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سخن نخست

مدیریــت بهینــه، پویایــی و ارتقــاء هــر ســازمان نیازمنــد تجزیــه و تحلیــل صحیــح شــرایط و محیــط، انتخــاب 
ــر در  ــه موقــع و موث ــع و توانمندی هــای ســازمان و اقــدام در ب بهتریــن هــدف و راهبردهــا، بهره گیــری از مناب
جهــت رســیدن بــه اهــداف تدویــن شــده اســت کــه دســتیابی بــه ایــن مهــم بــدون تحیــق و پژوهــش میســر 

نمی باشــد. 

مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران، بــا توجــه بــه فلســفه وجــودی و بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای 
داخلــی و متخصصــان، پژوهشــگران و  اســاتید دانشــگاه در خصــوص مســائل مدیریــت شــهری بــه مطالعــه و 
پژوهــش می پــردازد تــا انجــام فرآیندهــا پیــش گفتــه رابــرای مدیــران و پژوهشــگران حــوزه مدیریــت شــهری 

تســهیل نمایــد. 

ــل  ــج حاص ــی و نتای ــای موضوع ــر گزارش ه ــر و نش ــز، تحری ــن مرک ــوع، ای ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــات و  ــن اقدام ــام چنی ــا انج ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــته و ب ــود دانش ــه خ ــی را وظیف ــات تخصص از مطالع
ــود.  ــن می ش ــه ممک ــت یکپارچ ــایه مدیری ــهری در س ــدار ش ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــه دس ــی، زمین گزارش های

ــکل گیری  ــعه، ش ــال توس ــورهای در ح ــزرگ در کش ــهرهای ب ــر ش ــائل گریبان گی ــن مس ــه مهم تری از جمل
ــبی،  ــری مناس ــتوانه نظ ــدون پش ــه ب ــت ک ــط آنهاس ــوردار در محی ــر برخ ــمی و کمت ــکونتگاه های غیررس س
نمی تــوان نمــود ایــن پدیــده را بــه درســتی توضیــح داد. بــا ایــن وصــف، مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر 
تهــران، در راســتای مأموریــت ذاتــی خــود، بــر آن اســت تــا از طریــق گــزارش پیــش رو، نوعــی طــرح مســئله 
ــد و  ــا نق ــز ب ــد اســت صاحب نظــران نی ــه اشــتراک بگــذارد کــه امی ــن خصــوص ب ــن را در ای از دیدگاهــی نوی

ــاری رســانند. ــی، ی ــا شــرایط داخل ــی نظــری، متناســب ب ــه شــکل گیری چارچوب ــن اهتمــام، ب بررســی ای

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

مدیــران شــهری در مقــام مهم تریــن بازیگــران سیاســی-ادارِی شــکل دهنده بــه فــرم شــهرها و زمینه ســاز 
ــت  ــوص ماهی ــی در خص ــک و تحلیل ــف تئوری ــای مختل ــه دیدگاه ه ــد ب ــی، بای ــِی عدالت/بی عدالت ــور فضای تبل
ــازی ها  ــا در تصمیم س ــند ت ــته باش ــری داش ــی حداکث ــا، دسترس ــل در آنه ــانی حائ ــکونتگاه های انس ــهر و س ش
ــر،  ــن ام ــد. ای ــاظ کنن ــهری«1 را لح ــر ش ــون »ام ــویه های گوناگ ــد س ــه، بتوانن ــت گذاری های مربوط و سیاس
پیامــد دیگــری را نیــز بــه دنبــال دارد کــه همانــا بــه حســاب آوردن اجتماعاتــی اســت کــه بــه دلیــل ماهیــت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــده اند و ب ــته ش ــده انگاش ــهری، نادی ــزی ش ــی برنامه ری ــای کنون ــمولگرای رویکرده غیرش
کمتریــن بهــره را از موهبت هــای زندگــی شــهری می برنــد. ســاکنین ســکونتگاه های غیررســمی، جــزو 
ــتند  ــمی هس ــزی رس ــام برنامه ری ــده ی نظ ــته ش ــده انگاش ــه و نادی ــیه رفت ــه حاش ــات ب ــته ترین اجتماع برجس
کــه بــه دلیــل اخــذ رویکردهــای غیرانتقــادی توســط مدیــران شــهری، هیچــگاه در برنامه ریزی هــای مربوطــه 

ــد. ــهری دارن ــی ش ــای زندگ ــه فرصت ه ــی را ب ــن دسترس ــده اند و کمتری ــت داده نش دخال

ــا در  ــای آنه ــح ویژگی ه ــمی و توضی ــکونتگاه های غیررس ــث س ــه بح ــدا ب ــش رو، در ابت ــزارش پی در گ
ــت  ــای مدیری ــورد نظام ه ــون برخ ــیوه های گوناگ ــه، ش ــده و در ادام ــه ش ــی پرداخت ــی و بین الملل ــناد مل اس
ــه  ــوط ب ــات مرب ــوای ادبی ــس از آن، در ل ــا آورده شــده اســت. پ ــن ســکونتگاه ها و ســاکنین آنه ــا ای شــهری ب
ــهری  ــات ش ــی2 در مطالع ــی و اجتماعی-فضای ــاد سیاس ــای اقتص ــهرها، رویکرده ــی در ش ــی فضای جدایی گزین
کــه عمدتــًا الهــام گرفتــه از هنــری لوفــور )1901-1991( متفکــر فرانســوی هســتند، معرفــی شــده اند و نظــرات 

