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  چکیده
و الگوهـاي حکمروایـی حـاکم بـر      شـده  لیتبدگرایی به گفتمان غالب در بسیاري از کشورها گفتمان جهانیهاي اخیر در سال

ایـن   انـداز، هـدف اصـلی   این چشـم  بر اساسفضایی متأثر کرده است.  مختلفگري دولت در سطوح فضاي جغرافیایی را با میانجی
از تهران است. با توجه بـه هـدف پـژوهش،     شهر کالني ی قلمروگرایی بر الگوي حکمرواییتبیین پیامدهاي گفتمان جهانپژوهش 

هـا اسـتفاده شـده اسـت. تحلیـل گفتمـانی       رود، براي تحلیـل داده می به شمارروش تحلیل گفتمان انتقادي که یک روش کیفی 
ش تـورم و  یفـزا ویـژه اسـتمرار کسـري بودجـه، ا    به، دهد که ساختارهاي خاص و کالن اقتصاديهاي توسعه کشور نشان می برنامه

 يهـا  مؤلفـه  سـازي سـازي و عملیـات  ، نهادینـه بنديباعث مفصل 1368-1392زمانی  تدریج و در فاصلۀ به افزایش مخارج عمومی
از تأمین برخـی خـدمات عمـومی     جیتدر بهاین گفتمان  بر اساسملی شده است. دولت  هاي توسعۀدر برنامه ییگرا یجهانگفتمان 

از دولت به شهرداري باعث شده اسـت   یتیریو مد یمال يهاتهران واگذار کرد. انتقال مسئولیت شهرداريرا به  ها آننشینی و  عقب
سـوي الگـوي مـدیریت    بـه  يضدرانت شـهر  یاجتماع يهاتشکل یده سازمانو فقدان  مالی يهاتیل محدودیبه دلکه شهرداري 

 شدید و کارکرد فضا در نظام معادالت مالی آن برجسته شود.ویژگی قلمرومندي شهرداري تشهري رانتیر حرکت کند و به تبع آن، 
وسـازي و پاسـخ   شهرداري براي راهبرد قلمر اصلی شهري ابزار هاي توسعۀاز طریق برنامه قلمرويکدگذاري و مونتاژ در این میان، 

بـراي  ین منطـق گفتمـانی   برمبناي همتهران نیز  يشهر کالن ومندي است. شهرهاي موجود در ناحیۀقلمر به ویژگی تشدیدشوندة
 .اي دشوار گرددشارکتی براي حل مسائل منطقهشود که دستیابی به الگوهاي میند باعث میفرآکنند و این تصرف فضا رقابت می

  
  .تهران ي، دولت، شهرداري، قلمرومنديقلمرو یی، حکمرواییگرایگفتمان جهان: يدیکل هايواژه

 
  1دمهمق

ان مـ گفت، 1970 در دهـۀ  يپس از بحـران اقتصـاد  
شــاهد  هــااز دولــت ياریبســ در یــیتوســعه و حکمروا

د یشـا  يبوده است. به زعـم هـارو   يریتحوالت چشمگ
عنـوان  بـه  1980-1978 يهـا نده بـه سـال  ین آامورخ
 یو اجتمـاع  يخ اقتصـاد یدر تار یانقالب یچرخش نقطۀ

هـا  ن سـال یـ ). اHarvey, 2005:1فکنند (یجهان نظر ب
طرد گرا و یتمان دولت جهانگف يبندمفصلبا  مترداف

ــدر ــت توســعه یجیت ــراگفتمــان دول  يدر کشــورها گ
ر کشـورها  یآن بـه سـا   گسـترش و انتشـار  برال و ینئول

                                                
 rahimi.h1362@gmail.com نویسنده مسئول:*

 درد یـ د را بایـ جد يهـا است. معمـوالً ظهـور گفتمـان   
در امـر   ياقتصـاد  موجـود  يروهـا یان نیـ م یناهماهنگ

را دولت  يانهیدانش زم طین شرایا د جستجو کرد.یتول
 يبنـد به مفصلق ین طریاز او  دهدیمر قرار یتأثتحت 

ــ ــد. زمــانیمــد کمــک یــک گفتمــان جدی ــه  یکنن ک
انباشـت   ۀمسئل يپاسخگو موجود ياقتصاد يراهبردها

، ییفضـا  يهـا ينـوآور  يه نباشـد، کنکـاش بـرا   یسرما
ن یر اسـت. بـه همـ   یزناپـذ یگر یکیو تکنولـوژ  ياقتصاد

 ریتفســ ینــدبرآد یــرا با یــیگرایل گفتمــان جهــانیــدل
 يهـا یناکـام  از 1970 اسـتمداران دهـۀ  یهـا و س  دولت
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   کرد. یتلق 2ينزیو اقتصاد ک 1سمیفورد ياقتصاد
عنـوان  بـه مخارج باالي دولت نسبت به درآمـد آن  

ل افـزایش تـورم رکـودي در مـدل اقتصـاد      یکی از علـ 
مثابـه  بـه  یمطرح شد و کاهش مخـارج عمـوم   ينزیک
 ر گرفــتقــراهــا دولــت موردقبــول هــا،گزینــهاز  یکـ ی

ــه دنبـــال آن، .)334 :1379(جانســـتون،  ــۀ بـ  بودجـ
 در .افتی اي کاهشاي محلی و نهادهاي منطقهه دولت

را  یمتفـاوت  يراهبردهـا  یمحلـ  يهـا دولـت این میان، 
انتخـاب   یعمـوم  مسئلۀ کـاهش بودجـۀ   مواجه با يبرا

 سـازي یکپارچـه  بر اساس قلمروي) اصالحات 1کردند: 
یکـی   تر بزرگ یتیرید مدک واحی قالب در هايشهردار

ا، یـ تانیدر بر ژهیـ وبـه کـه   بـود  ییهان راهبردینخستاز 
ت یجـاد محـدود  ی) ا2سوئد و آلمان به کار گرفته شد؛ 

هـا در  تیع مسـئول یـ و توز یدولت محل يبرا يعملکرد
 بـه کـار  در فرانسـه و هلنـد    کـه  یسطوح مختلف دولت

 یو خصوصـ  یعموم مؤسسات) مشارکت 3گرفته شد؛ 
و  3دیـ راست جد یدئولوژيابا الهام از  1980 ۀکه از ده

 متـداول ن در سراسـر اروپـا   ینو يت شهریریجنبش مد
از جملـه   یمحلـ  يهامشارکت دولتراهبرد ) 4؛ و شد
 رونـد یمـ  بـه شـمار   یدولت محل يراهبردها ینتر مهم

)Hulst and Montfort, 2007:4-7( .  
تکیه  راهبردها نیاتخاذ اهاي درك علل یکی از راه

ــه  ــت، ب ــه دول ــر نظری ــون  ب ــر پیرام ــژه مباحــث اخی وی
-و نقـش سـازمان   گرایجهاندولت  هاي گذاري یاستس

یابی مجدد دولت در دستیابی به این راهبردهـا اسـت.   
ها تـا حـدودي مسـتلزم انتقـال برخـی از      این سیاست

دهی مجدد بـه  ملت و شکل -عملکردها از سطح دولت
ســـتند اي و محلــی ه حکمروایــی فراملــی، منطقـــه  

)Allmendinger et al., 2009: 619.( ان، یـ ن میـ در ا
دلیـل تمرکـز فزاینـدة تولیـد و      بـه  يشهر کالننواحی 

کـانونی در تحقـق راهبردهـاي دولـت      ینقشـ مصرف، 
از پژوهشـگران   یاساس، برخ ینبر اند. دار سازي یجهان

 يشـهر  کـالن معتقدند قرن بیست و یکم قـرن نـواحی   
ـ Heinelt et al., 2005: 1است ( ش از همـه  ی) و آنچه ب

بـه   يمرکـز  يشهرها کالنت دارد، یاهم ین نواحیدر ا
                                                
1. Fordism 
2. Keynesian economics 
3. the New Right 

اسـاس   یـن بـر ا  .هستند ین نواحیا یکانون نقاطعنوان 
ــ ــاهد یم ــوان ش ــاطت ــاتنگ ارتب ــم یتنگ ــان ی ان گفتم

 یـی حکمروا يو الگوهـا  معاصر يهادولت ییگرا یجهان
ــرو ــالن يقلم ــهرها ک ــز يش ــا آن يمرک ــود ه (ر.ك:  ب

Brenner et al., 2002:4; Collin et al., 2002:317(  .  
 يهـا گفتمـان انـواع  ان یمارتباط تنگاتنگ  با وجود

ــاد ــا  ياقتص ــا الگوه ــت ب ــیحکمروا يدول ــرو ی  يقلم
 يشـهرها  کـالن  دربـارة  یانـدک مطالعـات  ، شهرها کالن

وجـود   هـا اثرگذار بـر تحـول ایـن الگو    ایران و نیروهاي
مـدیریت،   ثابـه م بهتوان را می يحکمروایی قلمرودارد. 

قلمـروي در سـطوح محلـی،     گذاري یاستسسیاست و 
دربارة  يف کرد. حکمروایی قلمرویاي و ملی تعرمنطقه

و  ییفضاترسیم این مرزهاي  تعداد سطوح دولت، نحوة
کنـد.  توزیع عملکرد و قدرت در این سطوح صحبت می

الگوهــاي  لیــتحلهمچنــین، حکمروایــی قلمــروي بــه 
ن واحدهاي قلمـروي مختلـف و   میا ]و رقابت[همکاري 

ــاري   ــز همک ــت[نی ــی و   ]و رقاب ــازیگران دولت ــان ب می
ن یـ بـه ا ). Lidström, 2007:499پردازد (غیردولتی می

سازوکارهاي  نییو تب هدف این پژوهش تحلیل منظور،
گـرا و پیامـدهاي آن   بندي گفتمان دولت جهانیمفصل

در تهران است.  شهر کالنحکمروایی قلمروي  يالگو بر
گونـاگون گفتمـان    يهـا  مؤلفـه ان یـ این پـژوهش از م 

بیشـتر  گفتمـان  ن یاسازي ، بعد خصوصیییگرایجهان
سـازي دال مرکـزي   زیـرا خصوصـی   مورد تأکید اسـت، 

گفتمـانی   يها مؤلفهگرایی است و سایر گفتمان جهانی
پژوهش ن مقدمه، یبا ااند. بندي شدهپیرامون آن مفصل

) 1شـود:  متمرکز میاصلی  پرسشطور خاص بر سه به
از منظر  ییگرایگفتمان جهان دهندةلیتشک يها مؤلفه

کـالن   يکـدام سـازوکارها   بر اساس ییفضا و ياقتصاد
گفتمـان  ) 2 ؟ انـد شده نهینهادو  يبندمفصل یاجتماع
 یـی حکمروا يبـر الگـو   ییامـدها یچـه پ  یـی گرایجهـان 
تهـران   يشـهردار ) 3  ؟داردتهـران   يشهردار يقلمرو
 یگفتمـان جهـان   بـر اسـاس   را يقلمرو يردهاراهبچه 
  کند؟  یانتخاب م ییگرا

