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چکيده
در دورة معاصر با ورود اقتصاد رانتی و گردش منابع رانت در ســاختار اجتماعی و اقتصادی کشور ،الگوی جدیدی از
رشــد شهری در ایران پدید آمده است .این مقاله میکوشــد بر اساس موردپژوهی شهرکرد بنیادهای ساختارشناسی
الگوی رانتی شهر معاصر ایران را با رویکرد تبیینی و هنجاری معرفی و تحلیل نماید .دادهها مربوط به متغ ّیرهای ساختار
اقتصادی ،اجتماعی ،فضایی و منابع رانت است که به روش اسنادی برای  1335تا  1393تهیه و با روش ع ّلی ـ تطبیقی
خدماتی برآمده از روحیة رانتجویی در درون اقتصاد
پردازش شــدهاند .یافتهها نشــان میدهد تس ّلط شهرنشــینی
ِ
ً
چرخشــی و توزیع و تخصیص رانتهای فراگیر و انحصاری میان گروههای اجتماعی عمدتا از طریق دیوانساالری
گســتردة شهری که چرخة بوروکراتیک توزیع مؤ ّثر رانت ،تولید فضای برونگرا و فرصتهای شغلی و عامل پیدایی
جامعة تکســاختی در الگوی شهر رانتی محسوب میشود ،ماه ّیت اجتماعی و اقتصادی و ساختار تکوین و تکامل شهر
معاصر ایران را دگرگون کرده اســت .وابســتگی تنگاتنگ و همه جانبة الگوی شــهر رانتی به سرچشمههای برونزا،
پایانپذیر و غیرزایشی اقتصاد رانتی ،بنیادهای ساختاری و ماهوی شهر معاصر ایران را شکننده و ناپایدار کرده است.
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مقدّ مه

الگوی رشــد شــهر ایرانی بیانگر دو دورة تاریخی است .تا پیش

ماهیت شهر معاصر ایران به
بحثهای نظری در بارة ســاختار و ّ

نهادهای اداری  -سیاســی (شــهرهای پایتختــی) ،عناصر مذهبی
(شــهرهای زیارتی) یا موقوفات و بنیادهــای وقفی (وقف و تکوین

مبانــی نظریّة دولت رانتی بازمیگردد که سرچشــمههای اقتصاد

رانتــی (نفتی) و تصاحب انحصاري رانت نفتی به وســيله دولت را

موقعیت شهری پیدا کرده و در مواردی به شهرهای مهمی
شهری)،
ّ

منشأ شكلگیری ساختارهای شهری و الگوی شهر رانتی در ايران

مشــروطیت غیر از معدود مراکزی که به دلیل اســتقرار
از انقالب
ّ

طور اعم و نیروی محرکه رشــد شــهرها به طور اخص به اصول و

تبدیل شــدهاند ،رشد شهرها تابع نیروهای س ّنتی بود که عملکردی

میداند .این نظریّه میکوشد بر پایة چنین تف ّکری صورتبندیهای

مبادله ،کارکرد تدارکاتی و کارکرد ســکونتی به عنوان محل اقامت

الگوی رشد شهر رانتی توجیه و تفسیر نمایند.

تدریجی اما درونزا داشــتند .در این دوره شهرها از طریق کارکرد

ساختار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و بازتابهای فضایی آن را در

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

بزرگمالکان ،عموماً در چارچوب مناســبات سرمایهداری بهرهبری

اقتصــاد رانتــی ،دولت رانتــی و شــهر رانتی ،ســاختارهای

با حوزههای روســتایی پیرامون رشد کردند و توسعه یافتند .الگوی

سیســتم(جامعه) رانتی هســتند .در این سیســتم ،دولت و شهر

رشد شهري مبتني بر سرمايهداري بهرهبري نه تنها به طور خاص به

رانتی زیرسیســتمهای اقتصاد رانتی به شــمار میروند .هر چند

شهرنشینی و رشد شهری در ایران باز میگردد ،بلکه به طور کلی به

دربــارة مفهوم رانت 1تعریف چندان واحدی میــان اقتصاددانان و

ماهیت شهرهای شرق اسالمی میپردازد (اهلرس)14-13 :1390،
ّ

سیاســتمداران وجود نــدارد ،ا ّما رانت برخالف ســود و مزد که

ماهیت و فرایند
 )al,1994درســتی و كاربردپذيري آن را در تبيين ّ

نتیجه تالش مولّد بهدســت میآید(میرترابــی )112 :1384 ،هر

متعدد به زبان فارســی و انگلیسی (Michal and et
و پژوهشهای
ّ

رشد شهري دورة س ّنتی در ایران ارزیابی و به اثبات رساندهاند.

به عنــوان عامل کاهش یــا افزایش قیمت به طــور طبیعی و در
نوع درآمدی اســت که از خارج به داخل کشور جریان  یابد بدون

شماره نوزدهـم بهار 1394

در دورة معاصر بســیاری از شــهرهای ایــران بنیادهای تکوین

فعالیت مولّد و متقابلی
آنکه برای آن سرمایه گذاری اجتماعی و یا ّ

سیاســتهای تخصیصی و انگیزشی دولت رانتی در درون ساختار

نوع درآمد معموالً از فروش مواهب و منابع طبیعی به دست میآید

موقعیت و منزلت خــود را از رانت نفتی و
تحــرک و یا ارتقــای
و
ّ
ّ

صورت گرفته باشد(شکاری 32 :1379 ،؛ طبیبیان .)3 :1371 ،این

جدید اقتصاد رانتی دریافت کردهاند .تصاحب رانت نفتی توســط
دولت ،ابتکار عمل وسیعی برای مداخله در ساختارهای جغرافیایی

فعالیتهای تولید اقتصاد
( )Beblawi and luciani,1987: 86که با
ّ

داخلــی ارتباطی ندارد .در نتیجه مبلغ و مقدار آن به میزان زیادی

به طور اعم و ســاختارهای شــهری به طور اخص در اختیار دولت

توســط شــرایط و تصمیمهایی تعیین میشود که خارج از کنترل

قرار داده و آن را قادر ســاخته با اهــداف و روشهای متفاوت در

داخلی اســت .افزون بر آن ،رانت ناشی منابع و مواهب طبیعی که

سازماندهی ســاختارهای اجتماعی ،اقتصادی و فضایی شهرها و

در مباحث اقتصاد سیاسی به عنوان نفرین منابع از آن یاد میشود،

در نتیجه پیدایی الگوی رانتی شــهر معاصــر ایران نقش عمدهای

بر انگیزة کشــورها در تجهیز دیگر منابــع داخلی(مالیات ،بازار و

ایفا نماید .این نقشآفرینی تاکنون ســهم به سزایی در شکلگیری

بخش خصوصی)تأثیر منفی دارد(زرادنژاد و دیگران)112 :1393 ،

الگوهای شــهری جدید به ویژه در نواحی و استانهای حاشیهای

و آنها را به عنوان بنیاد اقتصادی و مالی دولت تضعیف میکند.

کشور داشته است.