ــه اختصــار آورده شــده اســت. ــن حــوزه، ب ــر در ای متفکریــن کالســیک و متاخرت

در نهایــت، بــا نقــد شــیوه برخــورد نظام هــای مدیریــت شــهری بــا ســکونتگاه های غیررســمی، 
ــه  ــور )ب ــای مذک ــم از رویکرده ــای مله ــاس آموزه ه ــر اس ــکونتگاه ها، ب ــن س ــرای ای ــدی ب ــک جدی پروبلماتی
ــکونتگاه های  ــدی، س ــن صورت بن ــای ای ــر مبن ــت. ب ــده اس ــدی ش ــن(، صورت بن ــای جایگزی ــوان رویکرده عن
غیررســمی پدیــده ای ســاختاری و معلــول مکانیســم های نابرابــر توزیــع فرصت هــای زندگــی شــهری هســتند؛ 
بنابرایــن راه حــل آنهــا نیــز توجــه بــه ایــن مکانیســم ها )حــذف و یــا تعدیــل آنهــا( در بافــت کالن شــهری حائــل 

ــردد. ــاظ گ ــمی لح ــزی رس ــاد برنامه ری ــام ابع ــد در تم ــر بای ــن ام ــت و ای ــن سکونتگاه هاس ای

1. the urban
2. Sociospacial
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مقدمه و طرح مسئله

مــا در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه بــه گونــه شــتابانی در حــال شــهری شــدن اســت. در ابتــدای قــرن 
بیســت و یکــم بیــش از 3 میلیــارد نفــر )در حــدود نیمــی از جمعیــت جهــان( در مناطــق شــهری می زیســته اند 
ــد )بیــش از 60 درصــد  ــا ســال 2030 افزایــش یاب ــه 5 میلیــارد نفــر ت ]امــا[ انتظــار مــی رود ایــن تعــداد از 3 ب
کل جمعیــت جهــان(. بیشــترین بخــش ایــن افزایــش ]جمعیــت شهرنشــین[ در کشــورهای در حــال توســعه رخ 
ــراد در حاشــیه های  ــه بســیاری از اف ــاده ک ــاق افت ــده ای از آن، در کالن شــهرهایی اتف داده اســت و بخــش عم
غیربرخــوردار آن بــا درآمــد کمتــر از حــد فقــر، زندگــی می کننــد )ســازمان ملــل، 2007(. در ایــن بیــن، اجتماعــات 
ســاکن محــالت فرودســت در شــهرهای بــزرگ نــه بــه دلیــل عوامــل ذاتــی، بلکــه بــه خاطــر مکانیســم های 
درهم تنیــده اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، مدیریتــی و... مجبورنــد در ســکونتگاه هایی زندگــی کننــد کــه حداقل 
ــدک اســت3 و  ــه فرصت هــای زندگــی شــهری ان کیفیــت زندگــی را دارا هســتند. دسترســی ایــن اجتماعــات ب
ــای پایین دســت  ــه شــهری در موقعیت ه ــی جامع ــی، اقتصــادی، سیاســی و مدیریت ــاختار اجتماع ــواًل در س معم
ــع و فرصت هــای تنیــده در »ســاختار«  ــا از مناب ــه اقتضــای ایــن امــر، در بســیاری از مــوارد، ی ــد و ب قــرار دارن
محرومنــد یــا در بهتریــن حالــت و در صــورت دسترســی بــه آن هــا، قــدرت و یــا قابلیــت بهره بــرداری مقتضــی 
را ندارنــد و یــا بــه منابــع و فرصت هایــی دسترســی دارنــد کــه دربردارنــده مزایــا و عوایــد آنچنانــی نیســت. بــه 
تبــع ایــن وضعیــت، اجتماعــات فقیــر و کمتــر برخــوردار در محالتــی از شــهر ســکنی می گزیننــد کــه از کیفیــت 
ــی  ــازمان های متول ــط س ــانی توس ــت خدمات رس ــر وضعی ــرف دیگ ــد و از ط ــج می برن ــن، رن ــی پایی محیط
مدیریــت شــهری، در ایــن گونــه محــالت مطلــوب نیســت.4 ایــن اجتماعــات بــه دلیــل جایــگاه و موقعیت شــان 
در سلســله مراتــب اجتماعــی، از قــدرت الزم بــرای ســازماندهی مجــدد قواعــد و آرایــش دوبــاره منابــع برخــوردار 
نیســتند و صرفــًا از قواعــد وضــع شــده توســط ســایر گروه هــای اجتماعــی تبعیــت می کننــد و الزامــًا از آرایــش 
ــا  ــس، 1995(. آن ه ــی از موزلی ــا تاس ــد )ب ــرداری می نماین ــوان، بهره ب ــد ت ــاختار، در ح ــع« در س ــود »مناب موج
ــف اجتماعــی،  ــی را در ســاختارهای مختل ــل تحــرک موقعیت ــد و حداق ــی را ندارن ــه اجتماعــِی فرصت آفرین زمین
اقتصــادی و سیاســی دارنــد. ایــن وضعیــت کــه نشــئت گرفتــه از موقعیــِت ســاختارمنِد قوام یافتــه ی آن هاســت 

