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برهمكنش فرايندهاى تاريخى و اقتصاد سياسى شهر
مطالعه موردى : نظام شهرى ايران پس از انقالب مشروطه

دكتر زهرا احمدى پور 
دانشيار جغرافياى سياسى دانشگاه تربيت مدرس 

دكتر احسان لشگري
دكتراي جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس

چكيده 
ايدئولوژى ها و فرايندهاى اقتصادى و سياسى شكل گرفته در طول تاريخ 
در  جمله  از  جامعه  فضايى   – اجتماعى  فرم هاى  بر  مستقيمى  تأثير  همواره 
بدنبال  شهر  سياسى  اقتصاد  مبنا،  همين  بر  است.  داشته  شهرى  سكونتگاه هاى 
بررسى رابطه اين تحوالت تاريخى با فرايندها و ساختارهاى تبعى آن در فضاى 
شهرى است. اهميت اين مطالعات بدانجا رسيده است كه برخى از جغرافيدانان، 
مطالعه اقتصاد سياسى جوامع را در كانون مطالعات خود قرار داده اند. در اين 
تحليلى و با استناد به گزاره هاى  تحقيق كوشش گرديده با رويكردى توصيفى– 
تاريخى رابطه متقابل اين فرايندها و فرم ها با تصميمات سياستگذاران در فضاى 
شهرى در جامعه ايران مورد بررسى قرار بگيرد. يافته هاى پژوهش نشان مى دهد 
كه فرايندهاى تاريخى بعد از مشروطه تأثير عميقى بر طبقات اجتماعى و فرم هاى 

فضايى سكونتگاه هاى شهرى  ايران داشته است.
واژه هاي كليدى: اقتصاد سياسى – شهر- ايران  

مقدمه 
جامعه  به  گرايانه  ساختار  رويكرد  در  سياسى،  اقتصاد  مباحث  سرمنشأ 
در مكتب ماركسيسم شكل گرفت. در حقيقت مهمترين ركن اقتصاد سياسى 
است.  شبكه اى  و  سيستماتيك  بُعد  از  جامعه  مباحث  به  نگاه  ماركسيستى، 
چرا كه در حقيقت جامعه متشكل از فرم هاى فضايى و فرايندهاى انسانى 
مرتبط به هم است كه تحت تأثير تصميمات و سياست هاى مجموعه اى از 
فرايندهاى  مطالعه  قابل  مقياس هاى  از  يكى  مى گيرد.  شكل  جامعه  نخبگان 
فضايى مكانى يك جامعه، شهر مى باشد. در حقيقت شهرها بعد از انقالب 
صنعتى، فضاهايى از جامعه انسانى هستند كه اثرات تصميمات سياستمداران 
را بخوبى در فرم هاى فضايى و طبقات شهرى خود به نمايش مى گذارند و 
يك  تاريخى  تحوالت  سير  مطالعه ى  براى  مفيدى  مكان هاى  جهت  اين  از 

جامعه مى باشند. 
در ايران نيز فضاهاى شهرى از تحوالت تاريخى اتفاق افتاده در جامعه 
بويژه در سدة اخير، تأثيرات زيادى را پذيرفته اند. براى مطالعه تطبيقى اين 
ديدگاه هاى ساختارى با اقتصاد سياسى شهرى ايران نيازمند مرور تحوالت 
احراز  دليل  به  مى باشد.  ديدگاه ها  اين  با  آن  انطباق  و  اخير  سدة  تاريخى 
به  فرضيه  اين  مشروطه؛  از  بعد  سياسى  اقتصاد  در  حكومت  پررنگتر  نقش 

سكونتگاه هاى  فضايى  فرم هاى  و  اجتماعى  طبقات  كه  مى شود  متبادر  ذهن 
شهرى نيز متناسب با ديدگاه آنها تغيير نموده است. در اين پژوهش كوشش 
گرديده كه اثرات تحوالت تاريخى بعد از مشروطه در شهر در ابعاد فضايى 
و جامعه شناختى مورد بررسى قرار بگيرد. سئوال اصلى تحقيق اين است 
كه عمده ترين نتايج اثرگذارى فرايندهاى تاريخى بعد از مشروطه بر اقتصاد 

سياسى شهرى در ايران چه بوده است ؟ 

ادبيات تحقيق
اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى بخشى از دانش اقتصاد است كه از رابطه ميان سياست و 
اقتصاد و بويژه از نقش قدرت در تصميم گيرى هاى اقتصادى بحث مى كند. 
جريانات  بررسى  از  است  عبارت  سياسى  اقتصاد  موضوع  دقيق تر،  بيان  به 
منتفذ  طبقات  از  معينى  گروه هاى  آنها،  طريق  از  كه  نهادينه اى  و  اجتماعى 
اقتصادى – سياسى، تخصيص منابع توليدى كمياب را در جهت منافع خود 
مهار مى كنند (علوى تبار، 374 : 179). اقتصاد سياسى با كليت نظام اجتماعى 
– اقتصادى پيوند دارد. از اين رو هر يك از نظام هاى ليبرال  محافظه كار و 
راديكال، داراى اقتصاد سياسى ويژه خود مى باشند. زيرا در هر نظامى، اقتصاد 
سياسى، مسير تخصيص منابع كمياب يا موجود را ميان رقابت كنندگان تعيين 
مى كند. اما به هر صورت بايد توجه داشت كه سرمنشأ شكل گيرى دانش 
اقتصاد سياسى از آموزه هاى راديكال و با تفكرات ديويد ريكاردو و كارل 

