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چکیده
دخالت عوامل چندگانه ،به پیچیدگي کو ششهای برنامهريزی برای برقراری توازن میان خوا ستها و
منابع ميانجامد .بيترديد ،اين امر در زمین های با ارزشِ محیط طبیعي اهمیتي دوچندان مي يابد.
زيرا ،با افزايشِ مطلوبیت محیطي ،تقاضااا برای اسااتقرار فعالیتهای گوناگون انساااني افزايش يافته و
ضمن مواجهه با کمبود منابعِ با ارزش محیطي ،کو ششهای برنامهريزانه با تنشهای بی شتری برای
تأمین خواست عمومي و نگهداشت میراث طبیعي به جای مانده ،روبهرو مي شوند .اين چالش ،گاه در
قالب ف ضاهايي بازنمون مي شود که در جلوههای کالبدی ،ف ضای انح صاری به شمار ميروند .از آنِ
خود ساااختنِ فضاااهای عمومي-همچون زمینهای سااا لي و يا زمینهایِ با ارزشِ ملي -به ويژه در
نوا يِ سا ليِ پیرا شهری ،جرياني ا ست که هم در ک شورهای بی شتر تو سعه يافته و هم در جوامع
کمتر توسااعه يافته قابل مشاااهده اساات .در شاارايطي که در ظاهر امر ،اين فرايند در تمامي جوامع
يکسااان جلوه ميکند ،در چرايي زمینهایِ اين پديده اما ،سااازوکارهای مولد و محرک شااکلدهنده،
رفتاری متمايز دارند .پژوهش اضر ميکوشد به پرسش چرايي تولید فضاهای انحصاری پاسخ دهد و
سازوکارهای مولد اين نوع ف ضا را تبیین کند .با اختیارِ رويکرد تف سیرباوری انتقادی و با بهکارگیریِ
روشِ نظريۀ زمینهایِ ساختباور ،يافتهها ن شاندهندۀ نقشِ شش انگا شت کلیدی شاملِ «کا ستي در
چارچوب نهادی رسمي»« ،تعارض قدرت»« ،اقتصاد سیاسيِ غیرمولد»« ،فرهنگ پشتیبان انحصار»،
«س ااختارِ فضااايي مولد انباش اتر بهره» و «بهرهجويي تودهای» در سااازوکارهای شااکلگیری فضااای
انحصاااری در نوا ي سااا ليِ پیراشااهریِ مورد مطالعه اساات که برونداد آن ،ويرانگری محیطي در
قالبِ جدائيگزيني فضايي ،افتر کیفیت فضايي درون شهری ،تخريب منابع و چشماندازهای طبیعي و
غیره بازنمون شده است.
واژگان کلیدی :تولید فضااا ،فضااای انحصاااری ،نوا ي سااا لي پیراشااهری ،نظريۀ زمینه ای ،کرانۀ
جنوبي دريای کاسپین
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*اين مقاله برگرفته از بخشي از پاياننامۀ دکتری نگارندۀ نخست با عنوان «تببین سازوکارهای تولید فضای
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مقدمه
به دلیل مطلوبیت کیفیت محیطي در نوا ي پیراشهری و کرانۀ سا لي دريای کاسپین ،فشار
برای توسعه و از آنِ خود ساختن زمینهای ارزشمند سا لي ،منجر به شکلگیری فضاهايي
انحصاری شد .فضاهای انحصاری که از طريق مرزهايي چون صار ،دروازه و نیز سازوکارهای
امنیتي ،از ضور و بهرهمندیِ گروهي مشخص از جامعه برای استفاده از منابعي مشخص ،که
غالباً ماهیتر ملي و همگاني دارند ،جلوگیری به عمل ميآورند ،از جمله ف ضاهايي ه ستند که
به دلیل ماهیت انح صارگرايانه بهطورم ستقیم در تعارض با آرمانهای برنامهريزی ف ضايي قرار
ميگیرند .اما سااازوکارها و عاملینِ تولید اين فضاااها ،همواره به وضااوش و روشاانيِ ديوارها و
دروازهها نی ستند و گاه در پ شتر گفتمانهای غالبي که تي از سوی بخشهای عمومي در
اجتماعاتر مدني ،رفهای و علمي ت سلط يافتهاند ،پنهان شدهاند .برخي گزارشهای ر سمي
اشاااااره کردها ند از 337کیلومتر طول کا مل نوار سااااا لي اسااا تان ماز ندران در 248
کیلومتر(73در صد) آن ساختو ساز انجام شده ا ست و تنها  90کیلومتر (27در صد) سا ل
آزاد اساات که هیچگونه محدوديتي برای اسااتفادۀ عمومي از آن وجود ندارد 40 .کیلومتر از
طول کلي نوار سا لي ،در اختیار ساختو ساز اجتماعاتر دروازهای1با عملکردهای م سکوني-
تفريحي قرار گرفته ا ست .بازنمونهای کالبدی اين ف ضاها ،شامل گ سترهای از اقامتگاههای
دولتي تا اجتماعات دروازهای خصااوصااي ميشااود .هور چنین فضاااهای محصااوری در نوار
سا لي ،که از منابع طبیعي ملي -سا ل دريا -برخوردارند ،به نوعي تولید ف ضای انح صاری
محساااوب ميشاااود .زيرا ،با توجه به ارزش بازی زمین در اين محدوده ،قابلیت اساااتفاده و
بهره مندی از سااا ل را تنها برای مالکان فراهم نموده و محدوديت دسااترسااي را برای عموم
جامعه (بازديدکنندگان و ساکنین بومي) به همراه داشته است.
چالشهای يادشده ،ضرورت پژوهش را از آن جهت قوت ميبخشد که مکانيابي جريانِ
نوين سکونت و فعالیت در قالب تولید فضاهای انحصاری در نوا ي پیراشهریِ سا لي ،در
تعارض آشکار با اصول قانونيِ دسترسي به فضاهای عمومي و ضرورتر بهرهمندیِ عمومي از
اموال عمومي و ملي چون زمینهای سا لي ،جنگلي و غیره است .اهمیت واکاوی چرايي و
چگونگي شکلگیری اين فضاهای انحصاری در منطقه ،برای درک بهتر و صحیحتر سازوکارهای
تضادر منابع و منافع و در نهايت بهبود فرايند برنامهريزی فضايي برای نوا ي سا لي پیراشهری،
ضرورتي دو چندان دارد (جدول .)1
جدول  :1رويارويي پرسشها و اهداف
پرسش اصلي پژوهش
سازوکارهای تولید فضاهای انحصاری در نوا ي سا لي
پیراشهریِ کرانۀ جنوبي دريای کاسپین ،چگونه است؟

اهداف پژوهش
 تبیینِ سازوکارهای تولید فضاهای انحصاری در نوا يسا ليِ پیراشهریِ کرانۀ جنوبي دريای کاسپین
ن ف ضاهای
 تغییر سازوکارهای موجو رد انح صاری شد ِسا لي پیراشهری در کرانۀ جنوبي دريایِ کاسپین

communities

1gated
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روند انجام کار
در اين پژوهش به دلیل اسااتفاده از روش نظريۀ زمینهای ،نگارندگان پیش از بررسااي عمیق
ادبیات مو ضوع ،به زمینه مراجعه ميکنند و چارچوب روش را در زمینه پیگیری ميکنند .در
اين روش ،مباني نظری ،پس از يافتههای پژوهش ،به منظور تحلیل سا سیت نظریِ الگوی
به د ست آمده از سازوکارهای تولید ف ضای انح صاری ت شريح مي شود .از اين رو ا ست که در
گام نخ ست ،چارچوب روش شنا سي پژوهش ارائه مي شود .سپس در گام بعدی ،چارچوب
روش شنا سي ياد شده ،در مورد مطالعاتي کرانۀ جنوبي دريای کا سپین ،بکار گرفته مي شود.
در اين گام مهمترين انگاشااتهای پايه و چگونگي اثرگذاری زمینهای آنها در تولید فضاااهای
انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری تحلیل مي شوند .در گام سوم ،ضمن تدوين چارچوب
انگا شتي و خلق پايههای نظری سازوکار ياد شده ،يافتههای موردپژوهي با چارچوب نظری و
تجربي موجود قیاس و تحلیل ميشوند.

محدوده و قلمرو موردِ پژوهش
نا یۀ مورد مطالعه در اين پژوهش پنج شهرستان سا لي ساری ،جويبار ،بابلسر ،فريدونکنار
و محمودآباد ،در اسااتان مازندران را شااامل ميشااود که به ترتیب  8 ،27 ،15/5 ،21/8و 8
کیلومتر نوارسا لي دارند .نوا ي پیراشهری شامل زمینهای واقع در محدودۀ ريم شهرها،
نوا ي روسااتايي و زمینهای خارج از محدودۀ قانوني روسااتا و ريم شااهرها ميشااود .سااه
عنصاار کالبدی اصاالي در اين محدوده نقش ايفا ميکنند که شااامل کريدور شاار به غرب،
سکونتگاههای واقع در جنوب کريدور و اجتماعات دروازهای در شمال کريدور هستند .در اين
پژوهش ،فضااااهای انحصااااری در قالب اجتماعات دروازهای هم در جنوب و هم در شااامال
کريدور نام برده مدنظر است (تصوير .)1
تصوير  :1موقعیت مکاني محدودۀ مورد مطالعه

