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  چکیده:
 در گرفته صورت تحوالت طی در جغرافیایی هاي پدیده عنوان به شهرها

 عناصر از یکی به اطالعات عصر به ورود و شدن جهانی طریق از اخیر هاي دهه
 یکی توان می را شهرنشینی توسعه که نحوي به اند. شده تبدیل بشري زندگی برجسته

 خود با تحول و توسعه این دانست. اخیر قرن نیم اجتماعی تتحوال ترین پیچیده از
 همراه به غیره و شهرها کالن ایجاد نشینی، حاشیه نظیر مشکالت و مسائل یکسري

 و شهرها فضاي در ها نابرابري توسعه مسائل این ترین مهم از یکی است. آورده
 تهران نظیر سوم جهان شهرهاي کالن در ویژه به طبقاتی مرزهاي توسعه و گیري شکل
 با و داده قرار خود تأثیر تحت را شهر فضاي ساماندهی مختلف هاي صورت به که است

 تالش تحلیلی و توصیفی روش با حاضر مقاله مبنا، این بر است. ساخته مواجه مشکل
 مورد تهران شهر فضاي ساماندهی بر را طبقاتی مرزهاي توسعه و وجود تأثیر تا دارد

 در که است آن دهنده نشان گرفته صورت هاي بررسی بنیاد این بر دهد. قرار بررسی
 به دسترسی درآمد، سطح مانند متعددي طبقاتی مرزهاي توان می تهران شهر فضاي

 مرزهاي این وجود کرد. مشاهده سادگی به را غیره و سبز فضاي به دسترسی امکانات،
 است. کرده تقسیم رگیچندپا به را شهر فضاي شکافی همانند شهر فضاي در طبقاتی

 و طبقاتی مرزهاي وجود که است آن دهنده نشان حاضر پژوهش از حاصل نتایج
 آورده وجود به را متفاوتی فضاهاي مختلف هاي صورت به تهران شهر در آن توسعه

 کند. می عمل تهران شهر ساماندهی برابر در مانعی صورت به خود که است
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  مسأله یانب و دمهمق
 جایگاه و اهمیت از که هستند جغرافیایی ـ فضایی هايپدیده جمله از شهرها امروزه

 کارکردهاي مظهر چه اگر جغرافیایی ـ فضایی هايپدیده این و هستند برخودار ايبرجسته
 بر است. بوده توجه مورد بیشتر آن ادياقتص و سیاسی وجوه اما است، بشري جوامع اساسی

 قلمرو در قدرت اعمال براي فضایی و نماد حاکمان، مقر کنون تا گذشته از شهر اساس این
 و قدرت شکوه نمایش براي محلی نیز و آن توابع و مناطق کشور، سطح در حکومت

 ندهست و بوده استراتژیک اهداف شهرها رو،این از است. بوده قدرت سر بر کشمکش
)Janparvar & Ghorbani Sepehr, 2017: 57.( در مهم مسائل از یکی بنیاد این بر 

 فضاست سیاسی سازماندهی چگونگی کشور، هر داخلی گذاريسیاست و مدیریت حوزه
)Ahmadipour & et. al, 2010: 40.( در ویژهبه شهري مشکالت و مسائل رواین از 

 و بحث جهت مهم و برجسته موضوعی به راخی هايدهه طی در توسعه حال در جهان
 شهرنشینی روند که کشورها این در مشکالت و مسائل این است. شده تبدیل بررسی
 مسائل از یکی به است، شده منجر شدن قطبی و شهري کالن به و کرده طی را شتابان

 پیامدهاي و عواقب شهرها کالن ظهور و شهرنشینی شتابان رشد است. شده تبدیل برجسته
 از ناشی مسائل است. شده همراه متعددي شهري مشکالت با و داشته دنبال به را متفاوتی

 حقوق مسئله شهر، در موجود هايمحدوده و مرزها ها،حریم رعایت عدم جمعیت، تراکم
 همراه هاییناامنی و مشکالت با را شهرها فضاي در زندگی ... و شهروندي حقوق و فردي
 جایگاه و اهمیت از تهران شهر یعنی کشور، پایتخت فضاي در مسئله این است. کرده

 بارها اخیر دهه طی در که نحوي به است. داربرخو فضاها سایر به نسبت تريبرجسته
 شهر روزافزون مشکالت و مسائل دلیل به مسئولین سوي از پایتخت جاییجابه از صحبت
 تهران، شهر از پایتخت جاییجابه به معتقد دیدگاه این کنار در است. آمده میان به تهران

 فضاي در موجود مشکالت و مسائل فصل و حل براي که دارد وجود نیز دیگري دیدگاه
 جهت حرکت با که هستند مدعی و دارند اعتقاد شهر این فضاي ساماندهی به تهران، شهر

 اراد که باالیی هايهزینه با را پایتخت انتفال ضرورت توانمی تهران شهر ساماندهی
 جهت را زیادي مسائل و عوامل رسدمی نظر به اصل این بر مبتنی نمود. منتفی باشد می

 ثرؤم عوامل این از یکی شود، گرفته نظر در باید تهران شهر ساماندهی اهداف به دستیابی
 اخیر هايدهه طی در که است، تهران شهر فضاي در موجود طبقاتی مرزهاي ساماندهی، بر

 عمیق شکاف ایجاد بر مشتمل شدن جهانی از ناشی مسائل زیرا، است. هشد نیز ترپررنگ
 شناختی جمعیت مقیاس بزرگ مسائل و فقر افزون روز سطوح اجتماعی، طبقات بین
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 جهانی بازندگان و برندگان بین را ايگسترده حال در شکاف جهانی شهرهاي باشد. می
 و کنترل« هايشغل از زیادي تعداد جهانی شهرهاي گذارند.می نمایش به شدن

 مزد دست با »نظافتی« هايشغل و هاشرکت مدیران براي را باال دستمزد با »فرماندهی
 فقر گسترش حال در قلمروهاي وجود دهند.می جاي خود در مهاجر کارگران براي را پایین

 همچنین دارد. داللت شدن جهانی ناهمسان ماهیت بر جهانی شهرهاي در ثروت و
 را شدن جهانی بازندگان و برندگان بین گسترش حال در شکاف سوم، انجه شهرهاي

 جهان مشترك خدمات با سوم جهان شهرهاي از اندکی تعداد که حالی در کنند.می تجربه
 حال در شهرهاي از بسیاري در جدیدي ثروت عنوانبه مصرفی فرهنگ و دارند پیوند

 و بوده پیوندهایی چنین فاقد ومس جهان شهرهاي از بسیاري اما کرده، ظهور توسعه
 شهر فضاي در که ،)Meshkini & et. al, 2015: 28( انددیده صدمه شدت به بنابراین

 است بوده برخودار باالیی شدت از طبقاتی مرزهاي افزایش و گیريشکل مسئله نیز تهران
 و است شده سبب را فراوانی مشکالت و مسائل توجهی قابل حد تا خود این که
 و وجود است. داده قرار تأثیر تحت توجهی قابل حد تا را شهر فضاي براي هاریزي امهبرن

 شهر این فضایی هايواقعیت از یکی که تهران شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي این توسعه
 گرفته نظر در پایتخت فضاي ساماندهی بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی عنوان به باید است
 فضاي در موجود طبقاتی مرزهاي که است شده سعی پژوهش این در اساس، این بر شود.
 بیان پایتخت ساماندهی بر آن تأثیر و گیرد قرار شناسایی مورد کلی صورت به تهران شهر

  گردد.
  

 پژوهش پیشینه
 صورت مرحله به مرحله روند این که شویممی متوجه علوم، تکامل روند مطالعه با
 جدید تحقیقات بناي زیر و اساس حقیقت در ذشته،گ در شده انجام کارهاي و گرفته

 این است. پیشینیان کارهاي به توجه علمی پژوهش هايخصیصه از یکی بنابراین، اند. بوده
 وقت اتالف جاي به و نماید پرهیز تحقیق در کاري دوباره از پژوهشگر که شودمی سبب کار
 مربوط گرفته صورت کارهاي از عاطال دیگر مزیت بپردازد. گذشتگان هايیافته تکمیل به
 باال را خود اطالعات هاآن به مراجعه با تواندمی پژوهشگر که است این تحقیق موضوع به

 گرفته انجام تحقیقات و منابع بررسی بنگرد. تحقیق مورد موضوع به وسیع دیدي با و ببرد
 این بر ت.اس گرفته صورت حاضر زمینه در کمی خیلی تحقیقات که است امر این مبین
 تنظیم و آن هايتوانمندي طبق سرزمین براي ریزيبرنامه و ساماندهی که، آنجا از بنیاد،
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 عدالت و سازيیکپارچه راستاي در سرزمین در انسان هايفعالیت و سرزمین و انسان رابطه
 ساکن مختلف اقشار هايتفاوت و انسانی جوامع شناخت امروزه بین این در است. سرزمینی

 مختلف اجتماعی طبقات توسط شده اشغال شهري فضاي ریزيبرنامه راستاي در هرش در
 موضوع با تنگاتنگ ارتباط در که ايپیشینه چند به توانمی رواین از .باشدمی اهمیت حائز

  نمود؛ اشاره باشد پژوهش
  

  پژوهش مطالعاتی پیشینه خالصه :1 جدول
Table 1: Summary of Research Study Background 

  توضیحات  پژوهشگر  ردیف

1  
 و پوراحمدي زهرا(

 قادري مصطفی
  )1394 ،حاجت

 که »شهري فضاي سیاسی آمایش و ساماندهی« عنوان با کتابی در
 بیان هاروي از نقل به است رسیده چاپ به سمت انتشارات توسط

 پیش و پویا واقعیت یک و سیاسی ـ فضایی ايپدیده شهر که کنند می
 عنوان با کتاب اول فصل در است. بشر زیست یختار در رونده

 شهرك، شهر، مانند مفاهیمی تعریف به شهر، ماهیت و شناسی هستی
 سلسله شناسایی براي است مدخلی که شهري فضاي و جدید شهرهاي
 کالن میانی، شهرهاي کوچک، (شهرهاي شهري هايشبکه و مراتب

 دوم فصل رد و پرداخته »جهانی شهرهاي و شهرها مادر شهرها،
 سوم فصل در شود.می بررسی شهري فضاي پویایی بر اثرگذار نیروهاي

 با چهارم فصل در و است پرداخته شهر سیاسی جغرافیاي هاينظریه به
 مدیریت سیستم مانند موضوعاتی شهر اداري و سیاسی ابعاد عنوان
-می مطرح را ها)شهرداري حکومت، شوراها، مدنی، (نهادهاي شهري

 سیاسی ساماندهی هايروش و اصول عنوان با کتاب پنجم لفص کند.
  است. شهري فضاي ساماندهی چگونگی و چرایی بر ناظر شهري فضاي

 و ذکی یاشار(  2
  )1393 ،همکاران

 توسعه هايبرنامه در فضا سیاسی مدیریت نقش« عنوان با ايمقاله در
 به لیتیکژئوپ انجمن کنگره هفتمین در که »ایران بر تأکید با شهري؛
 فرم بستر عنوان به شهر کالبدي فضاي که کندمی بیان رسیده چاپ

 فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، هايجریان یا محتوا از جامعه فیزیکی
 در گذارد.می تأثیر آن بر فیزیکی سازماندهی یا و پذیردمی تأثیر شهر

 فرآیند در شروع نقطه که شهري توسعه ریزيبرنامه ارتباط همین
 باالیی بسیار اهمیت از رودمی شماربه شهري فضاي سیاسی ریتمدی

 بررسی و تحلیل به پژوهش این و است برخوردار سیاسی جغرافیاي در
  پردازد. می ایران شهري توسعه هايبرنامه در فضا سیاسی مدیریت

 هايحلهم مطلوبیت بر مؤثر هايشاخص سنجش« عنوان با ايمقاله در و محمدي(  3
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  توضیحات  پژوهشگر  ردیف
 موردي: (مطالعه متغیره چند رگرسیونی معادله از استفاده با شهري  )1392 ،همکاران

 بر مؤثر هايشاخص سنجش بررسی به ،»اصفهان) شهر هايمحله
 اندرسیده نتیجه این به و پراخته اصفهان شهري هايمحله مطلوبیت

 شبکه محیطی، امنیت و آرامش« ها،محله مطلوبیت بر مؤثر عوامل که
  است. »محله عمومی امنیت و مناسب معابر