ماركس آغاز گرديد (شكويى، 1381 : 100). 
اقتصاد سياسى كيفيت توزيع جغرافيايى سرمايه، درآمد، خدمات، سهم 
منابع  تخصيص  اقتصادى،  برنامه هاى  در  خصوصى  بخش  و  دولتى  بخش 
به صورت نابرابر ميان  شهر و روستا را بررسى مى كند. در اقتصاد سرمايه 
دارى، در امر توسعه اقتصادى، تنها عامل بازار تعيين كننده نمى باشد. بلكه 
نيروهاى اجتماعى – سياسى خارج از بازار نيز در اين امر دخالت دارند. در 
جهت شناخت اين نيروها، الزم است اقتصاد سياسى سرمايه دارى، گردش 
طرز  اين  با  گردد.  بررسى  روشنى  به  حكومتى  نظام  ايدئولوژى  و  سرمايه 
تفكر، جغرافياى كشورها، نواحى شهرها و روستاها، حاصل كاركرد اقتصاد 
سياسى مى باشد. مكان و فضا را نيز اقتصاد سياسى توليد مى كند. از اين رو 
در نظر برخى از جغرافيدانان مطالعه اقتصاد سياسى بايد در كانون تحليل هاى 
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جغرافيايى قرار گيرد (همان، ص103). 
قالب  در  فقط  فضايى  فرم  ظهور  چگونگى  ريشه يابى  حقيقت  در 
مطالعه  اهميت  گوياى  خود  روند  اين  و  است  فضايى  فرايندهاى  مطالعه 
اقتصاد سياسى در پى بردن به ريشه هاى ظهور پديده هاى جغرافياى انسانى 

بخصوص در شهرها مى باشد.   

اقتصاد سياسى شهرى  
شناخت  به  مربوط  ادبيات  در  شهرنشيني  با  آن  رابطه  و  مازاد  مفهوم 
خاستگاه هاي شهرنشيني به طور وسيع مورد بررسي قرار گرفته است. همه 
محققان در لزوم وجود محصول مازاد كشاورزي براي ظهور شهر در تاريخ 
شهر  اقتصاد  در  مازاد  اين  تصاحب  شيوة  چگونگي  اما   . دارند  نظر  اتفاق 
سرمنشأ بروز طبقات و تفاوت هاي طبقاتي در نقاط شهري بوده است. نقاط 
را  يكديگر  از  جوامع  افراد  گرفتن  پيشي  و  رقابت  زمينه هاي  عمومًا  شهري 
فراهم مي كنند كه مصداق اين رقابت ها تعيين كاربري اراضي و مديريت شهر 
است. به همين دليل تشكيل طبقات و جابجايي طبقات به طور دائم در آن 

صورت مي گيرد. 
اين در حالي است كه نقاط روستايي يا شهرهاي كوچكتر كمتر به چنين 
وضعيتي دچار هستند. پويا بودن اقتصاد، مصرفي بودن زندگي، خالقيت ها و 
خصوصياتي از اين دست در نقاط شهري فراوان به چشم مي خورد و جريان 
مهاجرت به نقاط شهري نيز ثابت بودن قشربندي اجتماعي شهري را بر هم 
تأثير  تحت  شهر  در  اجتماعي  طبقات  نتيجه  در   .(33 : ( شيخي، 1380  مي زند 

مسائل اقتصادي و سياسي به طور دائمي دچار تغيير مي گردد. 

سير تاريخى ديدگاه هاى انديشمندان در مورد اقتصاد سياسى شهر
1- كارل ماركس 

بحث  او  آثار  در  اما  ندارد؛  شهر  عنوان  تحت  اثري  ماركس  كارل 
دربارة زندگي انسان در شهر بسيار ديده مي شود. ماركس و انگلس توسعه 
سرمايه داري و تأثير آن در شهر منچستر را مدنظر داشتند و از آن، ناخشنود 
بودند. آنها معتقد بودند كه در ذات شهر عنصر تضاد نهفته است و اين تضاد 
ذاتي  نمادهاي متفاوتي مي تواند داشته باشد. در شهر است كه براي اولين 
بار تقسيم جمعيت به دو طبقه اصلي (پرولتاريا و بوروژوا) آشكار مي شود. 
تقسيمي كه دقيقًا بر اساس تقسيم كار و مالكيت ابزار توليد از جمله زمين 

استوار است (هاروي ،1376:216). 
اما در عين حال آنها بر اين اعتقاد بودند كه شهري شدن گامي در جهت 
انقالب كمونيستي است؛ زيرا شهر مكاني است كه كارگران به شكل توده هاي 
عظيم در آن متمركز مي شوند و امكان پيدايش روابط جديدي فراهم مي آيد؛ 
جايي كه طبقه كارگر مي تواند سازمان يابد و به آگاهي دست يابد. ماركس 
معتقد بود كه شرايط كار در شهرها و تماس كارگران با يكديگر اين آگاهي 
را به پرولتاريا مي دهد كه خود را به عنوان يك طبقه شناسايي كند. در اين 
حالت پرولتاريا شكل تازه اي از كنترل گروهي را به ابزار توليد اعمال خواهد 
كرد. اين مسأله سبب خواهد شد كه انقالب در توسعه يافته ترين و شهري 
شده ترين مراكز سرمايه داري به وقوع خواهد پيوست (ماتيوادل، 1380: 46). 

به  مربوط  تئوريك  نظر  از  چه  و  عملي  نظر  از  چه  كمونيسم  بنابراين 
روابط شهري مي شود. در نظر او شهري شدن مي تواند انسان را نجات دهد 
بسته  ارتباطات  از  انسان  سازي  رها  براي  ديگري  اجتماعي  شكل  هيچ  و 
جوامع كوچك روستايي بجز زندگي شهري وجود ندارد. ماركس معتقد بود 
واقع  كمتر  آنها  در  تغييرات  و  هستند  ركود  دچار  روستايي  كوچك  جوامع 
مي شود. در اين شرايط انسان تسليم شرايط بيروني است (ممتاز، 1379: 106). 
طبقات  بين  خودآگاهي  بروز  به  شهرها  توسعه  كه  است  معتقد  او  بنابراين 
جوامع  به  خودآگاهي  اين  كانون  همين  از  و  گشته  منجر  شهري  فرودست 
يك  بروز  ساز  زمينه  فرايند  اين  و  مي كند  سرايت  نيز  دهقاني  و  روستايي 