چارچوب روششناسی پژوهش
راهبردر نظريۀ زمینهای ،از راهبردهای اصاالي در پژوهشهای کیفي به شاامار ميرود که برای
نخستین بار در کتاب کشف نظريه زمینهای :راهبردهايي برای پژوهش کیفي نوشتۀ گلیسرو
ا ستراوس ( )1967مطرش شد .به تدريج رويکردهای آغازينِ اين روش ،تو سطر صا بنظرانِ
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آن تغییر و تحول يافتند .در نهايت ،دو رويکردر عینیت باوریِ گلیسااار و رويکرد فرااثبات باورِ
استراس و کوربین ،در خصوص روش نظريه زمینهای مطرش شدند که اين دو ،از سویِ چارمز
( )2000و کالرک ( ) 2003مورد ن قد و پازيش قرار گرفت ند .تحل یل سااااخ تار باور1نظر يۀ
زمی نهای چارمز ( ،) 2000به هر دو نسااا خه انت قاداتي وارد کرد و در ن هايت رويکرد نظريۀ
زمینهای سااااختارباور را ارائه داده اسااات .رويکرد چارمز ،نه تنها بر اسااااس سااااختارباوری
اجتماعي دهه  1970و  1980مطرش شد ،که بر خالف فرم اولیۀ ساختارباوری اجتماعي ،به
ايجاد پردازۀ پژوهشااي و توجه به نهنیت پژوهشگر و مشااارکتکننده نیز پرداخت (چارمز
 ،2000چارمز  ،2015میلز و همکاران  .)2006اين ن سخه ،که ن سبت به رويکردهای پی شین،
کمتر تجويزی2اسااات ،اولويت را بر پديدۀ مورد مطالعه ميگذارد و داده و تحلیل را به عنوان
چیزی که از تجارب مشااترکر پژوهشگر و مشااارکتکننده و روابط بین آنها شااکل گرفته
اسااات در نظر ميگیرد (چارمز  .)2017 ،2016 ،2015از اين رو نگارندگان ،با ورود به مورد
مطالعاتي و ا ستقرار در مکانهای ر سمي (همچون دهیاری) و غیرر سمي(همچون ف ضاهای
مح صور) و درگیر شدن با تحوزت و رخدادها ،با بکارگیری فن م صا به نیمه ساختاريافته و
طرش پرساااش بح انگیز ،فرايند تحلیل را آغاز کردهاند .پرساااش اصااالي "ساااازوکارهای
شکلگیریِ فضاهای انحصاری در نوا ي سا ليِ پیراشهریِ چگونه است؟" بوده و پرسشهای
فرعي نیز شامل مواردی چنین هستند " :فرايند شکلگیری فضاهای انحصاری به چه صورت
رخ داده ا ست؟"" ،رويدادها و ت صمیمهای عمده و تأثیرگذار در اين فرايند چه بوده ا ست؟"،
"چه موانع و فرصتهايي برای تولید اين نوع فضاها وجود داشته است؟"" ،چه کساني در اين
فرايند مشااارکت فعال داشااتهاند؟"" ،بازيگران کلیدی چگونه دراين فرايند درگیر بودهاند؟"،
"نتايج شااکلگیریِ فضاااهای انحصاااری چه بوده اساات؟" بوده اساات .تعداد  27مصااا به
نیمه ساختاريافته با مسئولین دهیاری ،مسئولین تصمیم سازی منطقهای ،متخصصین شهری
و منطقهای ،مالکین زمینهای کشاورزی ،مالکین وا دهای مسکوني در فضاهای انحصاری و
همچنین بازديدکنندگان و اتحاديههای امالک شااهرسااتانهای بابلساار و فريدونکنار انجام
شده است .روش نمونهگیری نظری ،به صورت غیرهدفمند و با فن گلوله برفي ،تا رسیدن به
اشااباع نظری برای کدها بوده اساات .با نخیره ،ثبت و پیادهسااازیِ متن دقیقِ مصااا بههای
انجام شده ،که به طور متوسط در  60دقیقه انجام شدند ،تحلیل آنها بر مبنای فن کدگذاری
در چهار مر لۀ کدگذاریِ اولیه ،کدگذاریِ کانوني ،کدگذاریِ محوری و کدگذاریِ گزينشاااي
انجام شاااد .برای بررساااي قابلیت اعتبار يافتهها ،از فن تلفیق3برای تحلیل کدکانونيِ مزيت
مکاني مولد انحصار ،کد کانوني سامانۀ تولید اقتصادی ،کدکانوني کاستي در سامانۀ هدايت و
برنامه ريزی ،و کدکانوني کا ستي در سامانۀ پايش و وار سي ا ستفاده شده ا ست .همچنین از
فن کسااب اطالعاتر دقیقِ موازی4برای مصااا بههای انجام شااده با مشااارکتکنندگان دارای
1constructivist
2prescriptive
3triangulating

debriefing

4peer
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دانش غیررسااامي ،از فن پايشِ مشاااارکتکنندگان1برای مصاااا به های انجام شاااده با
مشارکتکنندگان دارای دانش رسمي و از فن خود-پايشگریِ پژوهشگر2برای تمامي مرا ل
(انجام مصااا به و تحلیل آن) با تکیه بر ساااساایتر نظری ،از فن ممیزی3با کمک دو نفر از
متخصااصااان پژوهش کیفي برای تأيید مرا ل تحلیل و از فن کدهای وايهگويي4برای تحلیل
مصااا بههای انجام شااده با متخصااصااین اسااتفاده شااده اساات .در تأيیدپذيری يافتهها که
نشاااندهندۀ قدرت يافتههاساات ،عالو بر فن تلفیق ،از فن تحلیل موارد منفي5نیز اسااتفاده
شااد .بهطوریکه در کدهای اولیۀ تأثیر سااکونت در فضاااهای انحصاااری بر روابط اجتماعيِ
پیشااینِ ساااکنین ،مجددا از مشااارکتکنندگان خواسااته شااد تا در مورد تناقف يافت شااده
توضیح دهند .همچنین انعطاف در روش6نیز با بررسي چندبارۀ متن مصا بههای انجام شده
توسط پژوهشگر و با فن مقايسۀ مستمر ،در نظر گرفته شد.

تجزیه و تحلیل داده
در بکارگیری روش نظريه زمینه ای ،از فنون کدگذاریِ چارمز شامل کدگذاریِ اولیه (کدهای
باز و کانوني) و کدگذاریِ محوری و گزينشااي ،اسااتفاده شااده اساات .برای تعیین کد باز،
دادههای اصااال از مصاااا بهها به دقت مورد مطالعه ،بررساااي و تحلیل قرار گرفتند و به
دادههايي که مشابه يکديگر بودند ،انگاشتي متناسب اختصاص داده شده است .برای مثال در
بررس ايِ نقل و قول زير در مصااا بۀ  ،13کدهايي چون «کنشگری دهیاری با صاادور مجوز
ساختمان سازی» « ،ضعف دانش و آگاهيِ بومي» « ،ضعف نظام پايش مستمر برای جلوگیری
از پیشرفت پردازههای غیرقانوني» تعیین شدند.
"ازن اين رويال مال؛ از طرف شااهرداری بنر زدن؛ اين پروژهای که سااه چهار سااال زمان
میخواد ساااخته بشااه ،اين پروژ که ما ميبینیم بزرگ ساااخته شااد هیچ اخطاری بهش
ندادن؛ روستای اسالم آباد پروانه داد .در توانش نبود اما نميدونست و مجوز داد .سال 92
بود .اين دهیارم به دادگاه بردن .دهیار که شاااهردار نیسااات .خیلي از قوانین رو نميدونه
(.)P1:13

برای سازماندهيِ دادههای استخراج شده 430-کد باز -و سهولت انجامِ مرا ِ
ل
کدگذاری از نرمافزار  Atlas Ti 5.2استفاده شده است .سازماندهي دادهها و دستيابي به
انگاشتهای گزينشي بر مبنای مقايسۀ پیوستۀ داده ها ،کدها و يادداشتها و نیز ضمن توجه
به امر «بازتاب دهندگي» در پژوهش و «تحلیل شرايط» انجام شده است .در ادامه مثالهايي
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از چگونگي دزلت موارد نام برده برای سازماندهي دادهها از کد باز تا کدهای گزينشي ارائه
ميشود.
در پرسشهای مصا بهها سعي شد تا پاسخهای گروههای متعارض در نظر گرفته شوند.
برای مثال ،هم گروه های موافقِ انحصار فضا در نظر گرفته شدند (مالکین و ساکنینِ فضاهای
انحصاری ،توسعه دهندگان ،سوداگران ،مديرانِ انجمنهای ساکنین ،مسئولینِ فضاهای
انحصاریِ سا ليِ دولتي) و هم گروههای مخالف (ساکنین نوا ي روستايي ،مسئولین در بخش
عمومي ،بازديد کنندگان از فضاهای عمومي سا لي) .برونداد اين نوع برخورد در پرسشگری،
به روشن شدنِ گفتمانهای متعارض انجامید .برای مثال ،طي مصا بههای  17تا ،23
گفتمانهای « فظر ريمِ خصوصي»« ،برخورداری از آزادی رفتاری» و « فظ ارزشِ ماليِ
سرمايۀ خانوار» ،برای سکونت در اين فضاها و نیز در مصا بههای  1و  « 16فظ قدرت
سازماني» در مايت از اين اجتماعات عنوان شدند .اين در الي است که «تعارض با فرهنگر
محلي و محدود کردنِ دسترسي» (گونۀ ديگری از آزادی رفتاری) در مصا بههای  1و  16و
نیز «تعارض قو فردی/سازماني با قو عمومي» در مصا بههای  6 ،12و  7به عنوان
رويکردهای مخالف مطرش شده بودند.
همچنین ،برخي از کدهای باز به دست آمده ،با استفاده از فن يادداشتبرداری پژوهشگر،
ثبت شدند تا برای پرسشهای مصا بههای آتي و همچنین تحلیل با استفاده از دادههای ديگر
در نظر گرفته شوند .برای مثال ،طي مصا بههای شماره  3و  ،4به تشديدر تولید فضای
انحصاری در نوا ي پیراشهریِ مازندران درنیمۀ دومِ دهۀ  1380اشاره شد .در اين مر له
پژوهشگر با توجه به در نظر داشتنِ الف -پیشینۀ مسئولیتيِ مشارکت کننده-که در بازۀ زماني
يادشده موقعیتر مديريتي برای پاسخگويي به کاستيهای اعمال شده نداشته است ،ب -در
نظر داشتنِ رويکردهای اعتقادی فرد مشارکت کننده که نسبتا همسو با دورۀ سیاسيِ يادشده
نبوده است ،به آمارهای عنوان شده «ترديد» وارد کرده و به بررسي منابعِ ديگرِ گردآوریِ داده
پرداخته است .در گام بعدی با بررسي دادههای آماری مرتبط از تعداد تخلفات پیراشهری،
مشخص ميشود که اگرچه گزارۀ نام برده از سوی مشارکتکنندگان صحت دارد اما بازهم اين
گزاره بايد در ارتباط با شرايط زمینهای از جمله ويژگيهای اقتصادی و سیاسي بسترهای
وسیعتر (مازندران نسبت به شرايط کشور) قرار گیرد .از اين رو ،با توجه به دادههای گردآوری
شده از ديگر مصا بهها و ارتباط دادن و مقايسۀ پیوستۀ بین دادهها و کدها ،ارتباط میانِ
متغیرهای اقتصاد ملي ،اقتصاد بخش ساختمان ،زمینههای هدايت و مهار تحوزت فضايي
شامل برنامهها و قوانین و مقررات ملي و منطقهای و نیز بسترهای اجتماعيِ ساکنین و
متقاضیانِ سکونت در فضاهای انحصاری در نظر گرفته شد .در مثالي ديگر ،طي مصا بۀ شمارۀ
 2مشخص شد که دهیار يکي از روستاهای پیراموني نسبت به شکلگیری فضای انحصاریِ
کومتي در نوار سا لي معترض است و آن را به نوعي محدوديتر دسترسي به سا ل برای
ساکنین بومي عنوان ميکند .پژوهشگر با توجه به الف-مقايسۀ کدهايي مبني بر فرصتر شغليِ
فراهم شده در اجتماعات دروازهای برای ساکنین روستا ،ب -در نظر داشتنِ اين امر که اعتراض
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تنها نسبت به گونۀ انحصار دولتي بوده است و نه خصوصي و پ -مقايسه با ديگر يادداشتها،
دادهها و کدها مبني بر مرجعیتر دهیار در صدور مجوزهای ساختماني ،به روايت بیان شده از
سوی روستا برای مايت از «دسترسي عمومي به سا ل»« ،ترديد» وارد کرده و طي نخیره
در يادداشتبرداریها ،برای مراجعۀ بعدی و دريافتر چراييِ مخالفت اقدام کرده است .برونداد
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
مايت از منافعِ عمومي ،که ريشه در منافعِ فردی داشته است .در مثالي ديگر ،در شرايطي
که يکي از مسئولین ،به مايت از شکلگیری اجتماعات دروازهای تحت گفتمانِ «محرک
توسعۀ روستايي» اشاره کرده است ،پژوهشگر با توجه به مقايسۀ کدهای منتج از ديگر
مصا بهها مبني بر تعارضِ فرهنگي ،شکاف اقتصادی-اجتماعي ،محدوديتر دسترسي به سا ل
و افزايش ترافیک و ازد ام در مسیرهای ارتباطي ،به گزارۀ شنیده شده ترديد وارد کرده و با
بررسيهای عمیق تر ،به همپیوندیِ منافعِ فردی مسئولِ روستا با بازار مستغالت ،طي فعالیتر
وی در مشاور امالکر اجتماع دروازه ای پي برده است .بدين ترتیب ،گفتمان اظهار شده مبني
بر مايت از منافعِ عمومي ،درزيۀ زيرين به گفتمانِ اظهار نشدۀ « فظ منافع فردی» تغییر
يافت.
پیوندر گفتمانهای نام برده با زمینههای گوناگون اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و غیره،
فرايند درکر چراييِ ظهور پديده را تقويت کرده است .اين مهم با بکارگیریِ رويکرد تحلیل
شرايط1پیگیری شد .در بررسي روندها (شرايط در گذر زمان-مکان) ،گذارِ شکلگیری فضاهای
انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری ،با استناد به دادههای گردآوری شده طي مشاهدات
میداني ،اسناد و برنامههای تاريخي ،کدهای منتج از مصا بهها و آمارهای رسمي سازمانهای
مسئول به تصوير کشیده شده است .پس از بررسي روند شکلگیری فضاهای انحصاری در
نوا ي سا لي پیراشهری (به عنوان شرايط) ،نیروهای اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و غیره به
عنوان نیروهای فشار يا محرکر پديدار شدن ِشرايط نام برده بررسي شدند .نیروهای محرک
که به عنوان عوامل فشار برای وقوع اين روند درنظر گرفته شدند ،شامل نیروی طبیعي (تحول
سطح آب دريای کاسپین) ،نیروی سیاسي (تحوزت سیاسيِ ملي همچون جنگ ،سیاستهای
خارجي ،انسجام دروني و غیره) ،نیروی جمعیتي-اجتماعي (نرخ رشد جمعیت و میزان
شهرنشیني ،الگوهای رفتاریِ تفريحي درون و بیرون دروازهها و غیره) ،نیروی اقتصادی
(تحوزتر فعالیت های اقتصادی از جمله اقتصاد گردشگری ،کشاورزی و قیمت زمین و
ساختمان در فضاهای انحصاری و پیراموني درمقیاس ملي و منطقهای و همچین تحوزت
ارزش نفت) هستند .برنامهها و قوانین رسمي به عنوان ابزارهای هدايت و مهار تحوزتر فضاهای
پیراشهری در نوا ي سا لي نیز به عنوان پاسخ به شرايط ياد شده ،در بازههای زماني گوناگون
در نظر گرفته شدند .بدين ترتیب ،زيههای نهفتۀ زيرين وقوع هريک از سناريوهای شکلگیری
فضاهای انحصاری در محدودۀ مورد مطالعه ،که به عنوان نیروهای محرک برای پديدار شدنِ
analysis

