پیشران .کنندوارد می غیرمستقیممستقیم و  صورتبهتحوالت روستایی 

 . است، گیرندمی بر عهدهها در آینده در شناسایی چالش

ور حمنفوذ مدرنیزاسیون ): محسوس شامل یدر فضا گرفتهشکلهای پیشران 1 های جدولبر اساس یافته چنینهم

، زار زمین(تجاری کردن مازاد تولید روستایی )محور تملک بر فضا و با، سوداگری زمین و مسکن، (ساختانسان محیط

پول و  یر سلطهبه نفع اولیگارشی اقتصادی )محو درآمدهای اقتصادی و بازتولید ثروت و تحریم، های مالی جهانیبحران

 باشند.سرمایه( می

، گذاری خارجیسرمایه، گرفته در فضای معقول را امتیازات وابسته به مراکز قدرتهای شکلپیشران، در فضای معقول

 یمؤلفه)سلط بر فضا ایدئولوژی م یمثابه به توسعههای دارانه در ایران( و برنامهتولید فضای سرمایه مؤلفهسازی )خصوصی

های نهفته در قدرت، در فضای محسوس گرفتهشکلتنها پیشران و دهند استیال دولت در تولید و بازتولید فضا( شکل می

  تحول زندگی روزمره(. یمؤلفه)است متن زندگی روزمره 

 فضاهای روستايي  یتوسعههای تبيين منطق سناريوها در تحليل چالش -2-8 

 ترسيم فضای سناريو -1-2-8

سرزمینی  های فضاهای روستایی در فضایکه چالشهای سنتی به دوران مدرن است همراه با گذار ایران از گفتمان

ه دلیل کمبود ب، ایران چونهمای نیافتهتوسعه از کشورداری سرمایه یتوسعهزیرا در هنگام گذر ؛ شودایران تشدید می

تی وانع ساخمغلبه بر این  کهازآنجاییشود و روند مدرنیزاسیون به شهرها محدود می، های صنعتی و اقتصادیزیرساخت

دند که از تحوالت این فضاهای روستایی بو درنتیجه، گرفتدر شهرها صورت می عمدتا مستلزم اقدام از باال توسط دولت و 

در اینجا مطرح  که سؤاالتیشوند. با لحاظ داشتن موارد باال تبدیل می شدهفراموشداری دور مانده و به فضاهای سرمایه

  :از اندعبارتشوند می

گام بردارد؟ این  یافتهتوسعهتواند در مسیر خلق فضاهای روستایی حاکم بر فضای بازنمود چگونه میعقالنیت  -1

که این  مندهای قدرت و دانش کرانمنظومه های قدرت و دانش فراگیر وتواند دو نتیجه داشته باشد. منظومهپرسش می

 امر در محور عمودی سناریو آمده است. 

وستایی را رو منزوی  یادرفتهازتواند فضای سرزمینی خود و فضاهای ت جهانی چگونه میتحوال تأثیرایران تحت  -2

ه این پرسش نیز به تحوالت جهانی پیوند زند و از نتایج مثبت آن تحوالت به نفع فضاهای سرزمینی بهره جوید؟ پاسخ ب

 افقی ر محورشبه مدرنیزاسیون که د ( مدرنیزاسیون ویابیراهتواند داشته باشد. عدم قطعیت در نفوذ )دو نتیجه می

فضاهای  یتوسعهممکن برای  یبرای ساختن سه آینده، هاماتریس سناریو مشخص است. با استفاده از این پرسش

 اند. آینده استفاده کرده 1404سال تا روستایی 

 چرا مدرنیزاسیون؟

با  ییارویرومدهای اپیش از هر چیز ناشی از پی زایش گفتمان مدرنیته در بستر تحوالت تاریخی سرزمینی ایران

 یدوره»شدن است که با رو به گسترش جهانی فرآینداین واقعیت بیرونی همان  .زاددرون تأملینه ، واقعیتی بیرونی بود
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لوفور ما  یگانهسهبر روی عوامل متعدد و متنوع در فضای  تأثیرگذاریواقع توان این در خورد. پیوند می« 9مدرنیزاسیون

شناخت و درک توان  یفضاهای روستایی بر پایه یتوسعههای سازد که تحلیل چالشرا به این حقیقت رهنمون می

است که در فرم ساختار و کارکرد تولید فضا دارای اهمیت بنیادین خواهند بود. بازشناسی  هاییمؤلفهعناصر و ، عوامل

تحلیل  هایمایهبنشامل کثرتی از معانی است که ، تولید فضای لوفور یریهدر بطن نظ هاآنروابط درونی و پیوند میان 

 ساخت. میسر خواهدفضاهای روستایی را  یتوسعههای چالش

یکسان  صورتبه، آورنداز نفوذ مدرنیزاسیون به دست می گاهیسکونتمنافعی که فضاهای ، توان گفتمی بدین گونه