انقالب كمونيستي در جامعه است. 
از سوي ديگر ماركسيست ها اين اعتقاد را دارند كه توسعه نامتوازن و 
قطبي در درون شهرها جزء ذات سرمايه داري است و چاره ناپذير است. به 
نظر ماركس هرچه تمركز وسايل توليد بيشتر باشد، متناسب با آن انباشت 
نيروي كار در درون شهرهاي صنعتي بيشتر شده و هرچه اين انباشت سرمايه 
بارتر  نكبت  شهري  زحمتكشان  و  پرولتاريا  سكونت  مسئله  باشد  بيشتر 

مي شود (ماتيوادل،1380 :55).  
به نظر ماركس آخرين عامل تأثيرگذار بر اقتصاد سياسي شهرهاي نظام 
و  دار  (سرمايه  بورژوا  طبقه  او  نظر  در  است.  دولت  عامل  داري،  سرمايه 
صاحب ابزار توليد) به مثابة يك طبقه بروي دولت نفوذ مي كند و دولت را 
ناچار مي نمايد كه زمينه انباشت سود و سرمايه آنها را هرچه بيشتر فراهم 
كند و دولت ها نيز بدليل نياز به افزايش پايگاه مالياتي خود اين تسهيالت را 
براي آنها فراهم مي كنند. بنابراين ظهور دولت ملي در نظام سرمايه داري به 
تشكيل گروه هاي اجتماعي حكومت گر در رأس آن منجر مي شود كه اقدام 

به گرفتن نوعي ماليات انگل وار مي كنند (همان، ص56 ) . 
به طور كلي اغلب اوقات محققان تحت تأثير تفكر ماركسسيم بر اين 
عقيده هستند كه هر جامعه اي كه به دنبال برقراري عدالت اقتصادي در بين 
طبقات مختلف اجتماعي به معناي واقعي كلمه باشد قادر به حركت به سمت 

شهرنشيني در سطح وسيع نيست. 
گروه بندي هاي متقارن و يكسان اجازة تمركز توليدات اقتصادي را كه 
با  شهر  مفهوم  اصوالً  كه  زيرا  نمي دهد.  است؛  شهرنشيني  براي  الزم  شرط 
اقتصاد مبتني بر تعاون و همكاري و ظهور جامعه بي طبقه سازگار نيست. در 
نئوماركسيست ها، شهرهاي مدرن از جمله ابزار  زمان حاضر نيز از ديدگاه 
تسلط سرمايه داري امپرياليسم جهاني به حساب مي آيند  كه اين نوع نگرش 

را در آثار ميلز  ، ماركوزه  و ُفُرم  مي بينيم. 
آنها معتقدند شرايط سرمايه داري نابودكننده شخصيت فردي و مانعي 
و  بي تفاوتي  براي  محيطي  و  مي باشد  اجتماعي  مستحكم  پيوندهاي  راه  در 
بيگانگي است. در نظر آنها ِخرد ابزاري در شهرهاي بزرگ فضايي را براي 
ِخرد حقيقي برجاي نمي گذارد و شهرهاي بزرگ و مدرن مكان فعاليت و 
بهره برداري سرمايه داري بين المللي و ناشي از استثمار اين نظام از كشورهاي 
به  مي شود؛  ديده  نيز  كستلز   آثار  در  نگرشي  چنين  يك  مي باشد.  اقماري 
طوري كه او مادر شهرهاي معاصر را مكان بيگانگي جمعي و يك جامعه 
سرمايه  انباشت  آنان  نظر  در   .(107 (ممتاز،1379:  مي كند  معرفي  شده  مسخ 
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حتي اگر در مقياس جهاني باشد يك موضوع جغرافيايي است. از اين منظر، 
بورژوازي به بازارها و به توليد خصلت جهاني مي بخشد. همه صنايع بومي 
و محلي را در شهرها تخريب كرده و شهرنشيني و شهرگرايي انگل وار را 
تقويت مي كند و در اين راستا كالن شهرهاي مهاجرخيز بزرگ را در جهان 
سان  بدين  مي كند.  پيدا  تسلط  كشور  سراسر  بر  كه  مي آورد  بوجود  سوم 
همانند انديشه هاي سنتي ماركس، انباشت ثروت در دست عدة معدودي قرار 
مي گيرد و نابودي مكان از طريق زمان منطق انباشت سرمايه را توجيه مي كند.

البته اين بحث كه آيا توسعه كنوني جهان حاصل شيوة توليد سرمايه داري 
بوده يا اين كه پيدايش مادر شهرها و توسعه اقتصاد پولي، بدون توجه به 
كارشناسان  توجه  مورد  همواره  است،  بوده  سرمايه داري  اقتصادي  ساخت 

قرار داشته است. 

2- نظريه ديويد هاروي (برداشتي نو از نظريه اقتصاد سياسي 
ماركس)

در  مي بايد  تنها  كمونيستي  انقالب هاي  ماركس،  اصلي  نظريه هاي  بنابر 
كشورهاي توسعه يافته صنعتي غرب كه داراي شيوة توليد بوروژوايي هستند، 
سرمايه  دروني  تضاد  كشورها  اين  در  كه  داشت  عقيده  ماركس  دهد.  روي 
داري به شورش طبقه كارگران استثمار شده خواهد انجاميد و تا اينجا يك 
جامعه واقعًا بي طبقه ادامه خواهد يافت. ليكن از 1900 چنين انقالب هايي در 
جهان صنعتى روي نداده است و كارگران جهان صنعتي غرب به جاي آنكه 

رفته رفته فقيرتر شوند؛ مرفه تر شده اند. 
اين امر موجب شد كه لنين نظرية ماركس را اصالح كند و نظريه «سود 
كالن» امپرياليست را بر آن بيفزايد كه بنابر آن سرمايه داران غربي از مناطق 
مي توانند  كه  مي كنند  بهره برداري  اندازه اي  به  جهان  مانده  عقب  پيراموني 
دستمزدها را در داخل كشور خود افزايش دهند و طبقه كارگر صنعتي را مرفه 
و آرام كنند (داربي شاير، 1368:26). در دهة 970 ، ديويد هاروي با برداشتي نو 
از نظريه اقتصادي ماركس و تأثيرات آن در رشد شهري، تالش كرد رويكرد 
جديدي را در اقتصاد شهري ارائه بدهد. در طرح اوليه هاروي، نقش زمين 
در تحوالت اقتصاد شهر بيش از پيش مورد توجه واقع گرديد و كوشش شد 
با نوعي تحليل ماركسيستي نقش ويژه اي براي اين عامل در اقتصاد سياسي 
همانند  كااليي  نيز  زمين  چند  هر  كه  بود  معتقد  هاروي  شود.  ترسيم  شهر 
در  كه  است  خصوصياتي  داراي  ليكن  است؛   داري  سرمايه  كاالهاي  ساير 
ساير كاالها يافت نمي شود و بر اقتصاد شهري نيز بسيار تأثيرگذار است. اين 