هـاي نظـري و   به این منظور، پس از تدوین زمینـه 
ــومی ــرو  مفه ــی قلم ــوم حکمروای ــراي درك مفه و  يب

و  يبنـد نـد مفصـل  یفرآ، شناسی پـژوهش ح روشیتشر
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تبیـین خواهـد    رانیدر ا گرادولت جهانی يسازنهینهاد
ــد.  ــپسش ــدهای، پس ــا يام ــو ن گی ــر الگ ــان ب  يفتم

، گـام آخـر  در  شـود و ین مـ یـی تب يقلمـرو  ییحکمروا
تهران بر اساس گفتمـان   يشهردار يقلمرو يراهبردها

  .شودیح میتشر ییگرایدولت جهان
ــان ــر یمب ــوم ينظ ــژوهش یو مفه بســیاري از : پ

آغاز یـک   1978-1980هاي سال معتقدندپژوهشگران 
ا هـ گفتمان اقتصـادي دولـت  تحول چرخش اساسی در 

 Brenner et al., 2002:3; Willis etشود (محسوب می
al., 2008:1; Harvey, 2005:1; Leitner et al., 

2007:31; Pike et al., 2007:1256 یگفتمـان ). تحول 
شـد  ها از آنجا ناشی مـی در راهبردهاي اقتصادي دولت

که گفتمـان اقتصـادي دوره فوردیسـم قـادر بـه حـل       
 تـالش . تحت ایـن شـرایط   انباشت سرمایه نبود ۀمسئل

ــوآوري ــراي ن ــوژیکی  ب ــایی و تکنول ــادي، فض ــاي نه ه
 سـازي  یجهـان گریزناپذیر بود و ظهور گفتمـان دولـت   

 بـه شـمار  هـا  و نـوآوري  هـا کوشـش نهایی ایـن   نتیجۀ
شــدن و جهــانی دو واژة میــانرود. الزم اســت  مــی

شـدن نـوعی   گرایی تمـایز قائـل شـویم. جهـانی     انیجه
ه اقتصاد، فرهنگ و محیط زیسـت  یند تغییر است کفرآ

ــت و     ــرده اس ــأثر ک ــانی مت ــی و جه ــطح محل را در س
ي سیاسی و اجتماعی مندگرایی تفسیر و اندیشه جهانی

 O’Riordan andینـد اسـت (  ساختمند دربارة این فرآ

Church, 2001:3.(   
در قلب  1970و  1960 ه در دهۀاتفاق اثرگذاري ک

این بود که میـزان   رخ داد ایتانیبر یعنی اقتصاد کینزي
رو بـه کـاهش بـود کـه      یدر حـال وري نیروي کار بهره

کـاهش   ن مسـئله بـه  یو ا یافتمیزان تورم افزایش می
ایـن   بـه شـده بـود.   منجـر  نرخ رشد و افزایش بیکاري 

منظور، تعمیق کنترل و نظم دولتـی اقتصـاد از طریـق    
سوسیالیستی یا آزادسـازي قـدرت    1راهبردهاي صنفی
ــ  ــارت و تثبی ــازار  تج ــدد آزادي ب ــه دو  ت مج ــه مثاب ب

افتـاده و غلبـه بـر بحـران     کـار بـراي نظـام از   جایگزین
ــیش ــده  پ ). Harvey, 2005:10-12( ندمطــرح شــدآم

 1970 در دهـۀ از عوامل بحران اقتصادي  یاگرچه برخ
مت نفت اوپـک  یش قیناشی از مسائل اساسی مانند افزا

                                                
1. Corporatist strategies 

 نـرخ رشـد  از  یو افزایش بیکـاري ناشـ   1973در سال 
بود که خارج از کنتـرل گفتمـان اقتصـاد     باال یتیجمع

اما این عقیده که اقتصـاد کینـزي    .ندکینزي قرار داشت
از کاستی برخوردار است و بهتـر اسـت کنـار گذاشـته     

ــود ( ــق Peet and Hartwick, 2009:78ش ) از طری
تفسیر  3و فریدمن 2پردازان نئولیبرال مانند هایکنظریه

همــراه بــا تغییــرات  هــا آنهــاي فکــري شـد و مشــوق 
گسترده در افکار سیاسی رهبرانی مانند خـانم تـاچر و   

فـراهم   خلق جهان اجتماعی جدیدي را زمینۀ ،4ریگان
ابعاد جدیدي پیدا  1980 کرد. بحران اقتصادي در دهۀ

گیري مراحـل نـوینی از تغییـرات    کرد و منجر به شکل
بسـیاري از   و بندي قلمروي دولت شدصنعتی و آرایش

هاي اقتصاد کینزي را هاي اروپایی سیاستملت -ولتد
از  ،سرانجام هاي اصالت پول رها کردند.به نفع سیاست

هـاي سیاسـی از قبیـل تقویـت     نامـه توافق 1980 دهۀ
سـازي و  مجدد دولت رفاه، آزادسازي تجارت، خصوصی

در بریتانیا و آلمان غربی، بلکـه در   تنها نهزدایی مقررات
و سوسـیال   دمـوکرات  -یالسوسـ اي بسیاري از کشوره

دمــوکرات ماننــد هلنــد، بلژیــک، فرانســه،  -مســیحی 
ــوئد   ــارك و س ــپانیا، دانم ــذاس ــد  یرشموردپ ــع ش واق

)Brenner, 2004:468.(  
گرایـی  جهـانی درك فرایند انتقال به هاروي از نظر 

متضمن توجه به عنصـر   بخشانتظام عنوان یک پروژةبه
ان سرمایه از طریق حراست. نارضایتی حاصل از ب طبقه

بـراي   تنها  نهبود که  گونه  آن 1970 تورم رکودي دهۀ
، بلکـه  ي سیاسی بودتهدید و سیاسینخبگان اقتصادي 

احسـاس   هـا  آنیک تهدید اقتصادي نیز براي موقعیت 
 ياقتصـاد  يبـاال ). طبقات Harvey, 2005:13شد (می

هاي رشد اقتصادي در همـه جـا   در پی سقوط شاخص
ودشان از نـابودي  بقاي خ يبرا د کردند ودیاحساس ته

مجبـور بودنـد کـه قاطعانـه عمـل       سیاسی و اقتصادي
زمـانی،   رسـد در آن دورة ). به نظر می15همان: کنند (

هـاي  گرایی در جدال گفتمانی بـا بـدیل  گفتمان جهانی
بحـران بـه   خود را بر جامعه و رفع  ۀدیگر توانست سلط

  دست آورد. 
                                                
2. Hayek 
3. Friedman 
4. Thatcher and Reagan 
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ــک ــران،  پ ــارويو دیگ ــر ه ــه  و الرن ــد ک معتقدن
 ,.Peck et alاسـت (  فراگیـر گرایی یک نظریـه   جهانی

2002:380; Larner, 2003:509; Harvey, 2005:2 .(
ــگران ــی از پژوهش ــر اســاس برخ ــه   ب ــدگاه ک ــن دی ای

هـا در  و بنیان رویکرد دولت ییشناسا قابلگرایی  جهانی
 دهنـدة لیتشـک  است، مجموعـۀ ابزارهـاي  عصر معاصر 

بندي صورت زیر جمع گرایی را بهجهانی گذاري یاستس
 ,Peck, 2001:448; Peet and Hartwickانـد ( کـرده 

2009: 85; Stiglitz, 2003:3 :(1 (  نظم مالی و کـاهش
 ) کاهش مخارج عمومی دولت؛2کسري بودجه دولتی؛ 

مالیـات و   طریـق گسـترش پایـۀ   ) اصـالح مالیـات از   3
طریــق ) تعیــین نـرخ بهـره از   4کـاهش نـرخ مالیـات؛    

و  رقـابتی  ) حمایت از نـرخ مبادلـۀ  5سازوکارهاي بازار؛ 
) آزادسازي تجارت و حـذف قـوانین   6زایی؛ بدون تورم
) 8گذاري مستقیم خارجی؛ ) تشویق سرمایه7گمرکی؛ 

ــیمقــررات زدا) 9ســازي اقتصــادي؛ خصوصــی ) 10؛ ی
  تأمین حقوق مالکیت.

اي قـدرت خـود را   تا پیش از این، نهادهاي منطقـه 
بـر سـطوح محلـی اعمـال     مرکـزي   کیه بـر بودجـۀ  با ت

از آن پــس و  کردنــد، امــا نقــش نهادهــاي محلــی مــی
دولـت مرکـزي و تضـعیف     همزمان با کـاهش بودجـۀ  

نهادهـاي   ج،یتـدر افت. بـه اي افزایش ینهادهاي منطقه
گیري را از دست دادند و دولت تصمیم قدرتاي منطقه

لــت عنــوان کــانون اســتراتژیک گفتمــان دومحلــی بــه
ه هـ مواج يبـرا  یمحل يهاگرا انتخاب شد. دولتجهانی

 يراهبردهـا  یعموم از کاهش بودجۀ یبا مشکالت ناش
 :Hulst and Montfort, 2007انتخاب کردند ( یمتفاوت

هــا در تیع مســئولیــ) توز2؛ يالحــاق قلمــرو) 1): 4-7
و  یعموم مؤسسات) مشارکت 3؛ یسطوح مختلف دولت

ه. یک ناحیدر  یمحل يها) مشارکت دولت4؛ یخصوص
ن مقالـه صـرفاً بـر    یـ پـژوهش، ا ایـن  با توجه به اهداف 

  شود.یراهبرد سوم متمرکز م
 ياقتصـاد  گفتمانر ییبه بعد، تغ 1970 يهااز سال

منجـر   یدولت محل يش تعداد واحدهایها به افزادولت
نـد  ین فرآی. اکرد یند رقابتیک فرآیوارد را  ها آنشد و 

بحـران  . شـد  يشهر يهامیرژ يریگع شکلیباعث تسر
نظم  يایجغراف يسازاسیبه بازمق 1970 دهۀ ياقتصاد

در منجـر شـد.    یدولت و انتقال قدرت به سطوح محلـ 
هــا و تیمســئول یدر حــال یدولــت محلـ نــد، یآن فریـ ا

را به دست آورد که با کاهش بودجه  يشتریارات بیاخت
ه در یش و جـذب سـرما  یافزا يبرامواجه بود و  يمرکز
 دولـت مواجـه شـد.    یت منـابع مـال  یبا محـدود  هاشهر
ــرا یمحلــ ن خــدمات و یتــأم يهــانــهیکــاهش هز يب
وند برقرار کرد و یپ یبا بخش خصوص یالت عمومیتسه

ش یت شـهرها افـزا  یریدر مد یمشارکت بخش خصوص
 یبخـش خصوصـ   با یمشارکت يافت. اگرچه راهبردهای

ش داد، امـا  یرا افـزا  یمسئوالن محل ییت حکمروایظرف
برآمـده   یاسیس يرا در معرض فشارها یمحل ينهادها