بدینســان ،اقتصاد رانتی در وهلة نخســت ،اقتصادی است که

مقالة حاضر میکوشد بر اساس موردپژوهی شهرکرد ،بنیادهای

به منابع خارجی درآمد متکی اســت .به عالوه ،رانت ممکن است

تکوین و توســعة الگوی معاصر شهر رانتی ایران را ساختارشناسی

تنها شــکل درآمد نباشد ا ّما شــکل غالب آن به شمار آید و تعداد

نماید .نتایج این مقاله نه تنها در پیشــبرد بحثهای نظری مربوط
به شــهر ایرانی و ارزیابی توان تبیینی دیدگاههای نظری ،بلکه در

جمعیــت در تولید رانت و اکثریت به توزیع یا اســتفاده
کمــی از
ّ
از آن مشــغول باشــند(ضیایی .)125-120 :1379 ،واضح است،

تحلیل و نقد سیاســتهای شــهرآفرین معاصر و بر همین مبنا با

اقتصــاد رانتی اغلب ،دولتی رانتی به وجــود میآورد .دولت رانتی

رویکرد هنجاری در ریشــهیابی مسائل شــهری ،آسیبشناسی و
30

مبانی نظری

نه تنها به دلیل منشــأ خارجی درآمد بلکه اساســاً در مقایســه با

آیندهنگری الگوی رشــد شــهر معاصر ایران و چارهاندیشی برای

دولت هــای متکی به درآمدهای حاصــل از مالیات ها و درآمدهای

پایداری شــهر ایرانی کاربرد دارد .شــالودة مقاله بــر ردیابی این
سؤال اصلی استوار است که ویژگیهای بنیادی ساختار اجتماعی،

ماهیتی متفاوت
بومی(دولتهای تولیدی درونگرا) در عملکرد نیز ّ
دارد .بر این اســاس ،دولت رانتی برخالف دولت غیررانتی که برای

اقتصادی و فضایی الگوی رانتی شهر معاصر ایران چیست؟

حفظ حیات خود و تامین مخارج کشــور مجبور به دریافت مالیات
از جامعه است ،دولتی است که به دلیل بی نیازی به مالیات بخش

اعظــم درآمدهایش از رانت تامین می شــود (همدمی خطبهســرا،

مصرف رانت ،به رفتار رانتجویی و مصرف رانت(پیشین) در جامعه

 )57 :1383کارکــرد غالب چنین دولتــی تخصیص منابع خارجی

دامن میزند .ترجیح افراد برای اشتغال و استخدام در بخش دولتی

درآمد(دولت تخصیص)از طریــق ابزارهای مالی(بودجه ای) ،پولی و

و تالش در راهیابی به سطوح باالی مدیریّت و تصمیمگیری با هدف

در شــرایطی که حداقل  42درصد یا بیشتر از کل درآمد دولت به

شــواهدی از این رفتار به شــمار میرود .واضح است ،این سازوکار

درآمدی در قالب تشکیالت دیوانساالری است.
شــکل منظم از راه خارجی تأمین شود(حاجی یوسفی) 92 :1377 ،

ورود بــه چرخة توزیع بوروکراتیک رانت و نزدیک شــدن به رانت،
فعالیت تولیدی را در جامعه در ســطح پایین نگه
انگیزة کار مولّد و ّ

میتوان دو نــوع دولت رانتی را از یکدیگر تمیز داد؛ رانتیهای درجة
یک(صرفاً نفتی) که درآمدهای فوقالعاده زیادی از طریق رانت نفتی

شدت ضد توسعه است(خیرخواهان .)54 :1390 ،به
میدارد که به ّ

عالوه ،با تغییر قشــربندی اجتماعی و ایجاد اقشار جدید از حامیان

یــا اوراق بهادار دریافت میکنند و رانتیهــای درجة دو(نیمه رانتی)

دولت ،به جامعة تک ساختی و فاقد تن ّوع الزم منجر میشود.

اقتصــاد رانتی نفتی ،دولت به عنوان واســطة اصلی میان بخش نفت

اقتصاد ملّی و در رأس آن اقتصاد شهری که در حقیقت فروش ثروت

که متکی بر رانت ســرمایه هســتند(ضیایی .)125-120 :1379 ،در
و مابقی اقتصــاد و جامعه ،درآمدهای دریافتی را از طریق هزینههای

ملّی(جامســاز )70 :1383 ،و برداشــت از ثروت ملّی است نه ناشی
از تولید ملّی(جامســاز ،)70 :1383 ،در کنار اثرات کالن در گســترة

کــه هزینههای عمومــی معموالً بیانگر بخش بزرگــی از درآمد ملّی
هســتند ،چگونگی تخصیص آن بین گزینههای مصرفی و بخشهای

محرومیت اجتماعی و سیاسی
ســرزمین از جمله انزوای اقتصادی و
ّ

بخش کشــاورزی(همایون کاتوزیــان )141 :1372 ،و نابرابریهای

اهمیت زیادی در تعیین الگوی توسعة اقتصادی و قشربندی
اقتصادی ّ

فضایی و زیســتی میان عرصههای شهری و روستایی ،در الگوی رشد

نظام اجتماعی دارد .اغلب کشورهای خاورمیانة عربی و شمال آفریقا

شهری و ساختارهای درونی شهر معاصر نیز بازتابها و عوارض زیادی

به دلیل وابســتگی و اتکای بیش از حــد ( 70درصد تولید ناخالص

به همراه داشته است .به طوری که تنها عملکرد دولتهای نهم و دهم

داخلی) به درآمد نفــت و گاز(آذری و ابراهیمی )128 :1386 ،دولت

در طــول نزدیک به یک دهه ،از طریق تصمیمها و اقدامهای مختلف

رانتی درجة یک محسوب میشوند .در مورد ایران بر اساس اطالعات

از جمله مسکن مهر و رشــد از درون و پیرامون شهر ،پرداخت یارانة

سالهای  1384تا  1387وابستگی بودجة عمومی دولت به نفت 70

نقدی ،دســت و دل بازی در پرداخت تسهیالت مالی شبکة بانکداری

درصد است؛ چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی چشمانداز اتکای

دولتی و اشتغالسازی گسترده در بخش دولتی ،حلقههای جدیدی از

بودجه عمومی به نفت را حدود  33درصد ترسیم کرده است.

وابستگی اجتماعی و اقتصادی میان منابع رانت و اقتصاد رانتی با شهر

بدین ســان ،مشخّ صههای جامعة رانتی را میتوان در سه ساختار

و شهرنشــینی به ویژه در شهرهای کوچک و متوسط کشور به وجود

بیــان کرد :الف) در ســاختار اقتصادی ،رانت ،شــکل غالب گردش

آورده کــه عوارض و بازتابهای مثبت و منفی آن یکی از چالشهای

درآمد ،و منابع داخلی(مالیات و بازار) ســهم ناچیز در تولید درآمد

اصلی نظام شهری کشور در حال و آینده است.

دارد .دولت بردار مهم و مسلّط اشتغالزایی و توسعة اقتصادی است
و بدین لحاظ بخش عمومی به ویژه بخش خدمات با توسعة سریع از
سایر بخشهای اقتصادی و اشتغالزا پیشی میگیرد .چرا که تداوم

شهر معاصر ایران :بنیادهای ساختارشناسی الگوی رانتی شهر ایرانی

عمومی به اقتصاد تزریق و یا میــان جامعه توزیع میکند .از آنجایی

در مــورد ایــران پیدایی اقتصاد رانتی و گســترش رانت نفتی در

دیــدگاه دولــت و شهرنشــینی (رهنمایــی)26-17 :1373 ،

میکوشــد بازتابهای اقتصاد رانتی را در مقیاس شــهری (محلّی)

تبیین و تحلیل نماید و بدینسان بُعد ملّی و کالن دولت رانتی(شهر

درآمدهای رانتی منوط به آن نیست که دولت بخشی از آن را مجددا ً

به صورت مولّد(اقتصاد تولیدی) سرمایه گذاری کند .ب) در ساختار

رانتــی) را در ســطح محلّی بیان کند .در واقــع نظریّة دولت رانتی
رویکرد باال به پایین ،ولی دولت و شهرنشینی در تبیین الگوی رشد

سیاســی به صــورت برونزایی(برونگرایی) و وابســتگی به خارج،

شــهری رویکرد پایین به باال دارد .این دیدگاه دخالت کارفرمایی و

اســتقالل و بینیازی از فرایندهای داخلی و تشکیل دولت تخصیص

عملکرد تصدیگری برآمده از اقتصاد رانتی دولت(رهنمایی:1388 ،

یا تبدیل شــدن دولت به توزیعکننــدة رانت(فضلینژاد و احمدیان،

 )146را از طریــق حجم دیوانســاالری و منابع اعتبارات عمرانی و

 )131 :1389منجر میشود که درآمدهای رانتی را بر اساس عالئق
سیاســی در داخل تقسیم و توزیع و یا در خارج به جریان میاندازد.