تفاوت ها  عبارتند از : 
1 – هرچند زمين كاالي قابل خريد و فروش مي باشد اما از لحاظ فضايي 

ثابت بوده و نمي توان آن را جابجا كرد.
زمين كاالي ضروري است كه همة انسان ها براي سكونت به آن نياز   – 2
مدت  ساز  و  ساخت  از  پس  زيرا  است؛  جاودانه  نسبتًا  اينكه  ضمن  دارند؛ 
زيادي دوام مي آورد (مايك ساوج. آلن وارد، 380: 65). بنابراين هاروي معتقد 

است كه زمين در فرايند اقتصاد سياسي شهر تأثير زيادي دارد. 
هاروي در نوشته هاي بعدي خود اقتصاد سياسي را در سه مرحله تشريح 
و  رشد  باعث  كه  است  كاالها  صنعتي  توليد  شامل  اول  مرحله  مي نمايد. 

گسترش شهرنشيني مي شود. در اين مرحله، سود بيشتر سرمايه گذار از طريق 
افزايش ساعات كاري روزانه نيروي كار تأمين مي شود . اين در حالي است 
توليد  كاالهاي  براي  ديگر  كه  رسيد  خواهد  مرحله اي  به  توليد  چرخة  كه 
شده تقاضا وجود نخواهد داشت و دو اتفاق زير بوقوع مي پيوندد: 1) توليد 
سود (شكويي، 1384: 192).  ميزان  كاهش  بازار 2)  اشباع  و  كاال  حد  از  بيش 
پس از اين مرحله، چرخة دوم اقتصاد سياسي آغاز مي گردد كه شهر را بيش 
از پيش تحت تأثير قرار مي دهد. در اين مرحله سرمايه در ساختار فيزيكي 
را  توليد  براي  ساخت  انسان  محيط  عنوان  و  مي شود  گرفته  كار  به  توليد 
بزرگراه ها،  مسكوني،  واحدهاي  شامل  فيزيكي  ساختار  اين  مي گيرد.  بخود 
خيابانها، تأسيسات عمومي و بخصوص تأسيسات شهري مي باشد كه كالبد 
شهر را دگرگون مي نمايد. براي انتقال از مرحله اول به دوم كمك نهادهاي 
دولتي حتمي است؛ چرا كه آنها نياز به گرفتن ماليات از طبقه سرمايه دار را 
دارند و بنابراين جهت كسب ماليات بيشتر به سودآوري سرمايه دارها كمك 
مي كنند و تسهيالتي را در اختيار آنها مي گذارند. بتدريج اين مرحله نيز به 
اتمام رسيده و وارد چرخة سوم گردش سرمايه مي شويم. در سومين مرحله، 
سرمايه گذاري در علم وتكنولوژي صورت مي گيرد تا با بكارگيري شرايط 

علمي در جهت توليد، تحولي در كاهش هزينه ها بوجود آيد. 
توليد  انتقال  مي شود  اتخاذ  مرحله  اين  در  كه  سياست هايي  جمله  از 
صاحب  كه  است  جغرافيايي  مناطق  ديگر  به  بي ارزش تر  صنعتي  كاالهاي 
نيروي انساني ارزانتر و فاقد انسجام مي باشد كه اين مرحله در نظريه تقسيم 
مدل  بنابراين  است.  تبيين  قابل  والرشتاين  پيرامون  مركز  يا  بين المللي  كار 
هاروي از اقتصاد شهري نظام سرمايه داري به صورت شهري است كه تحت 
سرمايه داري قرار مي گيرد. در حقيقت  تأثير راه حل هاي موقت بحران هاي 
هاروي بر اين اعتقاد بود كه ماركس در تحليل هاي خود فقط به مسأله توليد 
كاالي صنعتي و روابط بين بورژوا و پرولتاريا توجه نموده و از عامل مهم 

زمين در اقتصاد شهري غافل مانده است. 
به اعتقاد او مكتب سرمايه داري از بستر اقتصاد شهر جهت حل بحران هاي 
خود استفاده مي كند و به نظر او ظهور اقتصاد سياسي نئوماركسيستي نيز در 

همين زمينه قابل تبيين است. 
بنابراين شيوة توليد سرمايه دارى به ناچار داراى توسعه نامتوازن شهرى 
استثمار  طريق  از  انباشت  افزايش  براى  فرصت هايى  هميشه  زيرا  است. 
تجارى  خطوط  و  جديد  آورى  فن  جديد،  كار  نيروى  جديد،  بازارهاى 
سرمايه  انباشت  جغرافيايى  بُعد  همان  اين  داشت.  خواهد  وجود  پرمزيت 
است كه هاروى آن را تنگناى فضايى مى نامد و غالبًا در فضاى شهرى واقع 
مى گردد. به عالوه اين بُعد جغرافيايى براى تكامل بيشتر جامعة سرمايه دارى 
جنبة اساسى دارد و اليه ها را چنان تنظيم مى كند كه فرايند توليد، مصرف 
و تبادل هماهنگ گردند و پرواضح  است كه فضاى اين تنظيمات در شهر 

اتفاق مى افتد. 