1situation
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شرايط و روندر يادشده عمل ميکردند ،تشريح شدند تا درک عمیقتری از تحوزت فضاييِ
تولید فضاهای پیراشهری صورتبندی شود.

یافتههای پژوهش
يافتههای تحلیل ،در دو قساامتر اصاالي تشااريح ميشااوند؛ نخساات؛ برونداد فرايندر توأمانِ
کدگذاری و تحلیلِ شرايط ،با معرفيِ انگا شتهای گزين شيِ ا ستخراج شده ت شريح مي شود.
دوم؛ الگویِ انگا شتي از سازوکارهای شکلدهنده به ف ضاهای انح صاری در نوا يِ سا ليِ
پیرا شهری ،طيِ معرفيِ کدهای محوری و در نهايت معرفيِ فر ضیههای ا صل شده ت شريح
ميشود.
نخ ست :ت شریح و تحلیلِ انگا شتهای گزین شی به عنوانِ بروندادهای بکارگیریِ
توأمانِ فنون کدگذاری و تحلیل شرایط
برای هريک از انگاشتهای گزينشي ،کدهای کانوني و کدهای باز که شالودۀ شکلگیریِ اين
انگاشت را تشکیل ميدهند و نیز تحلیلهای ناشي از يادداشتبرداری و تحلیلِ شرايطر انجام
شده ،به تفصیل تشريح مي شوند .اشاره به اين نکته ضروری است که تحلیلهای کدگذاری،
ياددا شتبرداری و تحلیل شرايط به شدت در هم تنیده ه ستند و ميتوانند برای رو شنگریِ
و ضعیتر يکد يگر بکار روند .برای مثال ،تحلیل شرايط انجام شده در بند انگا شت گزين شي
تعارض قدرت ،برای انگا شت گزين شي بهرهجوئي تودهای يا انگا شت گزين شي چاچوب نهادیِ
بهره جو نیز کاربست دارد.
انگاشتِ گزینشیِ تعارض قدرت

تعارض ،اشاره به شرايط ناسازگاری دارد .اين انگاشتر گزينشي برخاسته از يکپارچگيِ کدهای
کانونيای چون کنشگری دولت ،کومت ،بخش عمومي( شهرداری) ،سامانۀ توزيعِ قدرت و
تضااادر منافع فردی/گروهي و عمومي اساات .نگارندگان برای تشااريحِ بیشااتر و زمینهمندتر
ساااختنِ اين انگاشاات ،ضاامن توجه به يادداشااتبرداریهای ینِ مصااا به برای دريافتر
زيههای پنهان در میانکنش های منافعِ بازيگران ،از فن نقشاااۀ دنیای اجتماعيِ کنشگران
ا ستفاده کردهاند .در اين فرايند کنشگران دولتي ،کومتي ،شهرداری و سازمانهای دولتيِ
متوليِ مديريت ف ضاهای پیرا شهری ،دهیاری ،تو سعهدهندگان ،مالکان زمینهای ک شاورزی،
ساکنین شهرهای مرکزی و بازديدکنندگانِ فضاهای سا لي به عنوانِ اصليترين کنشگران
درنظر گرفته شدند .بروندادهای تحلیل ن شان داد که منبع قدرت برای کنشگری میان اين
بازيگران در قالبِ قدرت ناشااي از مرجعیتر صاادور مجوز ساااخت و ساااز ،برخورداری از بهرۀ
قدرتر سیا سي ،برخورداری از بهرۀ قدرت مالي ،برخورداری از قدرتر مالکیت زمینک شاورزی
و برخورداری از نفون و رابطه با بدنۀ ت صمیمگیری بوده ا ست .آنچه از تقابلِ منافع کنشگران
اصااال شاااد آن اسااات که مهمترين تعارض های موجود میانِ بازيگران ،نه تعارض برای
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بهره مندیِ عمومي ،ا یای ق عمومي برای دساااترساااي به منابع عمومي و آزادساااازیِ
محرومیتها و انح صاری شدنها ،که افزايشِ میزان سهمبری از بهرۀ توزيع شده ا ست .اين
سهمبری از بهره برای هريک از بازيگران ،جلوهای متفاوت يافته است .برای مثال ،تعارضي که
میانِ سازمانهای دولتيِ مالکر فضاهای انحصاری با ساکنین روستاهای پیراموني وجود دارد،
نه به دلیلِ محدود کردنِ د ستر سيِ ساکنین رو ستا به دريا ا ست ،بلکه برای دربرگیرندگيِ
قلمرويي زمینهايي ا ست که از ارزشِ م صرفي آنها کا سته شده و به ارزشِ مبادلهای آنها
ا ضافه شده ا ست .بهطوریکه اين زمینها ،در رويکردر مديريت رو ستا ،به عنوان منبعِ درآمد
تلقي مي شوند .يا در تقابلِ منافعِ ساکنان درون شهری با تو سعهدهندگانِ پیرا شهری برای
انحصاااری کردن ِفضاااهای سااا ليِ عمومي ،تعارض نه در محدوديتر دسااترسااي ،که بر افتر
ارزشِ زمینهای درون شااهری نساابت به زمینهای پیراشااهری و هدايتر جريانِ ساارمايه به
بیرون از شهر بروز يافته است .از سوی ديگر ،هم رأييهای انجام شده میان کنشگران نیز نه
از جنبۀ همکارانه برای تغییر شاارايط ،بلکه برای رضااايتمندی از میزانِ سااهمبری از بهرۀ
توزيعي بوده اساات .در اين میان ،سااازمانهای متوليِ مديريتر پیراشااهری ،از سااازوکارهای
ساااختوسااازهای پیراشااهری به دلیلِ دريافتر مابهازای عوارضِ مالي ،بهره ميبرند .از اين رو
اگرچه در ظاهر امر ،تعارض های وظیفهای رخ ميدهد اما در باطن ،ساااازگاری در پیشبرد
منافعِ ناآشااکار در ال وقوع اساات .به همین ترتیب ،کنشگریِ دهیاری نیز از فعالیتهای
واسطهگری برای فروشِ زمینهای کشاورزی و ورود به بازار مستغالت توسط توسعهدهندگان،
به دلیل ارزش افزودۀ ايجاد شده بهره ميبرد .بهطوریکه از سال  ،1385افزايشِ چشمگیری
در قیمتر زمینهای روستايي نزديک به اجتماعات دروازهای و انحصاری مشاهده شد .در اين
فرايند همچنین ،سازمانهای دولتي و کومتي به دلیلِ آنکه هردو در انحصاری شدنِ فضای
پیرا شهری با مالکیت و عدم آزاد سازی ف ضا ،دخالت دارند ،در انجامِ وظايفر پايشگرايانۀ خود
تساهل کرده و به سازش ميرسند .دراين میان ،تنها گروهي نسبت به جريانِ فضايي موجود
در زمینهای پیراشااهری درتعارض اساات که سااهم اندکي از منابع بهره داشااته باشااد .برای
مثال ،تي در میانِ بازديدکنندگانِ سااا ل نیز ،گروههايي که امکانِ ورود و خروجِ آزادانه به
اين فضااااها طي رابطۀ خانوادگي ،دوساااتانه و غیره با مالکانِ وا دهای مساااکوني و يا تي
نگهبانان و کارکنانِ درون مجموعه را دارند ،ن سبت به انح صاری شدنِ ف ضای عمومي سا ل
تعار ضي ندارند .در کدهای کانوني بعدی – به ويژه در بخش اقت صاد سیا سي غیر مولد -در
خصوص چراييِ وقوعِ اين نوع تعارض و همرأيي و عقالني بودنِ آن از سوی کنشگران بیشتر
بح مي شود .نمونهای از کدگذاری باز برای کدکانوني «کن شگری شهرداری» به شرش زير
است:
"بخش عمدهای از درآمد روستای ما بود .اومد تو ريم شهر عوارض را اخذ ميکنه و نزاع
و درگیری شد .درآمدی که تو سعه رو ستا را باع مي شد شهرداری داره ميگیره .وقتي
رو ستاييها ميگن م شکل داريم يعني درآمدها در خود منطقه انجام نمي شه .ما ميگیم
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چه لزومي داره درآمد عوارض اين جا بره پشااات امامزاده ابراهیم بابلسااار هزينه بشاااه.
متاسفأنه نفون سیاسي باع شد مردم محروم بشن" (.)P2:18
انگاشتِ گزینشیِ اقتصاد سیاسیِ بهرهای