4  
 غالمحسین(

 بهلولی یوسفی
  )1388 ،احمدي

 تقسیمات اثرات بررسی« عنوان با خود ارشد کارشناسی نامهپایان در
 فردوسی دانشگاه در که »بجنورد شهر فضایی ساختار بر سیاسی

 به پژوهش این در شده، ارائه انسانی علوم و ادبیات دانشکده مشهد،
 گیريشکل به منجر که 1383 سال در سیاسی تقسیمات اثرات بررسی
 بیان و پردازدمی شد بجنورد شهر مرکزیت به شمالی خراسان استان

 بجنورد شهر فضاي در زیادي تحوالت و تغییر آن از بعد که نمایدمی
 مفاهیم نظري، مبانی نامهپایان دوم بخش در پیوست. وقوع به

 سازماندهی تاریخی سیر سوم بخش در و فضا سیاسی سازماندهی
 گرفته کار به تحقیق روش نماید.می بررسی را ایران در فضا سیاسی

 از حاصله نتایج و است تحلیلی توصیفی روش پژوهش این در شده
 هاي سال بین شهرداري بودجه که است این بیانگر پژوهشگر هايیافته

- پایان این در است. یافته افزایش برابر 1200 از بیش به 1388-1380
 باعث آمایشی و سیاسی تقسیمات اثرات که هستیم آن شاهد ما نامه
  گیرد. صورت شهري فضاي در شگرفی تحوالت و تغییر تا شده آن

  
 حاضر پژوهش در تا گرفت صورت ايزمینه پژوهش با مرتبط پیشینه معدود مطالعه با

 مورد موضوع به وسیع یديد با و ببرند باال را خود اطالعات نویسندگان وقت اتالف جاي به
 که است آن هاپژوهش سایر مقابل در حاضر پژوهش وريآنو جهت این از بنگرند. تحقیق
 فضاي ساماندهی بر مانعی طبقاتی مرزهاي زمینه در علمی تحقیق اولین حاضر پژوهش

 طبقاتی مرزهاي و بوده ایران پایتخت تهران شهر آنکه دلیل به نگارندگان که باشدمی شهر
 اند.نموده انتخاب خود پژوهش مورد مکان عنوانبه دارد، بیشتري شکاف و نمود آنجا رد

 نو مفهومی مدلی ارائه پایان در که است آن بر سعی حاضر پژوهش در که است ذکر به الزم
 شود. ارائه تهران شهر فضاي ساماندهی مانع طبقاتی مرزهاي و ساززمینه عوامل زمینه در
 فضاي در گرفته شکل طبقاتی مرزهاي دنبال به کلی صورت به موضوع این بنیاد این بر

 قرار بررسی مورد ندرت به و تازگی به ایران در که است جدیدي رویکرد و بوده تهران شهر
  است. گرفته
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  پژوهش مفهومی چهارچوب
 است آن حاضر پژوهش اینکه دلیل به همچنین و پژوهش پیشینه و سوابق اساس بر

 به بخش این در دهد. توضیح و جستار را خود نیاز مورد مفاهیم و رود پیش مگابه گام که
 رواین از باشد. حاضر پژوهش مسئله گشايراه بتواند تا است شده بسنده مفاهیم توضیح

 رسدمی نظر به لذا است. مفاهیم آشفتگی علوم، میان در گرفته شکل هايبحران از یکی«
 آشفتگی از منظور ترتیب بدین است. جهان نقاط سایر از بیشتر ایران در آشفتگی این

 مشکل خوانندگان براي را آن مفهوم درك که است یکدیگر در مفاهیم شدن تنیدهدرهم
 معنی را مفهوم آن تعبیري به شخص هر که آوردمی وجود به را آن زمینه و نمایدمی

 خواهد تالش حاضر قسمت در مبنا این بر ).Mottaghi & et. al, 2018: 132( »نماید
 فضاي و فضا طبقاتی، مرزهاي و طبقه (ساماندهی، ايپایه مباحث به بنیانی صورت به شد،
  .شود اشاره دهد،می شکل را حاضر ژوهشپ ساختار که فضا) تولید و شهر

  
  

  
  

  )1399 نگارندگان، (مأخذ: پژوهش مفهومی الگوي :1 شکل
Figure 1: Conceptual Model of Research (Source: Authors, 2020) 

 
  

  ساماندهی
 سامان، واژه که آمده پدید »دهی« و »سامان« بخش دو از »ساماندهی« اصطالح

 آرایش، و اسباب و ترتیب مرزي، گاه نشان قصبه، و شهر مانند داراست. را متفاوتی معانی
 به ... و نجامسرا و عاقبت ثروت، و دولت قوت، و قدرت سکون، و آرام اندازه، و حد بشایسته،

 ساماندهی انگلیسی زبان در ).Dehkhoda, 1994: 210( است رفت کار
 و چیدمان بهسازي، ترقی، و بهبود معانی در Arrangement یا و  Improvementمعادل
  رود:می کار به تعبیر سه در ساماندهی الروس؛ فرهنگ در همچنین است. آرایش
  شود؛می محل یک نظم موجب که عملی - 1
 ن؛چیدما - 2

 تولید فضا فضا و فضاي شهر زهاي طبقانیطبقه و مر ساماندهی
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 کاربه مجموعه یک بهتر مدیریت و گذاريارزش براي که قواعدي مجموعه - 3
 .رود می

 بکار ايگرفته شکل شهري فضاي خصوص در اصطالح این که داشت توجه باید
 موجود، وضع قبول با لذا و دارد کالبدي و کارکردي هایینارسایی که رودمی بکار ايگرفته

 ,Sajadi & Sadeghi( پردازدمی کنونی محیط سامان جهت اصالحی هاییحلراه به
 شهروندان به بهینه خدمات ارائه ساماندهی، اهداف ترینمهم دیگر، تعریف در ).11 :2008

 خواهندمی شهروندان زیرا است. مشخص مرزهاي و محدوده در ساکن افراد اداره سپس و
 فضاي ساماندهی رد لذا کنند. استفاده خوبی به شهر فضاي درون در موجود خدمات از

 گیرد قرار نظر مد آن اصلی رکن عنوانبه شهروندان) و امور (تسهیل باید شهر
)Ghorbani Sepehr, 2018: 314.( است عبارت شهر، یک فضاي ساماندهی کلی طوربه 

 در تغییر و بهبود جهت هاریزيبرنامه و راهکارها پیشگیري در طریق از که فرایندي از،
  است. غیره و آسایش و رفاه ایجاد دسترسی، بهبود شهر، هايزیرساخت کارکرد، کالبد،

  
  طبقاتی مرزهاي و طبقه

 حتی و برند می کار به زیادي عده که است ايروزمره اصطالحات از طبقه واژه امروزه
 هاطبقه دارد: وجود هاطبقه درك نحوه مورد در مردم از بسیاري میان نانوشته نظري توافق

 مادي یا اقتصادي منابع بر سلطه لحاظ به عمده طور به اجتماعی هايهگرو مثابه به
 طبقه اینکه گرفتن نظر در با بنابراین، دارند. فرق دیگر یک با دارایی و ثروت و پول همچون

 مادي ابزار به مردم دسترسی میزان در تفاوت یعنی زندگی، در نابرابري نوع تریناساسی به
 به مربوط هايبحث اکثر در مفهوم، این که نیست فتیشگ جاي است، مربوط زندگی،
 متفکران اغلب چه اگر این، وجود با باشد. برخوردار بسیاري اهمیت از اجتماعی، نابرابري

 و مناقشات باشند. داشته نظر توافق طبقه مفهوم اهمیت مورد در توانند می اجتماعی
 اینکه و آن از تعریف ترینبه چگونگی و طبقه دقیق معنی مورد در متعددي هايپرسش
 :Gerb, 1994( ماندمی باقی چیست، در نابرابري از جامعی تحلیل در آن واقعی اهمیت

 آن، اساس که کندمی توصیف را بنديطبقه از نظامی مفهوم، این دیگر، بیانی به ).12
 و درآمد نظر از گروها بین تفاوت ایجاد به منجر که است کار و مالکیت اجتماعی روابط

 تعداد در و است داري سرمایه نظري محاسبات بیشتر أمنش طبقه گردد.می منابع کنترل
   است. شده استفاده اصطالح این از نظریات، از زیادي
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 و شان درآمد، نظیر هاییشاخص با مراتبی، سلسه عوامل طریق از مواردي در طبقه
 اجتماعی روابط مثالً رددا بیشتري توصیفی جنبه و شودمی گیرياندازه تحصیلی درجه
 توجه با نأش و درآمد مانند مراتبی سلسله عوامل و است توصیفی جنبه جزء طبقات، میان

 دیوید گیرد.می قرار استفاده مورد طبقه، مکانی هايویژگی قالب در طبقه، تعریف به
 یمراتب سلسله عوامل از استفاده شهر و اجتماعی عدالت عنوان تحت خود کتاب در هاروي

 است. نموده مطرح مارکسیستی طبقاتی نظریه در جغرافیا، قالب در طبقه، با ارتباط در را
 بازار روابط بر مبتنی طبقه« که این مانند دارد؛ وجود طبقاتی روابط از گوناگونی موارد
   ).Safaeipour & Sajadi, 2008: 21-22( »است

 در را همسان ايتوسعه و دياقتصا سطوح با را هاگروه و افراد که هستند مرزهایی
 به توجه با مرزها این کنند.می متمایز هاگروه و افراد سایر از را آنها و داده قرار یکدیگر کنار

 تا فضاها و افراد برخی براي را توسعه و ثروت کسب فرایند که شدن جهانی فرایند توسعه
 است رانده حاشیه به را هافضا و افراد برخی دیگر سوي از و است باالبرده توجهی قابل حد

 سطوح در طبقاتی مرزهاي که داشت توجه باید است. یافته افزایش توجهی قابل حد تا
 ترینمهم از یکی است. گسترش حال در معاصر جهان در ايمنطقه و ملی فروملی، مختلف
 آن ترینمهم که است شهرها فضاي در طبقاتی مرزهاي فروملی سطح در طبقاتی مرزهاي

 ).Hafeznia & Janparvar, 2013: 22( کندمی پیدا نمود باالشهر و شهرپایین البق در
 مرزهاي وضوعم گردد مشخص اجتماعی هايحوزه که وقتی شهرها، در دیگر، بیانی به

 از ايدرجه به طبقاتی ي مرزها شود. می مطرح اجتماعی يهاحوزه میان طبقاتی
 میزان شود.می اطالق شهر در ساکن هايگروه و هاخانواده افراد، اکولوژیکی گزینی جدایی
 چندي عوامل با اجتماعی، هايحوزه در همدیگر سکونتی منطقه از انسانی هايگروه درك

 میان طبقاتی فاصله اگر دارد. بستگی روانی عامل و اجتماعی عامل اقتصادي، عامل قبیل از
 که بود خواهد مشکل روهگ یک اعضا براي صورت آن در باشد بیشتر شهري هايگروه

 کمتر، اجتماعی فاصله وجود صورت در اما دهند تطبیق دیگر گروه با را خودشان بتوانند
 یکدیگر هايحوزه در هاخانواده تحرك به مشابه، عملکردهاي و نزدیکی احساس با هاگروه

 ).Shokouei & Kazemi, 2005: 41-42( دهندمی امکان
  

  شهر فضاي و فضا
 این اصلی مایهبن و محیط و انسان رابطه از حاصل پدیده فضا، مفهوم نیز جغرافیا در

 کلیدي موضوع مختلف، هاي شکل به فضا، ).Soja, 1990: 24( شودمی شناخته علم
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 وحدت کانونی و هویت جغرافیا به که است اي واژه پراستنادترین احتماالً فضا جغرافیاست.
 این به فضایی علم مثابه به جغرافیا بازتعریف رايب تالش اوصاف، این با است. داده بخش

 واژه این از دو هر طبیعی و انسانی جغرافیاي دانشوران بنابراین، بخشد. می جایگاه واژه
 به متنوع چنان آن بسیاري براي و اندمانده عاجز آن تعریف از اما کنند، می استفاده مرتباً
 ).Kitchin & Thrift, 2009: 56( است سودمندي صراحت گونه هر فاقد که رسد می نظر