3– نظريه پساساختاري (نظريه ُدورين مسي)
كانون  در  داري  سرمايه  ساختار  تجديد  و  اجتماعي  تضاد  بين  ارتباط 
است  مِسي  دورين  آن  پيشتاز  كه  دارد  قرار  نامتوازن  توسعه  تحليل  سومين 
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كه از اين روش گهگاه به رويكرد «تجديد ساختار» يا پساختار ياد مي شود 
(ساوج، وارد، 1380: 71). مِسي چنين استدالل مي كرد كه مؤسسات در برابر 
فشارهاي ناشي از انباشت سرمايه راهبردهاي متفاوتي را در پيش مي گيرند . 
بنابراين با انباشت سرمايه در مراكز شهرهاي كشورهاي پيشرفته، فرايند توليد 
كاالهاي مصرفي تغيير مسير مي دهد و به فضاهاي ديگر گسترش مي يابد كه 
اين  مي شوند.  كارگمارده  به  بي تجربه  اغلب  و  غيرماهر  كار  نيروي  آنها  در 
در حالي است كه تحقيق و توسعه به همراه وظايف اداري مقر فرماندهي، 
نياز  مورد  حرفه اي  كارمندان  و  كارگران  كه  مي يابند  استقرار  مكان هايي  در 
تأثير  نيز  دولتها  سياستهاي  بر  و  داشته  وجود  قدرت  دالالن  مجاورت  در 
مي گذارند و فعاليت هاي توليد كاالهاي مصرفي به نقاطي انتقال مي يابد كه 

ارزانترين و سازگارترين كارگران در آنجا يافت مي شود. (همان، ص72) .
 اين پديده هم در سطح جهاني و هم در سطح ملي اتفاق مي افتد و به 
فرايند تقسيم فضايي كار معروف است. اين امر بدان معنا است كه پس از 
طي بحران انباشت سرمايه دهه 60 ميالدي، سرمايه به شدت متحرك و َفّرار 
است و قدرت تحرك آن از قدرت تحرك نيروي كار بيشتر است. اين تحرِك 
سرمايه را واقعيتي پيش پاافتاده ولي مهم يعني كاهش هزينه هاي حمل و نقل 

و ارتباطات هموار ساخته بود. 
نظير  كاالها،  و  سرمايه  حركت  براي  تصنعي  موانع  تدريجي  تقليل 
تعرفه ها، كنترل مبادله اي يا حتي، زمان انتظار در مرزها نيز در اين تحوالت 
نقشى مهم بازي مي كرد. اين باز شدن بيشتر جريان سرمايه، همه دولتها را 
مهم  شرطي  عنوان  به  خود  تجاري  فضاي  كيفيت  به  تا  داد  قرار  فشار  زير 
براي  موفقيت در تجارت بپردازند. از آنجا كه صندوق بين المللي پول و 
بانك جهاني به طور روز افزوني ميزان نئوليبرال سازي را به عنوان مقياسي 
براي  دولت  همه  بروي  فشار  بودند،  كرده  مقرر  خوب  تجاري  فضا  براي 
اتخاذ اصالحات نئوليبرالي بيشتر شد و اين مسئله بر اقتصاد سياسي شهرها 

بخصوص در جهان سوم كامًال تأثير گذار بود (هاروي، 386 : 130). 

مبانى كلى اقتصاد سياسى شهرى ايران
اقتصاد سياسى ايران در سدة اخير به شدت تحت تأثير عوايد ناشى از 
فروش نفت قرار گرفته و بالطبع اين روند بر اقتصاد سياسى شهرى نيز تأثير 

مستقيم نهاده است. 
عوايد نفت نوعي بهرة مالكانه است كه يكجا و مستقيمًا به دولت پرداخت 
مي شود. اين عوايد، هنگامي كه تا حد زيادي افزايش يافته و دست كم 10 
اقتصادي  عادي  غير  استقالل  دهد،  تشكيل  را  ملي  ناخالص  توليد  درصد 
و  مي آورد  فراهم  اجتماعي  طبقات  و  مولد  نيروهاي  از  را  دولت  سياسي  و 
تغييرات جّدى را در شكل گيرى فرايندهاى فضايى در هر جامعه اى ايجاد 
مى كند. سرمنشأ اين مداخلة اركان دولتى در حقيقت همان بهرة مالكانه رانتى 
است كه توانايى ايجاد طبقات انسانى و ساختارهاى فيزيكى مورد نظر خود 
را در فضاى شهرى دارد (بالنت و ويلس ، 1385 : 148) و بالطبع اين فرايند به 
دولت به عنوان قدرت حاكم كمك مى رساند تا قوانين مورد نظر خود را در 

جامعه اعمال كند. 
در بسياري از موارد خود اين طبقات به دولت وابسته مي شوند؛ از جمله 

براي كار، كمك هاي مستقيم و طرح هاي رفاه عمومي از آموزش و پرورش 
و بهداشت گرفته تا سوبسيد مواد غذايي و امتيازات گوناگون ديگر. بنابراين 
هزينه هاي دولت، به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادي و سياسي اي كه تمايل 
به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت 
تأثير قرار مي دهد. اين عوايد براي كل جامعه بخصوص براي طبقات شهري 
تبديل به يك منبع نامرئي رفاه فزاينده مي شود و زمينه ساز مداخلة دايمى و 
فزاينده نهادهاى دولتى در حوزة فرايندهاى شهرى مى شود. اين مسأله به نوبه 
خود مانع ظهور بوروژوازى مستقل مى گردد كه مى تواند دولت را در فعاليت 
هاى اقتصادى سهيم كند يا در تنظيم حقوق مسئوليت ها و تكاليفش مورد 
اعتراض قرار دهد. در اين جوامع دولت در عمل تالش نموده تا شهروندان 
را از طريق ارائه مجموعه اى از خدمات و فعاليت هاى اقتصادى كه هزينه شان 
از طريق درآمدهاى رانتى تأمين مى شود راضى نگه دارد (نورتون و كاظمى، 

 . (75 :1382
 از سوي ديگر با توجه به جنبه هاي فني و جامعه شناختي عوايد نفت، 
اين عوايد به دولت انعطاف پذيري بسيار زيادي در انتخاب طبقات اجتماعي 