ضاهای روستایی یابند و این ف( انتشار نمیشهرهاکالن یروستایی و نواحی حاشیه، شهری) جغرافیاییفضاهای  یدر همه

از  پذیرند؛می مثبت را از آن تأثیر ترینکمایران هستند که  ی سرزمینیشهرهای بزرگ در پهنه یفضاهای در حاشیه و

 نظر گرفت. وند تحوالت کشور درر و فراگیر درای یکپارچه د مدرنیزاسیون را برنامه و پروژهبایهمین روست که می

 قدرت و دانش؟  هایمنظومهچرا 
در فضای سرزمینی  هاآن تأثراتو  تأثیربر چگونگی  تأملتولید فضای لوفور و  ینظریه هایمؤلفهتحلیل کاربست  

دارای « یاد رفته»بر فضاهای از « بازنمود فضا»اثر ، «تولید فضا»ی پیش برنده« لحظه»از میان سه ، دهدایران نشان می

. بدیهی است فضاهای روستایی چونان ابزاری کارا به کار گرفته شود یتوسعههای که در تحلیل چالش این قابلیت است

ا این فضا همان زیر؛ فضای ملی دانست تصرف و سلطه، در تولید« بازنمود فضا»دالیل این امر را باید به اهمیت و وزن 

خورد. ها پیوند میها و گفتماننظریه، محتواهای ایدئولوژیکی، دانش هایبه صورتست که فضای حاکم و مسلط بر جامعه ا

 ت. فضاهای روستایی دارای اهمیتی محوری و روزافزون خواهد داش یتوسعههای بر همین اساس در تحلیل چالش

، مهندسان، ریزانبرنامه: زجملهاساالران با طیف وسیعی از متخصصین و فن، از فضا« لحظه»به هنگام برخورد به این  

پردازی در فضا هومشویم که با مفای علمی مواجه میدانان و افرادی با پایهجغرافی، شهرنشینان، معماران، دهندگانتوسعه

. است شود که این فضا در حوزه دانش متخصصکنند. به همین دلیل گفته میهای رایج در آن را تولید میگفتمان

آن را نیز  دنکار برو به دهیسازمان، تولید یکنند. نحوههای فضا را کنترل میبازنمایی یکسانی که نحوه سانبدین

 توسعههای ای در برنامهیک انضباط حرفه یمثابه بهست که حاکمیت ایدئولوژی اینجاالجرم در کنترل خود دارند. در 

 .یابدنمود می

یم که بازنمود بر این باور درواقع، کنیمنش را در ترسیم فضای سناریو لحاظ میقدرت و دا هایمنظومه کههنگامیپس 

ایدئولوژی  یمثابه به توسعههای برنامه، استیالی دولت، دارانه در ایرانلید فضای سرمایهبنیادین خود )تو هایمؤلفهفضا با 

از طریق  یی کردنکاال، فضا کاالیی کردن) دارد این فضا در اختیار به دهیجهتبه همراه ابزارهایی که در  (مسلط بر فضا

ابلیت تحلیل قبوروکراتیزه کردن از طریق فضا( در فضای سرزمینی ایران دارای توان و ، کردن فضابوروکراتیزه، فضا

 هع مطالب گفته جمیتوجه ب بنابراین با؛ ستروستایی دارا یتوسعههای برای تبیین و تحلیل چالش مؤثرتریو  قدرتمندی

سناریو نگاری  اصلی بحث سؤالدو  یکلیدواژه عنوانبههای قدرت و دانش مدرنیزاسیون و منظومه یابیراهدو محور ، شده

 اند. شده مطرح

  :استزیر  صورتبهفضاهای روستایی  یتوسعههای در تحلیل چالشمنطق سناریوها ، آنچه گذشت بنا بر

 

 

 

 

                                                           
 عتیصن( و 1500-1800بازرگانی ) ی: دورهچارچوب دو موج استعماری شاملشدن در بر طبق دیدگاهی تاریخچه جهانی -9

امروز( مورد  به تا 1945نئولیبرال )از  یدوره( و 1945 -1980مدرنیزاسیون ) یدورهاستعماری شامل ( و موج پسا1800 -1945)

  (283: 1387، )عبداللهیگیردبررسی قرار می
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 فضای سناريوها شرح -3-8

در « فراگیرهای قدرت و دانش منظومه»عنوان  با انتخاب دو محور سناریوهای آینده تحوالت فضاهای روستایی با

توان سه سناریو می« شبه مدرنیزاسیون» در مقابل « نفوذ مدرنیزاسیون» و « های قدرت و دانش کرانمندمنظومه»مقابل 

امکان منطقی ایجاد شرایطی که با  کهاینشود. به دلیل پرداخته می هاآنح هر یک از که در ادامه به تشری را بازشناخت