) Pierre, 1999:375قرار داد ( یاز جانب بخش خصوص
 یاسـ یس يفشـارها  در برابـر را  ها آنو به همان نسبت 

  کرد.  مقاوم يدولت مرکز
-بهـره  به يشهر يهامیرژ يدرآمدهاسود و  زانیم

از  یناشـ  يهـا ییجـو ، صـرفه ینسب يهاتیاز مز يریگ
 یبسـتگ  ید داخلیاز تول یناش يهاییجو صرفه تجمع و

شود،  این درآمدهاکه سبب کاهش  يندیو هر فرا دارد
ک یـ  يدادهـا شـود. درون یباعث کاهش رشد شـهر مـ  

 هی، سرماتیاز فعال یف متنوعیشامل ط يستم شهریس
زان یـ شـوند تـا م  یت است که به کار گرفته مـ یو جمع

ها يزان ورودیم د کنند.یرا تول سوده و یاز سرما ینیمع
ت و یـ جمع يبـرا  دسـترس  قابـل  يمتناسب بـا فضـاها  

شـوند،   موجود اشباع يکه فضاها یاست و زمان تیفعال
 يشـهرها  يت بـرا یه و جمعیشتر سرمایزان جذب بیم

  . شودیمحدود م يمرکز
رد، یـ گیصـورت نمـ   ییدر خأل فضـا  ياقتصادرشد 

ن زایـ د فضا است. هرچـه م ید و بازتولیازمند تولیبلکه ن
ازمنـد  یهمان انـدازه ن ابد بهیش یافزا ه در گردشیسرما

، یارتبـاط  ي، فضـاها یمـال  ي، فضـاها يتجـار  يفضاها
کــار اسـت. گسـترش قلمــرو    يرویـ اسـکان ن  يفضـاها 

بـه اسـتفاده از    یاستمراربخشـ  یـل به دلشهرها  ییفضا
 يهـا ییجو از تجمع است. صرفه یناش يهاییجوصرفه

 ینسـب  يهاتیاز مز يریگبهره به همراهاز تجمع  یناش
شـرط   ید داخلـ یاس تولیاز مق یناش يهاییجوو صرفه
ه در شـهرها اسـت و   یاستمرار انباشت سـرما  يالزم برا

 از دارد.یـ ن عوامـل همـواره بـه فضـا ن    یـ از ا يریگبهره
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 يبـه شـهرها   يمرکز يت از شهرهایجمع ییتمرکززدا
، يشـهر  يمـت فضـاها  یش قیل افـزا یـ بـه دل  یرامونیپ

 يزیـ را مداخلـه دولـت در نظـام برنامـه    ی ینینشحومه
اسـت کـه سـبب کـاهش      ينـد یفرا ینتـر  مهـم  يشهر

  شود.  یم يمرکز يشهرها يدرآمدها
 متـرادف  ینینشـ ند حومهین است که فرایت ایواقع

 يشـهرها  و يشهر مرکز يعملکرد یهمبستگان یبا پا
ل وجـود  یـ به دل يمرکز يست، بلکه شهرهاین ياحومه

مهـاجران   ين شـهر بـرا  یتـر ب، جـذا یشغل يهافرصت
 يبـاال  يهـا نـه یمسکن بـاال و هز  اجاره کنیول هستند

کننــد یعمــل مــ يخــدمات بــه مثابــه عوامــلِ رکــود 
)Meshkini and Rahimi, 2011:381 و مانع سکونت (

  د.نشویم يمهاجران در شهر مرکز
کـار   يکه در شهر مرکز ياحومه يساکنان شهرها

 کننـد. بـه  یتفاده ماس يکنند از خدمات شهر مرکزیم
 يهـا نـه یهز همۀ ندرت به يکه عوارض شهرل یدل این
 يدهد، ساکنان شهر مرکزین خدمات را پوشش میتأم
پردازنـد.  یمـ  ارانـه یهـا  گان به ساکنان حومهیطور رابه

مصـرف و   ينـدها یفراق یها از طرساکنان حومه اگرچه
شـهر   یاتیـ مال يش مبنـا یبه افـزا  هید کاال و سرمایتول

نـد  ین فرایرسد ایمکنند، اما به نظر یکمک م يزمرک
ــه نفــع شــهرها یب شــود یتمــام مــ ياحومــه يشــتر ب
)Pacione, 2005:491 .(ــرژ ــرا يم شــهری ــرل  يب کنت

ــ گســتردة ییتحرکــات فضــا و  ســرمایه، کاالهــاراد، اف
و  ي، اقتصـاد یا نـامطلوب اجتمـاع  یمطلوب  يامدهایپ
ش از فـرو  یناشـ  يدرآمـدها  تصرف، آن یطیمحستیز

ل بـه  یهمواره تما یعمران ين و کارهاین، تراکم زمیزم
تحـت کنتـرل خـود     يقلمرو يفضا در واحدها 1مونتاژ

 يگـذار هیگذار حاضر به سرماهیسرماکه  نیا ي. برادارد
حـد  تـا  بازگشـت سـود    زمـان  یدباک پروژه بشود یدر 

ها يشهردار) و Begg, 2002:188( ابدیکاهش ب ممکن
بـه دنبـال    یطور منطقـ به ،یدولتریغ يعنوان نهادهابه

بازگشـت سـود    هستند که دورة ییهاتیفعال ییشناسا
ن و مسـکن  ین است و مسلماً بازار زمییها پاتیآن فعال

بـر  شـود.  یاست که با اقبال روبرو م ییهااز حوزه یکی
ها تا آنجـا کـه امکـان    يشهردار ن سازوکارها،یا اساس

                                                
1. Assemblage 

 یرامـون یپ يهاو مونتـاژ فضـا   يبه کدگذارداشته باشد 
 ينــدها یفرادر برابــر هرگونــه   وکننــد یاقــدام مــ 

اعمـال   يفضـا  کـاهش  منجـر بـه   که به يسازقلمروباز
 هـاي انیـ کنترل جرها را از نظر آنو  بشود هاآنقدرت 

واکـنش   محدود کند،ن و مسکن یزم بخشدر  هیسرما
نـد  یق فرایـ از طر يشـهر  یالحاق اراضدهند. ینشان م
شـود کـه شـهر    یسـبب مـ   يمروو مونتاژ قل يکدگذار
ــرا يشــتریب يفضــاها يمرکــز ــجــذب جمع يب ت و ی

ه یش درآمد و سرمایان افزایت به دست آورد و جریفعال
  دا کند.یاست، استمرار پ يم شهریکه مطلوب رژ

  
  پژوهش یشناسروش

روابـط   لیـ و تحل نیـی به منظور تبپژوهش این در 
 يقلمرو ییحکمروا يو الگو ییگرایگفتمان جهان انیم

ل گفتمـان  یاز روش تحلتهران به طور عمده  شهر کالن
اصـطالح تحلیـل    شـود. یفرکالف اسـتفاده مـ   يانتقاد

توسـط زلیـگ    1952گفتمان براي اولین بـار در سـال   
 از دهـۀ  امـا  )Paltridge, 2008:2-3شد ( وضع 2هریس
بود که نوعی از تحلیل گفتمان ظهور کـرد کـه    1970

ابط قدرت به رسمیت نقش زبان را در ساختاربخشی رو
). تعریف گفتمان مستلزم Wodak, 2002:13شناخت (

توجه به سه بعد اصـلی یعنـی کـاربرد زبـان، برقـراري      
هـاي اجتمـاعی   ارتباط میان باورها و تعامل در موقعیت

 ). تحلیـل گفتمـان نقطـۀ   17، 1382ک، یـ داواناست (
-آغاز مـی  مندي زبانعزیمت خود را از مفهوم موقعیت

شـود  ) و به این نتیجه ختم مـی 87 :1366لمر، پاکند (
ها، کلمات و عبارات مورداستفاده کنشگران به که گزاره

این نکته بستگی دارند که توسط چه کسی، به نفـع یـا   
دسـت آوردن چـه    علیه چه کسی یا چه چیزي، براي به

1380دانـل،   مـک انـد ( ی و کجا بیان شـده چیزي و ک: 
شـده   یدهـ  سـازمان در سـه سـطح    فرکالفمدل ). 56

ــد اصــل  ســطح اولدر  اســت. او ــه بع شــنهاد یرا پ یس
ل یـ ل واژگـان، تحل یـ ن سه بخش شامل تحلیکند. ا یم

ــتور و تحل ــدس ــاختی ــال س ــ يه ــ یمتن ــوند یم ش
)Fairclough, 1989: 110-113 در). او ســطح دوم را 

 يهـا ل بافت مـتن (نظـم  یشامل تحل یقالب دو بعد کل
                                                
2. Zellig Harris 
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ل مـتن  یـ ) و تحل1یخیرتـا  يهـا و انـدرکنش  یاجتماع
 یانسـجام موضـع   يکـالم، برقـرار   ي(ظاهر کالم، معنا

ک یـ  يوند تمام اجـزا یک متن و پیاز  ییهاان بخشیم
در  یکند. سـاختار اجتمـاع  یم یگر) بررسیکدیمتن به 

مـتن   یتیر بافت مـوقع یتفس يبرا یمدل فرکالف منبع
ر یتفسـ  يبـرا  یز منبعین یخیتار يها است و اندرکنش

-141همـان:  رونـد ( یک متن بـه شـمار مـ   ی ینامتنیب
شـود کـه چگونـه    ی). در سطح سوم نشان داده مـ 142

ک گفتمـان  یـ  یتیو موقع ينهاد ،یاجتماع يساختارها
ر و ییـ بر تغ یراتیها چه تأثکنند و گفتمانین مییرا تع
-ن ارتباط بـه یدر ا يانهیدارند. دانش زم ها آند یبازتول

عمـل   هـا  آنرات یتـأث و  ین اجتمـاع ییتع مثابه واسطۀ
به دانش  یاجتماع ين معنا که ساختارهایکند، به ایم

 دهنـدة شکل يانهیدهند و دانش زمیشکل م يانهیزم
  .است گفتمان
ــاداده ــتفاده يه ــژوهشدر  مورداس ــن پ ــامل ای  ش

مرکـز   يهـا ، دادهیاجتماع-ياقتصاد توسعۀ يهابرنامه
سـازمان  ، يتهران و بانـک مرکـز   يران، استانداریآمار ا

شود. بـا  یم يشهر توسعۀ يهاو برنامه يسازیخصوص
روش پـژوهش،   يهـا  پرسـش ت اهداف و یتوجه به ماه

  .است یفیک روش تحقیق، یاصل
  
  پژوهش  يهاافتهی

گفتمان دولت  سازي ینهنهادو  يبندمفصل ندیفرا
 هـا دولتاقتصادي  بحران: )1368-1392( گرایجهان

هـاي نهـادي، راهبردهـاي    را ملزم به تغییر در ویژگـی 
کنـد، زیـرا   یاقتصادي و الگوهاي حکمروایی قلمروي م