جهت پرداخت پول مي بخشد. 
در يك كالم، اين منابع ماليات دهندگان نيست تا دولت را در چگونگي 
فرايند  اين   .(290  :1372 (كاتوزيان،  كند  پاسخگويي  به  ملزم  آن  كردن  خرج 
سبب مي شود كه كل نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي به ميزان چگونگي 
سريع  افزايش  سبب  مسأله  اين  گردد.  وابسته  دولت  هزينه هاي  تخصيص 
شبكه بوروكراتيك دولت هم از لحاظ درآمد و هم از لحاظ تعداد كاركنان 
مي شود و به همين ترتيب تأثير مستقيم و مهم بر تحوالت طبقات شهري و 
بالطبع اقتصاد شهري دارد. زيرا كه اين شيوة توزيع درآمد جايگاه مطلوب 

خود را در فضاى شهرى مى بيند (ميرترابى، 387 : 119) . 
فزاينده اى  طور   به  رانتى  دولت هاى  كه  مى گردد  سبب  مسئله  اين 
خودمختار و مستقل گردند. اين دولت مى تواند از اين درآمدها براى ايجاد 
استفاده  نيستند؛  جامعه  اهداف  بهترين  الزامًا  كه  اهدافى  تعقيب  و  رضايت 
لوچيانى  كه  مى گيرد  قرار  دولت هايي  با  شديد  تقابل  در  دولت  اين  كند. 
آنها را دولت هاى مولد مى نامد و درآمدشان اساسًا از محل ماليات گيرى از 

فعاليتهاى اقتصادى داخلى تأمين مى شود. 
در نگرش لوچيانى، اخذ ماليات و گسترش پايگاه مالى، موجبات اساسى 
شرايط  هرچند  بنابراين   .(luciani, 1987: 63 )هستند دولت  شدن  دمكراتيك 
اما  كند،  تعيين  را  دولت  رفتار  جنبه هاى  تمام  نتواند  است  ممكن  اقتصادى 
ماهيت منابع درآمدى دولت بروى قواعد اساسى زندگى در جامعه از جمله 

در زندگى شهرى تأثيرگذار است. 
چنين بررسى هايى بيانگر آن است كه حكومت هايى كه وابسته به رانت 
هستند، متفاوت از دولت هايى هستند كه براى كسب درآمد به ماليات گيرى 
مى پردازند. اين تفاوت بارز و عمده به ويژه در كشورهاى در حال توسعه اى 
كه به درآمدهاى دولت دسترسى دارند ، قابل مشاهده است (حاجى يوسفى، 
1380: 195). در حقيقت در اروپا از بعد از رنسانس دولت كم و بيش وابسته 
به منافع طبقات اجتماعى و نماينده اين منافع بود. هرچه يك طبقه اجتماعى 
بيشتر  را  آن  منافع  و  بود  وابسته تر  بدان  دولت  داشت  واالترى  جايگاه 
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نمايندگى مى كرد. بر عكس در ايران در دورة مدرنيته و بخصوص بتدريج 
شهرها  در  بويژه  اجتماعى  طبقات  نفت،  به  اقتصاد  بيشتر  وابستگى  از  پس 
شهرى  طبقه  يك  اجتماعى  جايگاه  هرچه  و  شدند  وابسته  دولت  به  بيشتر 

واالتر بود وابستگى آن طبقه به دولت نيز شدت بيشترى مى گرفت. 
به ديگر سخن از اين زمان به بعد در ايران دولت، ماهوى و اصل بود و 
طبقات اجتماعى صورى و فاقد اصالت ماهوى بودند. در حالى كه در اروپا 
عكس اين وضع برقرار بود. همين مسئله تفاوت هاى بزرگى را كه از لحاظ 
تفاوت هاى اجتماعى ميان اين دو جامعه وجود داشته، توضيح مى دهد و نبود 
طبقات اجتماعى ماهوى سبب ساز انحصار كامل قدرت در دست دولت شد 

(كاتوزيان،377 :17). 

يافته هاى تحقيق 
از  بعد  ايران  در  شهرى  سياسى  اقتصاد  بر  تاريخى  تحوالت  اثرات 

انقالب مشروطه 
انقالب مشروطيت نقطة عطفي در تاريخ اجتماعي شهر و شهرنشيني ايران 
مي باشد. از اين دوره نظام ايلي و تسلط حكومت قبيله اي كه در طول تاريخ 
ديواني  سنتي  نظام  اين  مي گذارد.  انحطاط  به  رو  داشته،  حكومت  ايران  بر 
كه مركز حكومت را در شهرها و مركز قدرت را در خارج از شهر و درون 
قبايل مستقر ساخته بود ، با ظهور نهضت مشروطه بتدريج از تكاپو افتاده 
و ريشه هاي قدرت و حكومت در شهرها استقرار مي يابد. جامعه شهري و 
شهرنشينان به عنوان عامل حكومتي و قدرت در صحنة سياسي كشور ظاهر 
مي گردند و فاعليت اقتصادي و استقالل بيشتري نسبت به جوامع روستايي 
اربابان  هم  مشروطه  اساسى  قانون  در  زيرا  (نظريان، 1381: 61).  مي كنند  پيدا 
مبناى  هم  قانون  اين  كه  چرا  بردند؛  سود  شهرى  بورژوازى  هم  و  زميندار 
آنها  به  چشمگيرى  سياسى  قدرت  هم  و  مى كرد  تضمين  را  آنها  مالكيت 

مى بخشيد (كاتوزيان، 1377:43). 
از سوى ديگر همزمان با مشروطه و ورود مدرنيسم به ايران تحوالت 
در  مي پيوندد.  بوقوع  ايران  اجتماعي  و  اقتصادي  زمينه هاي  اثر  در  مهمي 
دولت  تشكيل  فرايند  شكل گيري  سرمنشأ  ايران  به  مدرنيته  ورود  حقيقت 
– ملت (nation-State) در ايران بوده است كه با شكل گيري اين فرايند به 
به  روستاها  نقش  و  افزايش  جامعه  سياسي  اقتصاد  در  شهرها  نقش  تدريج 
تدريج كاهش مي يابد. چرا كه خاستگاه اصلى دولت – ملت در شهر تبلور 
غير  جوامع  درون  از  مشروطه  ضد  مبارزات  اغلب  دليل  همين  به  مى يابد. 
شهري و از درون طوايف آغاز گرديد. بنابراين با تشكيل مجلس شوراي ملي 
و تأسيس كارخانجات مدرن اقتدار طبقه زميندار، بازرگانان و تكنوكرات ها 
كه سرمنشأ شهري داشتند، افزايش يافت. ليكن بايد توجه داشت كه اگر چه 
مشروطيت موجب رونق شهرنشيني و ظهور طبقات جديد در شهرها و تأثير 
بيشتر آنها در فرايند سياسي كشور گرديد؛ ليكن بجز تهران و چند شهر بزرگ 
كه در جريان اين تحوالت قرار داشتند بقيه شهرها دگرگوني چنداني پيدا 