 فرماحکمشهری و روستایی  هایمجموعه یتوسعهشبه مدرنیزاسیون در فضای ، قدرت و دانش فراگیر هایمنظومهحضور 

های یادآوری است رخنمون یافتن نشانه از پرداختن به چنین سناریویی خودداری شده است. الزم به .وجود ندارد، شود

فضاهای روستایی را فراهم  یتوسعهتحوالت  یآیندهامکان جهت دادن  1404 اندازچشماز سناریوها تا افق  هرکدام

 کند. می

 هزار خورشید تابان : سناریوی یکم 

ای شرایطی را فراهم طقهمنملی و ، جهانی ای از عوامل در سطوحکند که چگونه مجموعهاین سناریو توصیف می

 یتوسعهاز قبیل پیشرفت علمی و تکنولوژی همراه با  توسعههای تمامی عرصه یدربرگیرنده، نموده که مدرنیزاسیون

های قدرت های قدرت و دانش فراگیر؛ میانجیدر منظومه چنینهماجتماعی همراه باشد. ، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

مکانیزم توزیع رانت( همسو با تحوالت جهانی در جهت ، ریزینظام برنامه، استیالی دولت، داری)همانند فضای سرمایه

فضا توسط دانشِ  دهیسازماندارند. کنترل و قدم برمی، منافع ملی و سرزمینی باشد یدربرگیرندهکه  فرآیندتسریع این 

تحوالت جهانی  ها و پذیرش و نفوذاست که زمینه روشنفکران و.. به سمت و سویی، دانانجغرافی، ریزانبرنامه، ساالرانفن

          سوم  ریویسنا

 فاخته خیام 

 

سناریوی یکم 

 هزارخورشید تابان

 سناریوی دوم

 فاوست گوته

ـــیون           مدرنیزاس                                                نفوذ 

نننننننننننننننننننننننننننننن
نننننننننننننننننننننننننننننن

 نننننننننننننننننننن

شــــــــــــــبـــــــــــه 

 مدرنیزاسیون                   
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  17                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

روستایی  یاشاره به هزاران نقطه 10دهد. در این سناریو هزار خورشید تابانها نوید میرا برای به رساندن حداقل چالش

 .استدر فضای ملی ایران فراگیر  یتوسعهمند از بهره

 فاوست گوته: سناریوی دوم

و تحول جامعه  بنیاد تغییر یمثابه بهشدن و نفوذ مدرنیزاسیون هد که تحوالت جهانیداین سناریو فضایی را شرح می

سرزمینی  رو از تحوالت جهانی در حال نفوذ به تمام فضای های پیشاست. فرصت پیشرویشدن در حال در فضای جهانی

های میانجی تأثیراما  ؛شودالبه میگستر این خواست و مطالبه از سوی اجتماع نیز مطارتباطات جهان تأثیراست و تحت 

های پیش رصتمجال استفاده از ف که رودمیی پیش سویبه ...، استیالی دولت، داریداخلی مانند فضای سرمایه پرقدرت

خبه نیز گیرد. ماهیت و کیفیت طبقه نمتنفذ داخلی قرار می دهد و تحوالت بیرون در تعارض با منافعرو را نمی

ه را نخواهد داشت. و همسو شدن با مطالبات جامع تأثیرگذاریروشنفکران و... ( نیز توانایی ، ساالرانفن، ریزان)برنامه

 عصر شبه فاوستی است. ، آورندارمغان می به یتوسعهای که الگوهای رشد و ثمره درنهایت

 11فاخته خیام: سناریوی سوم

 سنتینگ فره یهایی از مجموعهفظ غیرانتقادی جنبهشبه مدرنیزاسیون حکند که این سناریو فضایی را توصیف می

دن غیرخودی های فناورانه و علمی تمو شیوه تأسیسات عمدتا  پذیرش  حالدرعیناجتماعی و..( ، دینی، فرهنگ سیاسی)

های رساختهای قدرت ظرفیت پذیرش و زینوسازی اقتصادی بر نوسازی سیاسی ارجحیت دارد. منظومه دیگربیانبهاست. 