 وجود آن مرزبندي و تبیین براي ابهام بیشترین که است مفاهیمی از یکی فضا رو،این از
 که است آن دلیل دهد. می سوق ناپذیري درك نوعی سوي به را آن گاه امر همین و دارد
 که جایی گرفت، ظرن در »تهی« و »خالی« مکانی مثابه به چیز هر از بیش باید را فضا باید
 قابلیت خالل از باید و توان می را فضا حال، عین در دهد نمی جاي خود در را چیز هیچ

 جریان حرکت، گرفتن شکل چگونگی و هایی قابلیت چنین عدم یا و حرکت هاي) (پتانسیل
 تبعیت و اطاعت به وادار نوعی به فضا یک درون به ورود با کالبد هر کرد. درك آن سکون و
 اغلب (و تواند می که تملکی آورد، می در خود تملک به را آن نوعی به فضا و شود می آن از

 ,Jedrej( دارد خود در نیز را خاصی پیامدهاي و آید دوسویه شکلی به است) چنین نیز
 ماهیت این و دارد؛ یکپارچه و پیوسته ماهیتی خود ذات در فضا مبنا، این بر ).547 :2000

 Hillier( یابدمی تقلیل گسسته هم از و ناپیوسته اجزایی به منطقی، ايهسامانه غالب در
& Hanson, 1984: 33.(  

 که دهدمی اجـازه مردم همه به که است فضایی شهري فضاي که است معتقد لینچ
 برخی که دارد وجود آن تفرص افض این در کنند. فعالیت آن در و داشته دسترسی آن به

 و بپیوندند وقوع به نیافته تدوین پیش از برخوردهاي و وندش هتشکس اجتماعی مرزهاي
 نظر از ).Lynch, 1972: 109( یابنـد اختالط باهم جدید یاجتماع محیط یک در افراد

 است ارگانیک انسان اهداف نمود شهري فضاي« مدرن، پست اندیشمند دیگر مامفورد،
)Mumford, 1961: 32.( از ايمجموعه ارندهردب در را شهري فضاي 1راپاپورت امس 

 از ترکیبی را شهر ورث لوئیز دیگر، سوي از ).Rapaport, 1972: 12( داندمی ارتباطات
 را اينظریه او نمود. تعریف گوناگون و همگننا جمعیت و تراکم اندازه، اصلی: متغیر سه

 ترشهري مکان آن باشد بیشتر متغیر سه این اندازه چه هر آن اساس بر که کرد مطرح
 فرهنگ محصول را شهر فضاي هاروي، اما ).GatDiner & Bad 2015: 17( بود خواهد

 و است یافته نظام طبیعی فرایندهاي طریق از شهري فضاي که است معتقد و داندمی
 شهري فضاي دهد.می شکل را آن يجامعه فرهنگی و سیاسی اجتماعی، شرایط انسان،

                                                 
1 Amos Rapoport 
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 فناوري، اجتماعی، اهداف طیف کنندهکسمنع و طبیعت فرهنگ، فکر، آیینه و حامل
 فضایی شهر، فضاي نهایت در ).Harvey, 1996: 45( است انسانی نهادهاي و هاارزش
 و آورنده پدید عوامل تمام با شهر دارد، خود درون در هایشویژگی تمام با را شهر که است
 مشخص هايمتغیر اساس بر کند.می زندگی شهر در که اجتماعی جمله از کننده حفظ
 شهر بلکه دانست فیزیکی کالبدي فقط را شهر تواننمی که است واضح ورث توسط شده

 فضاي یکدیگر کنار در هايویژگی آن مجموع به توجه با که هست نیز دیگري ابعاد داراي
 از تنیده درهم ايشبکه شهر، فضاي گفت توانمی همچنین گیرد.می شکل شهري
 هانادازاین و اندیشمندان) و دارانسرمایه شهري، مدیران ندان،شهرو ها؛(انسان ها دازاین

 درهم شبکه این که فضا از قسمت آن و باشدمی ...) و هاخیابان ها،کوه رودها، ها؛(ناانسان
 شهري فضاي تواننمی را نباشند یکدیگر با تعامل و کُنش در هانادازاین و هادازاین از تنیده

 ايشبکه یا و هادازاین از تنیده درهم ايشبکه شهر فضاي که گفت باید روي هر به دانست.
 هاستنادازاین و هادازاین از تنیده ايشبکه بلکه نیست، هانادازاین از تنیده درهم

)Ghorbani Sepehr, 2018: 105.(   
  
  فضا تولید

 یاجتماع نظر از فضا ).Brunet, 1996: 123( یابدمی سازمان و شودمی تولید فضا
 فرد طرف یک از که معنا بدین دارد؛ 1دوگانه هستی یک جامعه هر در و دوگانه طبیعتی
 هم و واسطگیبی با هم دهد،می قرار فضا در را خودش و سازدمی مرتبط فضا به را خودش

 قرار فضا مرکزِ در است، سوژه مقام در که را خودش شود،می مواجه خودش عینیت با
 عنوانبه خودش از و کندمی گیرياندازه را خودش کند،می منصوب را خودش دهد، می

 یا میانجی نقش فضا دیگر طرف از کنند.می استفاده فضا به دادن شکل و معنا براي معیار
 آدم مبهم، و پیچیده شکل هر وراي نیز و صاف محیط و سطح هر وراي دارد: گريمیانجی

 فضاي امر این کند. درك یابد،می حضور آن در که را فضایی سوژه مقام در کوشدمی
 تأثیرها و 2حضورها توسط نور، توسط تنهایی به که شفاف میانجی یک به را اجتماعی

 و اجسام ها،پیچیدگی داراي فضا طرف، یک از بنابراین کند؛می تبدیل است، شده اشغال
 از است. یرنفوذناپذ و پنهان هايمکان پرشور، هايانرژي و عصبی هايکُنش مراکز اشیاء،

                                                 
1 Dual existence 
2 Presences 
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 کندمی ارائه را هاجسم پیوستگیهم به هاابژه از هاییمجموعه ترتیب فضا دیگر طرف
)Javan & et. al, 2013: 75.(  

 زندگی فضاي خود اجتماعی نیازهاي اساس بر هاانسان لوفور عقیده به روي هر به
 بوده متفاوت تاریخی هايدوره در فضا تولید .1نمایدمی ساماندهی را خویش اجتماعی

 در تغییر باعث ... و معیشت يشیوه عملکردها، ها،موقعیت بازیگران، تغییر که چرا است؛
 فرهنگی، زیست براي هاییمکان به آن تبدیل و فضا تولید در او شود.می فضا سازماندهی

 فضاي داري،سرمایه جهان در وي باور به داند.می دخیل را روزمره زندگی و تاریخی تجربه
 شودمی تولید شهري هايبنديتقسیم و روزمره زندگی متقابل کُنش نتیجه در اجتماعی،

)Tankis, 2009: 14-23.(   
 نخست کند؛می شناسایی را تولید لحظه سه لوفور، فضاي تولید نظري هسته بنابراین،

 يفضا لوفور نظریه سوژه اساس این بر معنا. تولید سوم و معرفت تولید دوم مادي؛ تولید
 در مادي مصنوعات و هاابژه دهیسامان و کردن مرتب حتی یا و خود] خودي [به نفسهفی
 از شوند.می بازتولید و تولید پیوسته که شودمی فهم گرانهکُنش معنایی در فضا نیست. فضا
 زمان در که است تولید گرانهکنش فرایندهاي سیاسی، و اجتماعی تحلیل هايابژه رو،این
 را خویش زندگی فضاي خود اجتماعی نیازهاي اساس بر ها  انسان کلی طوربه .2دهدمی رخ

 چرا است بوده متفاوت اگونگون تاریخی هاي  دوره در »فضا تولید« کنند.  می [ساماندهی]
 در تغییر باعث ... و معیشت هشیو عملکردها، ها،  موقعیت اجتماعی، بازیگران در ریتغی که

 براي هایی "مکان" به آن تبدیل و فضا تولید در لوفور شود.  می یفضای سازماندهی چگونگی
 .Saghaei & et( داند  می دخیل را روزمره زندگی و تاریخی هحافظ هتجرب فرهنگی، زیست

al, 2012: 98.( فوکو منظر از که قدرتی دارد جریان و است جاري که قدرتی لوفور باور به 
 شدن به را بودنش به معطوف اراده نیچه منظر از و آورد می بر سر مختلف هاي صورت در

 کُنش هنتیج در اجتماعی، فضاي که است آن بر داري  سرمایه جهان در او کند.  می تحمیل

                                                 
اندیشه ناب، افسانه صرف است؛ اندیشه ناب برآمده از جهان، برآمده از هستی است، برآمده از «در نظر لوفور  1

  است.» شده هستی مادي و نیز هستی زیست تجربه
  :داندهاي زیر میلوفور به این ترتیب فضاي اجتماعی را واجد ویژگی 2

  گیرد.می بر اعی، فضاي تولید شده را درفضاي اجتم -
 .Javan & et( گیردهاي اجتماعی وجود دارد، دربرمیفضاي اجتماعی روابطی را که میان سوژه -

al, 2013: 4.(  
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 تولید هنظری مبناي بر 1.شود می تولید شهري هاي  بندي  تقسیم و روزمره زندگی متقابل
 چنین که باشد هایی  جامعه يدستاوردها و انسانی آثار درك صدد در باید پژوهشگر فضا،

 به که دانست متن یک تولید همثاب به را فضا تولید توان  می واقع، در اند.  کرده تولید را فضاي
 ,Saghaei & et. al( است منطقی و درست خوانشی نیازمند پیچیدگی همه آن رغم

 نشان درتق چشم عنوان تحت را لوفور فضاي تولید هنظری ابعاد )2( شکل ).97-98 :2014
  دهد. می

 اجتماعی و ذهنی فیزیکی، فضاي بین مفهومی یگانگی نوعی لوفوري وارهطرح این
 خالل از و هم با را انضامی و انتزاعی امر تا داریم نیاز فضا بهتر فهم براي کند.می خلق

 در را مذکور وجوه از یک هر برسازنده نیروهاي و روابط اگر م.بفهمی روابطشان و مناسبات
 نظر در خود در فضایی و مستقل فضایی يمثابه به را هااین از یکی فقط و نگیریم رنظ

 همواره و دیالکتیکی حقیقت این گاهآن بفهمیم، مطلق امري مثابه به را یک هر و بگیریم
 به خود کند، بنديصورت فضایی نظامِ در را تغییر خواهدمی شیوه بدین که فضایی ناتمامِ
 يگانهسه وجوه از اشتباه دریافت دنبال به شود.می تبدیل وارانه امر به ر:تدقیق و اشتباه

 و وجوه يجداگانه دریافت امکان فقط محتوا از بخشی گذاشتنِ کنار با چنین این فضایی،
 به را دولت مفهوم لوفور که چنان کنیم.می تشدید و فراهم را فضایی و واقع امر هايمؤلفه
 به است. یافتهواقعیت انتزاعی نیز فضا مفهوم کند،می توصیف یافتهیتواقع انتزاعی يمثابه
 سوي حالت تا دهدمی امکان ما به تعریف این است. مادي و ذهنی ساختی فضا دیگر بیانی
 انتزاعی وجوه ـ درك و تصور هايقطب بین را زیسته فضاي همن ـ فضایی هايروال یعنی

 بفهمیم بهتر کل یک مقامِ در را لحظه سه از یک ره نسبت و ربط و بگنجانیم انضمامی و
)Yazdaniyan & Dadashpour, 2008: 81.( ،دیالکتیک از نوآوري این با لوفور بنابراین 

 معاصر سیاسی و اجتماعی نظریه هايکانون در را فضا مفهوم و گویدمی سخن زمان ـ فضا
  دهد.می قرار

  
  
  

                                                 
داري در عصر کنونی و ارتباط علی آن با فضا بیان ادوارد سوجا براي تحلیل چرایی باقی ماندن سرمایه 1

داري به فضاهاي وسعه نابرابر فضایی است که سبب بسط روابط تولید سرمایهکند؛ که علت اساسی آن ت می
 ,Soja( دهدیافته رخ میشود. از این طریق انباشت سرمایه در کشورهاي بیشتر توسعهیافته میکمتر توسعه
1980: 25.(  



  191مرزهاي طبقاتی مانع اولیه ساماندهی فضاي ... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )Gregory, 1994: 401( لوفور فضاي تولید نظریه قدرت؛ چشم روزمره؛ ندگیز جریان :2 شکل