کدهای کانونيِ شااکلدهنده به اين انگاشاات ،نقشِ پول در مناسااباتر مهار و پايشِ فضااای
پیراشهری ،نقشِ روابطر سیاسي در مناسباتر مهار و پايشِ فضای پیراشهری و سامانۀ اقتصادر
غیرمولد هساااتند .اهمیتر بیشاز ظرفیتر نهاد پول در برابر ارزشهای مصااارفي چون منابعِ
طبیعي ،چ شماندازهای ويژۀ محیط زي ستي ،کیفیتر زندگي ،ق د ستر سي عمومي به اموال
عمومي ،در سازوکارهای مهار و پايشِ تحوزت ف ضايي پیرا شهری ،به ت ساهل سازمانهای
ف خود منتهي شده ا ست .اين سازمانها از يک
ت پیرا شهری ن سبت به وظاي ر
ي مديري ر
متول ِ
سوی وظیفۀ نگهدا شتر منابع ملي را بر عهده دارند و از سوی ديگر ،یات ِخود را واب سته بر
نقفِ اين گزاره ،يعني دريافتر مابه ازایِ مالي در جريانِ تخريبِ فضااای پیراشااهری ميدانند.
واب ستگيِ کاریِ سازمانهای دولتي در سطوش گوناگون به پولِ ک سب شده نا شي از پرداختر
عوارض تخلفات ساختماني ،يا به عبارتي ک سب درآمدی بدون انجام کو شش و تنها با اتکا به
کنش ديگری آن هم از نوع کنش خالفر هنجارهای پذيرفته شده ،اين انگا شت را ميپروراند
که اين پول ا ست که کارآفريني ميکند .روايت م شارکت کنندهای از دهیاری رو ستا در اين
باره به شرش زير است:
"با رفتن اسالم آباد درآمد ما خیلي کمتر شد .کار ما کم شده .جايي هست که ميپسندند
و خريد و فروش زياد مي شه ويال سازی شد و ازن درآمدش از ما بی شتر ه ست .اون ور
زمین بهتر هست .کسي که از تهران ميآد اونجا را بی شتر ميپسنده .نزديک به خزرشهر
هست و هم اين که غیربومي هستن"(.)P1:12

عدم تناسبِ میزانِ جريمه و صدمه و تمايل به دريافتر پول در ازای تخلف نیز از نق ِ
ش
بازدارندگي ِجريمه کاسته و برای گروههای متخلف که طبقِ بروندادهای اين پژوهش غالباً از
قشرِ برخوردار از قدرتر سیاسي اقتصادی هستند ،مانع کنشگری خالفر قانون محسوب
نمي شود .از سوی ديگر ،دخالت موضوعات سیاسي به جای روندهای برنامهريزانه ،در
تصمیمگیری برای زمینهای پیراشهری از ديگر عواملي است که بر نقشِ اقتصاد سیاسي
غیرمولد و بهرهای در شکلگیری فضاهای انحصاری پیراشهری ميافزايد .تغییر جهت
برنامهريزیهای انجام شده با تصمیمهای بازدستي ،سلیقهای و منتج از قدرتهای فردی و نه
منفعتر جمعي ،از کارآمدی سازوکارِ تصمیمسازی و تصمیمگیری در اين زمینه کاسته است.
هم چنین ،عدم توازن میان تولید و توزيعِ منابع ،از عوامل مهم اقتصادر سیاسي غیرمولد است.
در شرايطي که مهمترين منبع درآمدر سازمانهای دولتي و کومتي برای هدايت فضاهای
پیراشهری از درآمدهای نفتي است ،رابطۀ دوسويۀ دولت و ديگر سطوش به رابطۀ يکسويۀ باز
به پايین تبديل شده و با کنش گری قدرتمند دولت به دلیل در اختیار داشتنِ منابع درآمدی
کالن و توزيع کنندۀ بهره-درآمد بدون کوشش ناشي از نفت -در بخشهای اقتصادی و توسعۀ
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بخشهای اقتصادی واردات ،خدمات به جای بخشهای مولد چون کشاورزی و صنعت ،جريان
سرمايهگذاری را به سوی بازار مستغالت هدايت کرده است .در اين زمینه ،بررسي آمار قیمت
نفت و میزانِ تخلفاتر پیراشهری از دهۀ  1370تا کنون نشان از همگني اين دو جريان با
يکديگر دارد .در سالهای دهۀ  1380قیمت نفت ايران روند فزايندهای را طي کرد که تا سال
 ،1388با افت قیمت جهاني ،روند کاهنده آغاز شد .به همین ترتیب ،همزمانيِ تحوزتر
پیراشهری نیز در اين سال ،با چالشهای درونيِ ايجاد شده و تحريمهای اقتصادیِ ايران ،جريانِ
سرمايهگذاری را در تماميِ بخشهای اقتصادی درونِ کشور ،کاهش داد که بخش ساختمان
نیز از آن مستثني نبوده است .همچنین سیاستهای دولت در زمینۀ ساختمان و مسکن
اجتماعي ،موجب تشويقِ جريانِ سرمايهگذاری در اين بخش شد ،بهطوریکه در قالبِ ا داثر
مجتمعهای مسکن مهر ،مرغوبترين زمینهای پیراشهری با چشمانداز سا لي برای اين
ساختمان ،مکانگزيني شدند و با کیفیتر ويژه ،در بازارِ خصوصي خريد و فروش شدند.
انگاشتِ گزینشیِ فرهنگِ پشتیبانِ انحصاری بودن/شدنِ فضا

ت فرهنگي ا ست که به
ی ف ضاهای انح صاری ،انگا ش ر
از ديگر انگا شتهای مؤثر بر شکل گیر ِ
پذيرش و ت شويقِ انح صاری شدنِ ف ضا کمک ميکند .کدهای کانوني در اين انگا شت ،شامل
کاساااتي در دانشِ محلي ،مطالبهگریِ اجتماعي ،هنجار چهارديواری اختیاری و نقشِ رابطۀ
عاطفي به جای قانون هساااتند .درک و دانش ِمحلي نسااابت به انگاشا اتر توساااعه و بینشِ
ی ت صو ِر منافع زودبازده ،از عواملي ا ست که ب ستر شکلگیریِ
بلندمدت ن سبت به آن به جا ِ
ن روستا نسبت به
فضاهای انحصاری پیراشهری را تسهیل کرده است .در شرايطي که ساکنی ِ
ا داث مجتمعهای انحصاااری و دروازهای در زمینهای روسااتايي و سااا لي ابراز رضااايت
ميکنند و آن را فرصااتي برای اشااتغال در امر خدماتي چون باغباني ،نگهباني و غیره در نظر
ي صااادور پروانۀ
ت روساااتا ،دهیاری به عنوان متول ِ
دارند ،همچنین در شااارايطي که مديري ر
ش تخ ص صي ن سبت به اهمیت و پیام رد ساخت پیرا شهری
ساخت و ساز پیرا شهری ،از دان ِ
برخوردار نیست ،بستر سوداگری برای اختصاصي کردنِ فضا تدارک ديده ميشود.
نمونه از روايت مرتبط با موضوع توسعه محلي از نظر دهیار بدين شرش است:
"اجاک سر تا چند سال پیش بايد با چکمه ميرفتي اما ازن اين همه تو سعه يافتیم .اکثر
کشاااورزا فروختن زمینهاشااون رو 60 .درصااد زمین دارن ،بقیه زمین ندارن .پدراشااون
فروختن .کارگری و بنايي و برخي کارمند و آژانس و تاکسا اي ،باغبوني تو شاااهرک و اينا
هستن" (.)P1:35