فعالیتهای خدماتی در شــهرها ،رشد
جاری ،تمرکز خدمات برتر و ّ
شهرنشینی و ساختارهای فضایی آن در شهرها قابل مطالعه میداند.

تشکیالت دیوانساالری شهری و نظام بوروکراسی (افراد و دستگاه)

ماهیت و عملکرد چند
واضح اســت دستگاه دولت رانتی به دلیل ّ

داخل به شــمار میرود .ج) در ساختار اجتماعی جامعة رانتی نقش

دیگر سو ،قادر است نقشآفرینی گسترده و متفاوت بر چهرهپردازی

یکی از ســازوکارهای اصلی توزیع(تخصیص) و گردش این رانت در

وجهی خود از یک سو و مقتضیات زمانی و تن ّوع مکانی-سرزمینی از

مردم به صورت عمدتاً ســهیم شدن در سیستم توزیع(تخصیص) و

فضاهای جغرافیایی به طور اعم و فضاهای شهری به طور اخص ایفا
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نماید .لذا در تبیین نظــری و تحلیل رابطة تعاملی میان اقتصاد و

دولت مــدرن ایران(یکپارچگــی ،اقتدارگرایــی و تمرکزگرایی)،

ماهیت تولید فضا(به ویژه فضای شهری)
دولت رانتی با ســاختار و ّ

روحیــة اقتدارگرایی دولــت توأم با انحصار و اســتقالل اقتصادی

اهمیت دارد .اندازة
ّ
توجه به این تفاوتها و عوامل مولّد آن بســیار ّ
شهری و تأثیرپذیری متفاوت آن از نیروهای اثرگذار ،تفکیک ابعاد

اجتماعــی -اقتصادی جامعه در الگوی متمرکــز و قطبی میداند

و ســطوح محلّی ،منطقهای ،ملّی و جهانی دولت برخوردار از رانت،

کــه تهران و چند کالنشــهر منطقهای کانون هــای اصلی آن به

پسکرانههای متفاوت طبیعی و انسانی شهرها ،تأثیر نیروهای جهانی

شــمار می روند(امیریــان .)266-265 :1385 ،وهابی نقش دولت

بر رشــد شــهرهای بزرگ ،نقش رقابت و نیروهای بازار در ارتقای

در تولیــد فضا از طریق طرحهای آمادهســازی اراضی شــهری در

منزلت اقتصادی و نقش تکوینی یا توســعهای دولت(مشــکینی و

شــهر آبدانان (وهابی ،)1383 ،نصیری نقش دولت در گســترش

رحیمی 87 :1392 ،و  )99-93هر یک مباحثی اســت که ســهم

فضایی شــهر آمل(نصیری ،)1383 ،رهنمایی و همکاران عملکرد

و میدان عمل آنها در تبیین نقش دولت رانتی در شــکلدهی به

دولت در رشــد کالبدی ماســال (رهنمایی و همــکاران،)1389 ،

توجه و بازبینی قرار گیرد .این تن ّوع
ســاختارهای شهری باید مورد ّ

نظری نقش دولت در پیوندهای شــهری روستایی از طریق توسعة

ظرفیت بســطپذیری و بیانگر توان تبیینی
ابعــاد و جنبهها یادآور
ّ
دولــت رانتی و مفاهیــم بنیادی آن در تبییــن و تحلیل الگوهای

شــبکة راههای ارتباطی در استان گلستان (نظری ،)1383 ،فرجی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

داربخانــی تح ّوالت برآمده از دخالت دولــت و گردش منابع رانت

رشد شــهری و تولید ساختارها و فضاهای شهری معاصر است که

در ســرابله (فرجی داربخانی )1384 ،و علی اکبری ســاختارهای

بــه عنوان روزنهها و نظرگاههای جدید در فرایند شهرنشــینی در

اجتماعی ،اقتصادی و فضایی شهرهای ایالم (علی اکبری 1383 ،و

توجه پژوهشهای
ایران(پیشین 105، 90 ، 89 :و  ) 107باید مورد ّ

 )1390و علی اکبری و فرجی داربخانی ناپایداری دولت شهرهای

مشــابه قرار گیرد .ســاختار رانتی دولت ملّــی بیتردید از طریق

شماره نوزدهـم بهار 1394

ماهیت وعملکرد مدیریّت شــهری را در
دولت محلّی(شــهرداری) ّ

مطلوبیت ادارة
کیفیت و
شهر رانتی متأثّر میســازد .از همین رو،
ّ
ّ
امور شهرها از طریق شیوة ســ ّنتی دولت محلّی و یا رویکرد نوین

مسئولیتپذیری،
دولت محلّی مدرن 2که دموکراســی ،مشارکت،
ّ
شــفافیت ،کارآمدی و خودگردانی از ویژگیهــای بنیادین آن به
ّ
شــمار میرود(ویســی )124-114 :1392 ،یکی دیگر از مباحثی

اســت که باید در بارة الگوی شــهر رانتی مورد مطالعه و بازبینی
قرار گیرد.
پیشینة پژوهش

اداری-سیاســی (علی اکبری و فرجی داربخانی )1385،را مطالعه
کرده اند .این مطالعات هر یک با ارائة مســتنداتی نشــان داده اند
که منابع رانت در ســازماندهی ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و
فضایی شهرهای کشور نقش به سزایی داشته است.
روششناسی
متغیرهای ســاختار اقتصادی
دادههــای این مقاله مربــوط به ّ

شهر(اشتغال در بخشهای اصلی ،دولتی و خصوصی) ،منابع رانت
(شاخص اعتبارات جاری و عمرانی) ،دیوانساالری شهری و ساختار
کالبدی و پیکربندی فضای شــهری(فضاهای دولتی و خصوصی)
اســت .محــدودة زمانی دادهها بــه دلیل ضــرورت تکوینپژوهی

پژوهشهای انجام شده برخی در مقیاس ملّی و برخی دیگر در

ســاختار شهر و روندنگاری سیر تح ّوالت الگوی رشد شهر در طول

عامل اصلی پیدایی شــبکه و الگوی شــهری جدید را گسیختگی

تهیه شدهاند .در روش تحقيق توصیفی ـ
عموماً با روش اســنادی ّ

سطح محلّی (موردی) الگوی شهر رانتی را مطالعه کردهاند .اعتماد،
شبکة محلّی استخراج و گردش مازاد و جایگزینی آن توسط رانت
نفتــی در دورة جدیــد میداند(اعتمــاد .)1363 ،رحیمی ،دولت

بیش از پنج دهه از  1335تا  1390ردیابی شده است .این دادهها
تحلیلی ایــن مقاله دادهها با بهرهگیــری از روش علّی  -تطبیقی

برای ردیابی ســیر تح ّوالت و فهم بنیادهای ساختارشناســی شهر

ایران را به رغم شــباهتهایی با دولتهای رانتی اســتثنا میداند

پردازش شده است.