هــاي اقتصــادي را در بحــران هــا ریشــۀمعمــوالً دولــت
ناکارآمدي نهادها، راهبردها و سازمان فضـایی موجـود   

رشـد  با کاهش  1357دولت از سال  کنند.جستجو می
افـزایش نـرخ تـورم     ي بودجه واقتصادي، افزایش کسر

 رشـد  1340-1355سـال  کـه از   . در حـالی شدمواجه 
 1356سال  از کنبرابر شده بود ولی 7/4ایران  ياقتصاد

ثباتی اوایل انقالب و آغاز جنـگ عـراق   و با توجه به بی
برابـر کاسـته    4/1کشـور   علیه ایران از اندازه اقتصادي

. بـود برابـر درآمـد آن    5/1میزان مخـارج دولـت    شد و
                                                
1. Interactional history 

 ت کشور در فاصلۀخ رشد جمعیافزون بر این، میزان نر
درصد بود و بـدیهی   21/3ک ینزد 1357-1368زمانی 

هاي آینده افـزوده  است که بر تقاضاي بازار کار در سال
، رانیـ ا یاسـالم  يجمهـور  يبانـک مرکـز  خواهد شد (

ــو)1392 ــرمایه  ید ي. از س ــزان س ــر، می ــذاري در گ گ
اي از بخـش عمـده  هـا کـاهش یافتـه بـود و     زیرساخت
. اختصـاص یافـت  مصـرفی   هـاي هزینهلت به بودجه دو

توانست به افـزایش تقاضـاي   یند مذکور میاستمرار فرآ
مصرف کل جامعه بیانجامد و موجـب تـورم رکـودي و    

  .  شود یاسیس بحران مشروعیت
 دهــۀدر اولــین ســاختارهاي اقتصــادي  ،جــهینت در

 یاجتمـاع  هـاي اي بود که زمینهگونهانقالب اسالمی به
 کـرد و برنامـۀ  میرا تقویت  ییگراانیطرح گفتمان جه

) بستر قـانونی الزم را بـراي   1368-1372اول توسعه (
بندي این گفتمان فراهم کـرد. بـه بیـان دیگـر،     مفصل
حضــور بخــش  ، زمینــۀدولــت ياقتصــادتوفیــق عــدم 

  . کردفراهم  اقتصاد در خصوصی را
دولتـی   هايشرکتدر این راستا، سیاست واگذاري 

قانون اساسـی   44براساس اصل  ها آنکردن و خصوصی
بنـدي شـد.   قانون برنامه اول صـورت  32و مفاد تبصره 

اول و دوم  هاي دولت پنجم در برنامۀترین سیاستمهم
توسعه شـامل سیاسـت تعـدیل سـاختاري (آزادسـازي      

سـازي) بــود.  هـا و نــرخ ارز و اجـراي خصوصــی  قیمـت 
موضوع واگـذاري سـهام صـنایع دولتـی (بـه       همچنین

تثناي صنایع بزرگ و مادر)، تـدوین حـدود فعالیـت    اس
 دولت و انتقال وظایف غیرضروري به بخـش غیردولتـی  

قانون مطرح شد.  8-3و  8-2، 8-1، 4-37در بندهاي 
دوم نیز پیگیري شـد   گرایی در برنامۀجهانی يها مؤلفه

ــر اســاسو  ــد  ب اصــالح « ، سیاســتبرنامــه دوم 41بن
گـذاري   میل سـرمایه ، تکتسهیالت بانکی ۀارائ  مقررات،

ــع  ــایی، توس ــاختارهاي   ۀزیربن ــرویج س ــات و ت ارتباط
ــاتی و ــان  صــنعتی، تحقیق ــاريپیم ــراي  »ک ــب «ب جل
در » هـاي خصوصـی و تعـاونی    مشارکت بیشـتر بخـش  

  قرار گرفت. موردتوجهاقتصادي  توسعۀ
بسترهاي  ندپنجم و ششم توانست يهادولتاگرچه 

گرایـی  جهانیمان بندي گفتقانونی اولیه را براي صورت
هنوز عوامل نهـادي الزم بـراي تحقـق آن     ند،فراهم کن
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هفـتم و هشـتم ضـمن     يهـا تأسیس نشده بود. دولـت 
ــا تشــکهــاي حقــوقی، تقویــت فرصــت نهادهــاي ل یب

عـالی   یئـت هوزیـران،   تایـ همتعددي که ترکیبـی از  
ــازمان خصوصــی  ــذاري، س ــازي وواگ ــرکت س ــاي ش ه

را  یزي گفتمـان سـا فراینـد نهادینـه  بـود،  تخصصی مادر
کـاهش شـدید بهـاي نفـت و     ان، یـ ن میدر ا. انجام داد

-1384ویـژه از سـال   کسري بودجه شـدید دولـت بـه   
سـازي  عنوان عوامل مادي اثرگذار، نهادینهنیز به 1381

  سازي را تسهیل کردند. گفتمان خصوصی
دوم و سـوم قـانون برنامـۀ     يهابر این اساس، فصل

هــاي دولتــی شــرکتواگــذاري سـهام   سـوم بــه نحــوة 
سوم بـراي   برنامۀ يترین راهبردهامهمافت. یاختصاص 

ــی ــق خصوص ــواد  تحق ــامل م ــازي ش ــارة 4و  2س  درب
و  18و  17 مـواد دولتـی،   مؤسساتها و بازسازي بنگاه

و  4هـا، مـادة   واگذاري مدیریت بنگـاه  دربارة» ج«بند 
 هاي دولتی، مادةواگذاري سهام شرکت دربارة» ج«بند 
الزم براي واگذاري سهام  يسازوکارهادرباره  قانون 10

تأسـیس سـازمان    دربـارة  15هاي دولتی، مـادة  شرکت
دبیرخانـه   ةقانون برنامه دربار 12 سازي، مادةخصوصی

 یئـت هترکیـب   دربـارة  13عالی واگذاري، مادة  یئته
 تایـ هوظـایف   قـانون دربـارة   14عالی واگذاري، مادة 
ی، رسـیدگ  ندیفرآ بارةقانون در 20 عالی واگذاري، مادة

شــکایت اشــخاص  اظهــارنظر و اتخــاذ تصــمیم دربــارة
ها، مادة حقیقی و حقوقی از تصمیمات واگذاري شرکت

داوري بـراي رسـیدگی بــه    یئـت هترکیـب   دربـارة  21
تنظـیم   ةدربار 34تا  28و مواد  شده مطرحهاي شکایت

  شود.   کردن فعالیت اقتصادي میانحصارات و رقابتی
نمودن عملیاتی هم و دهم را باید مرحلۀن يهادولت

 سـازي) نامیـد، زیـرا   گرایـی (خصوصـی  گفتمان جهانی
هاي دولتی به بخش غیردولتـی  فرایند واگذاري شرکت

یابد و منبع هاي پیشین افزایش میدر مقایسه با دولت
کـه   یدرحـال شـود.  براي دولت مـی  یتوجه قابلدرآمد 

لتی از سـال  هاي دومجموع درآمدهاي واگذاري شرکت
از سـال   میلیـارد ریـال و   3323برابر بـا   1375-1370
شـد،  یمـ میلیارد ریال  46917,8برابر با  1383-1376

ــا ــدی ــال  ن درآم ــه 1384-1392از س  2442883,1 ب
. بــه بیـان دیگــر، مجمــوع ارزش  دیرسـ میلیـارد ریــال  

 در حـدود  1392هاي دولتی در سـال  واگذاري شرکت
 1370ذاري در ســال برابــر مجمــوع ارزش واگــ 3180

ــا يســازیســازمان خصوصــشــود (مــی  ).1393، رانی
نوسـانی   یـک دورة  بـا نهـم و دهـم    يهادولت ۀمواجه

کـردن گفتمـان را تقویـت    ملیاتییند ع، فرآقیمت نفت
سـو، افـزایش قیمـت جهـانی نفـت در      از یک رایکرد، ز

 کـردن یـی اجراهاي اولیه منـابع مـالی الزم بـراي    سال
 بنـدي  یهسـهم هـا و  دي یارانـه سازي، هدفمنـ خصوصی

و از سـوي دیگـر، کـاهش قیمـت      ن کردیرا تأمبنزین 
 بـه  شهاینفت موجب شد که دولت براي تأمین هزینه

. بـا  مبـادرت کنـد  هـاي دولتـی   شرکت گستردةفروش 
چهارم توسعه  قانون برنامۀ 6مادة توجه به این شرایط، 
هـاي ممکـن   از تمـام روش «دهـد  به دولت اجـازه مـی  

، 10 ،9و اعتبار مواد » استفاده کند ]...[سازي خصوصی
قانون برنامه سوم توسـعه   27الی  20، مواد 18الی  12
  رد.یپذیمچهارم توسعه  برنامۀ دررا 

در  گرایـی زتولید مستمر گفتمان جهانیبنابراین، با
محصول توأمان شرایط مادي  موردمطالعهزمانی  فاصلۀ

سو ساختارهاي ز یکو گفتمانی حاکم بوده است. زیرا ا
ــر بســترهاي   ــده اقتصــادي و از ســوي دیگ محدودکنن

سـازي  بندي، نهادینـه هاي صورتقانونی و نهادي زمینه
ضـریب   بـر اسـاس  آن را فراهم کرده اسـت.   یاتیعملو 

میـزان کسـري   افـزایش  به نسـبت  همبستگی پیرسون 
، میـزان  1370-1389زمـانی   ه دولـت در فاصـلۀ  بودج

(ضـــریب  اســـت یافتــه  یشافـــزاهـــا نیــز  واگــذاري 
  ).0,00طح معناداري=و س 0,70همبستگی=

انداز گفتمـانی اسـت کـه در    شمبر مبناي همین چ
هـاي بخـش   سـهم فعالیـت   1375-1380زمانی  فاصلۀ

هـاي  تهران در فعالیـت  يشهر کالن خصوصی در ناحیۀ
اي کـه نسـبت فعالیـت    گونـه اقتصادي بیشتر شده، بـه 

ار نیـروي کـار   بخش خصوصی به بخش عمومی در بـاز 
 17,95، در فعالیت معـادن از  3,14به  1,81صنعتی از 

بــه   16,8هــاي صــنعتی از  ، در فعالیــت 163,5بــه 
ــالی از  126,13 ــازار م ــش ب ــه  0,0، در بخ ، در 0,04ب

افـزایش یافتـه    1,2بـه   0,5ودرمـان از  بخش بهداشـت 
). ایــن رونــد 1393، اســتان تهــران ياســتانداراســت (
ري بخـش خصوصـی در فرآینـد    افزایش اثرگـذا بیانگر 
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  تهران است. يشهر کالن حکمروایی قلمروي در ناحیۀ
 يگـرا بـر الگـو   یگفتمان دولت جهان يامدهایپ

رفــع : تهــران شــهر کــالن يقلمــرو یــیحکمروا
هــاي جدیــد هــاي اقتصــادي و تولیــد گفتمــان بحــران

گیرد، بلکـه تغییـر   اقتصادي در خأل فضایی صورت نمی
 گیري گفتمانمنجر به شکل در الگوي کارکردي دولت

ــد  ــروي جدی ــی قلم ــهردار حکمروای ــت و ش ــايدول ، ه
گیري جغرافیاي نظم سازمان قلمروي و شکل ساختباز

شـود. درنتیجـه،   مـی  يشـهر  کـالن دیگـري در نـواحی   
بــه  هــاي جغرافیــایی بــا گــذار از یــک گفتمــاننقشــه

  شوند.می یمترسباز ،گفتمانی دیگر
ــ الگـو  اول  ت در برنامــۀي حکمروایــی قلمـروي دول

گفتمـان اقتصـاد تـوزیعی و     يهـا  مؤلفهتوسعه متأثر از 
ن اسـاس، دسـتیابی بـه تعـادل     یاقتصاد بازار است. بر ا

 خستین سطور قانون برنامـۀ قلمروي در سطح ملی در ن
و  يوزارت امـور اقتصـاد  اساس،  ینبر ااول مطرح شد. 