ــه  ــا فقــرا ب . دلیــل وجــود برخــی از ایــن عــدم دسترســی ها، توســعه شــهر و پیامدهــای منفــی حاصــل از آن اســت کــه باعــث می شــود ت  3
ــی شــهری، دسترســی  ــای زندگ ــه فرصت ه ــز ب ــی نی ــی و فضای ــه مکان ــی از لحــاظ فاصل ــر محــل ســکونت، حت ــی و تغیی واســطه جابجای
مناســبی نداشــته باشــند. کاپــالن بــه تاســی از »جــان کیــن« اقتصــاددان در ایــن خصــوص معتقــد اســت کــه »یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای 
شهرنشــینی قــرن بیســتم، عــدم پیونــد فضایــی بیــن محــل ســکونت فقــرا و جاهایــی اســت کــه دربردارنــده فرصت هــای شــغلی هســتند« 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــد ک ــود دارن ــز وج ــی نی ــای طبقات ــی تحلیل ه ــی، برخ ــل فضای ــن تحلی ــر ای ــالوه ب ــران، 1391: 278(. ع ــالن و دیگ )کاپ
ــن  ــه ای ــد. از جمل ــات می دانن ــراد و موسس ــترس اف ــتی در دس ــرمایه انباش ــزان س ــه می ــته ب ــاًل وابس ــهری را کام ــی ش ــای زندگ فرصت ه
ــدا  ــی در یافتــن شــغل در نزدیکــی محــالت ســنتی طبقــه کارگــر )آنچــه کــه در ابت ــد هــاروی اســت. از نظــر او »ناتوان تحلیل گــران، دیوی
بــدان عــدم تطابــق شــغل-مهارت در دهــه 1980، گفتــه می شــد( تنهــا ریشــه در ایــن امــر نــدارد کــه صنایــع آالینــده بــزرگ بایســتی بــه 
ــوازم  ــی کــه فقــط بانک هــا، بوتیک هــای ل ــاالی اجــاره برمی گــردد؛ اجاره های ــه هزینه هــای ب ــن ب ــد کــه همچنی ــال یابن حاشــیه شــهر انتق
لوکــس و خانواده هــای متمــول از عهــده آن برمی آینــد« )زوکیــن، 2006: 108(. بــر ایــن اســاس حتــی امــکان و فرصــت بــودن در برخــی 

ــد. ــر از آن بی بهره ان ــه کارگ ــواًل طبق ــی اســت و معم ــاًل طبقات ــهری کام ــای ش از فضاه
. نظام هــای مدیریــت شــهری بعضــًا در خدمات رســانی بــه ایــن محــالت، بــه گونــه ای تبعیض آمیــز عمــل می کننــد. خدمــات شــهری کــه   4

در محــالت ثروتمندنشــین ارائــه می شــود در مقایســه بــا محــالت فقیرنشــین قابــل مقایســه نیســت )کاپــالن و دیگــران، 1391: 278(.
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بــه واســطه ســرمایه انــدک انســانی در بیــن ایــن اجتماعــات، تشــدید می شــود و ایــن امــر در نهایــت، چرخــه 
ــد. تولیــد و بازتولیــد فقــر شــهری را رقــم می زن

امــا در ایــن بیــن، مهم تریــن مســئله و دغدغــه ای کــه شــاکله ی اصلــی متــن پیــش رو را شــکل داده، نحــوه 
ــا، بخصــوص توســط  ــدی« مســائل آن ه ــات و »صورت بن ــن اجتماع ــی ای ــت زندگ ــه وضعی ــردن« ب ــگاه ک »ن
ــای گذشــته  ــران شــهری طــی دهه ه ــت شــهری اســت. سیاســت های اتخــاذ شــده توســط مدی نظــام مدیری
ــه  ــکار، ب ــی و ان ــی، بی توجه ــکونت، جابجای ــراج از محــل س ــب، اخ ــل تخری ــات )از قبی ــن اجتماع ــال ای در قب
رســمیت نشــناختن، عــدم خدمات رســانی و...( ریشــه در نگــرش و دیــدگاه آنــان در خصــوص محــالت فرودســت 
شــهری و اجتماعــات ســاکن آن هــا دارد. از نظــر آنــان، ســکونتگاه های غیررســمی کــه بــه صــورت ناگهانــی و 
خودانگیختــه ســر برآورده انــد، نتیجــه نارســایی های درونــی و یــا بــه دلیــل وجــود عناصــر بازدارنــده فرهنگــی 
ــچ  ــهری( هی ــت ش ــام مدیری ــًا نظ ــی )خصوص ــای مدیریت ــت و نظام ه ــاکن در آن هاس ــات س ــن اجتماع در بی
ــات و فرصت هــای  ــع امکان ــن مکانیســم های نابرابری ســاِز توزی ــن بی ــد. در ای نقشــی در شکل گیری شــان ندارن
زندگــی شــهری، بــه تمامــی از نظــر دور داشــته شــده و تولیــد فضاهــای غیربرخــوردار از لحــاظ کیفیــت زندگــی 
در شــهرهای بــزرگ )ســکونتگاه های غیررســمی(، بــه شــیوه ای »غیراجتماعــی« و بــه اصطــالح »ذات گرایانــه« 