 تأکیدزاسون های تکنیکی مدرنیبر جنبه صرفا های تحوالت یادشده را نخواهند داشت و الزم برای پذیرش تمامی جنبه

روشنفکران ، ریزانبرنامه، ساالرانزند. فنمی مذهبی و اجتماعی سرباز، فرهنگی، شود و از اصالح ساختارهای سیاسیمی

حالت انزوا و بر ترک  های دانش( توانایی برای تغییر فضا را نخواهند داشت و همسو با قدرت یا درمنظومه... )مهندسان و، 

 کنند.ام میموقعیت اقد

 شرح تفصيلي سناريوها -4-8

 هزار خورشید تابان : سناریوی یکم

لب مدرنیزاسیون شدن و نفوذ آن در قاتحوالت جهانی یهای داخلی به پشتوانهبیرونی و میانجی در این سناریو عوامل

 فضاهای روستایی به حداقل ممکن برسد. یتوسعههای کنند که چالشفضایی را تولید می

اقتصادی در گام مختلف برداشته  هایتحریم 1404تا  1396این سناریو شرح جریانی است که در حقیقت از سال 

المللی و دیپلماسی محلی ارتقا یافته شده )تعامل با جهان در راستای حفظ منافع ملی( و در حقیقت نقش دیپلماسی بین

ها در فضاهای شهری و روستایی ما رفع تحریم تأثیرکند. نقش ایفا میمنطقه یک بازیگر بانفوذ در  عنوانبهاست و ایران 

شویم. فضاهای روستایی که نسبت به داری جهانی میروستایی در فضای سرمایه یچندگانهنمایی ماهیت شاهد باز

در  مصرفقابلهای بیرون با درک نقش چندوجهی و چند عملکردی خود و ادغام در اقتصاد جهانی به کاالیی پویایی

هری و روستایی ش هایمجموعهلوبی را برای شرایط مط هرچندگردند. این سناریو داری معاصر تبدیل میفضای سرمایه

 حالبااینباشد.  تأثیرگذارتواند بر این مطلوبیت های مالی جهانی میاما مسائلی مانند بحران، دهداستان نوید می

تعریف شده باید بر فضا جهت  هاآنبر طبق ضوابط و قواعدی که برای ، ریزانهایی که برنامههای فضا )سیاستسیاست

تجاری  این در حالی است که، رساندالی جهانی را به حداقل میهای متهدیدات ناشی از بحران دهی آن اعمال کنند(سامان

                                                           
 : افغان که برگرفته از شعر صائب است یان از خالد حسینی نویسندهاشاره به داستان هزار خورشید تاب -10

 داند؟           دوصد خورشیدرو افتاده در هر پای دیوارشحساب مه جبینان لب بامش که می

 بر درگه او شهان نهادندی رود پهلو                     آن قصر که بر چرخ همی ز -11

 «کوکو، کوکو» بنشسته همی گفت که:   ی                      ادیدم که بر گنگره اش فاخته    
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 18                                                                          ...یهاچالش ليلوفور در تحل کيالکتيتر يمفهوم یکاربست شاکله

های مانند زنجیره؛ مختلف به ارمغان آوردفضاهای روستایی  برای تواندمیهایی را فرصتکردن مازاد تولید روستایی 

بازساخت ، و ارگانیک( باکیفیت)تولیدات محصوالت  غذایی -اورزیهای جهانی کش( و سیستمبازارپسندتولیدات ) ییکاال

دهقان ، ای(منطقه یتوسعه) ییروستا یتوسعه، گردشگری(، کارکردیتنوع سازی و کشاورزی چند ) ییروستااقتصادی 

  .(شهر گریزی) یمهاجرتهای جریان، (سازیتجاری)12زدایی

های طبیعی و مندی از مزیتبهره بر بنا –شرایط جدید  دریی روستامازاد تولید روستایی در فضاهای  تجاری کردن

یگانگی  نوعیبه تدریجبه -)نزدیکی به مراکز جمعیتی( و تخصص گرفتن در محصوالتی بخصوص های فضایییا عرصه

باید توجه  .گردندمیبخش کشاورزی و رونق تولید مواجه  یتوسعهبا  که شوندمی نسبی با بازار داخلی و جهانی نائل

ال اول س 5در  خصوصا  هازیرساختگذاری در رو در برابر فضاهای روستایی نیاز به سرمایه های پیشداشت که فرصت

ی امتیازات سازی جذب حداکثرتجاری فرآینددر حقیقت بستری را به وجود آورد تا ، پذیرفته استتحقق ( 1400-1396)

رنگ کم سویهب در جهت عدم تمرکز و توسعههای ق باشد. در این میان برنامهها قابل تحقناشی از برداشته شدن تحریم

اصالحات  چنینهمرود. فضای سرزمینی ایران پیش می سرتاسرستایی با شتاب متفاوتی در بندی شهری ـ روتقسیم شدن

های رنامهخش عملیاتی برود. تحول بپیش می های محلیاندازچشمپایدار و حفظ  یتوسعهبه سمت  راهبردهای روستایی

ر مغزها( معکوس فرا فرآیندکردگان خارج از کشور )مذهبی و بازگشت تحصیل، گان سیاسیبا جذب حداکثری نخب توسعه

ـ اجرای  مؤثر وبا قوانین و اصالحات کارا  توسعه فرآیندبستری را به وجود آورده است که در آن نقش ایدئولوژی در 

، ست. ماهیتدر هر دو بخش دولتی و خصوصی رو به کاهش ا اصالحات اقتصادی و سیاسی الزم و اجرای حاکمیت قانون ـ