Figure 2: The Flow of Everyday Life; Eyes of Power; Lefebvre Theory of 
Space Production  
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 این در بنیاد این بر است. شده گرفته بهره »تحلیلی ـ توصیفی« پیمایش روش از کیفی،
 به شهرها فضاي در طبقاتی مرزهاي از درست ازيتصویرس بر عالوه است شده سعی تحقیق
 که است ذکر به الزم بپردازد. تهران شهر فضاي ساماندهی روي مرزها این اثرگذاري تبیین

 استفاده اینترنتی و ايکتابخانه اطالعات از آن برداريفیش و گردآوري براي تحقیق این در
  است. شده تنظیم رزی قرار به پژوهش فرضیه و پرسش دو همچنین است. شده
 است؟ شده تهران شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي گیريشکل زمینه عواملی چه  
 کدامند؟ تهران شهر فضاي در گرفتهشکل طبقاتی مرزهاي ترینمهم 

  
   پژوهش هايفرضیه
 محلی هايهویت تقویت جغرافیایی، عدالتیبی« جمله از عواملی رسدمی نظر به 

 جهت حرکت عدم و شهروندان و هاگروه نیازهاي به دهیسخپا عدم ملی، هویت برابر در
 تهران شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي گیريشکل زمینه »شهر فضاي در عدالت ایجاد

  شود. می
 تهران، شهر فضاي در گرفتهشکل طبقاتی مرزهاي ترینمهم رسدمی نظر به 

 و منابع به سترسید عدم و دسترسی از ناشی درآمد، توزیع از ناشی طبقاتی مرزهاي«
 مردم، اساسی نیازهاي به توجه عدم از ناشی ضعیف، اقشار به توجه عدم از ناشی امکانات،

 و مرکز گیريشکل از ناشی جمعیت، افزایش از ناشی داري،سرمایه ایدئولوژي از ناشی
 باشد.می »شهري مبلمان یا محیط از ناشی شهر، فضاي در پیرامون
 
 پژوهش شناسیمحیط

 در ارتفاع) اختالف متر 800( جنوب به شمال از متفاوت ارتفاع با تهران شهرکالن
 نفوس و عمومی سرشماري قبط بر است. شده گسترده مرکزي البرز جنوبی هايدامنه

 مساحتی با 8154051 گانه 22 مناطق در تهران شهرکالن جمعیت 1390 سال مسکن
 و نفر 861280 با چهار منطقه گانه 22 مناطق بین در است. مربع کیلومتر 716 حدود
 تهران شهر مناطق ترین جمعیت کم و پرجمعیت ترتیب به نفر هزار 129 با 22 منطقه
 مرکز و کشور گیريتصمیم کانون شهرکالن ).Akbari & Akbari, 2017: 9( هستند
 و اداري تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، صنعتی، اقتصادي، زمینه در امکانات بیشترین تجمع

 درون در عظیم و پیچیده بسیار تمرکز این دلیل به شود.می محسوب کشور در سیاسی
 گونه هر که یافته گسترش حدي تا تهران جایگاه و نفوذ حوزه کشور، شهرکالن بزرگترین
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 تهران بودن نقشی چند ویژگی است. داده قرار خود تأثیر تحت را عملکردي و تصمیم اتخاذ
 و صنعتی خدماتی، فرهنگی، اداري، سیاسی، هاينقش زاید.افمی آن اهمیت بر نیز

 دیگر نقاط بر شهر این بیشتر تأثیرگذاري باعث و افزوده شهر این اهمیت بر همه اقتصادي
 ایران اسالمی جمهوري پایتخت عنوانبه تهران امنیت پیوستگی به توجه با است. گردیده

 و پایداري عدم از پیشگیري و امنیت تأمین يبرا ریزيبرنامه نظام، پایداري و ملی امنیت با
 شهرکالن امروزه دیگر، عبارتبه رسد.می نظر به کشور براي حیاتی و اساسی امري بحران،
 کشور جمعیتی قطب ترینمهم کشور، شهرنشین جمعیت چهارم یک گرفتن بر در با تهران
 و گیرندهتصمیم نهادهاي کلیه مقر اداري، ـ سیاسی متمرکز نظام به توجه با تهران است.

 فرهنگی و اقتصادي اجتماعی سیاسی، مدیریت در را اصلی نقش و بوده رتبهعالی مدیران
 در را ملی امنیت تواندمی تهران در امنیتی هايناپایداري بروز لذا کند.می ایفاء کشور
  ).Rahnamaei, 2006: 181( اندازد مخاطره به گوناگون هايعرصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )1399 نگارندگان، خذ:أ(م تهران شهر گانه22 مناطق موقعیت :3 شکل
Figure 3: Location of 22 Districts of Tehran  

 
 پژوهش هايیافته

 شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي با مرتبط هادیدگاه بررسی به پژوهش از بخش این در
 در گرفتهشکل یطبقات مرزهاي شده مطرح هايدیدگاه بر مبتنی سپس و پردازیممی
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 در طبقاتی مرزهاي جایگاه و اهمیت نهایت در و نماییممی تشریح را تهران شهر فضاي
  کنیم.می بیان را تهران شهر فضاي ساماندهی

  
  شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي با مرتبط هايدیدگاه
 اجتماعی عدالت با مرتبط هايدیدگاه

 استعدادهایشان شباهت وجود با تماعی،اج شأن و قدرت ثروت، لحاظ از افراد نابرابري
 نابرابري میان معناداري ارتباط هیج وانگهی است. بوده جوامع همه در انکارناپذیر واقعیت

 از دفاع بنابراین؛ است. نداشته وجود طبیعی استعدادهاي در نابرابري و قدرت و ثروت در
 & Bashiraei( ددهمی یلتشک را عدالت اصلی بحث موضوع آنها نفی یا و هانابرابري این

Asadi, 2010: 36.( درباره که ستا اينظریه اجتماعی عدالت نظریه بري برایان نظر از 
 اجتماعی عدالت که حالی در است معتقد وي باشد. دفاع قابل و بوده اجتماعی ترتیبات نوع
 کنندهمرتفع منابع سایر و درآمد توزیع روي بر توجه اغلب است، وسیع بسیار مفهوم یک
 1رالز جان .)Barry, 1989: 3( دارد بستگی جمعیت مادي شرایط به که است مردم نیاز
 تئوري نمود. مطرح را عدالت تئوري 1971 سال در بود سیاسی علوم پردازاننظریه از که

 بسیار حد تا هنوز ولی بود برانگیز انتقاد نتیجتاً و گسترده موضوع اینکه رغم به رالز جان
 در همچنین و کرده حفظ اجتماعی عدالت اخیر مباحث از برخی در را خود نفوز زیادي
 ,Johnston & et. al( است بوده مؤثر »انسان نیاز« خصوص در نظري چارچوب یک طرح

1994:546 .(  
 از منديبهره اول دهد:می ارائه را خود عادالنه موقعیت اصل دو نمودن لحاظ با رالز

 در را نابرابري اینکه دوم نسازد؛ وارد لطمه دیگران آزادي به که حدي تا حداکثر آزادي
 وي بنابراین، نسازد وارد ايلطمعه جامعه آمد در کم طبقه منافع به که پذیردمی حدي
 جامعه اعضاي فقیرترین بر تأثیر حسب بر بایستی اجتماعی هايسیاست که است معتقد
 فقرا سود آن طی که پذیرد انجام ماتیاقدا بایستی دیگر عبارتبه گیرد. قرار قضاوت مورد

 ).Smith, 1996: 787( دشو داده ترجیح ثروتمندان منافع بر
 به کمک در را اجتماعی عدالت مفهوم که دانی جغرافی اولین عنوانبه هاروي، دیوید

 رفع و منابع عادالنه تخصیص ها،مکان در درآمد توزیع مالك همگانی، صالح و خیر
 مهم معیار سه اجتماعی عدالت اصول تحلیل در گرفت، کار به ممرد اساسی نیازهاي

                                                 
1 John Ralz 
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 از معیار سه این است معتقد و کندمی مطرح را »ناستحقاق« و »عمومی منفعت« ،»نیاز«
 :Hataminejad, 2009( گیردمی بر در را دیگر معیارهاي که برخوردارند کاملی جامعیت

 و اجتماعی عدالت تأمین خصوص در جغرافیا گرایانهاخالق هايجنبه بر هاروي ).47
 ).Harvey, 1969:3-8( ددار تأکید فضایی عدالت تأمین در دانانجغرافی رسالت

 است شده گذاريپایه ادعا این اساس بر دولت، خصوص در »باندملی« طبقاتی تئوري
 را دولت امور که جامعه برگزیدگان با همراه داريسرمایه جامعه یک در حاکم طبقه که
 فرهنگی تمایالت در ارتش فرماندهان و قضاوت رتبه، عالی کارمندان نظیر کنندمی ارهاد

 عمل حاکم طبقه دست در دلخواه ايوسیله صورت به دولت رواین از جویند.می شرکت
 و داريسرمایه ایدئولوژي برتري از و شده موجب را ثروت و درآمد ناعادالنه توزیع کرده،
 زمینه ناعدالتی این بر مبتنی که ).Ziari, 2007: 66( کندیم حفاظت را سیاسی قدرت
   گردد.می ایجاد شهروندان بین طبقاتی مرزهاي توسعه و ایجاد براي

 اصول ترینشاخص از یکی بتوان شاید فوق هايدیدگاه و نظرات بر مبتنی مجموع در
 اصل را تماعیاج تعامالت حوزه در شهروندي مناسبات بر حاکم انسانی و الهی بنیادین
 بودن عادالنه دیگر، بیانی به ).Sinaei & Ahmadvand, 2008: 185( دانست عدالت

 ترینمهم از یکی آنان تعامالت و شهري نظام بر حاکم مناسبات اجتماعی، مناسبات
 دیرپایی، شهرها، صیانت موجب که آیدمی شمار به مطلوب اسالمی شهر هايشاخص
 جامعه یک عنوان به ما جامعه در لفهؤم این بررسی اما دد.گرمی شهرها دوام و پویایی

 پیدایش و اقتصادي ـ اجتماعی فاحش هايتفاوت دلیل به که دهدمی نشان اسالمی
 شده تشدید شهرها فضایی هايتفاوت نشینی،خوش گسترش و استاندارد زیر هايگاهتسکون
 در محالت از محدودي ادتعد شهرها در که طوريبه ).Hataminejad, 2009: 71( است
 قبولی قابل آسایش و رفاه از شهري مناطق ساکنان سایر مقابل در و بوده آسایش و رفاه

 توزیع عدم گسترش مبنا، این بر ).Roustaei & et. al, 2012: 17( نیستند برخودار
 تخصیص عدم فقرا، بر ثروتمندان منافع اولویت افراد، نیاز مورد منابع درآمد، متعادل

 و حاکم طبقه توسعه و سیاسی قدرت بین پیوند مردم، اساسی نیازهاي رفع و منابع ادالنهع
 طبقاتی مرزهاي توسعه و ایجاد زمینه تواندمی شهرها فضاي در مختلف هايصورت به غیره

    آورد. فراهم را شهرهاکالن ویژهبه شهرها فضاي در
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 شهر فضاي و جغرافیایی عدالت با مرتبط هايدیدگاه
 گسترده کاربردي و مفهومی منظر از حکومتی و اجتماعی آرمان مثابه به عدالت

 نقد عدالت، جستار در مسئله ترینمهم است. بوده قدرت و نظر صاحب کشمکش و تعارض
 دانش، قدرت، ثروت، در نابرابري است. جغرافیایی عدالتیبی همان یا جامعه نابرابر مناسبات

 در همسانی وجود (با دارند فضایی نمود اغلب که هافرصت از ريبرخوردا اجتماعی، منزلت
 رابطه که آنجا از است. بوده جوامع بیشتر موجود کمابیش واقعیت فردي) استعدادهاي

 ندارد وجود طبیعی استعدادهاي در نابرابري و قدرت و ثروت نابرابري میان در معناداري
 & Hafeznia( رودمی شماربه عدالت جستار مایهبن آنها نفی و هانابرابري به پرداختن

Kaviani Rad, 2004: 240.( عدالت مقابل حالت که جغرافیایی عدالتیبی مبنا، این بر 
 ایجاد زمینه و شده ایجاد شهرها فضاي در تواندمی مختلف هايصورت به است جغرافیایی

 آثار ترینمهم دیگر ويس از آورند. وجود به را شهرها فضاي در طبقاتی مرزهاي توسعه یا
 را شودمی شهرها فضاي ساماندهی رسیدن نتیجه به کاهش سبب که جغرافیایی عدالتیبی
    کرد: بیان ذیل صورت به توانمی