ــوند. ــاخت می ش ــیر و برس تفس

بــا ایــن اوصــاف در قالــب دانــش شــهر پیــش رو، ســعی بــر آن اســت تــا ســویه های دیگــری از شــکل گیری 
ــی و  ــرد اجتماعی-فضای ــه رویک ــوط ب ــری مرب ــای نظ ــن و تالش ه ــهری روش ــت ش ــکونتگاه های فرودس س
ــر اســاس آن هــا، ســهم عوامــل و مکانیســم های اجتماعــی،  ــه شــوند کــه ب ــدگاه اقتصــاد سیاســی ارائ ــز دی نی
ــدودی مشــخص  ــا ح ــی در شــهرها هســتند ت ــری فضای ــه دســت اندرکار ایجــاد نابراب اقتصــادی و سیاســی ک
ــدن« اجتماعــات ســاکن محــالت  ــرای »دی ــن  کــه پشــتوانه ی نظــری خاصــی ب ــر ای گــردد و از همــه مهم ت
فرودســت شــهری بــه شــیوه ای دیگــر و نحــوه ی جدیــدی از صورت بنــدی مسائلشــان تدویــن شــود تــا از ایــن 
طریــق نحــوه برخــورد عادالنه تــر و اجتماعی تــر بــا مســئله فقــر شــهری در دســتور کار متولیــان امــر قــرار گیــرد 
و در نهایــت، بــه رســمیت شــناختن ایــن امــر کــه »اســکان غیررســمی یــک پدیــده ســاختاری اســت«، جایــگاه 
تعیین کننــده ای در نظــام برنامه ریــزی و مداخــالت معطــوف بــه ارتقــاء محیــط شــهری داشــته باشــد. در ایــن 
ــا  ــگاه اجتماعی-فضایــی شــکل گیری فضاهــای ســکونتگاهی شــهری اســت کــه ت ــر ن راســتا، تاکیــد بیشــتر ب
حــدود زیــادی هم راســتا بــا رویکــرد اقتصــاد سیاســی اســت.5 ایــن رویکــرد بــه مطالعــه فرآیندهــای اجتماعــی 
. ایــن ادعــا کــه رویکــرد اجتماعی-فضایــی می توانــد ذیــل دیــدگاه اقتصــاد سیاســی قــرار بگیــرد مــورد توافــق عــام نیســت و برخــی نظیــر   5
ــا دیــدگاه  »کلنیوســکی« و »تومــاس« بــر آننــد کــه علی رغــم تشــابهات قابــل توجــه، خطــوط تمایــز مهمــی نیــز بیــن رویکــرد مذکــور ب
اقتصــاد سیاســی وجــود دارد. از نظــر آنهــا: »رویکــرد اجتماعی-فضایــی تــا حــدودی، مشــابه دیــدگاه اقتصــاد سیاســی اســت امــا ایــن رویکــرد 
ــد دســت کاری  ــر زندگــی شــهری، می توان ــذاری ب ــه منظــور تاثیرگ ــه فضــا، ب ــد دارد و اینکــه چگون ــان تاکی ــه و عی ــر فضاهــای نمودیافت ب
ــر آن اســت کــه ســازندگان بخــش امــالک و مســتغالت و  ــل رویکــرد »ماشــین رشــد« ب ــن رویکــرد در مقاب ــال، ای ــوان مث ــه عن شــود. ب
صاحب منصبــان دولــت محلــی بســیار بیشــتر از ســایر کســب و کارهــا، بــر تغییــرات حاصــل در »ریخــت« و »کارکــرد« شــهرها تاثیرگذارنــد. 
ــر درک  ــی ب ــرد اجتماعی-فضای ــرات شــهری، رویک ــر تغیی ــد« ب ــیوه تولی ــذاری »ش ــورد تاثیرگ ــاروی« در م ــد »ه ــن برخــالف تاکی همچنی
افــراد از فضــا تاکیــد دارد؛ شــامل شــیوه هایی کــه فرهنگ هــای محلــی بــر اســاس القــای معانــی نمادیــن بــه فضاهــا، از همدیگــر متمایــز 
ادامه
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ــه رخ  ــی جامع ــد می دهــد کــه در ســطوح کل ــی پیون ــه فرآیندهای ــردازد و آن هــا را ب در فضاهــای شــهری می پ
ــکونتگاه های  ــای س ــه فض ــن ک ــف ای ــر: کش ــارت بهت ــه عب ــون، 2010: 77(؛ ب ــر و هاتکیس ــد )گاتدین می دهن
شــهری چگونــه شــکل می گیــرد، نقشــی کــه نهادهــای اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی در ایجــاد و تغییــر ایــن 
ــل  ــا توس ــان: 2(. ب ــت )هم ــی ]...[ اس ــرد اجتماعی-فضای ــی از رویک ــی بخش ــد و...، همگ ــا می کنن ــا ایف فضاه
بــه ایــن رویکــرد و نحــوه ی نــگاه کــردن بــه مســئله ســکونتگاه های غیررســمی، مشــخص خواهــد شــد کــه 
ــارت  ــه عب ــد؛6 ب ــا دارن ــکل گیری آن ه ــی در ش ــل توجه ــهم قاب ــهری، س ــزی ش ــد برنامه ری ــای ناکارآم نظام ه
بهتــر »اســکان غیررســمی، برنامه ریــزی مســکن تهیدســتان در جوامعــی اســت کــه برنامه ریــزان آن فرصتــی 
بــرای ارائــه طرحــی ناظــر بــر یافتــن ســرپناه، آن هــم بــرای فقــرای شــهری ندارنــد« )ترنــر بــه نقــل از پیــران، 
1381( و بــه همیــن دلیــل، خالــی بــودن جایــگاه ایــن نــوع نــگاه بــه مســئله اســکان غیررســمی، مهم تریــن 