ر جستجوی دکه را امتیازات وابسته به مراکز قدرت ، نخبه همراه با حاکمیت قانون یگشادگی و کیفیت رهبری طبقه

شدن نقش  رنگکم. در اینجا با اهمیت یافتن نقش نظارتی دولت و به حداقل رسانده است، باشندرانت و انحصار می

ز سطوح پایین او  و قوانین صورت گرفته است ـ ریزیو با توجه به اصالحات ساختاری که در فضای برنامه جویانهمداخله

شده است. در  ترعادلمتاقتصادی  گردد ـ بازتولید ثروت و درآمد به نفع اولیگارشیجامعه نیز حاکمیت قانون مطالبه می

اند و به دنبال تهگذاری در بازار مسکن و زمین پرداخمتنفذ مالی که به سرمایههای گروه این میان امتیازات ویژه برای

از ، زمین وکاهش عایدات حاصل از مستغالت  یافته است. عالوه بر کاهش، باشندمی رانت زمین و عواید حاصل از آن

ر نظارت گذاری در کنافضای مناسب سرمایه زیرااست؛  آمدهعملبهاصل از آن نیز ممانعت های مالی حخروج سرمایه

ها و قشهای شهرها بر اساس نتوسعهبا مشخص شدن جهت  چنینهممستقیم و مستمر دولت مانع از این امر شده است. 

ار از با این ک ها جلوگیری شدهو دور از منطق شهر رویهبی از گسترشهمانند آمایش سرزمین  شدهتدوین هایطرح

ی روزمره های نهفته در متن زندگدر این میان قدرت. زمین در حواشی شهرها نیز جلوگیری شده است هاییبازیبورس

تجربه ذهنی ر چنان که تحول دهم، اندهای الزم برای تغییرات خرد از سطوح پایین جامعه گام برداشتهبا کسب مهارت

تجربه زیسته  ایی باها است. نواحی روستهای بیرونی نیز بخشی از مهارتدر برابر جریان فضای زیستهساکنین محلی در 

های بیرونی انعطاف نشان و دانشی بومی و محلی برخوردار از آگاهی و قدرتی هستند که در برابر جریان سالیان متمادی

هایی نین واقعیتچکنند. با پذیرش هانی و کالن تالش میبرای بازنمایی هویت خود در مقیاس ج ایجادشدهداده و از فضای 

 یکنندهآمیز بین این دو جامعه( تداعیهای تبعیضاست که درک وابستگی متقابل شهر و روستا )و رفع سیاست

 .های جدید روستایی یعنی میل به افزایش روابط اجتماعی و سرزمینی استواقعیت

  فاوست گوته: سناریوی دوم

های ها و سکتهدرون و نظر افکندن به بیرون را با وقفه یو شرح روایتی است که خارج شدن از پوستهاین سناری

برای انسان جهان سوم به  توسعه( مواجه ساخته است. آنچه الگوهای رشد و تاکنون)به درازای تاریخ مشروطه  درپیپی

 هاآن یو رشد همه توسعهریزی برای ان طوالنی برنامهسالی رغمعلیزیرا  ؛عصر شبه فاوستی است یثمره، ارمغان آورده

 را در روایت زیر دنبال کنید. اند. دالیل این شکستدر عمل با شکست مواجه شده

                                                           
12- Depeasantization 
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  19                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

های متعدد اقتصادی )برای مثال فرصت ازجمله، عوامل و شرایطی که فضای جهانی برای ایران مهیا ساخت مجموعه

ها علیه گذاران خارجی در ایران ـ به دلیل کاهش تحریمحضور سرمایه یانگیزه، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

های مالی ـ کاهش تشنجات مرزی و رفع مقطعی بحران منطقهثبات سیاسی و امنیت ایران در بین کشورهای ، ایران

ریزی و امتیازات وابسته به مراکز مندی ایران قرار نگرفت. عقالنیت حاکم بر فضای برنامهو بهره فادهمورداستجهانی( 

گذاری گذاران که میل به سرمایهتشکیالتی ( برای تعداد اندکی از سرمایه، نهادی، موانع اساسی )به لحاظ قانونی، قدرت

ر فضای داری منوط به رقابتی کردن کاالها ددر فضای سرمایههای اقتصادی فعالیت ازآنجاکهبه وجود آورند. ، داشتند

قرار  و تعارضانحصار و... در تضاد ، ای با امتیازات وابسته به مراکز قدرت که به دنبال رانتچنین مسئله، استجهانی 

لی است که فضای جویند. این در حاگذاری خارجی سود مینیروها برای مهار سرمایه یاز همه هاآن روازاین ؛گیردمی

سودهای بانکی ، افزایش نرخ بهره، نرخ تورم باال، کسری مالی ازجملهداری در ایران درگیر مشکالت ساختاری ـ سرمایه

دامن زده  گذارانسرمایهها و عدم اعتماد متنفذ به فرار سرمایه هایاست که در کنار نقش نیروهای سیاسی و گروه، و...