 .)1389ضیایی ضمن مقایسة ســاختار سیاسی و درآمدی دولت

قلمرو پژوهش

و آن را کامــ ً
ا در زمره دولتهای رانتی قــرار نمیدهد(رحیمی،

در دورههای ســ ّنتی و معاصر ،اقتصاد رانتی ،دولت رانتی و جامعة
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ناشــی از تصاحب درآمدهای نفتی را زمینهســاز بازتولید سازمان

رانتی را مشــخّ صة اصلی و وجه تمایز ساختار اجتماعی  -اقتصادی
کشــور در دورة معاصر میداند و از الگوی توســعة شــهری رانتی
نیز به عنوان شــکل غالب آفرینش فضا در درون چنین ساختاری
یــاد می کند(ضیایی .)1379 ،امیریان نیز با تأکید بر ســه ویژگی

جمعیت در سال 1390و در ميانگين
شهركرد با  159/8هزار نفر
ّ

ارتفاع  2100متر از سطح دريا ،نمونة شاخصی از شهرهای معاصر
ایران در زاگرس جنوبی اســت که مرکزیّــت اقتصادی و مدیریّت
سیاسی استان چهار محال بختیاری را بر عهده دارد.
شــهرکرد به دليل ويژگي هــاي طبيعي ،انــزوای جغرافيايي و

دور بــودن از مراکز قدرت و کانون های تصمیم گیری سیاســی از

رانتی شــهر است .بخش صنعت(بخش دوم) نیز که تا سال 1355

حاکمیت نظام کوچندة ایلی از دیگر ســوی ،تا اوایل
یک ســوی و
ّ

بیش از نیمی از شاغالن را به خود اختصاص داده بود با رشد نسبی
اکنون سهمی در حدود یک چهارم کل شاغالن شهری دارد(جدول

ســدة اخیر در حاشیة برنامه  هاي توســعه قرار داشت .ا ّما در دورة

فعالیتهای تولیدی نه تنها
شــمارة  .)1در واقع در نیم قرن اخیر
ّ

توجه
معاصر به دالیل مختلف به عنوان واحد فضایی مستقل مورد ّ

سهم اشتغالزایی بلکه ابتکار عمل خود را در شکلدهی به تغییرات

سیاســتهای توزیع فضایی قدرت سیاســی قرار گرفت .ابتدا در
سال 1310با تأسيس شــهرداري ،دهكرد رسماً به شهركرد تغيير

ساخت اقتصاد و اشتغال شهری به مقدار زیادی از دست دادهاند.

منزلت داد .در ســال  1316به مرکز بخشداری ،در سال  1321به
مركز شهرســتان ،در ســال  1332به مركز فرمانداري درجة يك،

فعالیتهای
اقتصــاد چرخشــی و رانت در حــال چرخــش در ّ

غیرتولیدی ،اشتغال زايي در بخش خدمات(بخش سوم) را افزایش

در ســال  1337به مركز فرمانداري كل و سرانجام در سال 1352

داده اســت .این بخش در ســال 1390برای بالــغ بر  28982نفر

به عنوان کانون بلوک سیاســی ناحیه ،به شهر مركز استان جديد

فرصت شــغلي ايجاد کرده است .این رقم معادل  64/4درصد کل

چهار محال بختياري ارتقای منزلت یافت .حاصل موهبت سیاسی

شاغالن شهری است(جدول شمارة  .)1روند رو به افزایش اشتغال

موقعیت و ارتقــای منزلت ،در طول چند دهه نه
بــه صورت تغییر
ّ

در بخش خدمات از یک ســو و همزمانــی آن با دورههای ارتقا در

جمعيت شهر از  15/5هزار در
تنها در رشد زودرس و تغییر اندازة
ّ

فعالیتهای خدماتی(بخش
نشــان میدهد رانت عمدتاً از مجرای
ّ

سال  1335به  159/8هزار نفر در سال  1390بلکه در شکلدهی
به ساختار نظام اجتماعی ،اقتصادی و فضایی شهر نمود مشخّ ص و

ســوم) در ســاختار اقتصاد شــهر جریان مییابد .بهعالوه ،تمرکز

موقعیت جغرافیایی شهرکرد را
بارزی داشته است .شکل شمارة 1
ّ

درآمدهای رانتی بر اســاس نظام سلســله مراتــب خدمات اداری
در شــهرها ،به شــهرهای بزرگتر(مرکز اســتان) منزلت اقتصادی

در کشور و استان نشان میدهد.

بیشتری میبخشد .همبستگی میان تمرکز رانت و تمرکز خدمات

بحث و یافتهها
بنیادهای ساختار اقتصادی

اداری در ســاخت اشــتغال بخش خدمات شــهر نیز قابل ردیابی
فعالیت های زیرمجموعه بخش خدمات نشان می دهد
است .بررسی ّ

اطالعات ساختار بخشهای اشــتغال شهر در جدول شمارة 1

فعالیتهای خدمات
بیش از  50درصد شــاغالن خدماتی شهر در
ّ

نشاندهندة تسلّط شهرنشــینی خدماتی(شهرنشینی بخش سوم)

عمومی و اجتماعی مشــغول به کار هســتند كه داراي زيرساخت

روحیة رانتجویی در درون اقتصاد چرخشــی و
اســت که حاصل
ّ

دولتی (اداری) است و توسط ســازمانهاي اداری-اجرایی وابسته

فعالیتهای غیر تولیدی اســت .توزیع رانت نفتی در درون جامعة
ّ

به دولت(دولت رانتیر) اداره و ارائه مي شــوند .این بدان معناســت

فعالیتهای تولیدی و در
شــهری توســط دولت رانتی ،اقتصاد و
ّ

کــه در دهههای اخير دو تغییر بنیادی به موازات هم در ســاخت

نتیجــه تمایالت تولیــدی در بخشهای اول و دوم را به حاشــیه

اقتصاد و اشتغال شهرکرد رخ داده است؛ نخست خدماتی شدن یا

شــدت کاهش داده است .اشتغال
رانده و کارایی تولیدی آن را به
ّ

خدماتمحوری ســاخت بخش اشتغال شهر و ديگري اداری شدن

کمتر از  5درصد شــاغالن در بخش کشاورزی(بخش اول) و سهم

ساخت اشتغال در بخش خدمات.

اشتغالزایی رو به کاهش این بخش در  5دهة اخیر(جدول شمارة

تغییــرات کلــی و مراحــل گذار ســاخت بخشهــا در درون

 )1یکی از شــاخصهای تغییر ســاخت بخشها در درون اقتصاد

جدول شمارة  :1توزیع شاغالن شهرکرد برحسب بخش های اصلی اقتصاد شهری()1335-1390
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اقتصاد(شــهر)رانتی مدلی مشابه مدل عمومی شهرنشینی و تغییر

وابســتگیهای جدید میان جامعة شــهری با دولت رانتی سهم به

بخشهای اشــتغال دارد (هاگــت)141-140 :1379 ،که طی آن

ســزایی دارد .زیرا رانتی که چنین دولتــی دریافت میکند آن را

با ورود مشــاغل جدید ،تراز مشــاغل به سود بخش خدمات تغییر
میکنــد .در واقع در ســاخت اقتصاد شــهر رانتی چــون الگوی

مشــروعیت اجتماعی
قادر میســازد تا این منابع را برای کســب
ّ
خود تخصیص دهد .اســتراتژی کلی تخصیــص و توزیع رانت در

کلی اقتصاد شــهری خدمات بخش اشــتغالزای برتر است .ا ّما در

میــان گروههای اجتماعی(گروهای عــادی و غیرحاکم) به صورت

مرحلة گســترش مشــاغل خدماتی که به پیدایش بخش چهارم

حمایت شــغلی یا فراهم آوردن فرصتهای شــغلی برای تدارک

برتر(خدمات برتــر) یا خدمات مولّد فرصتهای شــغلی بیشتر)

خدمات ضروری(درمانی ،آموزشی وغیره) و افزایش رفاه اجتماعی

میانجامد ،عملکرد شــهر رانتی تفا وت خود را آشــکار میسازد.