را  یاتیـ مال ياز درآمـدها  یبخشـ » مجاز است« ییدارا
ع یها توزين شهرداریب ییگراتوسعه يهاانگاره يابرمبن

ممکـن  ن، یـ بـا وجـود ا  واحـده).   مادة 50کند (تبصرة 
 يبـرا  یـی و دارا يعدم التزام وزارت امـور اقتصـاد  است 
 برنامـۀ  یمتنـ رونیـ اشاره به ارجـاع ب ن تبصره یا ياجرا

. داشته باشـد ) 1334(مصوب ها ياول به قانون شهردار
 یهـا از نظــر مــال يشــهرداراز  ياریبسـ هنــوز اگرچـه،  

ــت از طر   ــت هســتند و دول ــه دول ــه بدن ــوابســته ب ق ی
ــر  يســازوکارها مــال قــدرت عإ هــا آنوزارت کشــور ب

ـ  ،کنـد  یم  یگفتمـان  يبنـد طبقـه  یدولـت در پـ   کنیل
و  یان بخش دولتـ یم یتیحاکم یرغ -یتیف حاکمیوظا

قسـمت   8-3و بنـد   8-2اسـت (بنـد    یردولتیبخش غ
و  یـی ت اجرایریح سـازمان مـد  ، اصـال ها یمش خطکم، ی

-گونه کـه در برنامـه   ) و همانبرنامه اول کشور ییقضا
ز یـ ها ني، نقش شهردارخواهد شدمشاهده  يبعد يها
ابد. هدف ییش میافزا یجتدر بهانداز ن چشمیا يمبنا بر

-نهیکاهش هز ،فیوظا یک گفتمانیدولت از تفک اصلی
 8–3 ندو ب 3-1 -6و بند  3-1-4است (بند  یمال يها

-1368 یزمـان  را در فاصـلۀ ی)، زاول برنامۀ کمیقسمت 
ــه 1357 ــور  ب ــمط ــارج  ،نیانگی ــت مخ ــر  1,5دول براب

مخارج دولـت   ها،ن سالیا یدر ط بود و آن يدرآمدها

ــاالتر از درآمــدها ــک  يهمــواره ب ــرار داشــت (بان آن ق
  ).1392، رانیا یاسالم يجمهور يمرکز

 يکـه الگـو   را يایقـانون  ين، بسـترها یـ با وجـود ا 
 اسـت آن شـکل گرفتـه    بر اساس يشهردار ییحکمروا

جسـتجو  هـا  يشـهردار  1334و   1328قـانون   د دریبا
 يهـا يشهردار قانون در یاز مواد اساس یکی مثال. کرد
 بـر اسـاس  است که  41ماده ، 1334و  1328 يهاسال
منحصـراً بـه    يشـهردار  يدرآمدهاعوارض و  ۀیکل«آن 

قـانون   3 مـادة  بر اسـاس . »رسدیهمان شهر م مصرف
 یت حقـوق یشخص يدارا ي، شهردارهايشهردار 1334

وجــود  1328نون کــه در قــا» یملــ«واژه  یاســت، ولــ
ک یـ مثابـه  از آن پس بـه  يداشت، حذف شد و شهردار

 .شـناخته شـد  ت ی) بـه رسـم  یردولتـ یغ( یملیرغنهاد 
ــ ــر اســاسن یهمچن ــانون،  1 مــادة 1تبصــرة  ب ــرق  اگ

 را نکند و بـا  ينه شهرداریهز يتکافو یعوارض وصول«
اداره  يبـرا تـوان  ن یو مال يدرنظر گرفتن وضع اقتصاد

ه کرد، وزارت کشور یته  يدیدرآمد جد يامور شهردار
 .»ل نقـاط را منحـل کنـد   ین قبیا يمجاز است شهردار

ــرا ییهــا ســازوکارهايقــانون شــهردار، نیبنــابرا  يرا ب
 ۀیـ م کرده اسـت کـه هـر شـهر در ناح    یترس يشهردار

ت یـ ها فعالير شهرداریتهران مستقل از سا يشهر نکال
 مسـتقالً  خـود را  يد بتواند منـابع درآمـد  یکند و بایم

 متـراکم  يشـهر  کـالن  یقانون در نواح نین کند. ایتأم
 یابیدسـت  يهـا بـرا  يان شهردارید رقابت میسبب تشد
 يهـا نـه یزمگـر،  ید يشود و از سـو یشتر میبه درآمد ب

ها را کـاهش  يان شهرداریم يهمکار يالزم برا ينهاد
  دهد.یم

-10بنـد  ( ریزي غیرمتمرکـز  سوي برنامهبه حرکت
اسـتانی از طریـق مصـرف    هاي میـان )، تشدید رقابت7

عمرانـی   يهـا  درآمدهاي اسـتانی بـراي تـأمین هزینـه    
نشـینی دولـت از   ) و آغـاز عقـب  2 تبصرة( همان استان

واگــذاري بعضــی از خــدمات عمــومی از طریــق  حــوزة
) و هاي کلـی سیاست 4-7بند ( ها به شهرداري عمومی
ایجـاد  گفتمانی از طریق -جدید نهادي کنشگرانایجاد 

بنـد  اداري (در تمام سـطوح سیاسـی   شوراهاي اسالمی
 ،دوم توســعه در برنامــۀ) هــاي کلــی سیاســت 4-8

از طـرد تـدریجی گفتمـان دولـت      هـاي اساسـی   نشانه
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ینـه  جدیـد در زم  یبنـدي گفتمـان  گرا و صـورت توسعه
ن یـ اسـت. در ا  يشـهردار  دولـت و  حکمروایی قلمروي

بعضــی از  ، ين بــار موضـوع واگــذار یاولــ يبـرا  دوره
مطـرح   هـا  بـه شـهرداري   يواگذار قابلخدمات عمومی 

 کنشــگراناز  ياجــاد مجموعــهیق ایــاز طرو شــود یمــ
د یقدرت تول یاز روابط اجتماع ی، نوعیاسیس -يقلمرو

تنهـا کنشـگر    يکـز آن دولـت مر  بر اساسشود که یم
گران یاز بـاز  يامجموعـه بلکه  شود،یمحسوب نم یاصل

، بخـش  یدولت، بخش خصوص یاستان يشامل واحدها
به  یابیدست يها برايو شهردار یاسالم ي، شورایتعاون

د نشــویتوسـعه و تحقـق اهـداف برنامـه فراخوانـده مـ      
-خـط  واحده مادة 39 هتبصر  واحده و مادة 33 ةتبصر (

 يهـا یمشـ خط 8-4، بند دوم برنامۀ یساسا يهایمش
 يهـا اسـت یس 15-4تـا   15-1، بند دوم برنامۀ یاساس

 برنامـۀ  یکلـ  يهـا اسـت یس 4-7بنـد  ، دوم برنامۀ یکل
ــودوم ــا ید ي). از س ــر، کارکرده ــاسگ ــر اس ــۀ ب  دوگان

شــود و دولــت یم مــیتقســ یتیرحــاکمیغ -یتیحــاکم
را بـه   يگـر يتصـد  يخواهان آن است کـه کارکردهـا  

هـا منتقـل   يو شـهردار  ی، بخش تعاونیصبخش خصو
دوم). اگرچـه در   برنامـۀ  واحـده  مـادة  39 هتبصر کند (

دولـت  گـرا (برنـام اول توسـعه)    گفتمان دولت توسـعه 
است، اما در  ینیسرزم يدرصدد تصرف تمام کارکردها

 يهـا يبنـد صـورت  يبرمبنـا  و یـی گرایگفتمان جهـان 
ــا ــاز یکیدئولوژی ــددیخــود، ب ــد یرارا در ف يگران متع ن

هـا و  يبنـد ن مفصـل یـ دهـد. ا یمشارکت م ییحکمروا
دولـت،   يانـه یمتـأثر از دانـش زم   یزبـان  يهـا نشیگز

 بند باست ( یعموم يها نهیعمدتاً به دنبال کاهش هز
 دوم). برنامــۀ یکلــ يهــااســتیس 3-3 و بنــد و  3 -3

دوم توسـعه   برنامـۀ  یکل يهااستیسد بتوان گفت یشا
 يهـا نـه یکـاهش هز « اسـت یس یانگر کـاربرد افراطـ  یب

-بنـد ب  ،3-2 ، بنـد و یکل يهااستیساست (» یدولت
 برنامـۀ  یکلـ  يهـا استیس 7-2و بند  3-3 ، بند و3-3

 یکـ یعنوان به یدولت يهانهین، کاهش هزیابرا). بندوم
اسـت   یـی گرایگفتمان دولت جهـان  يمرکز يها از دال
بخـش   ماننـد مشـارکت   یگفتمـان  يهـا  مؤلفهر یکه سا
ســاختار ســازمانی و تشــکیالت    يازنگر، بــیعمــوم

ایجـاد  ، هـاي دولتـی   ها، مؤسسـات و شـرکت   وزارتخانه

ــالمی  ــوراهاي اس ــرما  ،ش ــذب س ــذاري یهج ــش  گ بخ
 کاســتن از حجــم بخــش دولتــی، خصوصــی و تعــاونی

 واحــده مــادة 33 ةتبصــر  واحــده و مــادة 39 ةتبصــر (
 15-4 یال 15-1 بند ،دوم برنامۀ یاساس يهایمش خط

 يهـا اسـت یس 4-1 بنـد  ،دوم برنامۀ یلک يهااستیس
   شوند.یم يبندرامون آن مفصلی) پدوم برنامۀ یکل

عطـف فراینـد    توان نقطـۀ را میتوسعه  سوم برنامۀ
ــان  ــازي گفتم ــوي   ینهادس ــی در الگ ــرخش اساس و چ

ــت نامیــد.    ــی قلمــروي دول اي از مجموعــه حکمروای
ریـزي و  شـوراي برنامـه  استانی مانند  -نهادهاي دولتی

تخصـیص   ۀکمیتـ ، اسـتان  معـین  خزانۀ، استان ۀتوسع
 سـتاد درآمــد و تجهیـز منــابع اســتان  ، اعتبـار اســتانی 