در صادرات  ویژهبهعدم کنترل و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و نبود سیستم مناسب بازاریابی  چنینهماست. 

واجه کرده مازاد تولیدات روستایی را با رکودهای پیاپی م کاالیی کردن مؤثردولتی  هایحمایت عدممحصوالت کشاورزی 

. این در استدارای اهمیت فراوان  سازیتجاریدر امر  از توان مالی باال برخورداریهای متنفذ و است و وابستگی به گروه

پیوند تنگاتنگ دارد. در روایت  ت کشاورزیا روند کاالیی کردن مازاد محصوالفضاهای روستایی ب یتوسعهحالی است که 

ای تغییرات های الزم براز قدرت و مهارت هاآنیابد و انتقال نمی گیریتصمیمبه سطوح باالی  این سناریو مطالبات مردم

 هایآگاهیرشد  حالبااین. استمتوسط خود در این مسئله حائز اهمیت  ینیستند. ضعف طبقه برخورداردر مقیاس خرد 

در مسیر اصالحات و تغییر ساختارها در مقیاس خُرد گام  هاآناست و  گیرچشمباالی جامعه  هایالیهاجتماعی در 

در مطالبات مردمی است  صداییهمای که وجود دارد عدم اما مسئله ؛(افزونروزگستر )تحت ارتباطات جهان دارندبرمی

های طبقاتی است که در قشرهای اجتماعی صورت پذیرفته است. تعارضات طبقاتی با حضور گزینیکه به دلیل جدایی

ضات به نفع اهداف های قدرتمند سیاسی هستند که از این تعاراین گروه مسلما  یابد و متوسط شدت می یرنگ طبقهکم

، روشنفکران، ریزاننخبه )برنامه یماهیت و کیفیت طبقه باید اشاره داشت کهکنند. برداری میسیاسی خود بهره

(. این طبقه در مشارکت و تولید 13های فراوان است )همانند شکاف در شخصیت فاوستساالران و...( دارای گسستفن

( ی نخبه)طبقه هاآنولی ، بشری گشوده است رؤیاهایطیفی از تحقق آرزوها و  یسوبهرسانند که راه را فضایی یاری می

 روازاینی فرهنگ سنتی اصرار دارد؛ انتقادی مجموعهحفظ غیرهستند که هنوز بر  بسته و راکدی یجزئی از جامعه

 ترینمهم چنینهممنطبق شود.  هاآنخواهی آنان با مردم و در مسیر آرمان سو با مطالباتنخبه نتوانسته است هم یطبقه

بازتولید ثروت و درآمد به نفع اولیگارشی اقتصادی است که از ، بخشددالیلی که روند تعارضات اجتماعی را شدت می

در سیستم  ویژهبهها و روابط های تعدیلی سود جسته و به سبب داشتن حمایتگری و داللی از سیاستطریق واسطه

با سوداگری  چنینهماین تعارضات . اندسیاسی ادامه داده یگیرندهوامتحت عنوان ، های خویشبانکی به انباشت سرمایه

 خریدوفروشهای های متنفذ مالی در فعالیتگروهبسیاری از پوشانی بسیار نزدیک داشته است. زمین و مسکن نیز هم

های توزیع رانت منافع بت وجود ندارد و مکانیزمن تولید و رقازیرا در شرایطی که امکا ؛اندوارد شده، مستغالت و امالک

این ماهیت سود است که در قالب رانت زمین و سوداگری آن راه به جایی دیگر نبرد. ، کرده است تأمینرا  اقلیتی بانفوذ

در نقاط  شهرهاکالندر ، لگوهای کاربری اراضیشهرها در قالب تغییر ا یدر حاشیه، زمین و مسکنسوداگری  حالبااین

 صورت پذیرفته است. مهاجرپذیریهای گردشگری و و در روستاها با قابلیت وهواآبمرفه و خوش 

 فاخته خیام: سناریوی سوم 

                                                           
شده است. اگر جامعه بسته و راکدی که هنوز از قالب اشکال فئودالی و قرون وسطایی خارج نفاوست نیز متعلق به  شخصیت -13

 است. توسعهچه خود او خالق داستان و تراژدی رشد و 
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رونی دای از عوامل بیرونی و است؛ مجموعه گرفتهشکل صورتبدینی است که روایت آن فرآینداین سناریو شرح 

مان گذشته بر ز تأسفحتی  که فضاهای شهری و روستایی ایجاد کرده است یتوسعه فرآیندحالت اغتشاش و آشوب را در 