ــزارش پیش روســت. ــگارش گ ــت ن عل

اسکان غیررسمی و نحوه برخورد نظام های برنامه ریزی و مدیریت شهری با آن

صدهــا میلیــون تهیدســت شــهری7 در جهــان در حــال توســعه و در حــال گــذار، انتخــاب چندانــی ندارنــد 
می شــوند؛ بنابرایــن رویکــرد اجتماعی-فضایــی بیشــتر از اینکــه منحصــر بــه تحلیــل عوامــل سیاســی و اقتصــادِی مســبب تغییــرات شــهری 
ــاس، 2010:  ــد« )کلنیوســکی و توم ــه می کن ــی شــهری اضاف ــل زندگ ــه تحلی ــز ب ــی را نی ــا و معان ــل نماده ــل فرهنگــی از قبی باشــد، عوام

.)40-39
ــری  ــهری و جهت گی ــزی ش ــد برنامه ری ــه در نق ــت ک ــور اس ــری لوف ــمی، هان ــزی رس ــای برنامه ری ــخت نظام ه ــن سرس ــه منتقدی . از جمل  6
متخصصــان و متفکــران حــوزه مطالعــات شــهری معتقــد اســت کــه نظریــه شــهری و عمــل برنامه ریــزی مبتنــی بــر انــکار ماهیــت سیاســی 
ذاتــی فضاســت. بــر اســاس نظریــه شــهری متــداول، فضــا یــک موضــوع کامــاًل علمــی اســت؛ بنابرایــن برنامه ریــزی یــک علــم اســت کــه 
مدعــی اســت بــه انــدازه ریاضیــات، دقیــق و علمــی اســت. ایــن یــک نظریــه فن ســاالرانه اســت کــه در آن، اشــکال فضایــی بــه صــورت 
یــک امــر معیــن و مســلم فــرض می شــود و برنامه ریــزی، نوعــی مداخلــه ی فنــی اســت کــه می توانــد اثــرات خاصــی را بــر اســاس فهــم 
علمــی منطــق کامــاًل فضایــی، بــه وجــود آورد. پــس سیاســت عنصــری غیرعقالنــی محســوب می شــود کــه از بیــرون، در نظــام فضایــی، 
ــی  ــه نوع ــه ب ــن نظری ــود ای ــور، خ ــر لوف ــی. از نظ ــکال فضای ــت اش ــکل گیری و تثبی ــی در ش ــه عنصــری اساس ــد ن ــاد می کن ــالل ایج اخت
ــک  ــوان ی ــه عن ــد و ب ــک می کن ــود کم ــع موج ــظ وض ــه حف ــرد آن، ب ــا و کارب ــأله فض ــت زدایی از مس ــا سیاس ــرا ب ــت؛ زی ــک اس ایدئولوژی
ــر اســت ...  ــردن منازعــات سیاســی در مــورد »اســتفاده از فضــای شــهری« مؤث ــوژی، در سراســر جامعــه نفــوذ کــرده و در از بیــن ب ایدئول
بــه بــاور او فضــا امــری سیاســی و اســتراتژیک اســت، موضوعــی علمــی نیســت کــه جــدا از ایدئولــوژی یــا سیاســت باشــد )ســوندرز، 1391: 

.)261-260
. در گــزارش پیــش رو از دو مفهــوم یــا اصطــالح اســتفاده شــده کــه هــر کــدام از آنهــا دارای اقتضائــات تئوریــک و برنامه ریزی هــای خــاص   7
ــان  ــته از گفتم ــالح برخاس ــک اصط ــًا ی ــه عموم ــمی« )slums dwellers( ک ــکونتگاه های غیررس ــاکنان س ــالح »س ــتند. اصط ــود هس خ
مدیریــت شــهری اســت بــه آن دســته از شــهروندان اشــاره دارد کــه بعضــًا بــر اســاس اســناد باالدســتی، بــه صــورت غیررســمی و گاهــًا بــه 
 Urban lower classes( »صــورت غیرقانونــی در محــالت غیربرخــوردار شــهر ســاکن شــده اند امــا اصطــالح »طبقــات فرودســت شــهری
یــا Urban Subaltern( حاصــل تغییــرات ترمینولوژیــک صــورت گرفتــه در جریانــات روشــنفکری چــپ، طــی دهه هــای اخیــر اســت کــه 
معتقدنــد اقشــار فقیــر و تهیدســِت شــهر علی رغــم اینکــه شــرایط عینــی احــراز مقــام طبقــه کارگــر در گفتمــان مارکسیســم را داشــته باشــند 
یــا نــه جــزو مهمتریــن کارگــزاران زندگــی شــهری امــروزی هســتند. »گرامشــی در شــهریار جدیــد و یادداشــت های زنــدان، فرودســتان را 
آن طبقاتــی تعریــف می کنــد کــه هژمونــی جایــگاه آن هــا را ناچیــز کــرده اســت و از هــر نقــش بامعنایــی در نظــام قــدرت حــذف شــده اند. 
منظــور خــود گرامشــی، کارگــران بــوده امــا بعدهــا، از ایــن اصطــالح بــرای ســایر گروه هــای محــذوف کــه جایگاهــی بــرای ســخن گفتــن 
ندارنــد، اســتفاده شــده اســت« )اتابکــی، 1392: 91(. ایــن طبقــات حتــی ممکــن اســت در محــالت کامــاًل قانونــی و رســمی شــهر زندگــی 
کننــد امــا بــه دلیــل گرفتــار شدن شــان در دام فقــر شــهری، ممکــن اســت اجتمــاع آنهــا در محــالت خاصــی، پیامدهایــی همچــون افــت 
کیفیــت زندگــی و زوال محیــط زیســت را بــه همــراه داشــته باشــد. عــدم امــکان انباشــت و گــردش ســرمایه در بیــن ایــن اجتماعــات باعــث 
می گــردد کــه یکــی از مهمتریــن مکانیســم های ســرزندگی و پویایــی محــالت شــهری در محــل اســکان آنهــا، از کارآیــی الزم برخــوردار 
نباشــد و بنابرایــن محــالت مذکــور، در گــذر زمــان، رونــق خــود را از دســت بدهنــد. ایــن طبقــات امــروزه در تحلیل هــای اقتصــاد سیاســی 
از اهمیــت بســیاری برخوردارنــد؛ بــه طوریکــه افــرادی همچــون »هــاروی«، آنهــا را کارگــزار اصلــی تغییــرات انقــالب شــهری می داننــد کــه 
ــر  ــران کــه درگی ــزرگ ای ــرد. در اغلــب شــهرهای ب ــان مشــاغل پســت و... را در برمی گی اقشــاری همچــون بیکارهــا، دست فروشــان، صاحب