نكردند (باريز، 1362: 101). 
است.  ايران  تاريخ  در  جديدي  عصر  سرآغاز  پهلوي  سلطنت  استقرار 
تغيير در بنيانهاي اقتصادي – سياسي شهر با نظمي كه از گذشته آغاز شده 

بود با تفكر نوسازي بتدريج شدت مي گيرد. به علت فقدان پويش صنعتي و 
در نتيجه فقدان يك بوروژوازي صنعتي، دولت در اين راه پيش قدم مي شود 
و با گسترش زيرساخت هاي ارتباطي كه تعامل طبقات شهري با يكديگر را 
افزايش مي داد مجموعه عوامل توسعه را به خود اختصاص مي دهد. مجموعه 
تهران  بخصوص  شهرها  درون  در  را  خود  مطلوب  جايگاه  فوق  عوامل 
مي يابند. بنابراين شهر بر خالف گذشته، به عنوان عنصري در سازماندهي 
فضاي ملي و در نقش توزيع امواج فرهنگي و سياسي ظاهر گرديد (حساميان. 

اعتماد. حائري ، 1363:37). 
كليه  بر  بتواند  كه  مركزي  مقتدر  حكومت  يك  ايجاد  ديگر  طرف  از 
شئونات سياسي، اقتصادي، نظامي و اداري كشور نظارت داشته باشد مستلزم 
داشتن يك سيستم و يك نظام اداري منسجمي بود كه بتواند نظم نوين را 
در سطح ملي برقرار نمايد. از اين رو دولت ضمن تأسيس وزارتخانه هاي 
مختلف، شعبات و ادارات آنها را در درون شهرها ايجاد نمود. ايجاد و توسعه 
چنين سازمان هايي در درون شهرها ساختار اجتماعي شهرها را دگرگون كرد. 
با پيدايش قشري از كارمندان و حقوق بگيران دولتي (يقه سفيدان) و نفوذ 
عوامل اقتصادي – سياسي به درون شهرها، قشرتازه اي به اقشار سنتي جامعه 
شهري افزوده شد و ساختار اشتغال سنتي در درون شهرها گسستگي حاصل 

كرده و تغييراتي در آن بوجود آمد. 
به طور كلى اقتصاد ايران در اين دوره تحت تأثير سه عامل اساسى نفت، 
دولت مقتدر و سرمايه داران تازه به دوران رسيده قرار گرفت. هر سه عامل، 
گرچه برخاسته از درون جامعه شهرى بودند؛ ليكن با اين همه توسعه فضائي 
شهرها در زمان رضاشاه نيز چندان معني دار نبود و گسترش فضايي به كندي 
اين  در  ايران  شهرهاي  فيزيكي  ساختار  در  دگرگوني  اساسًا  مي رفت.  پيش 
دوره به طور محتوايي انجام گرفت  و در قالب آن تغييرات چنداني حاصل 
نگرديد (سوداگر، 1358: 156). با روي كار آمدن محمدرضا و سرعت گرفتن 
رشد طبقه بورژوازي شهري، اقتصاد سياسي شهر بيش از پيش تحت تأثير 
قرار گرفت. در حقيقت اتكاى هرچه بيشتر دولت به درآمدهاى نفتى سبب 
تسهيل در ورود تكنولوژى جديد به ايران و بالطبع تحت تأثير قرار گرفتن 

فرايندهاى سياسى – فضايى در جهت رشد شهرگرايى بود. 
داري  سرمايه  تحوالت  از  روستايي  جوامع  دورماندن  ديگر  سوى  از   
ايجاب مي كرد كه نوعي اصالحات در روستا بوقوع بپيوندد كه اين اصالحات 
حالتي  چنين  در  شد.  گذاشته  اجرا  مورد  به  و  اعالم  سفيد  انقالب  بطن  در 
يك  از  شدند.  دگرگوني  دچار  جهت  دو  در  تهران  شهر  بخصوص  شهرها 
كاركردهاي  سريع  دگرگوني  باعث  شهرها  به  سرمايه  شدن  سرازير  طرف 
طبقات  كه  آورد  بوجود  را  مهاجران  عظيم  موج  ديگر  سوي  از  و  شد  شهر 
جديدي را در شهر خلق مي كرد. رشد انفجاري جمعيت شهرنشين و رشد 
و  ارضي  اصالحات  بازتاب  كه  شد  آغاز   1345 سال  از  آن  واقعي  شتابان 
و  مي باشد  شهرها  در  سرمايه گذاري  سريع  رشد  و  ملي  سرمايه گذاري هاي 
بخش كشاورزي با رشد كم هرچه بيشتر به يك نقش حاشيه اي تبديل شد 
(نظريان، 1381: 79) بطورى كه سهم بخش كشاورزى از توليد ناخالص ملى 
در سالهاى پايانى حكومت پهلوى به 18 درصد كاهش پيدا نمود (احمديان، 

 . (52 :1382
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نمايان  زود  خيلي  شهرها  سياسي  اقتصاد  در  نيز  اسالمي  انقالب  تأثير 
خيلى  را  خود  اثرات  ايران  سياسى  نظام  ايدئولوژيك  تغييرات  زيرا  گرديد. 
زود در فرم هاى فضايى – سياسى از جمله در شهرها بر جاى گذاشت و آنها 
را هم از بُعد ساختارى و هم از بُعد كاركردى دچار تحوالت جّدى نمود. از 
آنجائي كه سرمنشأ طبقاتي انقالب، گروه هاي متوسط شهري بودند اين مسأله 
سبب گرديد كه شهرها بخصوص شهر تهران نقش رهبري را در فضاي ملي 
پيدا نمايند. دگرگوني هاي اقتصادي كه بعد از هر انقالبي رخ مي دهد در ايران 
نيز مجموعة عوامل را به نفع شهرها سوق داد و شروع و ادامة جنگ نيز اين 