نمایان میشود که رانتهای فراگیر و قانونی به شمار میروند .تأثیر

این بدان معناســت که بخش چهارم ســاخت اقتصاد شهر رانتی

حمایت شغلی از افراد (گروههای عادی) تنها به نیروی کار محدود

با بخش چهارم مدل عمومی تغییرات بخشهای اشــتغال شهری

نیست ،بلکه از طریق وابستگی خانوادگی تأثیر مضربی در ساختار

تفاوت اساســی دارد .این تفاوت در خدمات برتــر تعیینکننده و

اجتماعی جامعة شــهری دارد .به همین دلیل ســیطرة کارمندان

متمایزکنندة ساختار اقتصادی الگوی شهر رانتی است.

(اقشــار حقوقبگیر) پیامد این اســتراتژی در ســاختار اجتماعی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

در واقــع منابع رانت که عامل اصلی تولید فرصتهای اشــتغال

در الگوی شــهر رانتی است ،عموماً از مجراي بخش خدمات(بخش

ظرفیت و
شهر رانتی اســت .جدول شمارة  2به صورت مقایسهای
ّ

عملکرد مشــاغل دولتی و خصوصی شهر را در نیم قرن اخیر نشان

فعاليتهايي مصرف
سوم) تخصیص مییابد و براي اشتغالزايي در
ّ

میدهد .بر اســاس اطالعات این جدول نزديك به نيمي از نیروی

مي شــود كه خدمات اداری(بخش چهارم)توليد و عرضه مي كنند.
این منابع در يك سيكل معيوب ميان اقشار مختلف جامعه شهري

کار شــهر( 44/6درصد) جامعة حقوقبگیر كاركنان دولت هستند
كه در مقايســه با شاخص مشــابه ملّی به طرز چشم گيري باالتر

شماره نوزدهـم بهار 1394

دست به دست گشــته و در نهايت به تأمین منافع جامعه و رونق

اســت .چهارمحال بختیاری در مقیاس استانی نیز دومین استانی

ظاهری اقتصاد شــهری منجر ميشــود ،بی آنكه خصلت زایشی

است که نیروی کار شــهرهای آن به مشاغل دولتی وابسته است.

داشــته و مناســبات مولّد در درون اقتصاد تولیدی بهوجود آورد.

روند تغییر ســاخت اجتماعی شهر را میتوان با گذشتهنگری روند

گــردش اين رانت از آن جهت معيوب تلقّي ميشــود كه خارج از

تغییرات ساخت اشتغال دولتی ردیابی کرد.
در ســال  1335حدود  83/7درصد شــاغالن شــهر در بخش

روابط ارگانيك اقتصاد تولیدی شکل میگیرد.

فعالیت داشــتند .اين شاخص در سیری نزولي به 67/1
خصوصي
ّ

بنیادهای ساختار اجتماعی
رانت ،نخســت فرصتهای شــغلی جدید ایجــاد میکند و به
بنیانهای اقتصاد رانتی شــکل میدهد .فرصتهای شغلی جدید
نه تنها تغییر ســاخت بخشها بلکه تغییر ســاخت اجتماعی را به
دنبــال دارد .الگــوی اقتصاد رانتی در پیدایی روابط ،مناســبات و

درصد در ســال  1355و ســپس به  51/9درصد در سال 1390
رسیده است .در مقابل ،سهم شاغالن بخش دولتي از  16/3درصد
در ســال  1335به 32/3درصد در ســال  1355و سپس به 44/6
درصد در ســال 1390افزایش یافته اســت (جدول شمارة  .)2این

بدان معناســت که در طول چند دهة اخیــر در مجموع 19374

جدول شمارة  :2الگوی توزیع شاغالن شهرکرد بر حسب بخشهای دولتی و خصوصی ()1335-1390
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بخش دولتی

نامشخص

بخش خصوصی

سال

مجموع شاغالن
(نفر)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1335

4747

702

16/3

3968

83/7

77

1/6

1345

7728

1567

20/3

6104

79

57

/7

1355

10189

3291

32/3

6899

67/1

64

/6

1365

15572

7879

50/6

7692

45/7

571

3/7

1375

21957

10451

47/6

11505

50/3

46

2/1

1385

30220

13992

46/3

16228

52

514

1/7

1390

45023

20076

44/6

23367

51/9

1580

3/5

مأخذ  :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1345-تا  1390نتایج شهرستان شهرکرد و آمارنامه 1335

فرصت شــغلي در بخــش دولتي به وجود آمده كــه معادل 48/1
ظرفيت اشــتغال زايي شهر است .از سال  1365به بعد
درصد كل
ّ
حدود نيمي از فرصت هاي شغلي را بخش دولتي به جامعة شهری
عرضه کرده است (جدول شمارة .)2
تغییرات شاخص سرانة اشتغال نیز مؤیّد تغییر ساخت اجتماعی به

قشر کارمند است .در ســال  1335در مقابل هر 4نفر شهرنشين يك

مســئولیت
صرف نظر از شــبکه گســترده بانکداری دولتی که
ّ

تزریق ســرمایه به بازارهای شهری را بر عهده دارد ،عملکرد دولت
رانتیر در گردش منابع رانت از طریق دیوانســاالری شهری به دو
شکل انجام میگیرد .پرداخت حقوق و دستمزد از طریق اعتبارات
جاری و تخصیص اعتبارات عمرانی برای اجرای برنامههای عمران
شهری و طرحهای شهرسازی .رانتی که از مجرای اعتبارات جاری

شغل در بخش خصوصي و به ازای هر  22نفر يك شغل در بخش دولتي

و عمرانی (اســتانی و ملی) ساالنه تخصیص یافته و توزیع میشود،

وجود داشت .ولی اين نسبتها  5دهه بعد برای بخش خصوصی به  8نفر

نقش اصلی در شکلگیری الگوی شهر رانتیر بر عهده دارد.

و بخش دولتي  10نفر به ازای هر شغل تغییر کردهاند.

اعتبــارات جاری یکی از اصلی ترین منابع و مجاری جریان رانت

در بخش دولتی شــیوة فراگیر توزیع رانت در میان گروهها و اقشار

طریق کارمندان ماهانه و پیوســته در بدنه بوروکراتیک شهر رانتی

عمومی جامعة شــهری برای شکلدهی به ساخت اجتماعی است.

تحرک
به گردش درمی آید ،به صورت چرخــه ای نقش ّ
مهمی در ّ

شهری برای جلب همکاری و حمایت آنان ابزار و الگوی متفاوت از

تحلیل و اســتنتاج اطالعات مربوط به اعتبارات جاری در دورة 26

اقشار عمومی جامعه و گروههای غیرحاکم دارد .رانتهای انحصاری

ســاله (مرکز آمار ایران،ســالنامههای آماری استان و کشور 1360،تا

و کمیاب از طریق رانت اطالعات ،رانت نظارت و مدیریّت ،رانتهای

 )1385نشان میدهد شــاخص اعتبارات جاری استان با سرعتی به

تخصیــص و توزیع رانت در میان نخبگان و گروههای حاکم جامعة

ناشــی از انتقاالت سیاسی ،رانتهای نوآوری ،سودهای انحصاری و

اجتماعی و اقتصادی شهر ایفا میکند.