اند نداشته یزاسونقدرت و دانش توان نهادینه کردن نفوذ مدرن هایمنظومهرا با خود به همراه داشته است.  رفتهازدستو 

 شده است. تأکیدفنی و علمی آن ، های تکنولوژیبر جنبه صرفا و 

های یتهای اقتصادی و تشدید منازعات خارجی حول موضوع فعالتحریم گرفتن قراربه علت  شرایطی که هنوز در

هایی فعالیت سویبه عمال اقتصاد ایران ، ای و خارج نگاه داشته شدن اجباری از کلوب تجارت جهانیآمیز هستهصلح

ها و جذب رانت بسته به مراکز قدرت در. امتیازات وااندداشتهآور جویانه و زیانرانت عمدتا کشیده شده که ماهیتی 

کرده  طی 1396 -1404نی های اعتباری روندی صعودی در بازه زماگیری از مزایای بانکی و موسسهانحصارها با بهره

 جهتمهسو و همامتیازات وابسته به مراکز قدرت  نیز با، است شبه خصوصیی فرآیند تربیشه سازی کخصوصیاست. 

 گذاشتن سردر پشت های خرد و کالن جامعه به علت عدم همت الیهچنان که مبناهای اقتصاد مقاومتی نیز است. هم

ت کشاورزی محصوال کاالیی کردنروند است که  حالی در. این موفق عمل نکرده استهای مالی جهانی ها و بحرانتحریم

ایم اجه شدهصوالت کشاورزی با مشکل مومح ری کردنتجا یزمینهدایش رقبای متعدد در و پی پذیریرقابتبه دلیل عدم 

د حوری هماننغذایی( و پیرامون موضوعات م امنیت تأمین عمدتا  ) برآورده ساختن نیازهای داخلی متو کشاورزی به س

 برنج و..( سازمان یافته است. ، خودکفایی در محصوالت خاص )گندم

 عمدتا  های سنتی که شیوه برتکیهبا  های بوروکراتیکفرآیند وبر تمرکزگرایی  تأکیدچنان ها همریزیدر روند برنامه

عمل  از قانون . حاکمیت قانون برای همه یکسان نیست و امتیاز سرسپردگی فراترایمشدهمواجه ، خاصیتی تخریبی دارند

ست. این اخاص صورت گرفته  ایهایی است که بازتولید ثروت و درآمد به نفع طبقهچنین کنش یکرده است. در سایه

 یامعهجانتقال قدرت از یک جناح سیاسی به جناح سیاسی دیگر دامن زده شده و تبعات سوی آن در سطوح  امر با

ا در مالک زمین یا شاید یکی از بارزترین وجوه تمایز برای انسان روستایی از ابتد .و یأس را دامن زده است اعتمادیبی

ازنمایی است. قابل ب اب و رعیت(. این مسئله در طول زمان به شکل سوداگری در زمین و مسکنارب) استغیر مالک بودن 

 جزبهاالیی در تجارت با بیرون ک کههنگامیزمین و رانت زمین با گردش سرمایه در شهرها عجین شده و شکل مالکیت 

 صورتبدین دهد.می ا در بازار زمین انتقالبحران مالی ناشی از کاهش یا افزایش قیمت آن خود ر، نفت وجود نداشته باشد

نی پیش است که سوداگری در زمین و مسکن به سمت تغییرات کاربری اراضی گسترده در شهرها و روستاهای پیرامو

 . رفته است

 گيرینتيجه -9

 تحت و سکونت نیستند محلی برای تولید و صرفا دیگر محیط هندسی خالی و منفعل یعنی اکنون نواحی روستایی 

 شهر گریزی یروستایی و مقولهـ  یکپارچگی شهری، کاالیی شدن های عمومیفرآیند یوسیلهبه آمده به وجودهای جریان

، های بیرونیجریان، های مکانیفرم یدهندهبازتابمفهومی تریالکتیک لوفور که  یکاربست شاکله .شوندمشخص می

اند. بر هم آوردهمبنایی برای تحلیل انتقادی از فضا را فرا، باشندزیسته میو تجربیات  قدرت[، های عقالنی ]دانشکنش

ضاهای روستایی فپژوهی سناریوهای محتمل برای آینده تحوالت روستایی از روش آیندهگیری این تحلیل و با بهره یپایه

 ترسیم شد. ایران 

ساختار سیاسی ، های جغرافیایی فضای محسوسفرم تأثراتو  تحت تأثیر فضای سرزمینی ایراندر  ادرفتهیازفضاهای 

ها یا دقایق فضای سرزمینی و ایدئولوژیک فضای معقول و کارکرد اجتماعی فضای زیسته در پویشی دیالکتیکی در لحظه

ست. ا تأثیرگذار نیز آن روابط تضادهای بازتولید در بلکه، تصِرف نیس شوند. این بازتولیدیو بازتولید می دیتول، ایران 