هـاي نهـادي الزم را بـراي    شـوند و زمینـه  تشکیل مـی 
هاي نظم دولت به سطوح پـایین  تمرکززدایی از فعالیت

 دادنقـرار سـوم، بـا    دولـت در برنامـۀ  کننـد.  فراهم می
 1مـاده   5(بنـد   یردولتـ یها در کنار بخش غيشهردار

ــوم ــه س ــ)، موقعبرنام ــوژهی ــجد يات س ــرارا  يدی  يب
ک یـ وجـود   يکند که بـه معنـا  یها مطرح ميشهردار

ــان  ــق گفتم ــترك یمنط ــش غ در مش ــیبخ و  یردولت
انطبـاق  بـر   ین منطق مشترك مبتنیاست. ا يشهردار
-نـه یکاهش هز( ییگرایبا گفتمان جهان ها آن يهر دو

 ن و ارائــۀیر تــأمد یــیکــار آش یو افــزا یعمــوم يهــا
ن موضوع یچنن برنامه، همیاست. در ا )یخدمات عموم

هـاي  هاي اجرائـی دسـتگاه  واگذاري بخشی از فعالیت«
فصـل   137مـاده   2بنـد  » (دولتی به شوراهاي اسالمی

 يبه واگذار هاي اجرائیدستگاه) و الزام سوم برنامۀ 18
تمـام و  هاي نیمـه تأسیسات فرهنگی، طرح و امکانات«

ی متعلق در مناطق شـهري بـا اولویـت شـهرهاي     اراض
 2(بنـد  » هـا هاي غیردولتی و شهرداريبزرگ به بخش

گفتمـان   يمرکز ۀمؤلفرامون ی) پبرنامه سوم 155ماده 
شـده   يبنـد مفصـل  يسازیخصوص یعنی ییگرایجهان

  است.
ارات یـ ش اختیافـزا  يرابـ  چهارم توسـعه،  ۀدر برنام

  دسـته   آن  هشود کـ یمم گرفته یتصم یران محلیمد
در امـور    دولتی  هايدستگاه  يواگذار قابل  هاياز تصدي

  مـالی   بـا منـابع    شهر و روسـتا، همـراه    و عمران  توسعه
(مـاده   شود ها واگذار ها و دهیاريشهرداري  ربط بهذي
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 يهاتیمسئول تنها نه اساس ینبر ا. برنامه چهارم) 137
هـا  يبـه شـهردار   زین یمال يهاتی، بلکه مسئولییاجرا

  شود.یواگذار م
ایجاد سـطوح تقسـیمات    در برنامه پنجم توسعه 

گیـري عـدم تمرکـز و تفـویض      کشوري جدید با جهت
، اختیار به مـدیران محلـی و تقویـت نقـش اسـتانداران     

بـار  ن یاولـ  يبرارد و یگیقرار م موردتوجه) 186(ماده 
تـا  شـوند  یمـ  ها موظـف شوراهاي اسالمی و شهرداري

ــ ــ پای ــال اول برنام ــدار   « ۀان س ــدهاي پای ــام درآم نظ
ن یــادر ). 174کننــد (مــاده  تــدوینرا  »هــاشــهرداري

 یپـول  یانقباضـ  يهااستیت از سی، دولت به تبعبرنامه
تأمین منـابع ارزي  « يدهد برایها اجازه ميبه شهردار

گذاري خود، پس از تأیید وزارت امـور   هاي سرمایهطرح
مرکزي، اقدام به انتشار اوراق اقتصادي و دارائی و بانک 

برنامه  83کند (ماده » مشارکت و انواع صکوك اسالمی
ن اسـت کـه دولـت منـابع     یت ایحائز اهم ). نکتۀپنجم

ل بـر  ن بار و مشتمیاول يها را برا يشهردار ین مالیتأم
عــوارض بــر   ســاختمانی و عــوارض صــدور پروانــۀ  

 پـنجم) مطـرح   برنامـۀ  174(مـادة  اراضی  ةافزود ارزش
گسترش  بار نیاول ي، بران برنامهیا ، دردرواقع کند.یم
رد و یـ گیقـرار مـ   موردتوجـه ها يشهردار یعوارض ۀیپا

هـاي   تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینـه خواستار 
است، اگرچه تنها محدود بـه   خدمات عمومی و شهري

آن ارائـه   يبـرا  ییاجرا ين ماده است و سازوکارهایهم
  .شودینم
تهران  يشهردار يقلمروساز يو ابزارهاهبردها را

 يهـا مهاجرت گروه: ییگرایگفتمان جهان بر اساس
 ياگـذار و اسـت یس بر اثـر  تهران شهر کالندرآمد به کم

 نـدة یتمرکز فزآ به همراه یمسکن پس از انقالب اسالم
فعـال  تهـران و   يشـهر  کـالن  ۀیـ ه و کـار در ناح یسرما
 يط را بـرا ی، شـرا ن و مسـکن یبـازار زمـ   ندةیفزا کردن

ات یـ افت مالیبر در یمبتن يت شهریریمد يبندصورت
و هـم   يرا هم شـهردار یکرد، زدشوار  يشهر و عوارض

و  یمــال يهـا انیــجر يسـاز دولـت مجبـور بــه شـفاف   
ف یتضـع امکـان  شـدند و هـم   یبه مردم مـ  ییپاسخگو

ت یـ ان جمعیـ در م يدولت و شـهردار  یگاه اجتماعیپا
ــم ــوه و ک ــد انب ــهردرآم ــود د يش ــت. وج ــاب اش انتخ

-یم يکسب درآمد شهردار يبرا یررانتیغ يراهبردها
 ل دهـۀ یدر اواتهران  يشهر يند نوسازیست به فرآتوان

1370 ،يشـهردار  ازمانببخشـد و سـ   کیعد دموکراتب 
را یـ برخـوردار کنـد، ز   ینسب یبات مالک ثَیتهران را از 

ک گـام بـه جلـو    یـ  يشـهردار  يتوانست برایات میمال
و  يروابـط فـرد   يبه جا یروابط سازمانت یحاکم يبرا

ـ باشد،  یسازمان ارتقاي  يسـاختارها بـا توجـه بـه     یول
 یمـال  يهـا نـه ی، هزکشـور  يو اقتصـاد  یکالن اجتماع

 ات و نه بـا یق مالی) نه از طریمال خأل( يشهر تیریمد
-هیسـرما  ، بلکه از ائتالف بـا طبقـۀ  یبه منابع دولت اتکا
ن یــا .آمــد تســد بــهن و مســکن یزمــان در حــوزة دار
ت بخـش  یـ به تقو يقلمرو ییاست از منظر حکمروایس

تهـران و   يت شهریریدر ساختار قدرت و مد یخصوص
ــار  ــهرها آنانتشـ ــه شـ ــر ید يبـ ــدگـ ــت یس .شـ اسـ

باعـث کـاهش   دوم،  در برنامـۀ  دولـت  يسـاز  یخصوص
شـهر و بـه    ین منـابع مـال  ید سهم دولـت در تـأم  یشد

 ينحـو شد، به یش سهم بخش خصوصیموازات آن افزا
هـا از  يشهردار در کل بودجۀ یکه سهم اعتبارات دولت

به کمتـر از سـه    1350 درصد در اواخر دهۀ 60حدود 
ــۀصــد در اودر ــر ده ــتقل 1370 اخ ــتیل ی ــرا اف  يو ب

ان، یـ (کاظم دیک صـفر رسـ  یـ تهـران بـه نزد   يارشهرد
1383: 236.(  

ت یل حساسـ یـ دل تهـران بـه   يشـهردار از آن پس، 
گـروه   یو عـدم آگـاه   ش عوارضیه نسبت به افزاجامع

 نیزمـ  د رانت تراکمیتول یاجتماع يها نهیمتضرر از هز
 يبـرا  یاجتماع يهاتشکل یده سازمانژه فقدان یوو به

ق رانـت  یـ از طر ین منـابع مـال  یمخالفت با راهبرد تـأم 
ن ی)، در انتخاب راهبـرد تـأم  16 :1381، یزدانین (یزم
 يادهیـ چیبر فروش تـراکم بـا مشـکالت پ    یمبتن یمال
ــد هزم ــهیانن ــان ــراض و شــکل يه ــگاعت ــتالف  يری ائ

پـژوهش یزدانـی    مواجه نشـده اسـت.   یفروشضدتراکم
زمـانی   کـه در فاصـلۀ   یدر حالدهد ) نشان می1381(

 294شـده از  میزان رانـت زمـین توزیـع    1380-1370
میلیـارد ریـال    29904به  1370میلیارد ریال در سال 

ـ   1380در سال  یت سـهم دسـتگاه مـدیر    یرسـیده، ول
در  درصـد  32) از کل تولید رانـت از  يشهري (شهردار

کاهش یافته  1380در سال  درصد 8,6به  1370سال 
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-شـکل  کـه  د اشاره کردیبا). 16 :1381است (یزدانی، 
گفتمـان   یحتمـ  جـۀ ینت 1ریرانت يت شهریریمد يریگ

 يتواند به الگوهایگفتمان من یا ست وین ییگرایجهان
 شـود. مـثال در برنامـۀ   منجـر   يت شـهر یریمتفاوت مد

 موردتوجـه ن یزمـ  ةافزود ارزشبر  اتیمال ،پنجم توسعه
موظف به کاهش  را يشهردار ،قرار گرفته است و دولت

بـا   .کرده است یاز صدور پروانه ساختمان یعوارض ناش
بـا سـاختار    چنان آن یامروزه بخش خصوصن، یوجود ا
درصد  80است که  شده یدهتن درهمتهران  يشهردار

  .)1393باف، ی(قال کندیشهر تهران را اجرا م يهاوژهپر
ر و بـه تبـع آن   یـ رانت يشـهر ت یریمـد  يریگشکل

 يقلمرومنـد  یژگـ یود یتشـد  ،ییفضا یش وابستگیافزا
 یفضا در نظام معـادالت مـال   یابیتیها و اهميشهردار

 یـی حکمروا ير در الگـو ییتغ یاساسج یاز نتا یکی ها آن
 یش وابسـتگ یت. بـا افـزا  اسـ  رانیـ در ا دولـت  يقلمرو

 ،دولـت  یمـال  يهـا کمکها و کاهش يشهردار ییفضا
-یمـ  شـدن ییکـاال  يبرا یمحمل يشهر يتمام فضاها

 یداران بخـش خصوصـ  هیه و منافع سـرما ید و سرماشو
-ین مـ یـی را تع يشهر يفضا دیتول یچگونگاست که 

  کند.
در ، )1390( رانیـ مرکـز آمـار ا   يسرشماربراساس 

(استان تهـران  تهران  يشهر کالن ۀیحال حاضر در ناح
 یمـال  ییتوانـا  کـه وجـود دارد   شهر 44 و استان البرز)