 که داشت توجه باید شهرها: فضاي در همبستگی کاهش و جغرافیایی عدالتیبی
 ملی انسجام و جامعه انسجام رب تواندمی فضایی، انسجام تضعیف راه از جغرافیایی عدالتی بی

 هايبخش ناموزون توسعه و جغرافیایی هايعدالتیبی وجود دیگر، بیانی به باشد. اثرگذار
 و توسعه و شده شهر فضاي در همبستگی آسیب موجب است ممکن شهر فضاي جغرافیایی
 :Ebrahimzade & et. al, 2012( سازد مواجه مشکل با را شهرها فضاي ساماندهی

 رفع و موجود هاينابرابري کاهش بر توسعه، پردازاننظریه از بسیاري که، نحوي به ).217
 بین توسعه جریان در توازن نبود دارند. تأکید اساسی اهداف از یکی عنوانبه هادوگانگی

 خود که شودمی ايمنطقه نابرابري تسریع و شکاف ایجاد موجب شهر مختلف مناطق
  است. شهر فضاي ساماندهی و )Zarabi & Tabrizi, 2011: 3( توسعه مسیر در مانعی

 عدالت با مختلف سطوح در امنیت شهر: فضاي در امنیت و جغرافیایی عدالتیبی
 در ویژهبه رفاهی، و اقتصادي فضایی، هاينابرابري کهچنان دارد مستقیم رابطه جغرافیایی

 و کنند عمیق را سیاسی و یهویت اقتصادي، اجتماعی، هايشکاف توانندمی شهرها فضاي
 از آنها برخورداري عدم و هاحاشیه نسبی محرومیت چنانچه و کنند تغذیه را نارضایتی
 گردد. ناامنی ساززمینه تواندمی گردد همراه آنها مشکالت به رسیدگی عدم با امکانات
 ضايف در مختلف مناطق نبی فاصله و شکاف به تواندمی مسائلی چنین تداوم است بدیهی

 افتادگیعقب و خشونت میان که داشت توجه باید دیگر سوي از آورد.می فراهم را شهر
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 سیستم هر حال بالي فقر دارد. وجود تنگاتنگی رابطه جغرافیایی عدالتیبی یا اقتصادي
 ساززمینه که محرومیت البته است. ثباتیبی و ناپایداري عامل و شهرها فضاي در مدیریتی

 سیاسی، هايبخش سایر و ندارد اقتصادي جنبه تنها است آمیزنتخشو هايفعالیت
 بسترهاي افزایش با که نحوي به گیرد.می بر در نیز را ... و شهروندي فرهنگی،
 نیافتن بهبود طبقاتی، فاصله و تبعیض احساس افزایش اجتماعی، ـ اقتصادي هاي نارضایتی

 بنابراین، کرد. اشاره غیره و جمعیت ننامتواز توزیع بیکاري، روند ادامه و اشتغال وضع
 فضاي ساماندهی و آورده فراهم را آمیزخشونت تحرکات جغرافیایی عدالتیبی گفت توان می

    سازد.می مواجه مشکل با را شهرها
 عدالتیبی فضایی: و مکانی هايظرفیت از برداريبهره عدم و جغرافیایی عدالتیبی

 را غیره و امکانات ها،سرمایه نامناسب توزیع زمینه رتیصو به شهرها فضاي در جغرافیایی
 امکانات از که فضاهایی و هامکان که شودمی باعث مناسب توزیع عدم این و آورده فراهم

   بماند. باقی بالاستفاده و نگیرد قرار استفاده مورد آنها هايظرفیت هستند برخوردار کمتري
 افزایش و گیريشکل ملی: هویت برابر در یمحل هویت تقویت و جغرافیایی عدالتیبی

 همه از که ملی هايپایتخت و شهرهاکالن در ویژهبه شهرها فضاي در جغرافیایی عدالتیبی
 هویت تشدید زمینه مختلف هايصورت به دارند قرار آن در مذهبی و قومی هايگروه

 این از و آورده اهمفر را قومیتی مرزهاي شدن پررنگ قالب در ملی هویت برابر در محلی
 زمینه در ايگسترده مشکالت و مسائل و شده ایجاد مشکل و چالش با ملی هویت طریق
 مواجه مشکل با را شهرها فضاي ساماندهی و آورده فراهم را غیره و ملی امنیت ملی، اتحاد

   سازند.می
 امکانات و هافرصت نابرابر توزیع فضایی عدالتیبی از منظور گفت، باید کلی صورتبه

 فضاي در یفضای هاينابرابري است. شهري فضاي منظور اینجا در که فضاست در قدرت و
 هزمین فضا از بهینه غیر هاستفاد نیاید. عمل به فضا از بهینه هاستفاد شودمی موجب شهر

 انسجام تضعیف سبب کند،می فراهم را شهر مناطق از برخی محرومیت تشدید و فقر تراکم
 نیروي ویژهبه انسانی نیروي هداوطلبان و بهینه تخصیص شود،می جامعه و ملی هویت و

 را شهر فضاي در جمعیت هبهین توزیع و کند،می ناممکن مناطق در را متخصص انسانی
 نشینی،حاشیه بیکاري، فقر، بروز امکان فضایی نابرابري کلی طوربه کند.می ممکن غیر

 آسیب ملی وحدت اساس به نابرابري همچنین هد.دمی افزایش را عدالتیبی و مهاجرت
 ,Hafeznia & Ghaderi Hajat( سازدمی روروبه وقفه با را عمومی پیشرفت و رساندمی

 باید شهرها فضاي ساماندهی و جغرافیایی عدالتیبی زمینه در دیگر، بیانی به ).2014:133
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 شدن پررنگ و گیريلشک زمینه شهري فضاهاي در جغرافیایی عدالتیبی گسترش گفت،
-برنامه و ساماندهی مختلف هايصورت به و آورده فراهم شهر در را طبقاتی هايمرزبندي

   سازد.می مواجه چالش و مشکل با را شهر فضاي توسعه جهت ریزي
  

  شهري فضاي در جرایم شناختیبوم با مرتبط هايدیدگاه
 مختلف هايصورت به که رهاشهکالن ویژهبه شهرها فضاي مشکالت و مسائل از یکی
 جرایم میزان است. شهري جرایم سازدمی مواجه مشکل با را شهرها فضاي ساماندهی

 جرایم میزان شهري، جمعیت افزایش موازات به است. ارتباط در شهر گسترش با شهري
 در است. اجتماعی شناسیبوم مهم فصول از جرایم میزان بررسی یابد.می افزایش نیز
 قرار توجه مورد همه از بیش نظریه دو جرایم انواع مطالعه هنگام به شهري یشناس بوم
  گیرد. می

 بیش جرایم میزان آن در که شهرها مرکزي بخش و ویژه مکان بر تأکید نظریه الف)
 جرایم میزان از شهر مرکزي بخش از شدن دور موازات به و است شهري مناطق سایر از

 میزان اکنون هم که چرا است انتقاد قابل موارد ايارهپ در دیدگاه این شود،می کاسته
 گزارش مرکزي بخش جرایم میزان برابر کشورها از برخی هايحومه در شهري جرایم

  شود. می
 مساعد زندگی محیط میان ارتباط یافتن جستجوي در که مساعد محیط نظریه ب)

 جرایم انواع با رابطه در محیطی شرایط همه نظریه این در است. جرایم انواع ارتکاب جهت
 چندان شهرها مرکزي بخش چون ايویژه مناطق بر تأکید و گیردمی قرار بررسی مورد
  ).Kozegar Kaleji & Nouri, 2013: 136( نیست توجه مورد

  
 تکثرگرایی نظریه

 دیگر بر قومی و اقتصادي سیاسی، نظر از معینی گروه هیچ تکثرگرایی نظریه در
 از جامعه هايگروه بین اقتصادي و سیاسی قدرت یعنی نیست، سلطم جامعه هايگروه

 بر گروه یک سوي از سلطه برقراري با تکثرگرایی شود.می توزیع دموکراتیک رقابت طریق
 و سیاسی هايسیستم زیر به بیشتر قدرت نظریه این در است. مخالف جامعه کل

 اینکه و قدرت در بخشیدلتعا نظریه این عمده نقش شود.می داده محلی هاي حکومت
 سلطه نمایند.می عمل گروهی منافع در هارقابت کنندهتنظیم و مشاور عنوانبه هادولت

 جامعه در فضایی مجدد یابیسازمان و جمعیتی تحرکات باعث بزرگ دارانسرمایه
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 نظریه این بر مبتنی حرکت ).Ziari, 2004: 68( است گردیده آمریکا و اروپا پلورالیستی
   است. شهرها فضاي در مختلف هايگروه بین نزدیکی و تعادل ایجاد راستاي در
  

 اجتماعی هايگروه با ریزانبرنامه مناسبات هايمدل
 کنند.می عمل راهنما و گیرندهتصمیم صورت به شهري ریزانبرنامه مدل، اولین
 سازگاري دارد. يشهر هايسیاست بر ايکنندهتعیین اثرات هاآن کارکردهاي و تصمیمات

 ریزانبرنامه تفکرات اساس بر شهر مردم که یابدمی تحقق شهري جامعه در زمانی مدل این
 این باشند. کرده کسب کافی آموزش و داشته آمادگی شهري جدید فضاي پذیرش براي
 دوم، مدل در شهرهاست. اجتماعی هايگروه به ناشناخته هايارزش تحمیل واقع در مدل

 هايگروه طرف از شده مطرح نیازهاي کردن برطرف براي مشاور یک عنوانبه ریزبرنامه
 برده نام »گرحمایت ریزيبرنامه« عنوان با گاهی مدل این از کند.می عمل اجتماعی

 مقوله یک انسانی نیازهاي چون که است این مدل این در ملأت قابل موضوع شود. می
 ممکن استراتژیک ریزيبرنامه کند،می تغییر زمان گذشت با نیازها این و است اجتماعی

 هايگروه و ریزانبرنامه متقابل مناسبات سوم، مدل در شود. مواجه مشکالتی با است
 قرار ریزيبرنامه هرگونه مبناي شهري، مختلف هايگروه نیازهاي به توجه با اجتماعی

 در اجتماعی هايگروه قدرت میزان و اقتصادي پایگاه به ریزانبرنامه مدل این در گیرد. می
 در اجتماعی هايگروه همه نیازهاي کردن برطرف آنها هدف چون ندارند، توجهی شهر

 از جهت حرکت نظریه این ).Shokouei & Kazemi, 2005: 31-32( است شهري جامعه
 نیازهاي کردن برطرف جهت در سعی تنها و گیردمی نادیده را طبقاتی مرزهاي بردن بین

   است. شهرها فضاي در طبقاتی مرزهاي چارچوب بر مبتنی فضایی
  

 طبقاتی مرزهاي و اجتماعی ریزيبرنامه
 هماهنگی ایجاد و گیريجهت و هدایت فرآیند از است عبارت اجتماعی ریزيبرنامه

 فرآهم را انسان بهزیستی موجبات یا و دارد انسانی تعالی و رشد جنبه که هاییبرنامه در
 بهداشت، پرورش، و آموزش ارشاد، نظیر: هاییبخش اجتماعی ریزيرنامهب در آورد.می

 به ).Ziari, 2007: 31( گیرندمی قرار بررسی مورد فراغت اوقات و مسکن اجتماعی، مینأت
 اجتماعی رفاه و اجتماعی عدالت به را اول نقش شهري جغرافیاي 1970 دهه در که، نحوي
 و انسان زندگی محیط به بخشیدن بهبود راه در تنها مطالعات، علمی اعتبار و هدف داده،

 مبتنی ؛)Shokouei & Kazemi, 2005: 14( کندمی پیدا معنی او اجتماعی رفاه مینأت
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 طبقاتی مرزهاي کردن برطرف و کاهش جهت حرکت اجتماعی ریزيبرنامه دیدگاه این بر
 شهرها فضاي زمینه در شده بیان هاينظریه به کلی نگاهی با اما است. شهر فضاي در

 یک هر شناخت. کامل صورت به را شهرها فضاي در طبقاتی مرزهاي وجود ماهیت توان می
 در را طبقاتی مرزهاي بردن بین از و کردن رنگکم جهت تالش یا نوعی به هانظریه این از