جريان را سرعت داد. 
بحران  از  دور  نواحي  طرف  به  زده  جنگ  مناطق  از  جمعيت  جابجايي 
نيروهاي  جابجايي  مي نمود،  منتقل  شهرها  درون  به  يكجا  را  آنها  همة  كه 
جوان از روستاها به جبهه ها و نهايتًا به درون شهرها و ظهور طبقه جديدي 
كه  گرديد  سبب  شهرها  در  دولتي  سفيد  يقه  انقالبي  كاركنان  و  نظاميون  از 
ايفا  جامعه  اجتماعي  اقتصادي و  سياست هاي  اتخاذ  مهمي را در  نقش  آنها 
افزايش شديد جمعيت شهرهاي بزرگ  مشخصه اين دوره  كنند. از عوامل 
از جمله تهران و فاصله گرفتن آنها از شهرهاي متوسط كشور بود. اين دهه 
بخاطر عبور جمعيت شهرنشين ايران از مرز 50 درصد به عنوان يك دهه 
مشخص در تاريخ ايران محسوب مي شود (نظري، 1368: 159). پس از جنگ 
طبقات  نقش  ليكن  شد  آرام تر  شهرها  جمعيتي  و  فضايي  رشد  اگرچه  هم 
شهري در اتخاذ سياست هاي اقتصادي و توانايي ايجاد تغيير در كل فضاي 
جغرافيايي كشور بيشتر شد و صبغة حكومت را از يك حكومت تئوكراسي 
به يك حكومت بورژوازياي شهرنشين كه حامي سياستهاي اقتصاد سرمايه 

داري بود؛ تبديل كرد. 

نتيجه گيرى
همانگونه كه ذكر شد زيرساخت بنيادين اقتصاد سياسى شهر از ديدگاه 
عصر  تاريخى  اتفاقات  مرور  ديگر  سوى  از  است.  گرفته  نشأت  ساختارى 
مشروطه و مقايسه آن با تحوالت اقتصاد سياسى شهرى ايران نشان از رابطه 
مهمترين  تحقيق  يافته هاى  به  توجه  با  حال  دارد.  متغيرها  اين  بين  مستقيم 

فرايندهاى مؤثر در اقتصاد سياسى شهر به قرار زير بوده است:
جوامع شاهد  همانند بسيارى از  مشروطه، ايران نيز  انقالب  تا قبل از   – 1
درون  از  غالبًا  نيز  فضا  سياسى  مديريت  بالطبع  بود.  فئودالى  اقتصاد  نوعى 
اجتماعى  تحوالت  در  شهر  نقش  و  مى شد  كنترل  روستايى  و  ايلى  جوامع 
تصميمات  اثرگذارى  افزايش  شاهد  ما  مشروطه  از  بعد  ليكن  بود.  ناچيز 

طبقات شهرى در سرنوشت فضاى ملى كشور هستيم.
2 – همانگونه كه ذكر گرديد در تئورى هاى ماركسيستى و ساختارى تنگناها 
و ناكارآمدى هاى نظام سرمايه دارى به ساختار و ذات اين نظام نسبت داده 
مى شود. به اعتقاد آنان روابط ِعّلى در ساختار سرمايه دارى طورى است كه در 
ذات خود تضاد و بى عدالتى را مى پروراند. از طرف ديگر ذكر شد كه در ايران 
حداقل پس از وابستگى كشور به نفت هيچگونه ساختار بورژوازى بزرگ و 
مستقلى شكل نگرفت و اعمال قدرت فقط از سوى شخص اول كشور اعمال 
مى شد. به دليل مشابه، سرنوشت اين سيستم بورژوازى دولتى نيز وابسته به 

فرامين شخص اول مملكت بوده است. چرا كه با تغيير ديدگاه هاى حاكمه 
سياستهاى اقتصادى سياسى شهر و بالطبع آن طبقات مختلف اجتماعى در 

شهر تحت تأثير قرار مى گرفت. 
3 – در اين مدل استثمار نيروى كار بيشتر از آنكه بنا به نظريه ماركس توسط 
صورت  سياسى  قدرت  صاحبان  توسط  بگيرد  صورت  توليد  ابزار  صاحبان 
مى گرفت كه پس از رسيدن به قدرت سياسى ابزار توليد و مالكيت را در 
كنترل خود مى گيرند. از اين رو در ايران نيروها ابتدا به قدرت سياسى دست 
توانايى  به  حداقل  يا  توليد  ابزار  مالكيت  به  طريق  آن  از  سپس  و  مى يافتند 

هدف گذارى توليد بر مبناى منافع خود دست مى يافتند.  
4 – در ايران نيز از دهه 40 شمسى با گسترش صنعت مونتاژ شاهد مهاجرت 
تغيير  شاهد  مونتاژ  صنايع  در  آنها  اكثر  اشتغال  و  شهر  به  روستائيان  وسيع 
الگوى مالكيت از زمين دارى كشاورزى به مِلك-دارى شهرى هستيم. اين 
مسئله از دو جهت بر فرايند اقتصاد سياسى شهرى ايران تأثير مي گذارد. يكى 
به عهده گرفتن تدريجى نقش پيرامونى توسط شهرهاى  بزرگ ايران همانند 
ديگر كشورهاى در حال توسعه در ساختار اقتصاد جهانى، و ديگرى افزايش 

ارزش زمين در شهرهاى بزرگ بود. 
5 – از آنجائى كه بعد از مشروطه، خاستگاه و جايگاه اصلى اقتصاد سياسى 
ايران در شهر رقم مى خورد  اين مسئله سبب گرديد كه نقش روستائيان در 
مديريت فضاى ملى در حداقل ممكن باشد و حتى بعد از پيروزى انقالب 

نيز به سبب تداوم اين ساختار روند فوق، دچار تغيير جّدى نشد.  
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