بـه فضـا و    یق دسترسـ یـ از طر يادیـ تا حـدود ز  ها آن
شود. ین مییتع )ی(مسکون یساختمان يهاصدور پروانه

صادرشده توسـط   پروانۀ 27214مثال، از مجموع  يبرا
 88( پروانـه  23967، 1386تهـران در سـال    يشهردار

ن، یبنـابرا اختصـاص دارد.   یمسـکون  درصد) بـه پروانـۀ  
 شـتر و  یب يکسـب فضـا   ياز رقابـت بـرا   ریناگز شهرها

  هستند. يتوسعه قلمرو يراهبردها
 ییایـ تمرکـز جغراف  ینـ یب جیشاخص متوسط ضر

ــنا ــلۀیص ــان ع در فاص ــدر ا 1376-1385 یزم ران در ی
پــور و افتـه اســت (داداش یش یدرصــد افــزا 20حـدود  

ـ ا بـر اسـاس  ) و استان تهـران  7 :1392، لیجال فتح ن ی
ع یع منســوجات رتبــه دوم، صــنا  یب در صــنایضــر

ع محصـوالت  یاول، صـنا  در رتبـۀ  ییایمیمحصوالت ش

                                                
1. Rentier urban management 

آالت و نیع ماشـ یاول، صـنا  رتبۀ یکیو پالست یکیالست
و  ییع غذایاول، صنا نشده در رتبۀيبندزات طبقهیتجه
 در رتبـۀ  یسع فلزات اسایصنا در رتبۀ اول و یدنیآشام

 یصنعت يهاکارگاه). تعداد 9-7 :سوم قرار دارد (همان
بـه   1375مورد در سـال   4249نفر شاغل از  10 يباال

ــال  57596 ــ 1389در س ــت (اســتاندار یرس  يده اس
ق یـ از طر یصـنعت  يهـا خوشـه  ). تمرکز1393، تهران

د یـ جد يهاشهرستان يریگشکل ت باعثیجذب جمع
و  هـا ياد شـهردار جـ یا يبـرا  یپس محرکو س دشویم

 سـازوکار ن یـ شـود. ا یمر یرانت يدارهیسرما يریگشکل
 ياو منطقـه  يرقابت شهر يهاهسته يریگسبب شکل

 یـی حکمروا يک الگـو یـ شـود و  یتصرف فضـا مـ   يبرا
آن،  بـر اسـاس  کنـد کـه   یجاد مـ یده را ایچیپ يقلمرو

به شدت وابسته به قلمرو اسـت   يشهردار یساختار مال
  .ل داردیتما رل فضاتصرف و کنتبه و 

 و یخــدمات عمــوم ،سیتأســتــازه يهــايشـهردار 
اسـت  یاز جملـه س  یمتنـوع  یانونقـ  - يالت اداریتسه

ــراکم  ــازاد ت ــروش م ــرا را ف ــرما  يب ــذب س داران هیج
 يهرهاشـ  هـا  آنکنند تا یشنهاد میپن یساختمان و زم

 انتخـاب نکننـد.   هید سرمایمصرف و تول يرا برا يگرید
 حاصل ازکسب سود  کاهشو  وجودم يفضاهابا اشباع 
حرکـت   یرامونیپ يبه شهرها دارانهیسرما، نیرانت زم

ن در یمت زمیش قیبا افزاو ند، ین فرآیکنند. تحت ایم
و در مجـاورت   یارتبـاط  يهادر امتداد راه يشهر مرکز

از مرکـز بـه    جیتـدر بـه  ، نیروي کاریصنعت يهاخوشه
نـد  ی، فراکـار  نیـروي شود و با انتشـار  یم رون منتشریب

کنـد و متقـابالً   یت مـ یـ ز تقویه را نیسرما ییقلمرو زدا
و  کنـد یت میکار را تقو يروین ییز قلمروزدایه نیسرما

  شود.یمنجر م يد شهریجد يهاهسته يریگبه شکل
ــهردار ــران  يش ــاس ته ــر اس ــیو ب ــدةیفزا یژگ  ن

 دهنـدة لیکند عناصر تشـک یخود تالش م يقلمرومند
را  هـا  آنو  يکدگـذار  حد امکـان تا  را  يشهر يفضاها

حاصـل از   يخود الحاق کنـد. درآمـدها   یکره اصلیبه پ
ــ ــل ،نیزم ــع اص ــو اول یمنب ــرای ــعۀ يه ب ــد و توس  رش

است که تمـام   ين، ضروریتهران است. بنابرا يشهردار
- ين کدگـذار یزمـ  کرةیه و کار بر پیسرما يهاانیجر

کنتـرل  بـه   يانـداز شـهر  ق چشـم یـ ن طریـ شوند و از ا
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 ییسه با دولت، در فضـا یتهران در مقا ي. شهرداردیدرآ
توانـد  ی) مـ یلومترمربـع ک 1850به مراتـب محـدودتر (  

به  دلیل نیه و کار را کنترل کند و به همیان سرمایجر
دارد.  يشـــتریش بیمکـــان گـــرا ينـــد کدگـــذاریفرا

ء و مـاده  یک شـ یـ بـه   یبخشنظم يبه معنا يکدگذار
اسـت   شـده  ک بـدن یـ از  يعضو ییکه گو است چنان

)Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2012 .(
 يهـا انیـ جر يند معناسـاز ی، به فرآيقلمرو يکدگذار

 مصـرف د و یـ تول ییان فضایکار و جر وه یسرما ییفضا
 يک فضــایـ کـر واحـد در   یک پیــل یبـه منظـور تشـک   

ــ  یاجتمــاع  منطــق يشــود و دارایمحصــور اطــالق م
  ).Berry et al., 2005است ( یفرهنگ
سـو بـا   کیـ از  يقلمـرو  مونتـاژ و  يند کدگذاریافر

 يهااستیگر با سید يو از سو يسازمکان يهااستیس
تهـران   يشـهردار در گام اول  .شودیمرتبط م يقلمرو

را شـهر   یعناصر اصـل  که کندیتالش م راهبردن یدر ا
ل یکر واحد را تشـک یک پیکه  کند يکدگذار ياگونهبه

فراغـت،   يسکونت، فضا يکار، فضا يفضا مثالبدهند. 
 بـر اسـتعارة   یقاً مبتنیدق يدر شهر ر وآمدرفت يفضا

ک بـدن  یـ همچون  يشوند و شهر ریم يبدن کدگذار
 وةی). شـ 95 :1386تهران،  يشهردارشود (یم ییبازنما
فضاها  يعملکرد يبندطبقه براساس يشهر ر ییبازنما

در شهر فوق مجـدداً در طـرح جـامع تهـران در سـال      
کپارچه شهر تهران در سال ی یلیر طرح تفصو د 1385
؛ 1385تهــران،  يشــهردارشــود (ید مــیــ، بازتول1389

تـوان  یرا مـ  هیـ اول ن راهبردیا ).1389تهران  يشهردار
  .داد میتعمز یتهران ن ير مناطق شهرداریسا يبرا

کنـد تـا   یتهـران تـالش مـ    يشـهردار در گام دوم 
 ةکــریاز پ يرا بـه مثابــه عضـو   يعناصـر همگـن شــهر  

ــالن ــهر ک ــران  ش ــدر ته ــله ی ــام سلس ــک نظ  یمراتب
، بـازار  يوجـه اشـتراك شـهر ر    مثالکند.  يبند مفصل

 هـا  آنز یمتما ییو فضا یخیتار یژگیوش یتهران و تجر
و  دارنـد  یخیتار فوق سابقۀ يشهر است. هر سه هستۀ

برخوردار هسـتند. در   ییو فضا یخیت تاریمرکزک یاز 
شـهر   یاصـل  نقـاط به مثابه يشهر ن سه هستۀیواقع، ا

ونـد  یپ کنند و شهر امروز را به گذشـته یتهران عمل م
، بــازار تهــران و يشــهر رنــد، ین فرایــدر ا. دهنــد یمــ

از ) عضو( دوم گامبه  )بدناول ( گامگذار از با  شیتجر
 يبـرا  يگـر ید يهاد و گزارهنشویده مید يگریوجه د

ت سـتون فقـرا   ها آن ن مرحلهیشود. در ایان میب ها آن
اسـاس   یـن بـر ا و  رونـد یمـ  به شـمار تهران  شهر کالن
  ).101 :1386تهران ،  يشهردار( دنشویم ییبازنما

 ییاز عناصر ناهمگن فضـا  يادر گام سوم، مجموعه
 یاصـل شوند تـا اهـداف   یدر کنار هم مونتاژ م یو زمان

بـه   ه و کـار) یان سـرما یـ جر کنتـرل  يفضا برا تصرف(
از عناصـر   ياز مجموعـه یـ ن يمونتاژ قلمرو. دیایدست ب

اسـت کـه    یمتنوع يزهاین عناصر چیناهمگون است. ا
شـوند. مونتـاژ   یکنار هم قـرار داده مـ   یدر روابط خاص

 يانهیرامون و زمیکند (پیط انتخاب میعناصر را از مح
 یرا به روش خاص ها آنکند) و یکه مونتاژ در آن کار م

ونتاژ نه ک می). Wise, 2005:78دهد (یکنار هم قرار م
مشـخص اسـت کـه     یشاز پـ از عناصر  ياک مجموعهی

ــدرون  ــی ــاختار از پ ــینتعش یک س ــده ی ــرار داده  ش ق
را یـ زها اسـت، ز یاز چ یتصادف ياشود و نه مجموعه یم

ان یـ را ب یتیها است کـه هـو  دهیت از پدیک کلیمونتاژ 
مونتـاژ  . )77همـان:  ( ک قلمرو استی یکند و مدعیم

بـه   يک انفـراد یـ ولوژیب يکرهـا یشـود کـه پ  یسبب مـ 
هـا متناسـب بـا    ل شوند و اندامیتبد یاجتماع يکرهایپ

تـون،  یشـوند (پ  يرمزگـذار  یات اجتماعیاستلزامات ح
 ,Wiseکننـد (  یجاد مـ ی). مونتاژها قلمرو ا174 :1387

بـا   يشـهر  يهـا تمام هستهن مرحله، یدر ا ).2005:78
کنـار هـم قـرار     ياموجود به گونه يهایناهمگن وجود

 يبـودن بـرا  و درخانه بودنیدرونرند که احساس یگیم
ناهمگون بـه   يها مؤلفهجاد کند. تمام عناصر و یا ها آن

رند یگیکر واحد قرار میک پیدر  ياافتهی شکل انسجام
 شـود ین مـ یـی تع هـا  آن يبـرا  یمتفـاوت  يو کارکردها

 ین ارتبـاط یک چنـ یـ جاد ی. ا)1385تهران،  ي(شهردار
کـه برآمـده از روابـط     از آن شیبـ  يشـهر ان عناصر یم

ل یجاد وحدت و تشـک یا يبرا يراهبرد ،باشد يساختار
مـواد،   يهـا انیـ تمـام جر  تـا اسـت   يقلمرو تیک کلی