 نیازهاي طبقاتی مرزهاي این وجودي چارچوب در که دارند سعی اینکه یا و اندگرفته پیش
 هايمرزبندي نوع این وجود بر آنها همه که نمایند برطرف را شهرها فضاي در را شهروندان

 بر ثرؤم عوامل توانمی مجموع در کنند.می تأکید مختلف اشکال در شهرها فضاي در
 صورت به که طبقاتی مرزهاي این ترین مهم و شهرها فضاي در طبقاتی مرزهاي گیري شکل
دیدگاه ها،نظریه از برگرفته که باشندمی تأثیرگذار شهرها فضاي ساماندهی بر مختلف هاي
   داد. نشان 4 شکل قالب در توانمی را است باال در شده بیان هاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )1398 نگارندگان، (مأخذ: شهر فضاي ساماندهی و طبقاتی مرزهاي گیريشکل چگونگی :4 شکل
Figure 4: Figure 4: How to Form Class Boundaries and Organize the 

City Space 

 گیريساز شکلعوامل زمینه
 مرزهاي طبقاتی در فضاي شهرها 

 عدالتی جغرافیایی و کاهش همبستگی در فضاي بی
 شهر 
 عدالتی جغرافیایی و امنیت در فضاي شهر بی 
 برداري از عدالتی جغرافیایی و عدم بهرهیب

 ضایی هاي مکانی و ف ظرفیت
 عدالتی جغرافیایی و تقویت هویت محلی در برابر بی

 هویت ملی
  (قومی، اقتصادي، سیاسی و غیره) عدم تسلط گروه

 خاص بر سایر افراد جامعه 
 ها دهی به نیازهاي گروهعدم پاسخ 
  عدم حرکت جهت ایجاد عدالت در فضاي شهر  

 

 بري و مرزهاي طبقاتی ناشی از توزیع درآمد (برایان
 ي)هارو
  مرزهاي طبقاتی ناشی از دسترسی و عدم دسترسی

 به منابع و امکانات (برایان بري، هاروي)
  مرزهاي طبقاتی ناشی از عدم توجه به اقشار ضعیف

 (رالز)
  مرزهاي طبقاتی ناشی از عدم توجه به نیازهاي

 اساسی مردم (هاروي)
 داري مرزهاي طبقاتی ناشی از ایدئولوژي سرمایه
 )باندملی(
 اي طبقاتی ناشی از افزایش جمعیت (بوممرزه-

 شناختی)
 گیري مرکز و مرزهاي طبقاتی ناشی از شکل

 شناختی)پیرامون در فضاي شهر (بوم
  مرزهاي طبقاتی ناشی از محیط یا مبلمان شهري

 شناختی) (بوم

 فضاي شهر مرزهاي طبقاتی

تأثیر منفی بر ساماندهی فضاي 
 شهرها
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  تهران شهر فضاي طبقاتی مرزهاي
 است شده سبب که است متعددي مشکالت و مسائل داراي تهران شهرکالن امروزه

 پیش در را متعددي هايبرنامه و راهکارها آنها فصل و حل تکاپوي در مسئولین و ظران که
 بر ثرؤم عوامل جمله از است. تهران شهر فضاي یسامانده راهکارها این از یکی گیرند.

 شدن تررنگ پر به رو و متعدد طبقاتی مرزهاي وجود رسدمی نظر به تهران شهر ساماندهی
 و است کرده تقسیم مختلف طبقات به مختلف هايصورت به را تهران شهر فضاي که است

 نظر در شهر ضايف ساماندهی در باید که است گردیده سبب نیز را متعددي مشکالت
 طبقاتی مرزهاي بر مبتنی را تهران شهر فضاي ساماندهی بتوان اینکه براي شود. گرفته

 شهر فضاي در ها دیدگاه و هانظریه از مستخرج طبقاتی مرزهاي بررسی به نیاز کرد، بررسی
   است. ذیل صورت به طبقاتی مرزهاي این است. تهران

  
  مددرآ توزیع از ناشی طبقاتی مرزهاي - 

 است ساکنین مادي ثروت از ناشی که طبقاتی اختالف قالب در اجتماعی رتبه مفهوم
 اساس بر که اجتماعی رتبه بنابراین، باشد. طبقاتی هايرتبه بیان جهت شاخصی تواندمی
 شناسیبوم عوامل مطالعات در شهري مساکن ساختار مهم ابعاد از یکی هاستشاخص این
 درآمد فقر، دیگر بیانی به ).Safaeipour & Sajadi, 2008: 14( شودمی برده کار به

 تأثیرات توانمی که هستند اقتصادي هايشاخص جمله از ... و تورم درآمد، توزیع سرانه،
 تسلسل دور صورت به ارتباطی سالمت، و فقر میان بگذارد. شهري سالمت بر متفاوتی

 سالمت عدم و شد خواهد ريشه سالمت عدم تشدید باعث فقر وجود دارد. وجود باطل
 هايشاخص مهمترین از یکی عنوان به درآمد سویی، از شد. خواهد فقر تشدید باعث

 استفاده جوامع رفاه نمایانگر جدیدترین عنوان به شاخص این که است انسانی توسعه
  شود. می

 آمدن پایین موجب درآمد، تأمین در ماندگاري و مالی هاينگرانی خصوص، این در
 ساززمینه که شودمی ... و روانی سالمتی زندگی، به امید جمله از توسعه، هايشاخص
 هايپاسخ درآمد، کسب ماندگاري و امنیت مقوله بررسی در است. اجتماعی رفاه کاهش

 در موجود اطالعات از استفاده با اما شود،نمی حاصل سرشماري اطالعاتی از مشخصی
 اساس بر .اندشده بررسی شغلی منظر از تهرانی دانشهرون دارد وجود آن امکان که سطحی

 شهر این جمعیت کل از درصد 28.3 تهران فعال جمعیت ،1385 سال سرشماري اطالعات
 فعال جمعیت از نیمی از بیش فعال غیر جمعیت تهران مناطق ههم در و دهدمی تشکیل را
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 یا و بیکار درصد 6.1 تعداد تهران در فعال کار نیروي کل از شده ارائه آمار اساس بر است.
 نفر 6263 با 2 و نفر 7350 با4  نفر، 8272 با 15 مناطق: ترتیب به هستند. کار جویاي
 هستند بیکاران کمترین تعداد داراي 1 و 21 و 22 مناطق و بیکاران تعداد بیشترین داراي

)Mohammadzade & et. al, 2010: 97.(  
  
  (بهداشت) مردم اساسی نیازهاي هب توجه عدم از ناشی طبقاتی مرزهاي - 

 است. بهداشتی امکانات زمینه در بیشتر هايتبعیض از حاکی UNDP گزارش آخرین
 که دید توانمی راحتی به است. افزایش به رو تبعیض این که دهدمی نشان گزارش واقع در

 بهداشتی و محیطیزیست اجتماعی، شرایط بهترین از کشوري هر مردم قدرتمندترین
 از قدرت صاحب افراد شهري هر در که دریافت توانمی تردقیق نگاه با حتی خوردارند.بر

 توسعه که است این بر ايعده تصور برخوردارند. سایرین به نسبت بیشتري زندگی امید
 هايموفقیت شودمی باعث که است نادرست فاز یک یا منحرف مکانیسم یک داراي شهري

 دهدمی نشان شواهد گیرد. قرار معدودي عده اختیار در تنها بهداشتی امکانات و اقتصادي
 و توسعه حال در دنیا این در شهري توسعه فرآیند بگوییم که است غلط تصور یک این که
 و هاپایتخت بیاورد. ارمغان به جامعه اکثریت براي را بهداشت و ثروت تواندمی درازمدت در

 دسترسی میزان در تفاوت گیرند،می قرار وجهت مورد هایشانتفاوت با دنیا مهم شهرهاي
 در زندگی. کیفیت همه از ترمهم و هافرصت منابع، خدمات، به جوامع و هاخانواده افراد،

 دهندهنشان که خوریممی بر زیادي موارد به شهرنشینی زندگی بررسی هنگام حقیقت
 زندگی و رنشینیشه موضوع الشعاعتحت قبال که است مردم بین بهداشتی هايتبعیض

 در غنی و فقیر بین تفاوت و است شده آشکار حاضر حال در اما بود گرفته قرار روستایی
-Pag, 2005: 174( است مشهود مختلف کشورهاي بین و کشور یک سطح در شهر، یک

 شهرها فضاي در بهداشت به دسترسی طبقاتی مرزهاي هکنند ایجاد که موضوع این ).176
 قابل حد تا تهران شهر مانند شهرهاکالن ویژهبه سوم جهانی رهايکشو شهرهاي در است

   است. برجسته توجهی
  
 و (خدماتی امکانات به و منابع به دسترسی عدم و دسترسی از ناشی طبقاتی مرزهاي - 

  رفاهی)
 عامل ی،یاروپا شهرهاي در اکولوژیکی گزینیییجدا در عامل تریناساسی امروزه،

 آنجا تا شود. می تعیین درآمد میزان و شغلی معیارهاي با که هاستدهخانوا طبقاتی پایگاه



  203مرزهاي طبقاتی مانع اولیه ساماندهی فضاي ... 

 سازي، چرم کارگران خیابان شود:می اطالق نیز هاخیابان به هاخانواده شغلی پایگاه که
 کار محل بیانگر هایینام چنین اند.جمله آن از سراجان خیابان و رزانرنگ خیابان
 باشدمی نیز آنها زندگی محل نشانگر حال همان در اما است اروپایی گران صنعت

)Shokouei, 2005: 151( و خدماتی امکانات به دسترسی بر مختلف هايصورت به که 
 بر مبتنی تهران شهر فضاي در باشد.می تأثیرگذار افراد براي شهر فضاي در رفاهی

 است. تمتفاو نیز رفاهی و خدماتی امکانات به دسترسی افراد شغل و درآمد معیارهاي
 باعث تهران، گانه 22 مناطق در رفاهی هاي کاربري و خدماتی هاي سرانه نامتعادل توزیع
 شهري هاي سرانه از پایتخت مختلف هاي محله ساکنان برخورداري میزان در معنادار تفاوت

 یک تحقیقات است. زدهدامن امکانات از استفاده در شهروندان »نابرابر فرصت« به و شده
 در پراکنده خدمات و امکانات به نشینان پایتخت دسترسی نحوه و نوع درباره اهیدانشگ تیم

 شده انجام ... و تفریحی اجتماعی، اقتصادي، شاخص 32 سنجش براساس که شهر سطح
 زندگی یافته توسعه هاي محله در تهران جمعیت از درصد 23 فقط دهد می نشان است،

 شش، مناطق شامل ترتیب به یافتگی توسعه رتبه بیشترین حائز منطقه پنج در که کنند می
 سطح کمترین داراي تهران مناطق درصد 60 مقابل، در هستند. ساکن هفت و دو یک، سه،
  ).5 (شکل هستند توسعه و رفاه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و امکانات از برخورداري و رفاه سطح میزان اساس بر تهران گانه 22 مناطق بندي رتبه :5 شکل

 شهري خدمات
Figure 5: Ranking of 22 Districts of Tehran Based On the Level of 

Welfare and Having Urban Facilities and Services 
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 به متعلق روان، سالمت مشکالت بیشترین که، داشت توجه باید دیگر سوي از
 تشکیل را آنان درصد 20 از بیش روان سالمت مشکالت آمارها طبق که شهرهاست کالن

 ترین شایع افسردگی ،2020 سال در که است کرده اعالم جهانی بهداشت سازمان دهد.می
 به توجه ضرورت بنابراین، دهد.می تخصیص خود به دنیا سطح در را بیماري
 هايدغدغه ترین مهم از شهر، روانی سالمت خصوص در کالن هاي ریزي برنامه
 باعث تواندمی که است مواردي از ییک شهرها، در سبز فضاي وجود دنیاست. شهرهاي کالن

 شکل ).Mohammadzade & et. al, 2010: 93( باشد شهروندان روانی سالمت ارتقاي
 صورتبه که دهدمی نشان تهران شهر در نفر 1000 هر در را شهري سبز فضاي سرانه زیر

 هرش سطح در سبز فضاي به افراد دسترسی در طبقاتی مرزهاي وجود گرنمایان خود کلی
  است. تهران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مناطق تفکیک به تهران در شهري سبز فضاي سرانه :6 شکل
Figure 6: Per Capita Urban Green Space in Tehran by Regions 