ادامه
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ــه  ــبت ب ــماری نس ــای بی ش ــا تهدیده ــه ب ــی ک ــد؛ جای ــی کنن ــن زندگ ــت و ناام ــی پس ــه در محیط ــز آنک ج
ــرو هســتند. محــالت فرودســت شــهری از اساســی ترین زیرســاخت ها و خدمــات  ســالمتی و ایمنــی خــود روب
ــده  ــب ش ــا صل ــی از آن ه ــوق قانون ــتر حق ــدگان اند و بیش ــده ش ــیه ران ــه حاش ــا، ب ــات آن ه ــد. اجتماع محرومن
ــا  ــن محــالت ب ــی آســیب پذیرند. ای ــای طبیع ــر بالی ــد و در براب ــرار دارن ــاری و جــرم ق ــرض بیم اســت. در مع
آهنگــی هشــدار دهنــده، رو بــه رشــدند و پیش بینــی شــده کــه در مــدت 25 ســال بــه دو برابــر افزایــش یابنــد. 
ــی ناشایســته،  آن هــا حاصــل عوامــل متعــددی همچــون سیاســت های شکســت خــورده، مدیریــت و حکمروای
ــازار مســکن ناکارآمــد، نظام هــای مالــی غیــر پاســخگو و فقــدان بنیان هــای اراده  فســاد، مقــررات نامناســب، ب
ــد کــه هــم اینــک  ــی می افزای ــوه جمعیــت مردمان ــه انب ــوارِد ناکارآمــد ب ــن م سیاســی هســتند. هــر یــک از ای
عمیقــًا گرفتــار فقرنــد و آن فرصــت عظیــم توســعه انســانی را از آنــان دریــغ می کنــد کــه زندگــی شــهری، آن را 

ــی، 1999(. ــک جهان ــات و بان ــه عمــل هبیت ــذارد )برنام ــار می گ در اختی

بــر اســاس گــزارش ســال 2003 برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد، حــدود 40 درصــد از جمعیــت 
 )UN-HABITAT; 2003( ــد ــی می کنن ــه محــالت زندگ ــعه در این گون ــال توس ــهری در کشــورهای در ح ش
ــزی  ــا برنامه ری ــن کشــورها ب ــت شــهری در حــال گســترش ای ــا جمعی ــر برخــورد ب ــی می شــود اگ و »پیش بین
UN-( »ــد ــدا کن ــش پی ــر افزای ــه دو براب ــال 2030 ب ــا س ــور ت ــالت مذک ــاکنین مح ــداد س ــد تع ــراه نباش هم

ــالت  ــن معض ــی از مهم تری ــهری یک ــت ش ــالت فرودس ــروزه مح ــاف، ام ــن اوص ــا ای HABITAT; 2006(. ب

ــن  ــت ای ــتردگی و اهمی ــه گس ــه طوری ک ــعه اند؛ ب ــال توس ــورهای در ح ــینی کش ــام شهرنش ــکالت نظ و مش
ــوان  ــزارش ســاالنه خــود را در ســال 2003 تحــت عن ــه اســکان بشــر، گ ــه برنام ــا حــدی اســت ک مســئله ت
»چالــش محــالت فرودســت شــهری«8 منتشــر و بــه ابعــاد مختلــف آن پرداختــه و خصوصیــات و پویایی هــای 
اجتماعــی، فضایــی و اقتصــادی ایــن ســکونتگاه ها را مــورد مداقــه قــرار داده اســت. بــر اســاس ایــن ارزیابــی، 
ــاک اســت.  ــن حــال هولن ــش حاصــل از محــالت فرودســت شــهری آشــکار و در عی ــه چال »گســتردگی دامن
بــدون اقــدام جــدی و بیــن بخشــی از ســوی مقامــات شــهرداری، حکومت هــای ملــی و مقامــات و نهادهــای 
رســمی محلــی، فعــاالن جامعــه مدنــی و جامعــه بین الملــل احتمــااًل شــمار جمعیــت ســاکن در ایــن محــالت در 
اغلــب کشــورهای در حــال توســعه افزایــش خواهــد یافــت« )UN-HABITAT; 2003(. در راســتای ایــن امــر، 
برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد در ســال 2002 مأموریــت یافــت تــا تالش هــای کمیتــه بین المللــی 
بــرای تحقــق اهــداف هــزاره را هماهنــگ کنــد. از جملــه اهــداف هــزاره، »شــهرهای بــدون محــالت فرودســت 
ــه  ــای عضــو ب ــکاری دولت ه ــر هم ــد ب ــا تاکی ــه ب ــای مداخل ــور راهبرده ــن منظ ــه ای ــه ب شــهری«9 اســت ک
منظــور تقویــت تنظیمــات نهــادی بــرای حمایــت از بهبــود وضعیــت زیســت مردمــان ســاکن ایــن محــالت در 