مراتب بیشتر از شاخص مشابه در مقیاس ملّی افزایش یافته است .در

یارانههای پرداختی به صنایع نوزاد(حسین خان)23-21 :1386 ،

این دوره اعتبارات جاری کشور از  539/4میلیارد ريال در سال 1360

گونههــای مختلف رانت پرداختی به گروه نخبگان در درون جامعه

به  107109میلیارد ريال در ســال  1385رســیده و  198برابر شده

و شهر رانتی اســت که دسترسی آزاد به آن وجود ندارد .برخی از

است .در حالیکه اعتبارات جاری استان در همین دوره از  6/9میلیارد

ایــن رانتها چون رانت نوآوری و یارانــه صنایع میتواند دالیل و

ريال به  14034میلیارد ريال رسیده و  2035برابر افزایش یافته است.

موفقیتآمیز از فرصتهای رشد
نشانههایی از کارایی و بهرهگیری
ّ

در این دوره ،مجموع اعتبارات جاری کشــور  467/206میلیارد

اقتصادی باشند.

ريال ولی مجموع اعتبارات جاری استان  20077میلیارد ريال بوده

توزیــع منابــع رانت از طریــق رانتهای فراگیر میــان افراد و

توجه
که  4/3درصد اعتبارات جاری کشــور اســت .این شاخص با ّ

صورت کارمند و حقوقبگیر در درون ساختار اجتماعی الگوی شهر

جمعیت کشــور بوده ،بیانگر ســهم و سرانه باالی
تنها  1/2درصد
ّ

گروههــای اجتماعی به الگوی جامعة تکســاختی و فاقد تن ّوع به

جمعیت اســتان در سه دهه(  1375 ،1365و ) 1385که
به اندازة
ّ

رانتی ابعاد گسترده بخشــیده است .نمونة شهرکرد نشان میدهد

استان از اعتبارات جاری کشور است .واضح است ،وسعت تشکیالت

در ســال 1390بالغ بر  73هزار نفر یا  46درصد ســاکنان و اقشار
جامعة شــهری به طور مســتقیم به عنوان کارمند و حقوقبگیر به

توجه
دیوانســاالری ،زیرساخت اداری نظام شهری و
ظرفیت قابل ّ
ّ

آن در شهرها به ویژه در شهرکرد ،عامل اصلی برای گردش چنین

درآمد و منابع رانت پرداختی توسط دولت رانتیر وابسته هستند.

ســهمی از منابع جاری رانت در اقتصاد شهری و منطقه ای است.

ساختار و عملکرد بوروکراتیک منابع رانت
دیوانساالری گسترده یکی از خصلتهای دولتهای رانتی است.
گسترش دیوانساالری شهری را میتوان به عنوان وسیلهای قلمداد
کرد که دولــت رانتیر به کمک آن هم رانت را به شــکل مؤثّرتری

میان جامعه توزیع میکند و هم منبع گســترده برای اشتغالزایی
گروههــای مختلف جامعه فراهم میآورد .همزمان و شــاید مهمتر
متعددی
اینکه دیوانساالری گسترده به معنای فراهم بودن مناصب ّ

است که دولت میتواند برای جلب حمایت اعضای گروههای مختلف
از آن استفاده نماید(حاجی یوسفی.)152 :1376 ،

شهر معاصر ایران :بنیادهای ساختارشناسی الگوی رانتی شهر ایرانی

در اقتصاد رانتی و دولت رانتیر تولید و اعطای فرصتهای شغلی

فراگیر میان اقشــار عمومی جامعة شــهری است .این منابع که از

ســهم اعتبارات عمرانی اســتان از کل اعتبارات عمرانی کشور در
این دوره نیز  2درصد بوده اســت؛ این در حالی است که براساس
حســاب های اقتصادی ،سهم تولید ناخالص سرانه استان به قیمت
جمعیت
بــازار ( )GDPدر ســال ( 1384با داشــتن  1/2درصد از
ّ
کشــور) معادل  0/61درصد بوده است (اســتانداری چهارمحال و
بختیاری .)22-24 : 1386 ،این شــاخص با تبیین ســهم و سرانة

ناچیز تولید ناخالص اســتان در مقیاس ملّی نشان می دهد اقتصاد
اســتان و شــهرهای آن عمدتاً گیرنده و مصرفکنندة منابع رانت
اســت و نقش درآمدزایی آن برای اقتصاد ملــی و بودجه عمومی
دولت بسیار اندک است.
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توجه به سهم
درصد به عمران شــهری اختصاص دارد .این ارقام با ّ

در این دورة  26ســاله مجموع اعتبارات جاری استان 20077
میلیارد ريال ،ولی اعتبــارات عمرانی آن  3534میلیارد ريال بوده
اســت .در واقع اعتبارات جاری حــدود  5/5برابر اعتبارات عمرانی

توجه شهرکرد از کل اعتبارات عمرانی شهرستان ( 51درصد)
قابل ّ

از یک ســو و اعتبارات عمران شــهری شهرســتان ( 85درصد) از

اســت .مجمــوع اعتبارات جــاری و عمرانی اســتان در این دوره

دیگر سوی ،بیانگر شهر محوری اعتبارات عمرانی و میل جغرافیایی

 23612میلیــارد ريال بوده که  85درصد در قالب اعتبارات جاری

به تمرکز در کانون های شــهری به ویژه شــهرهای دارای باالترین

و  15درصد از طریق اعتبارات عمرانی به اقتصاد استان و شهرهای

منزلت سیاســی و در رأس آن شهرکرد است .نظام توزیع اعتبارات

آن تخصیص یافته اســت .شهرکرد که باالترین مرکز ثقل اداری را

در زیر بخش های عمران شــهری نیز نشــان می دهد چهار بخش

در خود دارد ،کانون اصلی برای گردش و تمرکز منابع اعتباری در

آموزشــی ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،ســاختمان های اداری و

ساختار شهری است.

خانه های ســازمانی در مجموع  75درصد اعتبارات عمرانی شهر را
مصرف می کنند.

تحلیــل اطالعات آماری (اســتانداری چهار محــال بختیاری،

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 )1387نظــام اعتبــارات عمرانی در یک دوره ده ســاله(-1385

عملکــرد اعتبارات عمراني از دو جنبه برای ســاختار شــهري

 )1376نیز نتایج مشابهی از عملکرد منابع رانت در تأمین نیازها و
شکلدهی به ساختارهای شهری به دست می دهد .نخست اینکه

اهميــت دارد .پرداخت این منابع نظير ســایر منابع اعتباري نقش
ّ

درآمدزایی برای شــهر رانتی دارد .افزون بر آن ،اجراي پروژه هاي

روند پرداخت اعتبارات عمرانی اســتان در سیری صعودی از 170

فعالیت اقتصادی در
عمراني برآمده از ایــن اعتبارات ارزش افزوده ّ
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میلیارد ريال در ابتدای دوره به  1470میلیارد ريال در پایان دوره

شهرها را باال میبرد و از این طریق به انگیزه سرمايه گذاري بخش

رسیده و بیش از  8/5برابر شده است .این افزایش برای شهرکرد از

خصوصي در شــهر دامن می زند .در واقع اجراي پروژه های عمران

 14/9به  37/5میلیارد ريال بوده که تغییرات  2/4برابری را نشان

شــهري به طور غيرمستقيم نيز نقش توســعهای براي شهر رانتی

می دهد .در این دوره ســهم اعتبارات عمرانی شــهر از استان از 9

توجه به نقطهای
دارد .زيــرا رويكرد و عملكــرد دولت رانتیــر در ّ

درصد به  24درصد رسیده اســت .از کل اعتبارات عمرانی استان
 38درصد به شهرستان شهرکرد و یک پنجم یا  20درصد به شهر

موقعیت و منزلت آن ،عالئم و شواهد
مشــخّ ص به صورت ارتقای
ّ

روشني براي تحرك بخش خصوصي نيز تلقي ميشود .بدان معني

شهرکرد اختصاص دارد .بهعالوه ،شهرکرد  51درصد کل اعتبارات
عمرانی شهرســتان و  85درصد اعتبارات عمران شهری شهرستان

فعالیت و
كه اين بخش نيز به طور شهودي در مي يابد كه از طریق ّ
ســرمایهگذاری در شهر ميتواند سهمي از منابع رانت در آن نقطه

را نصیب خود می ســازد .در واقع شــهرکرد به تنهایی  20درصد

را نصيب خود سازد.