، و بازار زمین بر فضاتملک ، ساختانسانهای فضایی محیط فرم هایمؤلفهها در فضای محسوس در قالب عدم تعادل

دولت  استیالی، ایران معاصردارانه تولید فضای سرمایه. در فضای معقول در قالب است تحلیلقابل، پول و سرمایه یسلطه
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  21                                                    1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

فضای  .گرفتندقرار  موردبحث ایدئولوژی مسلط بر فضا یمثابه بههای عمرانی در تولید فضای سرزمینی ایران و برنامه

فراغت در بستر زندگی روزمره و خانه و سبک ، ایرانی در فضای زیسته یتحول زندگی روزمره، هایمؤلفهزیسته در قالب 

مفهومی بر  یگرفته بر اساس عدم قطعیت باال در درون این شاکلهکلهای شپیشرانقرار گرفتند.  موردبررسیزندگی 

که شرح تفصیلی  زده رقمداستان سه سناریو را ، های قدرت و دانش فراگیر و نفوذ مدرنیزاسیونحول دو محور منظومه

داند که تولید فضا را سناریویی را محتمل می قطعیت، شدهمطرحپایش روایی سناریوهای  .قرار گرفتمورد کنکاش آن 

ها و دوگانگی تصور کرده است. این همان روایت فاوست یا همان الگوی تعارض، رو سرشار از تضادها پیش یندهیآدر 

مدرنیته تشدید  یدر ایران معاصر است که در طول تاریخ پرفراز نشیب ایران در پیوند با تجربه توسعهشبه فاوستی 

 یده است.گرد

 منابع -10

ی علمی ـ فصلنامه، (. تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی1388) سکینه ،مصطفی, حسینی رودبارکی ،ازکیا .1

 241-264: صص .37 یشماره، سال دهم، پژوهشی رفاه اجتماعی

 .92-97: صص، 244 یشماره، اطالعات سیاسی اقتصادی، مترجم فرشاد رومی، یتوسعه(. ایدئولوژی 1386) ولیام، استرلی .2

 .49-7: صص .4 یشماره، 1 یدوره، علوم اجتماعی ینامه، های تاریخی شهرنشینی در ایران( ویژگی1353احمد )، شرفا .3

-44 یارهشم، جستارهای شهرسازی، «ریزی فضایی ایرانرایج در برنامه هایبر گفتماندرآمدی (. »1392کمال. )، اطهاری .4

 .31-22: صص،  43
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 انتشارات. 

مناطق  ی مطالعات جغرافیاییفصلنامه، (. دیالکتیک فضا از منظر لوفور1392) محمد، مقدمسعید؛ سلمانی، دلیل، جعفر، جوان .7

 .1 ـ 17 صصدوازدهم.  یشماره، خشک. سال سوم

 .19-28 صصفتم. ی هشمارهباغ نظر. ، بر حیات جمعی مؤثر(. فضاهای عمومی و عوامل 1386) مریم، چرخچیان .8

 . معماری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و: تهران -طبیعت.، فرهنگ، خانه (.1387) محمدرضا، حائری مازندرانی .9

 گاه. انتشارات آ، چاپ اول، تهران، شینی در ایرانن(. شهر1363) محمدرضا، گیتی؛ حائری، فرخ؛ اعتماد، حسامیان .10

 شارات تیسا.انت، تهران، فارسی یمدرنیته ی(. شهر و تجربه1392) نرگس، خالصی مقدم .11

: صص اول. یشماره، . باغ نظر سال اولساختانسان(. درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط 1383) عبدالهادی، دانشپور .12

70-59. 

، 22 یشماره، سال نهم، پژوهش حقوق و سیاست، در ایران توسعهگیری گفتمان (. نخبگان و شکل1386) مهدی، رهبری .13

 .41-66: صص

، در ایران شهر و شهرنشینی یتوسعهمبانی و اصول کلی نظریه ، در ایران شهرنشینیدولت و ، (1388) تقیمحمد، رهنمایی .14

 .143-165: صص، زمستانپاییز و  یشمارهپیش، ایمنطقهریزی جغرافیا و برنامه

 امروز. انتشارات مدیران: تهران، ی محمود شورجه(. فضا و نظریه اجتماعی. ترجمه1393) یان لئون یآندژ، ژیلنیتس .15

 انقالب مشروطیت. یاز آغاز تمرکز قاجار تا آستانه، در ایران دارسرمایه(. فروپاشی نظام سنتی و زایش 1370) احسان، طبری .16

 نشر علم.: رانته، ی فرهنگ ایران امروز. چاپ اولگفتگوهایی در زمینه، هاکوچهدر حوالی همین ، (1394) اهللنعمت، فاضلی .17

 کتاب آمه.، تهران، نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ایرانی، (1391) حسن، رادیقاضی م .18
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