ــه ای، شــهری و ســکونتگاه های غیررســمی تعریــف شــده اســت. ــی- منطق ســه ســطح مل

ــن بافت هــا  ــی ای ــزِی بازآفرین ــن بافت هــا هســتند کــه در برنامه ری ــن ســاکنین ای بافت هــای فرســوده اند اقشــار فرودســت شــهری، مهمتری
بایــد بــه اقتضائــات معیشتی شــان توجــه شــود.

8. The Challenge of Slums
9. Cities without Slums



13شکل گیری فضا در شهرها: بررسی مفهومی رویکردهای نظری به نحوه شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

محــالت فرودســت شــهری10 یــا آن چــه کــه در برخــی مــوارد، از آن بــه عنــوان ســکونتگاه های غیررســمی 
نیــز نــام بــرده شــده در معنــای کلــی بــرای توصیــف طیــف گســترده ای از ســکونتگاه های اقشــار کــم درآمــد 
و یــا دارای شــرایط زیســت نامناســب انســانی بــه کار بــرده می شــود. ایــن شــرایط نامناســب، نشــان دهنده ی 
نمودهــای متنــوع فقرنــد. »ایــن محــالت، پرمخاطــره، دارای اســتانداردهای پاییــن محیطــی و مناطــق بــدون 

.)UN-HABITAT; 2006( »ــتند ــهرها هس ــزی ش برنامه ری

ــانی  ــن کس ــواًل آخری ــد و معم ــج می برن ــی رن ــات اساس ــود خدم ــرا از نب ــهری، فق ــق ش ــًا در مناط »غالب
ــن  ــه ای ــد ک ــرار می گیرن ــه[ ق ــورد توج ــاخت ها ]م ــود زیرس ــهری و بهب ــای ش ــه در برنامه ریزی ه ــتند ک هس
 Larson & Varol, 2003:( »امــر نیــز بــه نوبــه خــود منعکــس کننــده فقــدان قــدرت و تاثیرگــذاری آن هاســت
8( بــه صــورت کلــی، »محــالت فرودســت شــهری نمــود فیزیکــی و عینــی نیروهــای متعــددی هســتند کــه 
]بعضــًا[ بــا همدیگــر همپوشــانی هــم دارنــد. از یــک طــرف آن هــا نمــود فقــر عمیــق، چارچوب هــای قانونــی 
ــف  ــادی ضعی ــت نه ــب، ظرفی ــهری نامناس ــزی ش ــن،11 برنامه ری ــت گذاری های غیرممک ــه، سیاس غیرواقع بینان
ــاده  ــترهای آم ــودی از بس ــالت نم ــن مح ــر ای ــرف دیگ ــا از ط ــتند؛ ام ــاد کالن هس ــر اقتص ــل عمده ت و عوام
ــرای  ــان را ب ــن بســترها، خودش ــه ای ــل ب ــا توس ــوردار ب ــه شــدت غیربرخ ــاِن ب ــه مردم ــتند ک ــی هس و منعطف

.)World Bank; 2008: 20( »رویارویــی بــا ایــن چالش هــا ســازمان دهی می کننــد

محــالت فرودســت شــهری در ســاده ترین تعریفشــان عبارتنــد از: مناطــق پرجمعیــت شــهری کــه مشــخصه 
ــن مســکن  ــتانداردهای پایی ــاال و اس ــم ب ــن تراک ــتاندارد و بی نظــم اســت؛ بنابرای ــا مســکن غیراس ــی آن ه اصل
ــه محــالت اســت. وضعیــت  )ســاختمان و خدمــات( و همچنیــن بی نظمــی، جــزو ویژگی هــای اساســی این گون
ــدار  ــاوم و پای ــاختمان های مق ــا س ــای کوچــک ت ــاوت اســت؛ از خانه ه ــکونتگاه هایی متف ــن س مســکن در چنی
ــه شــدت نامناســب  ــه خدمــات و زیرســاخت ها، محــدود و در صــورت وجــود ب ــرد. دسترســی ب ــر می گی را در ب
ــه ســرعت  ــه ب ــی اســت ک ــده ســکونتگاه های غیررســمی متنوع اســت. محــالت فرودســت شــهری دربرگیرن
ــه بارزتریــن جلوه هــای فقــر شــهری در شــهرهای جهــاِن در حــال توســعه هســتند.  در حــال تبدیــل شــدن ب
معمــواًل دسترســی بــه آب، بــرق، سیســتم دفــع فاضــالب و ســایر خدمــات و زیرســاخت های اساســی در ایــن 
گونــه محــالت، محــدود اســت. اگرچــه آن هــا تمــام فقــرای شــهری را در خــود جــای نمی دهنــد و از طرفــی 
نیــز همــه ســاکنین ایــن محــالت، معمــواًل فقیــر نیســتند امــا تبلــور فیزیکــی و فضایــی فقــر شــهری و نابرابــری 