اين امر به کاهشِ مطالبهگریِ جمعي نیز انجامیده است .درکر ساکنین و
بازديدکنندگان از سا ل محدود به فضاهای درونشهری است .نگاهر منفعتطلبانه-آن طور که
در انگاشت تعارض قدرت تشريح شد -هم از سوی بخش رسمي و هم از سوی بخش غیررسمي
به بيتفاوتي نسبت به اختصاصي شدن و ازبین رفتنِ منابع عمومي و ملي دامن زده است.
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هم چنین در اين پژوهش مشخص شد که تمايلِ متقاضیانِ سکونت و فعالیت درفضاهای
انحصاری ،به کنشگری در عرصههای خصوصي به جای عمومي است .امکانپذيری بروز
الگوهای رفتاریِ متفاوت ،در اين فضاهای محصور از مهمترين انگیزههای توجه به عرصۀ
خصوصي است .از سوی ديگر ،انگیزۀ کسب و فظ منزلتر اجتماعي ،با سکونت و فعالیت در
اين اجتماعات از ديگر عوامل فرهنگي است که بر شکلگیری اين فضاها مؤثر واقع شده است.
تصورنهنيِ رايج از گذران اوقات فراغت در سوا ل اختصاصي ،نمايشِ سبکي جديد و غالباً
تقلیدی از الگوهای غربي با نمايش کازهای مصرفي-اتومبیل شخصي ،یوانِ خانگي -که به
ارتقایِ منزلت اجتماعي منتهي ميشود از زمینههای فرهنگيِ مؤثر بر سازوکارهای شکلگیری
فضاهای انحصاری است .از ديگر بسترهای فرهنگي ،نقشِ رابطه خانوادگي ،دوستانه و فردی
به جای قانون در مناسبات ِتصمیمگیری فضايي است .در شرايطي که مرجعیتر صدور مجور
ساختوساز پیراشهری به دهیاری به عنوان محليترين نهادر منطقه واگذار شده است ،غالب
تصمیمگیریهای انجام شده با مال ظاتر روابطر آشنايي به جای قانوني پيگیری ميشود.
پايش فعالیتها در دهیاری روستاها و بررسي الگوهای رفتاریِ متقاضیانِ دريافت پروانۀ ساخت
و مديريتر صدور مجوز ،نشان داده است در اغلب اين موارد ،تي تشخیصِ موقعیتر زمین
مورد نظر برای ساختوساز ،نه بر مبنای نقشههای برنامۀ هادی که بر مبنای آدرسهای نهني
از امالکر آشنايان و اهاليِ روستا است.
انگا شتِ گزین شیِ کا ستی در چارچوبِ نهادیِ ر سمی هدایت ،مهار و پایشِ تحوالتِ ف ضاییِ
پیراشهری

انگا شتر گزين شيِ کا ستي در چارچوبِ نهادیِ ر سمي هدايت ،مهار و پايشِ تحوزتر ف ضاييِ
پیراشااهری ،از کدهای کانونيِ تعارضهای قانوني ،کاسااتيِ پايشِ قوانین ،کاسااتيِ محتواييِ
قوانین ،کاستيِ اجرای قوانین و کاستي در اسنادر هدايت و برنامهريزی تشکیل شده است .اين
انگا شت ،به کا ستيهايي که سامانۀ ر سميِ «هدايت ،مهار و پايشِ» تحوزتر ف ضايي با آن
مواجه اساات تأکید دارد و آن را از عوامل مؤثر بر شااکلگیریِ فضاااهای انحصاااری در نوا ي
ساااا ليِ پیراشاااهری ميداند .برای مثال برای کد کانوني تعارض قانوني ،کدهای بازی چون
عدم صال یت مشاورين امالک در انتقال سندر ملکي ،اهمیت سند رسمي در معامالت ملکي،
قانوني بودن فراي ند های غیر قانوني ،غیر قا بل انت قال بودن اموال عمومي ،غیر قانوني بودن
معامالت قولنامهای ،ت صويب م صوبههای مغاير با قانون ا صلي ،مغايرتر م صوبههای برنامههای
جامع و تف صیلي با قوانین ا صلي و غیره شنا سايي شدند .نمونهای از روايت م شارکت کننده
برای کدکانوني کاستي در اجرای قانون به شرش زير است:
"پالک های اول دريا هم از خیابون هشاااتم تا چهاردهم ،پالک های اولش قابلیت انتقال
سند نداره .اين خیابانها قابلیت انتقال سند ندارن چون ريم شصت متر وجود داره دو تا
پالک فقط قابلیت انتقال داره .اونهام چون دريا رو خريده ان ،محصور کردن ،سنگ چین
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کردن ،فاصله شون با اون بنايي که ا داث کردن سعي کردن به  60متر برسه 5 .میلیارد
هزينه بنا شد .شخصه مالکش"(.)P26:9
انگاشتِ گزینشیِ ساختارِ فضاییِ مولد انباشتِ بهره

کیفیتر سکونت در محلههای م سکونيِ دروازهای ،کیفیتر سکونت در محلههای درون شهری،
برخورداری از مزيتهای مکاني از کدهای کانونيای هستند که شکلدهندۀ انگاشتر گزينشيِ
ساااختارِ فضاااييِ مولد انباشاات بهره به عنوان بسااترساااز برای ظهور فضاااهای انحصاااری در
محدوده هساتند« .نارضاايتي از ناامني در محالت مساکوني درون شاهر»« ،ضاعف خدماتر
گردشااگری در سااا ل عمومي»« ،ازد امِ درون محلههای مسااکوني» و غیره از کدهای باز
شااکلدهنده به کدکانوني کیفیت سااکونت در محلههای درون شااهری ،هسااتند .همچنین
«انگیزۀ بهرهمندی از خدمات رفاهي»« ،امکان برگزاری همگانيِ جشااانهای خاص»« ،عدم
ارتباط ساااکنین درون اجتماعات با ساااکنین پیراموني»« ،همبسااتگيِ درونيِ ساااکنین»،
«پرداختر جمعيِ هزينههای نگهداشاتر فضااای عمومي»« ،وابسااتگيِ عملکردی به شااهرها»،
«تناقف با هنجارهای فرهنگيِ پیراموني»« ،تعامل اجتماعي متاثر از فرم کالبدیِ ويالها» و
غیره از کدهايي هستند که خصوصیاتر کیفيِ سکونت و فعالیت در اين اجتماعات را مشخص
ميکنند .روايتي از ساکنین اجتماع دروازهای به اين شرش است:
"اينجا با همسايهها آشنا هستیم رفت و آمد هم داريم .اونها که چندساله مي شناسیم .اما
اين که کار مشااترک بکنیم و اينها زياد نه .فقط جلسااات مديريت هساات که شاارکت
ميکنیم .دغدغهمون اين هسااات آرامشِ اينجا رو فظ کنیم از بین نره .ما به خاطر اين
آرامش اومديم .نبايد اين ساختوسازهای جديد توی شهرک تأثیر بگذاره.)P20:8(" .

مطلوبیتر مکانيِ نوا ي پیراشهری برای بازديدکنندگانِ عمومي از سا ل و نیز متقاضیانِ
خريد کاز و خدمات از مجتمعهای تجاری پیراشهری افزايش يافته است .در مقیاس کالن
هم چنین ،سهولت دسترسي منطقه به پايتخت ،دسترسي به شهرهای پیراموني به عنوان مراکز
خدماترفاهي ،برخورداری از منظر و چشمانداز طبیعيِ منحصر به فرد با وجود کوه ،دريا و
جنگل ،جريانِ فضايي جمعیت و سرمايه را برای ضوپذيری و ساختوسازهای انحصاری به
اين سو هدايت کرده است .بهطوریکه میزان سرمايهگذاری در بخش ساختمان در اين نوا ي
همواره بیش از متوسطر نقاط شهری ک شور بوده است .از سوی ديگر ،روند افزايشي در میزانِ
سرانۀ جمعیتي ،نشاندهنده کاهشِ برخورداری از فضاهای باز و افزايشِ ساختوساز در اين
منطقه است .بررسي اين روند همچنین نشان داده است که از سالهای  1385به بعد ،شدتر
بیشتری در افزايشِ سرانۀ جمعیتي رخ داده است که طبق آنچه در انگاشتر اقتصادر سیاسي
غیرمولد تشريح شد ،شرايطر اقتصادی و اجتماعي کشور بر آن مؤثر واقع شده است .از ديگر
نمودهای ساختار فضايي مولد بهره ،در ارزشيافتنِ زمینهای روستاييِ پیراشهری است .همسو
شدنِ ارزشِ زمینهای پیرامونِ اجتماعات دروازهای که بستر روستايي دارند با ارزش ِزمینهای
درون اجتماعات که بستری با کیفیتر فضايي مشخص دارند ،نشاندهندۀ تقاضای باز برایِ
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استقرار فعالیت در اين نوا ي و استفاده از بهرۀ تجمعي از سوی سرمايهگذاران است .موارد
يادشده ،بر اهمیتر ساختارفضاييِ مولد انباشتر بهره و شکلگیری فضاهای انحصاری پیراشهری
اشاره دارند.
انگاشتِ گزینشیِ بهرهجوییِ تودهای

از ديگر عواملِ مؤثر بر شااکلگیریِ فضاااهای انحصاااری در نوا ي سااا ليِ پیراشااهریِ مورد
مطالعه ،بهرهجوئيِ تودهای است .اگرچه اين انگاشت تنها يک کد کانوني را شامل ميشود ،اما
به دلیل اهمیتر آن ،به عنوان يک انگاشتر گزينشي در نظر گرفته شده است .در ادامۀ فرايندر
کنشگریِ گروههای ر سمي همچون کنشگریِ دولت ،شهرداری و کومت در سازوکارهای
شکلگیریِ ف ضاهای انح صاری ،ورود گروههای غیرر سمي همچون طبقۀ متو سط شهرن شین
در گروههای گوناگونِ شااغلي به بازارِ مسااتغالت و فعالیتهای ساااختماني ،نشااان از روندر
بهرهجوئيِ تودهای دارد .گروه های غیررسااامي همچون گروه های مردمي ،ساااااز مان های
خصوصي ،موسسات ،نهادهايي که فعالیتهای انتفاعي انجام ميدهند و تي ،شخصیتهای
قوقي که خود عضوی از نهادهای رسمي محسوب ميشوند نیز در سازوکارهای تولید فضای
انحصااااری در محدودۀ مورد مطالعه ،نقش ايفا ميکنند .کد کانونيِ منتخب در اين زمینه،
کنشگریِ گروههای غیررسمي است که کدهای بازی چون انگیزۀ نگهداشت سرمايۀ شخصي،
کنشگریِ بخش خصوصي ،بياعتمادی دولت به بخش خصوصي ،ورودر طبقۀ متوسط به بازار
مسااتغالت ،ورود کنشگران غیربومي به بازار مسااتغالت ،کنشگریِ دهیاریها در مشاااورينِ
امالک ،انگیزۀ کسب منزلت اجتماعي و غیره ،نشان از تودهای شدنِ بهرهمندیِ اختصاصي از
فضاهای عمومي دارد .مصداقي از روايتهای مرتبط با اين موضوع بدين شرش است؛
"تصاامیم گرفتم ويال در درياکنار بخرم تا اين که ساارمايهای رو که دارم فظ بشااه و هم
اين که از کار تو تهران خساااته شااادم و قصاااد دارم تا  5ساااال ديگه اين جا سااااکن
شم"(.)P23:2

از مثالهای بهرهجويي تودهای ،فرايندر تغییر کاربری زمین کشاورزی در سطح خرد
است .درخواست تغییر کاربری زمین کشاورزی همراه با استعالمهای دريافتي از سازمانهای
مربوطه ،به دبیرخانۀ کمیسیون تبصره يک ماده يک قانون فظ اراضي زراعي و باغها که در
سازمان جهاد کشاورزی استان است ارائه میشود .در صورت موافقت تغییر کاربری زمین،
کارگروه زيربنايي استان ،ضوابط ساخت و نوع کاربری زمین مربوطه را تعیین ميکند و در
نهايت شورای برنامهريزی توسعه استان نیز وظیفۀ تصويب آن را بر عهده دارد .در صورتي که
ملک خارج از محدوده ريم و شهر روستا باشد ،سازمان همیاری شهرداریهای استان مرجع
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،
زمینههای برخورداری از بهره-مجوز ساخت ِمازاد بر د مجاز -کاهش مييابد .فرايندهای
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اداری برای انجام امور سريعتر انجام شده و هزينۀ پايینتری برای عوارضِ صدور پروانه پرداخت
ميگردد .از سال  ، 1391با توجه به بند يک ماده  194قانون برنامه پنجم توسعه ،موارد الحا
به بافت روستا در کمیته طرش هادی مطرش ميگردد .رويکرد اين کمیته نیز در گسترشِ
کالبدیِ سطح روستا برای برخورداری بیشتر از درآمدهای بهرهایِ ناشي از عوارض ساختوساز
است .بدين ترتیب ،با اغلب اين تقاضاها موافقت ميشود و جريانِ بهرهجويي به طور متکثر در
سطح خرد و میانيِ اجتماع گسترش مييابد.