منابع عمرانی اســتان 51 ،درصد منابع عمرانی شهرســتان و 85

ساختار فضایی شهر رانتی

درصد منابع عمران شهری شهرستان را مصرف می کند.

تغییر ســاختار فضایی یکــی دیگر از ویژگیهای شــهر رانتی

توزیع فضایی اعتبارات عمرانی شهرســتان شــهرکرد نیز بیانگر

به موازات تغییر بخشهای اقتصادی اســت .گــردش منابع رانت

این واقعیت اســت کــه  11/1درصد به عمران روســتایی و 88/9

جدول شماره  : 3مقایسه تطبیقی روند تغییرات در محدوده کالبدی و منزلت سیاسی شهرکرد ()1300-1393
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سال

تغییرات مساحت
(هکتار)

کل مساحت شهر
(هکتار)

دوره تغییرات

ضریب افزایش
دوره ای

گستر ش کالبدی
شهر نسبت به
1300

تغییرات منزلت
سیاسی شهر

1300

43/3

70

 60سال

 3برابر

-

روستا

1335

76/4

146/4

 35سال

 2برابر

 3/5برابر

شهر :مرکز بخش،
شهرستان و
فرمانداری

1345

155

301/4

 10سال

 2برابر

 4/5برابر

مرکز فرمانداری کل

1355

284/3

585/7

 10سال

 2برابر

 8/5برابر

مرکز استان

1367

979/2

1564/9

 12سال

 2/7برابر

 22/5برابر

مرکز استان

1381

863/7

2428/6

 14سال

 1/5برابر

 34/5برابر

مرکز استان

1387

162/5

2591/1

 6سال

 0/6برابر

 37برابر

مرکز استان

1393

2269

4860

 6سال

 1/9برابر

 69/5برابر

مرکز استان

مأخذ  :استخراج و محاسبه براساس اطالعات توسعه ادواری گزارش طرح جامع شهرکرد1384 ،و اطالعات سازمان آمار و انفورماتیک شهرداری شهرکرد1393،

و دخالــت دولــت رانتی از طریق دیوانســاالری شــهری بازتاب
مشــخّ ص و بارزی در ساختار فضایی شــهر رانتی بر جای گذاشته

این الگو با چند ویژگی و تنگنای ساختاری بنیادی همراه است که
تعیینکننده چالشهای شهر معاصر ایران است.

است .دخالت مســتقیم و غیر مستقیم دولت ضمن تغییر اندازه و

ماهیت و منشــأ بیرونــی و پایانپذیری
نخســت برونزایی یا ّ

در اراضی داخل و خارج از محدوده حریم شــهر به صورت توسعه

تخصیص) از طریق رانتهای فراگیر و انحصاری ،پیوســته تحلیل

توجهی
مساحت شهر و ترکیب فضاها ،منشأ تغییرات کالبدی قابل ّ

منابع کمیاب رانت اســت که در نتیجــه توزیع و تخصیص(دولت

در ســال  1300به  146هکتار در ســال  1565 ،1355هکتار در

به صورت تقویت روحیة رانتجویی در درون یک اقتصاد چرخشی

ســال  2591، 1367هکتار در سال  1387و  4860هکتار در سال

و غیرمولد است که گرایش فزایندهای به توزیع،تخصیص و مصرف

1393رسیده (جدول شــمارة  )3و در طول نه دهه  69برابر شده
اســت .این تغییرات با حجم دیوانساالری شــهری و روند ارتقای

فعالیتهای خدماتی(بخش ســوم) دارد و شهرنشینی خدماتی
در
ّ
یا الگوی شــهر خدماتی (شهر نوع ســوم) میآفریند .در این الگو

منزلت سیاسی شهر همبستگی و همزمانی دارد (جدول شمارة .)3

دســتیابی به چرخة رانت بســیار مهمتر از کارایی تولیدی است.

از 4860هكتار اراضی و فضاهای شــهری در ســال 1393معادل

بهعالوه ،حاکم شــدن دیوانساالری شهری که چرخة بوروکراتیک

 3710هكتار يا  76/3درصد سهم دولت در تولید و تملک فضا است

توزیع و تخصیص رانت کمیاب محسوب میشود ،ساختار اجتماعی

و تنها  1150هكتار یا 23/7درصد بازتاب مداخله و ســرمايهگذاري

و اقتصادی ویژهای به صورت جامعة تکســاختی و سیطرة مشاغل

بخش خصوصي در توسعه فضایی شهر است(جدول شمارة .)4

دولتی در درون این الگوی شهری به وجود آورده و ضمن تغییرات

مداخلة دولت در فضاسازی شــهری تنها به تولید فضا در داخل

جمعیت ،مساحت و ترکیب فضاهای درون شهری،
سریع در اندازه
ّ

شــده و بســیاری از اراضی بایر ،موات و ملّــی در محدودة حریم و

ایــن الگوی نــه تنهــا در تحلیل شــهر و ســاختارهای درون

همینطور منابع طبیعی و زمینهای کشــاورزی پیرامون شــهر به

شهری(مقیاس خرد) بلکه در مقیاس کالن نقش عمدهای در ایجاد

تملــک دولت درآمده و ضمن تغییر کاربــری ،به اراضی یا فضاهای

نابرابری توســعه ،عــدم تعادل فضایی و برهــم زدن یکپارچگی در

محدودة قانونی شــهر محدود نیست .ســازوکار رشد شهر دگرگون

فرایند فضایی برونگرا ایجاد کرده است.

شهری تبدیل شده است .اطالعات سال  1384سهم دستیازی شهر

مقیــاس اســتانی و ملّی دارد که در ارزیابی نهایــی از این الگو باید

و دیوانساالری شهری به این اراضی را تا این زمان بالغ  1500هکتار
میداند(ســازمان مسکن و شهرســازی )28 :1384 ،که استراتژی

توجه قرار گیرد .چنانچه ،شهرکرد نه تنها خود الگویی از رشد
مورد ّ

ناپایدار(شــهر ناپایدار) بلکه یکی از دالیل اصلی نابرابری و ناپایداری

توســعة آینده شــهر را در اختیار دولت قرار داده اســت .بدینسان

به صورت تمرکزگرایی در فضای ناحیهای(استانی)است .از این منظر

الگوی شــهر رانتی در کنار تغییرات درونی عمدتــاً فرایند فضایی

یکی از دالیل و عوامل نابرابری توســعه و تعادل ناحیهای در ایران را

برونگرا تولید میکند و مرزهای شهر را از بیرون گسترش میدهد.