گـردهم آورد،  ک قلمـرو واحـد   یه را در یانسان و سرما
بدون شهر  )يگر شهردارید ا هر منطقۀی( يشهر ررا یز

توانـد  یهـم مـ   )ير مناطق بـه جـز شـهر ر   ی(سا تهران
 يود داشته باشد و شـهر تهـران هـم بـدون شـهرر     وج
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  تواند اداره شود. یم
ــدهایفرا ــذار ين ــرو  يکدگ ــاژ قلم ــا يو مونت ، تنه

رشـد  را یز شود،ینم يسازمکان يهااستیمحدود به س
محصـول   یرامـون یپ يهـا  گاهتهران و سکونت شهر کالن

ان یـ م و کـار  هیسـرما  يهاانیروابط و جر ییافزااثر هم
 يو مونتـاژ قلمـرو   يکدگذار يهااستیاست و س ها آن

ـ  راهبردد به مثابه یرا با تهران يتوسط شهردار -یدرون
ز یـ نهـا  انیـ ن جریاز ا برآمده آثار رشد و توسعۀ کردن

نفـر  هزار  444172 بر بالغ یتیروزانه جمع ل کرد.یتحل
 ي) بــرا1385 ،مســکن و نفــوس یعمــوم ي(سرشــمار

-یوآمد مـ رفت تهران شهر کالنل به یانجام کار و تحص
ان یـ اطراف سکونت دارنـد. بـه ب   يدر شهرها یکنند ول

ـ  یگر، بازار مسکن و زمـ ید  ،نفـر ون یـ لیمم ینِ حـداقل ن
تهران قرار دارد. اگرچه حجـم   شهر کالنم یخارج از حر

تهران ممکـن اسـت در    شهر کالنت واردشده به یجمع
ل یتهران اثرگذار باشد، اما به دل شهر کالن ۀیبازار سرما

م یحـر  ين خـود را ورا یمسـکن و زمـ   يازهـا یکه ن نآ
کننــد، عمــالً یتهــران جســتجو و رفــع مــ شــهر کــالن

 شـود. یمحروم م ين منبع درآمدیتهران از ا يشهردار
تهـران از   يشـهردار  ن سازوکارها اسـت کـه  یا يبرمبنا

در طرح جامع مصوب  يبازقلمروساز يندهایق فرآیطر
و  يکدگذار يانهگوتهران را به شهر کالنم یحر، 1386
کـار را در قلمـرو    ه ویان سـرما یـ کند که جریممونتاژ 

 آثـار کنـد  یتالش مـ  ق، ین طریخود کنترل کند و از ا
تهـران را کـه بـه     شهر کالنحاصل از مجاورت با  يماد

 شود، تحت کنتـرل  یع میمجاور توز يقلمرو يواحدها
تهـران در   شـهر  کـالن م ین اساس، حریدرآورد. برا خود

 يشـورا  1386مصـوب  تهـران   شـهر  کـالن مع طرح جا
اي بـه وسـعت   عرصه«ران یا يو معمار يشهرساز یعال

تهـران،   ي(شـهردار » است کیلومترمربع 5918تقریبی 
طرح به ناگهـان  ن یادر تهران  شهر کالنم یحر). 1385

رسـد  یلومترمربع میک 5918لومترمربع به یک 1850از 
 يادار يکارهاسـازو اگرچه  شود.یم تر بزرگسه برابر و 
به اجرا  توسط دولت یکه بعد از انقالب اسالم یقانون و

اس یــن مقیدر چنــ يانــد امکــان بازقلمروســازدرآمــده
سـازد،  یتهران دشـوار مـ   يشهردار يرا برا ياگسترده

گفتمــان  يبـر مبنــا  موجــود يقلمـرو  يواحــدهارا یـ ز

ــیگرایجهــان ــت اقتصــاد ،ی ــد رقاب عمــل  يدرون قواع
 یک بزرگـ یبا شر يحاضر به همکار تندر بهکنند و  یم

  شوند.یتهران م يمانند شهردار
  
  يریگجهینت

ج در یتدربه 1970 که از دهۀ ییگرایگفتمان جهان
ل شـد، نقـش   یها به گفتمان غالب تبداز دولت ياریبس

ــو  یريچشــمگ ــر تحــول الگ ــیحکمروا يب ــرو ی  يقلم
ز دولت در یک یداشته است. در کشور ما ن شهرها کالن
) از طریق تولیـد  1368-1392زمانی بلندمدت ( فاصلۀ

تـدریج  ملـی، بـه   در متـون توسـعۀ   یو بازتولید گفتمان
بنـدي و  گرایـی را مفصـل  توانسته است گفتمان جهانی

خـود،   یگفتمان يها مؤلفهسازي کند و متأثر از نهادینه
تهـران از   يف بـه شـهردار  یها و وظاتیبا انتقال مسئول

گـر،  ید يهـا از سـو  يهردارش تعداد شـ یک سو و افزای
تهـران را تحـت    يشـهردار  يقلمـرو  ییحکمروا يالگو
 يش کسـر ی، افزاير قرار دهد. کاهش رشد اقتصادیتأث

 1357 ش نـرخ تـورم کـه از سـال    یو افزا یدولت بودجۀ
دولت را متأثر کرده بود،  ياقتصاد يساختارها و نهادها

ـ یموجب شد که دولت همزمان با تصو  ن برنامـۀ یب اول
ــال تو ــه1367ســعه در س ــدر، ب ــان یت ج عناصــر گفتم

دن بـه اهـداف منـدرج در    یرسـ  يرا بـرا  یـی گرایجهان
ینـد  کنـد و سـپس فرآ   يبنـد اول توسعه مفصل مۀبرنا

هاي هفتم و هشتم و فرآیند سازي آن در دولتنهادینه
هاي نهـم و   بیشتر در دولت کردن این گفتمانعملیاتی

کشور نشـان   توسعۀ يهابرنامهل ی. تحلشودانجام  دهم
 ند توسعۀیدر فرآ یردولتیمشارکت بخش غکه دهد یم
 یـی گرایت گفتمان جهـان یز تثبیاز نقاط متما یکی یمل

عنوان به يها و نقاط شهريشهردارن اساس، یبرا است.
مشـارکت   توسعۀ يبرا يدیو کل ياز نقاط راهبرد یکی

ــ نــد توســعۀیدر فرآ یردولتــیبخــش غ  و توســعۀ یمل
و  ین خدمات عمـوم یدر تأم یردولتیغ مشارکت بخش

ن حـوزه مطـرح   یـ دولـت از ا  ینینشـ به تبع آن، عقـب 
ق یـ دوم توسـعه از طر  دولـت از برنامـۀ   یجهدرنتشدند. 

 یتیرحـاکم یغ -یتیف حـاکم یوظا یگفتمان يبندطبقه
 ي، موضوع واگذاریردولتیو بخش غ یان بخش دولتیم

هـا را مطـرح کـرد و در    يبـه شـهردار   یخدمات عموم
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  يهاتیو مسئول منابعج یتدرتوسعه به يبعد يهارنامهب
منتقــل کــرد و ســهم  هــا آن  بــهز یــن  راربــط ذي مـالی 

ج کـاهش داد. از  یتدربه یدولت ۀها را از بودجيشهردار
از  یکـ یعنـوان  گر، دولت با انتخاب شـهرها بـه  ید يسو

گفتمـان خـود    يتحقـق راهبردهـا   يبـرا  ینقاط کانون
 ي، تعـداد نقـاط شـهر   یدولتـ  ياهنهیمانند کاهش هز

 يکه تعداد نقـاط شـهر   ينحوبه ش داد؛یموجود را افزا
 1392نقطه در سال  44به  1368نقطه در سال  16از 
 یـل دل بهتهران  يشهر کالن ۀین موضوع در ناحید. ایرس

ت یـ ه و کار به رشد شـتابان جمع یسرما ندةیتمرکز فزا
  منجر شد. يو نقاط شهر يشهر

گفتمـان   يسازنهیو نهاد يبندلکه مفص یزيآن چ
 يقلمـرو  یـی حکمروا يرا از منظـر الگـو   یـی گرایجهان
تهـران خـأل    ين است کـه شـهردار  یکند ا یت میبااهم

 دولـت از حـوزة   یجیتـدر  ینینشـ از عقـب  یناشـ  یمال
منـابع  ق یـ طرتهران را نه از  شهر کالن یخدمات عموم

 يرابـ  ياکرد و روزنه جبرانن یبلکه از رانت زم یاتیمال
ن الگو در یت ایر و تقویرانت يت شهریریمد يریگشکل
 یش وابسـتگ یافـزا ن، ی. بنابراشدفراهم  يبعد يهاسال
هــا و يشــهردار يقلمرومنــد یژگــید وی، تشــدییفضـا 
ها بـه  يشهردار یفضا در نظام معادالت مال یابیتیاهم

 یکـ یر، یرانت يت شهریریمد يت الگویتبع ظهور و تثب
 يدولت بـر الگـو   ییگرایتمان جهانگف یج اساسیاز نتا

اسـت کـه نقـش     تهـران  شهر کالن يقلمرو ییحکمروا
و  يشـهر  کـالن  يشدن فضـاها ییند کاالیدر فرا یمهم
بـازار   يتهران به سازوکارها يشهردار ید وابستگیتشد

 ين راهبرد قلمروسـاز یتردارد. عمده یو بخش خصوص
ــرا يشــهردار ــر یب يتصــرف فضــاها يتهــران ب شــتر ب

 توسـعۀ  يهاق برنامهیاز طر يو مونتاژ قلمرو يارکدگذ
 يتهران با استفاده از راهبردهـا  ياست. شهردار يشهر

خواسـتار آن   1386فوق در طرح جامع مصـوب سـال   
از  یناگهـان طـور  تهـران بـه   شـهر  کـالن م یاست که حر

ش یلومترمربــع افــزایک 5918لومترمربــع بــه یک 1850
 سـو بـه  کیـ از  يروو مونتاژ قلم يند کدگذاریفرا ابد.ی

ــتیس ــااس ــان يه ــازمک ــو يس ــر ید يو از س ــگ ه ب
شود. بـا وجـود   یمرتبط م يقلمرو توسعۀ هاي یاستس
گر هم وجود دارنـد  ید يشهر نقطۀ 43ن، از آنجا که یا

و با اسـتفاده   ییگرایمنطق گفتمان جهان يبر مبناکه 
درون قواعـد   يو مونتـاژ قلمـرو   يکدگـذار  ياز ابزارها

گر رقابـت  یکـد یبـه فضـا بـا     یابیسـت د يبـرا  ياقتصاد
حاضـر بـه    نـدرت  بهموجود  يشهر يواحدهاکنند،  یم

فـوق   ينـدها یشوند. فرایتهران م يشهردار با يهمکار
ان یـ و مشـارکت م  يهمکـار  يشود که الگوهایباعث م
د یـ جد يکردهـا یاز رو یکـ یعنوان ، بهيشهر يواحدها

 ياحل مسائل منطقه يبرا يشهر کالن یت نواحیریمد
  رد.یانجام بگ يبا دشوار
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