دوم :یکپارچه سازیِ تحلیل و خلقِ نظریۀ تولید ف ضای انح صاری در نواحی ساحلی
پیراشهریِ کرانۀ جنوبی دریای کاسپین
آنچه روابطر دو سااويه ،دلیلي ،ساااختاری و زمینهایِ بینِ انگاشااتها را مشااخص ميکند،
فرايندهای تحلیليِ نهني و عینيِ پژوهشگر در ین فرايند پژوهش و با تأکید بر همزي ستيِ
دو مر لۀ برساااختنِ داده و تحلیلِ داده اساات .خلق نظريۀ پايه ،با مشااخص ساااختن رابطۀ
کدهای گزين شي و کانوني بد ست آمده با کد محوری که همان تولید ف ضای انح صاری ا ست،
صااورت بندی ميشااود .چارمز برای ساااخت اين الگوی روابط ،عوامل ساااختاری ،زمینه ای،
علي ،واکنشاااي و بروندادی را معرفي کرده اسااات .پرساااش های آغازين پژوهش ،به طور
ان ضمامي بر اين روابط دزلت دا شتهاند .بدين ترتیب ،پا سخِ اين پر سشها پیشتر به کدهای
باز ،کانوني و گزينشاااي تبديل شاااده و اين بار ،در رويکردی بازبینانه ،از ساااوی تحلیلهای
يکپارچۀ پژوهش پا سخ داده مي شود .سپس با برر سي ادبیات مو ضوع  -سا سیت نظریِ
آنها -تدقیق مي شود .يافتهها نشان دادهاند که تعارضِ قدرت و بنیان فرهنگي پذيرنده مشو ِ
انحصار ،زمینه را برای تولید فضای انحصاری فراهم کردهاند .اين شرايط ساختاری و زمینهای،
بر ظهورِ شرايط عليِ تولید و بازتولیدر تاريخي و معا ص ِر ف ضاهای اخت صا صي شده که همان
«کا ستي در چارچوبِ نهادیِ ر سمي» ا ست تأثیر دارند .با انح صاری شدن کازی عمومي از
جمله زمین سا لي طي کاستيهای چارچوبِ نهادیِ رسمي از جمله کاستي در اجرا ،محتوا
و پايشِ ابزارهای رساامي هدايت و مهار تحوزت فضااايي پیراشااهری ،کنشها و واکنشهای
ي
ت مکان ِ
تودهای برای از آنِ خود سااااختنِ هرچه بی شاااتر فضااااهايي که به نوعي از مزي ر
برخورداری از چشااماندازهای طبیعي ،دسااترسااي به مراکز کار و فعالیت و غیره برخوردارند،
افزايش ياف ته اسااات .در ن هايت اين امر ،پ یامدهايي چون جدائيگزينيِ اجت ماعي ،نابودیِ
زمینهای باارزش کشاورزی ،زمینهای سا لي ،آشفتگي کالبدی ساختو ساز را موجب شده
است (تصوير .)2
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تصوير  :2الگوی انگاشتي تولید فضای انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری؛
منتج از تحلیل فرايندهای چهارگانۀ کدگذاری

در ادامه هريک از موارد نام برده تشريح شده و طي مر لۀ ساسیت نظری ،مختصات
مورد مطالعه اين پژوهش ،نسبت به نظريهها و تجارب مرتبط ،بح ميشود .بديهي است در
مر لۀ ساسیت نظری ،امکان ِمقايسه با تماميِ رويکردهای نظریِ ارائه شده ممکن نیست اما
کوشش اين پژوهش آن است تا بارزترين و رايجترين متون و منابع برای اين منظور بررسي
شود.
الف -تشریح شرایط ساختاریِ مؤثر بر تولید فضای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری

سا سیت نظری برای شرايط ساختاری ،شامل دو امر اقت صاد سیا سيِ بهرهای و ساختار
فضايي مولد انباشتر بهره است.
ی بهرهای به عنوان عامل ساختاری
ت اقت صاد سیا س ِ
ت نظری برای انگا ش ِ
الف .1-ح سا سی ِ
مؤثر

برر سي نظريههای رايجِ موجود در خ صوص شکلگیری ف ضاهای انح صاری ،ن شان از تولید و
بازتولید اين نوع فضا در بستر اقتصاد سیاسي نئولیبرال دارد(کرل  ،2015کربي  ،2008ارکیپ
 ،2005تدونگ و همکاران  ،2014پاو  )2013و نمود اصاالي تولید فضااا تحت اين انگاشاات،
شااکلگیری جغرافیای نامتوازن ،نابرابر و در نتیجه گسااساات فضااايي-اجتماعي بوده اساات
(هادکین سون  ،2012واکس  .)2009هاروی با تأکید بر اين امر که شهرها و محالت شهری
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به د ست بخش خ صو صي و شبه خ صو صي و در را ستای منافع تو سعهدهندگان و نه منافع
ت اين نظريه که اقت صاد سیا سي نئولیبرال ب ستر ساختاری را
عموم شکل مي گیرند به تقوي ر
برای شکل گیری ف ضاهای انح صاری فراهم کرده ا ست قوت بخ شیده ا ست (هاروی.)2008 ،
اما تولید ف ضا در ساختار اقت صاد سیا سي بهرهای در پژوهش ا ضر با تولید ف ضا در اقت صاد
ساایاسااي نئولیبرال که متون و منابع جهاني به آن به عنوان بسااتر شااکلگیری فضاااهای
انح صاری در نوا ي پیرا شهری ا شاره کردهاند در سه زمینه متمايز مي شود .نخ ست از جنبۀ
ماهیت سرمايه ،دوم ،از جنبۀ ماهیت انباشت سرمايه و سوم از نظر کنشگری بخش عمومي.
اساس شکل گیری ف ضا در ب ستر اقت صاد سیا سي نئولیبرال ،بر انبا شت سرمايه ا ست .تو سعه
شهری در سرمايهداری بر سب «تولید ارزش افزوده اقت صادی فزاينده»« ،م صرف باوری»،
«دخالت مسااتقیم و غیرمسااتقیم دولت در فرايند تولید» و «تغییر فضااای مصاانوع» برای
مايت از منافع ساارمايه صااورت بندی ميشااود .در اين رويکرد ،اساااسِ ظهور ارزش افزودۀ
اقتصادی ،انجام کار و کار اضافه برای کسب ارزشِ اضافه است .اين در الي است که برونداد
تحلیلهای اين پژوهش ،ن شان ميدهد به دلیل واب ستگيِ منابع درآمد دولت به منبع طبیعيِ
نفت ،همواره ارزشِ اضااافهای بدون کوشااش ،ساااختارهای هدايت و مهارِ را در سااطح منطقۀ
شهری ،ا ستوار نگاه ميدارد و آن را بينیاز از انجامِ کار برای صولِ ارزش ا ضافه ميکند .از
اين رو اين نظام ،به عنوان نظام اقت صاد سیا سي بهرهجو کارکرد مييابد .از سوی ديگر ،آنچه
در ب ستر اقت صاد سیا سي نئولیبرال رخ ميدهد ،همکاری بخش خ صو صي به عنوان صا ب
سرمايه و کار ،با بخش عمومي ،با هدف کمک به سامانۀ خدمات ر ساني و انبا شت سرمايه
برای تولید است .اما آنچه در نظام اقتصاد سیاسي بهرهجو در قالب سازوکارهای چانهزني رخ
داده اسااات ،با هدف توزيع بهره (بودجۀ مديريت عمومي تحوزت فضاااايي) و نیز مبادلۀ
ارزشهای ف ضايي ا ست .بهطوریکه تحلیل تعار ضاتر قانوني اين پژوهش ن شان داده ا ست،
ارزشهای فضااايي محیط که در کازهای عمومي نهفته هسااتند همچون زمینهای باارزش
محیط زيساااتي ،منظرۀ دريا و ساااا ل ،منظره جنگل و غیره ،طي قراردادهای رسااامي و
غیررسااامي به فروش ميرساااند .در اين فرايند چانهزني ،عوامل سااایاساااي همچون نتیجۀ
انتخاباتي (دهیاری) ،نفون قدرتهای بازد ستي و غیره ،تعیینکنندۀ سهمبریِ بخش عمومي
و خ صو صي خواهند بود .مالکیت زمینهای ملي (چه زمینهای فاظت شدۀ جنگلي و چه
زمینهای مصااادرهای پس از انقالب اسااالمي) نیز که در اختیار دولت اساات به نوعي بهره
مح سوب مي شود که تحت گفتمان گرد شگری به ا شخاص و گروهها واگذار شده و سپس به
تملک بخش خصاااوصاااي در آمدهاند .در هر دو مورد يادشاااده ،باور به پول بهعنوانِ ابزار
کنترلکننده که در شاارايط اخذ جريمۀ تخلفات فضااايي عینیت مييابد و گفتمانِ وابسااتگيِ
عملکردی سازمانهای دولتي به منابع مالي اضافي ،نشان از توزيع بهره و نه انباشت سرمايه
اساات .همچنین ،کنشگری بخش عمومي ،دولتي و کومتي در بسااتر اقتصاااد ساایاسااي
نئولیبرال ،به عنوان تسهیلکنندۀ فرايند انباشت سرمايه برای بخش خصوصي عمل ميکند.
اين در الي است که بروندادهای اين پژوهش نشان دادهاند سطح زيادی از فضاهای عمومي
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سا لي توسط کنشگری عناصر عمومي ،دولتي و کومتي اختصاصي شده است که اين امر
امکان رقابت را که رکني اساسي در اقتصاد سرمايهداری است ،نقف ميکند.
الف .2-ح سا سیتِ نظری برای انگا شت ساختار ف ضاییِ مولد انبا شتِ بهره به عنوان عامل
ساختاری