ماهیت اقتصاد رانتی ،دولت تخصیص و مضامین سیاستهای
باید در ّ

جدول شمارة  :4ترکیب فضاهای شهری به تفکیک بخشهای دولتی و
خصوصی ()1393

توزیعی و تخصیصی جســتجو کرد که در الگــوی گردش رانت (از

طریق هزینههای جاری و عمرانی) جاری است.
بر این اساس سیاستهای آمایش شهری برای کاهش تنگناهای

نوع فضا

مساحت (هکتار)

سهم

اراضی و فضاهایهای
بخش دولتی

3710

76/3

اراضی و فضاهای
بخش خصوصی

1150

23/7

ماهیت شهرها داشته باشد که
و اقتصاد و شــکلدهی به ساختار و ّ

مجموع

4860

100

 13،15،17،18و  )19با عنوان مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل

مأخذ :سازمان آمار و انفورماتیک شهرداری شهرکرد1394،

نتیجهگیری
در دورة معاصر وابســتگی تنگاتنگ بنیادهای ساختارشناســی
شــهر ایرانی به سرچشمههای اقتصاد رانتی الگوی جدیدی از شهر
ماهیت و ســاختار
رانتی آفریده اســت .در نگاه تبیینی -هنجاریّ ،

شهر معاصر ایران :بنیادهای ساختارشناسی الگوی رانتی شهر ایرانی

درونگرا و برونگرا شده است .محدودة کالبدی شهر از  43هکتار

میروند(تحلیل رفتن رانت)؛ دیگری خصلت غیرزایشی منابع رانت

ســاختاری ناشی از وابستگی شهر معاصر ایران به منابع رانت ،باید
توجه ویژه ای نخست به سهم و نقش رانت در تأمین نیازهای اجتماعی
ّ

اهمیت و ضرورت آن در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(بندهای
ّ
از نفت و گاز مطرح شــده اســت .از همین رو ،اســتراتژی واقعی

برای بازساخت بنیادهای شهری بر مبنای کاهش روابط و مناسبات
وابســتگی به منابع اقتصاد رانتی باید بر مدلی اســتوار باشد که از
ظرفیتهای درونی برای رشــد
طریق آن تولید اشــتغال متکی بر
ّ
اقتصادهای محلّی و تولیدی در شــهرها فراهم آید .واضح اســت،
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کارایی ایــن مدل در دگرگونی اقتصاد چرخشــی و رانت در حال
فعالیتهای
فعالیتهای غیرتولیدی به سمت اقتصاد و
چرخش در
ّ
ّ
تولیدی مبتنی بر اقتصاد محلّی یا اقتصاد مولّد جامعة خوداتکا که

یکی از مشــخّ صههای اصلی پایداری شهری است ،بدون بازنگری
و بازاندیشی در مناسبات ســاختاری ،مضامین و قوانین جاری در
جریان سلطهجویانة اقتصاد رانتی ،مسألة پیچیده و دشواری خواهد
بود .سایر رهیافتها برای بازساخت بنیانهای شهر رانتی در طیف
پایین چرخه رانت به قرار زیر است:
ساختارهای شهری در حال حاضر ناتوان از ایجاد سازوکارهایی
اســت که قادر باشــد از وابســتگی بیرونی خود بکاهد و به منابع
قابلیت های موجود در پیرامــون و فضای ناحیهای خود
درونــی و ّ
ارزش اقتصــادی و اجتماعی دهد .بنابرایــن هدایت منابع رانت به

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

فعالیت ها و کسب و کارهای کوچک اقتصاد محلّی برای پیوند شهر
ّ

و پیرامون و یکپارچگی منطقه ای ضروری است؛

نظام اقتصادی شــهر و روحیه و رفتار رانتجویی جامعة شهری
زمانــی از تالش بیوقفة بــرای گردش و مصرف رانــت بازخواهد
ایســتاد که خود تولید اشــتغال کند و قادر باشــد به تدریج میان
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جمعیــت فعال تعادلی
فعالیت هــا و مشــاغل تولیدی و خدماتی
ّ
ّ

نســبی پدید آورد .کارایی تولیدی و تولید اشتغال مولّد مبتنی بر
نیروهای درونی بســتر پیدایی جامعه مستقل ،متنوع و خوداتکا و
تولید فضای متوازن است.
پینوشتها
فهرست منابع و مراجع
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1. Rent.
2. governence.

 .1آذری ،مصطفــی و ابراهیمــی ،ایلناز ( ،)1386چشــمانداز انرژی در
خاورمیانه و امنیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران  ،موسسه
تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ،تهران.
 .2اســتانداری چهار محال بختیاری( ،)1386حسابهای اقتصادی استان
چهارمحال و بختیاری ،حســاب تولید ســال ،1376-1384معاونت
برنامهریزی ،دفترآمار و اطالعات ،شهرکرد.
 .3اســتانداری چهار محال بختیــاری( ،)1387اعتبارات عمرانی استان:
تعداد ،نوع عملیــات و محل اجرای پروژه طی ســالهای
 ،1377-1385معاونــت برنامهریــزی ،دفتر برنامهریــزی و بودجه،
شهرکرد.
.4اعتماد ،گیتی( ،)1363شبکه شهرهای ایران ،شهرنشینی در ایران ،آگاه،
تهران.
 .5امیريان ،سهراب (  ،)1385تحليل نقش دولت در گسترش و تمركز
شهرنشــيني در ايران(با تاكيد بر دولت مدرن) ،رساله دكتري،
محمد تقی رهنمایی ،گروه جغرافيا ،دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران.
 .6اهلــرس ،اکارت( ،)1390روابط ســنتی شهرو روستا در ایران ،ترجمه
عباس سعیدی ،روابط و پیوندهای روستایی-شهری در ایران ،مهرمینو ،تهران.
 .7جامساز ،محمود(« ،)1383فروش ثروت ملی» ،ماهنامه پیام دریا ،شماره
 ،132آبان  ،1383سازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،تهران.

 ..8حاجی یوســفی ،امیرمحمــد(« ،)1376رانت ،دولت رانتیر و رانتیریســم»،
اطالعات سیاسی و اقتصادی ،شماره  125و  ،126موسسه اطالعات،
تهران.
 .9حاجی یوسفی،امیرمحمد(« ،)1377استقالل نسبی دولت یا جامعه مدنی در
جمهوری اسالمی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  ،2زمستان
 ،1377پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.
.10حسین خان،مشتاق( ،)1386رانتها،رانتجویی و توسعه اقتصادی،
ترجمه محمد خضری ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.
 .11خیرخواهان ،جعفر(« ،)1390اشکها و لبخندهای دولت رانتیر» ،ماهنامه
علوم انسانی مهرنامه ،سال دوم ،شماره دهم ،فروردین  ،1390تهران.
 .12رحیمی ،حســن(« ،)1389نظریــه دولت رانتیر(تحصیلــدار) و جمهوری
اســامی ایران» ،مطالعات انقالب اسالمی ،سال هفتم ،شماره ،22
پاییز .1389
 .13رهنمایی ،محمد تقی(« ،)1388دولت و شهرنشــینی ،مبانی و اصول کلی
نظریه دولت و شهرنشینی در ایران» ،فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی
منطقهای ،پیش شماره پاییز و زمستان ،1388دانشگاه پیام نور ،تهران.
 .14رهنمایی ،محمدتقی(« ،)1373دولت وشهرنشيني :نقدي بر نظريه عناصر
شــهري قديمي و ســرمايهداري بهرهبري هانس بوبــك» ،فصلنامه
تحقيقات جغرافيايي ،شماره  ،32بهار  ،1373آستان قدس ،مشهد.
 .15رهنمايي ،محمدتقی؛ كالنتري ،محسن و صفري لوحه سرا ،پروانه(،)1389
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