  
  شهري مبلمان محیط از ناشی طبقاتی مرزهاي - 

 و عملکردها با که امکاناتی و وسایل شامل جامع؛ و ترکیبی ایست واژه شهري مبلمان
 تسهیالتی و ابزار وسایل، این شود. می نصب شهري فضاي و خیابان در مختلف کارکردهاي

 هايچراغ تلفن، باجه پست، صندوق راهبند، نشیمن، انواع پیاده، عابر پل مانند: هستند
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 هايسرویس زباله، هايسطل ترافیکی، تجهیزات اتوبوس، و تاکسی هايایستگاه خیابانی،
 رسانی، اطالع و تبلیغاتی هايپیکره راهنما، تابلوهاي ها،نشانه و ادهانم نما،آب بهداشتی،
  ... و کودکان بازي تجهیزات

 شهرهاي فرهنگ ملی گفتمان و شهري هویت از مهمی بخش به مبلمان امروزه
 هنر، اساس بر آنها ساز و ساخت و طراحی تفکر مبناي زیرا است، شده تبدیل مختلف
 و تفریح سکون، حرکت، جریان تجهیزات، این گیرد.می کلش ملت هر فرهنگ و معماري
 توسعه و ساماندهی بنابراین، بخشند. می روح آن به و کنند می تنظیم شهر در را اضطراب
 بر عالوه متخصص، طراحان و ايحرفه افراد مسئول، مدیران توسط شهري مبلمان

 منطقی دهی شکل موجب انکنندگاستفاده رضایت افزایش و انسانی نیازهاي به پاسخگویی
  شد. خواهد شهر فضاي زیبایی و محیط،

 را هريش هویـت ی،روان و یروح نیازهاي رفع بر عالوه شهر هر زیبایی بنابراین،
 عنوانبه شهري فضاهاي زیباسازي شهري،ریزيبرنامه و دیریتم امنظ در د.بخشمی یمتحک

 هاییزمینه ترینمهم از و ريهش منظر اهداف از یکی زندگی، محیط بخش کیفیت عنصر
 هر جلوه که آنجایی از سازد.می پدیدار را هدفمند هايخالقیت و نوآوري بستر که است
 صورت ملی و دینی هايارزش و هانگرش باورها، از الهام با محیطی شرایط بر الوهع شهر
 و رویه وحدت در ضعف جهت به تهران شهر در ود،شمی متجلی مختلف اشکال در و یافته
 و اسالمیـ  ایرانی شـهر از ردمم ومیعم درك مناسـب، وابطض و کالن هايسیاست خالء

 گکمرن ایرانی شهرسازي و معماري دیرپاي هايارزش و شده خدشه دچار آن هویت
 ـ اسالمی هویت رویکرد با و راهبردي نگاه با که سندي فقدان بین، این در ت.اس دهگردی

 با تعامل و ارتباطات با همراه را شهر زیباسازي به مربوط هايعرصه تمامی ایرانی
 و هویتی هگنجین بر و دهد، رارق پوشش تحت خرد تا کالن سطح از دیگر هاي سازمان

 تهران شهر زیباسازي سند .است ملموس باشد، داشته تکیه بوم و مرز این فرهنگی/آیینی
 معماري هویت اعاده راستاي رد و »تهران شهر زیباسازي سازمان« اهداف چارچوب در که
 از و داريپای اصول پایه بر شد، خواهد تهیه تهران شهر در اسالمی و سنتی شهرسازي و

 الگوهاي شهر، طبیعی هايپتانسیل رصد و شهري فضاهاي یکیف مـوارد یبازشناس قطری
 شهر عمومی هايعرصه در اثـرگـذار و مطلـوب کیفیـت بـه رسـیدن بـراي را مناسبی

 غیر و (کالبدي اسالمی ـ ایرانی هویت هايمؤلفه بر تکیه با و زیرساختی شبکه با ماهنگه
 هـايمأموریت و هابرنامه اصلیِ محورهاي سند، این در همچنین نماید.می ارائه کالبدي)

 عمومی، فضاهاي شهري، هنرهاي شهري، مبلمان ونچ هاییهمقول در ازيزیباس ازمانس
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 راهکارهاي شهري، نماهـاي شـهري، طبیعـت بصـري، هویت و هانشانه ه،راپیاده و روپیاده
 مختلف اقشار نیازهاي به توجه و اجتماعی هايمشارکت و تعامالت بهبود و افزایش

 ايمنطقه کلی ضوابط حال، عین در و گیردمی قرار توجه مورد کودکان ویژههب شـهروندان
 همکاري با را کندمی جلوگیري بصري مـرج و هـرج از و شودمی هویت احراز موجب که

 Tehran Research( نمایدمی ارائه شهري کالن مدیریت با هماهنگی و ذیربط نهادهاي
and Planning Center, 2006: 28.( مبلمان براي راهبردي سند این ارائه وجود با 

 در آن رابرناب توزیع دهندهنشان تهران شهر فضاي در ساده گذري و نگاه تهران، شهري
   است. شهر این فضاي

  
 نشینی) (حاشیه شهر فضاي در وپیرامون مرکز گیريشکل از ناشی طبقاتی مرزهاي - 

 شهرهاکالن ویژهبه شهرها در انکارناپذیر هايواقعیت از یکی نشینیحاشیه و حاشیه
 نساکنی و شهر ساکنین بین طبقاتی مرزهاي ایجاد زمینه مختلف هايصورت به که است.

 جهان در نشینحاشیه نفر میلیارد یک حاضر حال در« است. آورده فراهم نشینحاشیه
 به نفر میلیون 400 و میلیارد 2 دسترسی عدم تعداد، این حضور تبعات که دارد وجود

 میلیون 56 و دختر میلیون 65 شامل کودك میلیون 121 محرومیت بهداشتی، امکانات
 در کشورهاي زنان درصد 50 دسترسی عدم زن، یونمیل 575 سواديبی تحصیل، از پسر
 هايکرسی به زنان درصد 14 تنها دسترسی پزشک، و تخصصی ماماي به توسعه حال

 از ).Bashiraei & Asadi, 2010: 32( »است گرسنه نفر میلیون 800 وجود و پارلمانی
 گرایی،مادي به گرایش افزایش باعث نشینیحاشیه مسئله داشت توجه باید دیگر سوي

 از شناختی افراد شهرها در که آنجا از گردد.می بزهکاري بروز و گیعاطفهبی کجروي،
 است، رفته میان از آنان عملکرد بر اجتماعی نظارت و کنترل نتیجه در و ندارند یکدیگر

 آمارهاي گزارش به کنند.می پیدا بروز زمینه بیشتر شهرها در اجتماعی هاينابهنجاري
 درصد 5/3 شهرها در خشونت میزان شناسی،جرم مؤسسات برخی سوي از تهیافانتشار
 تهران شهرکالن میان، این در ).Kozegar Kaleji & Nouri, 2013: 130( است بیشتر

 مناطق وجود است. نبوده نصیببی توجهی قابل حد تا نشینیحاشیه مسائل از نیز
 شهر فضاي مناسب ساماندهی هتج حرکت براي زمینه مختلف هايصورت به نشین حاشیه
 شهر فضاي ساماندهی امر در بتوان اینکه براي دهد.می کاهش توجهی قابل حد تا را تهران
 کاهش هاراه از یکی که برد بین از شهر این در را نشینیحاشیه معضل باید بود موفق تهران

   است. مناطق این و شهر بین گرفته شکل طبقاتی مرزهاي بردن بین از یا
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  مردم طبقه از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
 است. مردم طبقه حسب بر محالت تفکیک جرم توسعه این بر مؤثر عوامل از یکی

 طبیعی ظاهراً که افراد اجتماعی و اقتصادي پایگاه حسب بر شهر فضاي در محالت تفکیک
 اقشار یتینارضا باعث و گیردمی صورت است) جامعه در عدالتیبی پیامد واقع در (اما است

 پیدا نمود افرادي چنین شکنیفانون صورت به و شودمی جامعه شده رانده حاشیه به
 نوعی را رسمی غیر بخش در اشتغال و زندگی نشینانحاشیه صورت این در کند. می

  ).Kozegar Kaleji & Nouri, 2013: 130( دانندمی نابرابر نظام علیه بر اعتراض
 داريسرمایه دئولوژيای از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
 مذهبی ـ قومی هايگروه حضور از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  زندگی سبک از ناشی طبقاتی مرزهاي  - 
  جمعیت افزایش از ناشی طبقاتی مرزهاي - 

  
  تهران شهر ساماندهی در طبقاتی مرزهاي جایگاه و اهمیت

 صورت تغییرات با پیچیدگی این هستند. ايپیچیده جغرافیایی هايپدیده شهرها
 است، یافته چشمگیري افزایش شدن جهانی فرایند از بعد ویژه به اخیر هايدهه در گرفته

 به مربوط مسائل همه موجود مطالعاتی هايحوزه از استفاده با تواننمی که نحوي به
 هايدهه طی در شهرها اهمیت و جایگاه داد. قرار تحلیل و بررسی مورد را شهر مطالعات

 مختلف هايعرصه در اصلی بازیگران از یکی به را آنها که است یافته ایشافز حدي تا اخیر
 میان این در ).Janparvar, 2014:14( است کرده تبدیل جهانی و ايمنطقه ملی،

 شهر فضاي به کلی نگاهی باشند.می برخودار ايبرجسته جایگاه و اهمیت از هاپایتخت
 عقاید ها،نگرش رفتارها، جغرافیایی، نواحی اغلب در که است آن دهندهنشان تهران

 ساخت و سن اشتغال، نوع مسکونی، محله تأثیر تحت شهر، مردم سیاسی و اجتماعی
 احزاب به مردم يآرا انتخابات، امر در چنانکه گیرد.می قرار هاخانواده اقتصادي و اجتماعی
 شناسیآسیب د.پذیرمی ثیرأت شهر فضاي اقتصادي و اجتماعی خاص شرایط از نیز سیاسی

 رفتارهاي و اجتماعی حوزه زندگی، فضاي مستقیم رابطه از دیگري ابعاد نیز اجتماعی
 خودکشی، نظیر انسانی رفتارهاي و مسکن و کیفیت میان سازد؛می روشن را انسانی

 میر و مرگ الخرهاب و هارويکج و انحرافات طالق، میزان الکلیسم، روانی، هاينارسایی
 بودن استاندارد غیر و مسکن کیفیت که است روشن دارد. وجود مستقیمی رابطه کودکان

 میر و مرگ میزان باشد.می هاخانواده اقتصادي و اجتماعی شرایط از بازتابی نیز آن
 مسکن، کیفیت ثروت، فقر، متغیر با ارتباط در هاخانواده در امراض تسلط کیفیت کودکان،
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 سهولت ها،خانواده آمد در میزان که سان بدین کند.می عمل درمان و بهداشت شرایط
 هاخانواده اعضاي میر و مرگ از و سازدمی پذیرامکان را درمان و پزشک به دسترسی

 است، شدن قطبی سمت به حرکت تهران شهر در ).Shokouei, 1997:120( کاهد می
 از جامعه پایین و باال طبقات که است جریان در تهران شهر در نابرابري از فرایندي یعنی
 طبقه کاهش نتیجه در و است متوسط طبقه از ترسریع رشدشان ثروت و درآمد توزیع نظر

 ,Safaeipour & Sajadi( شودمی فقیر و ثروتمند طبقه دو افزایش به منجر متوسط
 هايصورت به تهران شهر فضاي در شدن قطبی جهت تغییرات و حرکت این ).31 :2008

 به و دهدمی افزایش توجهی قابل حد تا را شهر این فضاي در یطبقات مرزهاي مختلف
 ساماندهی جهت حرکت آورد.می فراهم را متعددي مشکالت و مسائل مختلف هايصورت

 این وجود با غیره و مشکالت و مسائل کاهش عدالت، توسعه اهداف راستاي در تهران شهر
 بتوان که یافت دست مهم این به توانمی زمانی و نیست دستیابی قابل طبقاتی مرزهاي
 کاهش توجهی قابل حد تا تهران شهر فضاي در را آن مختلف اشکال در طبقاتی مرزهاي

  .داد
  

 گیرينتیجه و بحث
 در گرفته صورت تحوالت طی در که هستند جغرافیایی فضاهاي جمله از شهرها