از ديگر شرايط ساختاریِ مؤثر بر شکلگیری فضاهای انحصاری در کرانۀ جنوبي دريای
کاسپین ،ساختار فضايي مولد بهره است .بررسي ادبیات موضوع نشان داده است که روند رشدر
فضايي اجتماعات دروازه ای در ريم بزرگ شهرها ،تحت الگوی مزيت مکاني ناشي از
برخورداری از مناظر طبیعي و شبکههای ارتباطي (ژائو  ،2010تويلیر  )2005و صرفههای
ناشي از تجمع ،هدايت ميشود (کاماگني و همکاران  ،2015آندرسون و همکاران  .)2014در
اين پژوهش نیز مزيتهای مکاني فضای سا لي همراه با ويژگيهای کیفيِ عناصر کانوني
(سکونتگاههای روستايي ،شهرهای سا لي) ،و نیز عناصر محوریِ آن  -شبکۀ ارتباطيِ جادۀ
سا لي -شرايط ساختاری تمرکز سکونت و فعالیت را فراهم کرده است .از دهۀ  ،1340با
ا داثر جادۀ سا لي ،نوار ارتباطي که در امتداد سا ل شکل گرفته است و همچنین با ا داث
جادۀ هراز (در  ،)1341دسترسي به کرانۀ سا لي از استانهای پیرامونيِ منطقه ،به ويژه
پايتخت افزايش يافت .مزيت مکاني ناشي از جانبههای طبیعي و سهولتر دسترسي به پايتخت،
انديشۀ ايجادر فضای انحصاری برای گروه های ويژۀ اجتماعي از جمله نزديکانِ به دربار و افراد
متمول را شکل داد .با وقوع انقالب اسالمي و مصادرۀ بسیاری از زمینهای پیراشهری دراين
محدوده ،سکونت دراين فضاها تداوم يافت و امالک دولتيِ متعلق به وزارتخانهها در زمینهای
سا لي نیز به یات خود ادامه دادند .با تداومِ سکونت و فعالیت ِقشر متوسط در فضاهای
انحصاری پیراشهری ،جريانِ تولید و مصرفر فضاهای انحصاری برای سکونت دائم و موقت،
استمرار يافت و به تدريج ،با وجود صرفههای ناشي از تجمع 1،بنگاههای اقتصادی به ا داثر
گونۀ سوم از فضاهای انحصاری؛ مراکز تجاریِ لوکس ،روی آوردند .با شکلگیری فضاهای
انحصاری تازه ا داث شده ،در زمینهای سا ليِ باقي مانده و نیز زمینهای کشاورزیِ جنوب
محور ارتباطي ،همچنین سهولت دسترسي شهروندانِ شهرهای سا لي پیرامون و تي
بازديدکنندگانِ ديگر مناطق به ويژه تهران ،در روندی فزاينده ،مجتمعهای تجاری لوکس در
پیرامون فضاهای انحصاری استقرار يافتند .همچنین ،بسیاری از افراد ساکن در روستاهای
پیرامونيِ اين فضاهای انحصاری ،نیروی انسانيِ مورد نیاز برای برقراری امنیت ،باغباني ،نیروی
کار ساختماني و خدمات رسانيِ درونِ فضاهای اختصاصي که به طور مشترک توسط ساکنین
نگهداری ميشود ،را تأمین ميکنند.
اما ،وجه تمايزِ کاربست انگاشت صرفههای ناشي از تجمع ،در شکلگیری اجتماعات
دروازهای مورد مطالعه ،با متون و منابع موجود ،در انگیزش اقتصادی سکونت در اجتماعات
دروازهای است .در الي که انگیزۀ غالبِ مالکیت در اين اجتماعات محصور ،نه برای کاهش
economies

1agglomeration
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هزينههای تأمین خدمات رفاهي ،بلکه برای افزايش بهرۀ ناشي از تحوزت ارزش ملک در بازار
مستغالت و نیز نمايشِ منزلت اجتماعي بیشتر است ،مطالعات نشان دادهاند کاهش هزينههای
نگهداشت کازهای عمومي و تأمین اشتراکي خدمات رفاهي ،از جلوههای اثرگذاریِ انگاشتر
صرفۀ ناشي از تجمع است (لیو و همکاران ،2010 ،وبستر.)2002 ،
ب .شرایطِ زمینهای مؤثر بر تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری مورد
مطالعاتی

نتايج اين پژوهش نشان داده است که تعارضِ قدرت و نیز بنیانهای فرهنگي پذيرندۀ انحصار
در اجتماع ،شاارايط زمینهای را برای شااکلگیری فضاااهای انحصاااری در نوا ي سااا لي
پیراشهریِ مورد مطالعه ،فراهم کردهاند.
ط
ن ف ضا به عنوان شرای ِ
گ پ شتیبان انح صاری شد ِ
ت فرهن ِ
ی انگا ش ِ
ت نظر ِ
ب .1-ح سا سی ِ
زمینهای مؤثر

متون و منابع جهاني برای ارتباط بنیانهای فرهنگي با شکلگیری ف ضاهای انح صاری ،غالب ًا
ي نئولیبرال ا ست به عنوان عامل
گ م صرفي اجتماع را که يکي از اهداف اقت صاد سیا س ِ
فرهن ر
اصااالي فرهنگي مؤثر در تولید فضاااای انحصااااری معرفي کردهاند (اينال چکیچ و همکاران
 ،2009لونت و گلومساار  ،2007باگائین  .)2010اين پژوهش نیز اين انگاشاات را پشااتیباني
ميکند .از سااوی ديگر ،درکر ناقص از قِ عمومي دسااترسااي به سااا ل میان شااهروندان و
بازديد کنندگان و پذيرفتنِ روند معیوبِ انحصاری شدن فزايندۀ نوارسا لي توسط بخشهای
ي افراد را از سا ل عمومي
برخودار از قدرت سیا سي و اقت صادی تو سط ساکنین ،ت صور نهن ِ
به نوارسا ليِ درون شهر تقلیل داده و در نتیجه تداوم پیوستهای از نوارسا لي از درون شهر
تا بیرون شهر و نیز در امتدادر خط طبیعيِ سا ل دريای کا سپین را رقم نميزند .سا سیتر
نظریِ اهمیت دانش ر سمي و غیرر سمي در مديريت نوا ي سا لي پیرا شهری ،درمطالعات
ب سیاری پ شتیباني شده ا ست (وي ستاد و همکاران  ،2013ا ستپانوا  ،2014بلیزارد و منگان
)2008
اما از ويژگيهای تمايز بنیانهای فرهنگي مؤثر بر شکلگیری فضاهای انحصاری ،دراين
پژوهش و ديگر مطالعات ،رو یۀ فردباوری برای سکونت و فعالیت در فضاهای انحصاری قلمداد
شده است(اشنل و همکاران .)2015 ،اگرچه برونداد اين پژوهش نیز بر هنجارِ فرهنگر
الويت دهي به فضاهای خصوصي نسبت به فضاهای عمومي دزلت داشته است ،اما خاستگاه
آن را متفاوت از ديگر جوامع تعريف ميکند .يافتهها نشان دادهاند که در طول زمان ،با تثبیت
هنجارهايي مبني بر تعديلِ نمايشِ برخي الگوهای رفتاری در فضاهای عمومي و در برابرِ
ناظرينِ اجتماعي ،تمايل به فظ ريمِ خصوصي تحت اصطالش «چهارديواری اختیاری» قوت
يافت تا متقاضیان در فضای خصوصي و تحت پايشِ خود و نه ديگری ،آزادانه به فعالیت
بپردازند .اين امر ،زمینه فرهنگي را برای افزايشِ خريدر خانههای دوم توسط کنشگران مردمي
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و نیز تصويب سیاستهای گردشگر-مالک در ساختارهای رسمي سیاستگذاری فراهم کرده
است.
ب .2-حساسیتِ نظریِ انگاشتِ تعارض قدرت ،به عنوان شرایطِ زمینهای مؤثر

سااااختار نامتوازن قدرت در اين پژوهش ،نه تنها بر مغفول ماندنِ کنشگری شاااهروندان در
تصمیمگیریهای مربوط به فضاهای سا لي دزلت دارد بلکه بر اهمیتر سلسله مراتبي قدرتر
محلي ،منطقهای و ملي برای هدايتر برنامههای آزادسازی سا ل عمومي تأکید ميکند .برای
اين دو بعد يادشاااده ،متون و منابع موجودر تولید فضااااهای انحصااااری در نوا ي ساااا لي
پیراشاااهری ،نقش مايتي دار ند(بیرل و کنیساااکي  ،2001میلی گان و هم کاران ،2009
اوريوردان و وارد  ،1997تانگ  ،2008اتکینساااون و بلندی  .)2005اين مطالعات نشاااان
ميدهند با طي سازوکار همکارانه ،دانش و ارزشهای محلي در اسناد رسمي مورد توجه قرار
ميگیرد و کیفیت تصاامیمها ،روابط میان کنشگران اصاالي و ظرفیت گشااودنِ تعارضهای
سا لي افزايش مييابد.
پ -شرایطِ علّی در تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری

در شرا يط ساختاری اقتصاد سیاسي بهره جو و ساختار فضايي مولد بهره و همچنین شرايط
زمینهای تضاااد قدرت و بنیانهای فرهنگيِ پذيرندۀ انحصااار ،چارچوبهای نهادی رساامي به
عنوان سازوکارهای هدايت ،پايش و مها ِر تحوزت ف ضايي نوا ي سا لي پیرا شهری ،نیز به
بهرهجوئي گرايش يافتهاند .سا سیت نظری برای اين مورد ،در ج ستجوی ارتباط کنشگری
چارچوب های نهادی با مو ضوع اخت صا صي شدن ف ضای عمومي ا ست .در متون و منابع رايج
شااکلگیری فضاااهای انحصاااری ،کنشگری دولت به عنوان افظ منافع عمومي ،در قالب
کوشش برای قانوني کردنِ دسترسي هرچه بیشتر عموم به فضاهای سا لي و عمومي است.
ش تحوزت فضاااايي
تدوين ساااازوکارهايي چون ته یه برنامه های يک پارچۀ هدايت و پاي ِ
ف ساختارهای نهادی ،ضوابط و مقررات بازپس گیری از بخش خ صو صي
نوار سا لي ،بازتعري ر
همچون انتقال ق توساااعه ،کمکهای فني و قوقي و غیره از جمله مواردی اسااات که به
پ شتوانۀ قانوني و قوقيِ رعايت منافع همگاني ،از سوی دولت و بخش عمومي صورتبندی
ميشااود .اين قوانین تا آنجا پیشاارفت دارند که در کمینۀ شاارايط ،گذر عموميِ پیاده برای
ا ستفادۀ عمومي از سا ل فراهم با شد (کارتلیج  ،2011راور و دريفورد  .)1997اين در الي
ا ست که تحلیلِ ساختارهای قانوني و نهادی اين پژوهش ن شان داده ا ست ،بروز تعارضهای
ت فضا که با تصويب مصوبههای
قانوني در سطح خرد با سطح ملي ،ساختاری و کالن مديري ر
معارض همراه است از يک سو و همچنین کنشگریِ اين بخشها در اختصاصي کردنِ سا ل
و اولويت دهي به منافع سازماني به جای منافع عمومي طي عدم اجرای قانون ملي از سوی
ديگر ،موجب قانوني شدنِ فرايندهای غیرقانوني شده و وجهۀ رسمي به کنشهای غیررسمي
و بهرهجويانه داده اسااات .با رسااامیت يافتنِ کنش های غیرقانوني ،عرصاااه برای مقابلۀ با
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اختصاصي شدنِ زمینهای عمومي تنگتر شده و نظام تولید و بازتولیدر اين نوع فضا ،استمرار
يافته اسااات .از اين رو ،دزيل اصاااليِ شاااکلگیری اين نوع فضااااها در کرانۀ جنوبي دريای
کاسپین ،ريشه در چارچوبهای رسميِ نهادی دارد که در تعارض با وظايف و ماهیتر وجودی
خود مبني بر پايش تحوزت ف ضايي و مهارِ روند بهرهجويانه در ف ضای سا لي ،به ت شديد و
تسهیل سازوکارهای مُعارض دامن زده است.
ت .شرایط کنشی-واکنشی تولید فضای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری

بسیاری از پژوهشگران بر نقشِ نخبگان جامعه ،گروههای برخوردار از سرمايه در تولید فضاهای
انحصاری تأکید داشتهاند و آن را جزئي از سازوکار نظام اقتصاد سیاسي نئولیبرال تعريف
کردهاند (گراهام و آريگي  ،1997تاونشند  ،2006کهن  ،2004وويس  .)2006شکلگیری
فضاهای انحصاری با کنشگری گروههای نخبۀ يادشده ،تحت گفتمانهای کازييشدنِ
ارزشهای کیفي محیط به ويژه امنیت (سامارا  ،2010بادنر  ،)2015گفتمانِ مصرفر فرهنگ
جهاني (بايکان و گلومسر  ،2007اينال چکیچ و همکاران  )2009و نیز گفتمانِ مصرفر
کازيي(بادنر ،2015 ،ارکیپ )2005 ،صورتبندی شده است .از سوی ديگر ،بسیاری نیز
شکلگیری اين نوع فضاها را به کنشگران سطوش پايینتر اجتماع از جمله شهروندان و
گروههای پايین اجتماعي اقتصادی نسبت دادهاند .تولید فضای انحصاری با کنشگری
گروههای مردمي ،تحت گفتمان افزايشِ مشارکتر مردمي و کاهشِ هزينههای بخش عمومي
در تأمین خدمات رفاهي (الین  ،2009مکنزی  )2005و نیز افزايش امنیت محیط سکونت
(زايرين و همکاران  ،2015لندمن  )2006صورت بندی شده است .بروندادهای اين پژوهش
اما نشان داده است ،کنشگری مردمي شامل مالکین زمینهای کشاورزی ،کشاورزان ،گروههای
اجتماعي اقتصادیِ متوسط بومي و غیربومي که در جستجوی ورود به بازارِ ملکيِ فضاهای
دروازهای هستند و همچنین کنشگری نخبگان اقتصادی نیز تحت گفتمانِ زياده خواهي در
بیشینه ساختن سود و به بیاني بهرهجوئي در بازار مستغالت مربوطه است .اين کنشگری،
واکنشي به بهرهجوئي نهادهای رسمي (عمومي ،دولتي و کومتي) است که سامانهای از قصور
بازتولید شده را شکل داده است .چانهزنيهای نهادهای غیررسمي با نهادهای رسمي به ويژه
در سطوش پايین همچون دهیاریها ،برای انجام تخلف (ساخت و ساز خارج از ضوابط و
برنامههای مصوب) و پرداختر هزينۀ صدمه ،همچنین تمايل به سکونت در فضاهای انحصاری
به منظور فظ سرمايههای مالي به جای بهرهمندی از خدمات رفاهي و کیفیتهای فضايي
درون دروازه نسبت به بیرون آن ،همکاریِ مالکین زمینهای کشاورزی برای فروش زمین به
افراد و گروه های توسعه دهنده به ويژه به مخاطبان غیربومي که از سازوکارهای بومي قوانین
توسعه غافل هستند ،نمودهايي از کنشگری گروههای غیررسمي در سازوکارهای تولید و
بازتولید فضای انحصاری در مورد مطالعاتي اين پژوهش به شمار ميروند.
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بحث و نتیجه گیری
نوا ي سا ليِ پیراشهری ،به دلیلِ برخورداری از موقعیتر ويژۀ مکاني و طبیعي ،همواره تحت
فشار تقاضای فزاينده برای سکونت و فعالیت از سوی کنشگران گوناگون قرار دارند .تعارض
منافع برای استفاده و بهرهمندی از زمینهای سا لي گاه به صورت ظهور فضاهای انحصاری
در قالب اجتماعات دروازهای نمور عیني مييابند .اجتماعات دروازهای ،با برخورداری از ديوار،
صار و دروازه و نیز با برقراریِ امنیت ناشي از ضور نگهباناني که ورود و خروج به مجموعه
را پايش ميکنند ،زمینه را برای بهرهمندی انحصاااری از فضاااهای داخلي اين دروازهها فراهم
مي سازند .در کرانۀ جنوبي دريای کا سپین در ا ستان مازندران ،از  337کیلومتر نوار سا لي،
دود  73در صد آن تحت ساخت و ساز قرار گرفته ا ست و تنها  90کیلومتر آن سا ل آزاد
از ساااخت و ساااز اساات .دود  40کیلومتر از اين نوارسااا لي به طور انحصاااری در قالب
اجتماعات م سکوني-تفريحي دروازهای مورد ا ستفاده قرار ميگیرند .انح صاری بودنِ اين گونه
فضاها ،به قابلیت استفاده و بهرهمندی از سا ل – به عنوان منبع طبیعيِ درون دروازه -تنها
برای مالکینِ اين نوع مجموعهها باز ميگردد که ق عموميِ دسااترسااي به سااا ل را برای
سااااکنین بومي ،بازديدکنندگانِ عمومي و تمامي گروه های اجتماعي-اقتصاااادی ،محدود
ميسازد .اين پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای تولید فضاهای يادشده با استفاده از رويکرد
روش شنا سي کیفي و روش نظريۀ زمینهای به ا ستخراج کدهای اولیه ،کانوني و گزين شي به
عنوان مفاهیم پايه پرداخته و در نهايت الگوی تولید فضاااهای انحصاااری را در کرانۀ جنوبي
دريای کاسااپین ارائه کرده اساات .در اين فرايند ،کدکانونيِ «شااکلگیری پیوسااتۀ فضااای
انحصاری» به عنوان کد محوری درنظر گرفته شده است و ديگر کدهای منتج شده نسبت به
آن تحلیل شدند .با استفاده از فن مقايسه پیوستۀ کد اولیه با کد اولیه ،کد اولیه باکد کانوني،
کد کانوني با کدگزين شي و تحلیل يادآورهای نگا شته شده در طي هر م صا به ،همچنین با
فظر شرايط بازتابدهندگي که به ضورِ م ستمرِ پژوهشگر در فرايند پژوهش ا شاره دارد،
شرايط علي ،زمینهای ،کن شي و واکن شي تعیین شدند .ت ضاد منافع فردی /سازماني با منافع
عمومي ،توزيع قدرت برای نگهداشااات منافع عمومي ،نقش رابطه به جای قانون ،هنجارهای
فرهنگيِ مولد انحصاااار ،مطالبهگری جمعي ،دانش محلي و افزايشِ منزلتر اجتماعي از جمله
انگاشاااتهايي بودند که شااارايط زمینهای را برای کنش و واکنشِ بهرهجوئي تودهای را ايفا
کردند .همچنین ،نظام تولید اقتصااادی ،عاملیت موضااوعاتر س ایاس اي ،نقش پول در سااامانۀ
تصاامیمگیری ،مزيت مکانيِ مولد انحصااار ،کیفیت زندگي در اجتماعات دروازهای و کیفیت
زندگي در شهرهای سا لي انگا شتهايي ه ستند که در فرايند کدگذاری محوری ،با نقش
ساختاری ،به عنوان شرايط مداخلهگر نقش پذيرفتند .کا ستي در سامانۀ پايش ،کا ستي در
محتوای قوانین و مقررات ،کاساااتي در اجرای قوانین و مقررات ،ت عارض های قانوني ،ن ظام
هدايت و برنامهريزی ،کا ستي در يکپارچگي يا تعارضهای قانوني نیز انگا شتهای علي برای
نظام تولید فضای انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری محسوب مي شوند(تصوير  .)1بدين
ترتیب چهار فرضیۀ اصلي مطرش ميشود:
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 فرضیۀ نخست :ساختار فضاييِ مولد انباشتر بهره و نیز اقتصاد سیاسيِ بهرهای ،شرايطساختاری را برای ظهورِ فضای انحصاری فراهم ميکند.
 فرضیۀ دوم :تعارضِ قدرت و فرهنگ جمعيِ پذيرندۀ انحصار ،شرايط زمینهای را برایظهورِ فضای انحصاری فراهم ميکند.
 فر ضیۀ سوم :کا ستي در چارچوبِ نهادیِ ر سمي ،شرايط علي را برای ظهورِ ف ضایانحصاری رقم ميزند.
ي سامانۀ ر سمي
ي کا ست ِ
 فر ضیۀ چهارم :بهرهجوئي توده ای ،واکن شي ا ست که در پ ِنهادی در ظهورِ فضای انحصاری در نوا ي سا لي پیراشهری ظهور مييابد.
ي الگوی انگا شتي از تولید ف ضاهای انح صاری در کرانۀ جنوبي
فر ضیات ياد شده شالودۀ ا صل ِ
دريای کاسپین را شکل دادهاند.
تصوير  :3نقش سازوکارهای بهره جويانه در الگوارۀ انگاشتيِ تولید فضای انحصاری در مورد
مطالعاتي اين پژوهش
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