 دیگر سوي از و است شده تبدیل جمعیت تجمع و حضور اصلی هايکانون به اخیر هاي دهه
 جمعیت افزایش این اند.کرده کسب گذشته به نسبت تريگسترده بازیگري و آفرینی نقش

 در ویژه به شهرها فضاي در مشکالت و مسائل برخی ساززمینه فضایی گسترش و
 و ساماندهی مختلف هايصورت به مشکالت و مسائل این است. بوده شهرها کالن
 عدالتیبی مؤثر عوامل این میان در اند.کرده مواجه مشکل با را شهري فضاهاي ریزي برنامه

 به دهیپاسخ عدم ها،گروه سایر بر خاص گروه تسلط جغرافیایی، عدالتیبی اجتماعی،
 طبقاتی مرزهاي توسعه و ایجاد زمینه مختلف هايصورت به غیره و مردم اساسی نیازهاي

 از مختلف جوامع در طبقاتی مرزهاي ودوج چند هر است. آورده فراهم را شهرها فضاي در
 تاریخی هايدوره طول در مختلف هايگروه به را جوامع و است قدیمی کامالً هايپدیده

 طی در گرفته صورت تحوالت و تغییرات با است. کردهمی تقسیم شهرها فضاي در ویژهبه
 مختلف هايصورت به که اطالعات، عصر به ورود و شدن جهانی از ناشی اخیر هايدهه

 ویژه به طبقاتی مرزهاي است داشته همراه به را غیره و توسعه و سرمایه شدن قطبی زمینه
 فضاي ساماندهی و ریزيبرنامه و است شده ترپررنگ توجهی قابل حد تا شهرها فضاي در

 به توجه بدون که نحوي به است. داده قرار خود تأثیر تحت توجهی قابل حد تا را شهرها
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 و شهرها داشت، توجه باید نیست. پذیرامکان ساماندهی شهرها، فضاي در هابنديمرز این
 را تريگسترده تأثیرات غیره و شدنجهانی از ناشی سوم جهان کشورهاي در شهري فضاي
 میان این در است. کشورها سایر از تربرجسته آنها فضاي در طبقاتی مرزهاي و کرده تجربه
 که است شهري فضاهاي جمله از ایران اسالمی جمهوري تپایتخ عنوانبه تهران شهر

 آن دهندهنشان کلی بررسی است. داده جاي خود در را پررنگی و متعدد طبقاتی مرزهاي
  از: عبارتند طبقاتی مرزهاي این ترینمهم که است

  درآمد توزیع از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  امکانات و عمناب به دسترسی عدم و دسترسی از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  ضعیف اقشار به توجه عدم از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  مردم اساسی نیازهاي به توجه عدم از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  داريسرمایه ایدئولوژي از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  جمعیت افزایش از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  شهر فضاي در پیرامون و مرکز گیريشکل از ناشی طبقاتی مرزهاي - 
  شهري مبلمان یا محیط از ناشی طبقاتی هايمرز - 
 تنظیم و آن هايتوانمندي طبق سرزمین براي ریزيبرنامه و ساماندهی که، آنجا از

 عدالت و سازيیکپارچه راستاي در سرزمین در انسان هايفعالیت و سرزمین و انسان رابطه
 مختلف اقشار هايتفاوت و انسانی جوامع شناخت امروزه بین این در که است. سرزمینی

 اجتماعی طبقات توسط شده اشغال شهري فضاي ریزيبرنامه راستاي در شهر در ساکن
 اسالمی جمهوري پایتخت عنوانبه تهران شهر در نکته این و باشدمی اهمیت حائز مختلف

 شهر فضاي در متعدد طبقاتی مرزهاي وجود زیرا باشد.می برخودار باالیی اهمیت از ایران
 توجهی قابل حد تا است آمیخته نیز قومی هايهویت با نیز هابخش از برخی در که تهران

 این گرفتن نظر در عدم و باشدمی تأثیرگذار شهر فضاي ساماندهی و ریزيبرنامه بر
 زمینه تواندمی هايآسیب این داشت خواهد پی در را توجهی قابل هايآسیب هامرزبندي

 مجموع در .شود سبب تهران شهر فضاي در را غیره و اگراییو مشارکت، عدم ناامنی، ایجاد
 نظر مد باید تهران شهر ساماندهی جهت هايبرنامه در که مالحظاتی از یکی گفت، باید
 و مسائل که است شهر فضاي در شدن ترپررنگ و افزایش به رو طبقاتی مرزهاي گیرد، قرار

 به دستیابی عدم به دیگر سوي از و آوردمی وجود به شهر فضاي در را متعددي مشکالت
 وجوه از یکی بنابراین، دارد. ايگسترده تأثیرات تهران شهر فضاي در هابرنامه سایر اهداف

 که است، شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي به توجه تهران شهر ساماندهی جهت مشخص
 تا برد بین از موارد از برخی در و تررنگکم را آنها مختلف هايصورت به شود تالش باید
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 دست تهران شهر فضاي در موجود مشکالت و مسائل کاهش جهت نظر مد اهداف به بتوان
   یافت.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  
  
  

  

 (مأخذ: تهران شهر فضاي بهینه ساماندهی مانع طبقاتی؛ مرزهاي ساززمینه عوامل :7 شکل
  )1399 نگارندگان،

Figure 7: Factors Underlying Class Boundaries; Obstacle to the 
Optimal Organization of the Space of Tehran  

 رفته در فضاي شهر تهرانگمرزهاي طبقاتی شکل

 

 ساماندهی فضاي شهر تهران  یافتگی آنتولید فضا و سازمان

 مرزهاي طبقاتی ناشی از محیط یا مبلمان شهري

 گیري مرکز و پیرامون در شهرمرزهاي طبقاتی ناشی از شکل

 مرزهاي طبقاتی ناشی از عدم دسترسی به منابع و امکانات

 توجه به اقشار ضعیفمرزهاي طبقاتی ناشی از عدم 

 مرزهاي طبقاتی ناشی از عدم توجه به نیازهاي اساسی مردم

 داريمرزهاي طبقاتی ناشی از ایدئولوژي سرمایه

 مرزهاي طبقاتی ناشی از افزایش جمعیت

 مرزهاي طبقاتی ناشی از توزیع درآمد

 ساز مرزهاي طبقاتی در فضاي شهر تهرانعوامل زمینه
 

 

 فیایی و کاهش همبستگی در فضاي شهر عدالتی جغرابی

 ها دهی به نیازهاي گروهعدم پاسخ

عدم تسلط گروه (قومی، اقتصادي و غیره) خاص بر سایر افراد 

 عدالتی جغرافیایی و تقویت هویت محلی در برابر هویت ملیبی

هاي مکانی برداري از ظرفیتعدالتی جغرافیایی و عدم بهرهیی

 عدالتی جغرافیایی و امنیت در فضاي شهر بی

  عدم حرکت جهت ایجاد عدالت در فضاي شهر 

نیازهاي 

  فضاي زندگی
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 خود اجتماعی نیازهاي اساس بر شهرها فضاي در هاانسان امرزه اینکه نهایت در
 در شهري فضاي تولید رو،این از نماید.می ساماندهی را خویش اجتماعی زندگی فضاي
 و کنشگران به بسیاري بستگی و است متفاوت دیگر جاي به جایی از و زمانی هايدوره

 هاکنش این میزان چه تا که دارد شهري فضاي آن در گرفته شکل ارتباطی هايکنش
 جهت حرکت بنیاد این بر آورد. فراهم را شهري فضاي نابسامانی یا و سامان زمینه

 ... و تمشکال و مسائل کاهش عدالت، توسعه اهداف راستاي در تهران شهرکالن ساماندهی
 یافت دست مهم این به توانمی زمانی و نیست دستیابی قابل طبقاتی مرزهاي این وجود با

 توجهی قابل حد تا تهران شهر فضاي در را آن مختلف اشکال در طبقاتی مرزهاي بتوان که
 را تهران شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي گیريشکل ساززمینه عوامل همچین و داد کاهش

  نمود. کمرنگ آن پی رد و شناسایی
 داشته وجود جغرافیایی عدالتیبی تهران شهر فضاي در که میزان هر به کلی طوربه

 هنزمی که آمده پایین خود زندگی فضاي از شهروندان رضایت احساس اندازه همان به باشد
 که اندازه هر به همچنین است. شده شهر) (حاشیه پیرامون و مرکز شهر، باالي گیريشکل

 در امنیت اندازه همان به باشد داشته وجود تهران شهر فضاي در جغرافیایی عدالتیبی
 که آیدمی چشم به ترپررنگ طبقاتی مرزهاي و آمده پایین تهران) شهر (حاشیه پایین

 بتوان تا برآیند امر این ساماندهی جهت در باید امور این متولیان عنوانبه محلی شوراهاي
 در نمایند. ایجاد شهروندان شایسته زیست منظور به تهران شهرنکال در سامان به فضایی

 که اندکرده عمل برنامهبی تهران شهر فضاي در اياندازه به شهري مدیران دیگر بیان
 از که ايگونه به است. نشده استفاده درستی به آن فضاهاي تمام از ايشایسته برداري بهره

 اندگرفتهبهره شهر باالي ساکنان نشاط جهت در کامل طوربه شهر باالي مکانی هايظرفیت
 شهر پایین فضایی و مکانی هايظرفیت از برداريبهره گونههیچ پیداست که گونهآن و

 از بیش را تهران شهر ساکنان بازندگی و نالندگی زمینه این که است نگرفته صورت تهران
 شهر فضاي در گرفته صورت هابررسی با که است ذکر شایان است. ساخته فراهم پیش
 فضاي در عدالت ایجاد جهت در حرکتی هیچ مسئولین سوي از است، نمایان آنچه تهران
 مرزهاي از تهران شهر پایین ساکنان و است نشده ارائه درستی استراتژي تهران شهر

 از زمینه امر همین و نداشته رضایت احساس تهران شهر فضاي در گرفته شکل طبقاتی
 شهرکالن در ناامنی زمینه و آوردمی فراهم را شهر این به آنان تعلق احساس رفتن بین

 نگیرد شکل تهران شهر فضاي در است شایسته که گونهآن عدالت اگر لذا شود.می تهران
 که شد خواهد پررنگ اياندازه به تهران شهر فضاي در طبقاتی مرزهاي آینده دهه یک تا
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 از که داشت خواهد تهران شهر فضاي در سکونت نوع بر را ريناگوا بسیار امنیتی پیامدهاي
 امکان حد تا بتوان تا گیرد صورت اندیشیچاره باید شهري متولیان و مسئوالن سوي

 برد. بین از یا و نمود کمرنگ را تهران شهر فضاي در گرفتهشکل طبقاتی مرزهاي
 قدرتمند داران مایهسر دست در تهران شهر فضاي حاضر حال در که زمانی نهایت در

 آنها و است شده گرفته شهري مدیران حدودي تا و شهروندان از عمل اختیار و دارد قرار
 داري سرمایه از را خود تأثیر شهري هاي جریان فضاي عمالً ندارند، شهر سرونشت در نقشی

 در با شهروندان لذا شود.می پررنگ و گیردمی شکل آن در طبقاتی مرزهاي و پذیرد می
 منابع و گیري) تصمیم در مانع (عدم آزادي گیري)،تصمیم (قدرت استقالل داشتن اختیار
 بیرون شهرها از را داري سرمایه توانند می رفاه) به رسیدن جهت حداقلی امکانات (وجود
 و نماید برقرا عدالت و برابري مشارکت، و همکاري پایه بر را االنسانی بین روابط و رانده

  نمایند. کمرنگ را طبقانی مرزهاي و تولید مجدد را شهر فضاي
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Abstract: 
 

Cities as geographic phenomena during recent decades through 
changes in globalization and enter the information age have become one 
of the leading elements of human life. So that urban development can be 
considered one of the most complex social developments in half a 
century. This development has brought with a series of problems such as 
marginalization, major cities etc. One of the most important issues in the 
uneven development in urban space and formation and development of 
class boundaries, especially in large cities of Third World such as 
Tehran, which affects the different organizing of the city and produce 
difficulty. On this basis, this paper has worked with the analytical 
method investigated the effects of development on the organizing of 
class boundaries in Tehran. Surveys indicate that the space in Tehran can 
be simply observed class boundaries such as income levels, access to 
facilities, access to green space, etc. These class boundaries in the city 
such gaps have fragmented the city. The results of this study indicate that 
existence of class boundaries in Tehran and its development has created 
different spaces that act as a barrier to organizing in Tehran.  
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