.)UN-HABITAT; 2003( درون شــهری اند

طیــف گســترده اي از واژه هــا بــه منظــور اطــالق محــالت فرودســت شــهری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
ــه نظــر مــی رســد. اصطــالح  ــي، بســیار دشــوار ب ــل نهای ــدي و دســته بندي آن هــا در تحلی اســت کــه جمع بن
ــا شــکلي از اســکان اســت  ــا فرودســت شــامل ســکونتگاه ها ی محــالت حاشیه نشــین، ســکونتگاه غیررســمي ی

10. Slums
11. ill-conceived policies
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ــد: ــای زیرن ــه اي از ویژگي ه ــه داراي مجموع ک

الــف-  بــا تکیــه بــر حرکــت خودجــوش و خودانگیختــه مــردم )ســاکنان( شــکل گرفتــه و متکــي بر خواســت، 
انگیــزش، توان هــا و امکانــات آن هــا باشــد؛

ب - بــدون نظــارت، کنتــرل و مدیریــت رســمي دولــت و نهادهــاي عمومــي شــکل گرفتــه و ســریعًا رشــد 
کــرده باشــد؛

ج - بــا توجــه بــه ویژگــي خــودرو، بي برنامــه بــودن رشــد و دگرگونــي ، ایــن  ســکونتگاه ها از جهــت تأمیــن 
خدمــات و زیربناهــا دچــار ضعفنــد و بــه حداقــِل خدمــات و امــکان زیســت دسترســی دارنــد؛

د -  تملــک و تصــرف زمیــن و نیــز نحــوه تفکیــک و اســتفاده از زمیــن، خــارج از چارچوب هــاي معمــول و 
متعــارف رســمي و قانونــي و بــدون مجوزهــاي الزم از نهادهــا و دســتگاه هاي رســمي صــورت پذیرفتــه باشــد؛

ــا نواقــص و مقــررات موجــود و رســمي صــورت  هـــ - ســاخت و ســاز و تأمیــن زیرســاخت ها و خدمــات ب
گرفتــه باشــد؛

ــه  ــد بلک ــده، نباش ــیده ش ــش اندیش ــه از پی ــرح و برنام ــر ط ــي ب ــا مبتن ــي آن ه ــکل گیري و دگرگون و - ش
ــد. ــي باش ــکل گیري و دگرگون ــف ش ــل مختل ــکونتگاه در مراح ــي س ــي و فرهنگ ــاخت اجتماع ــر س ــي ب مبتن

ــن ســکونتگاه ها را  ســند توانمندســازي و ســاماندهي ســکونتگاه هاي غیررســمي مصــوب بهمــن 1382، ای
اغلــب واجــد ویژگي هــاي ذیــل معرفــي کــرده اســت:

مسکن ســازي شــتاب زده توســط اســتفاده کنندگان آن هــا کــه عمدتــاً بــه دلیــل نداشــتن پروانــه ي ســاختمان  •
و تبعیــت نکــردن از برنامه ریــزي رســمي شهرســازي، مجموعــه اي نابســامان بــه وجــود آورده انــد؛

پیوســتگي عملکــردي بــا شــهر اصلــي و گسســت کالبــدي از آن بــا تجمعــي از اقشــار عمدتــاً کــم درآمــد و  •
؛ فقیر

محیطي با کیفیت پایین زندگي، کمبود شدید خدمات و زیربناهاي شهري و تراکم باالي جمعیت. •

ــه کمیســیون  ــن گــزارش خــود ب ــز در مت ــران نی ــادر تخصصــي عمــران و بهســازي شــهري ای شــرکت م
امنیــت ملــي و سیاســت خارجــي مجلــس شــوراي اســالمي در 1387/03/01 مشــخصه هاي اســکان غیررســمي 

را بدیــن شــرح برشــمرده اســت:

عمومًا گروه هاي کم درآمد و فقیر شهري در این محدوده ها ساکن  هستند؛1. 

رواج مشاغل غیررسمي؛2. 

عدم برخورداري از مهارت هاي فني و حرفه اي؛3. 



15شکل گیری فضا در شهرها: بررسی مفهومی رویکردهای نظری به نحوه شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

پایین تر بودن سطح سواد نسبت به متوسط جمعیت شهري )اغلب(؛4. 

وجود روابط خویشاوندي و قومي؛5. 

وجود درصد باالتر جمعیت جوان؛6. 

تراکم باالي جمعیت؛7. 

واحدهاي مسکوني بي دوام و کم دوام؛8. 

شرایط نامناسب بهداشتي و زیرساختي؛9. 

خارج بودن از چارچوب خدمات رساني شهري )اغلب(؛. 10

نحوه تصرف زمیِن واحد هاي مسکوني به صورت غیررسمي؛. 11

عدم نظارت کافي و مناسب مدیریت شهري؛. 12

رواج آسیب ها و مشکالت اجتماعي؛. 13

سودجویي اشخاص حقیقي و حقوقي و گاه دوائر دولتي در امر فروش اراضي مجاور شهرها.. 14

گــزارش جهانــی ســال 2003 برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل در مــورد محــالت فرودســت شــهری بــر 
اســاس نشســت گــروه تخصصــی ســازمان ملــل در روزهــای 28 تــا 30 اکتبــر ســال 2002 در نایروبــی، ویژگــی 

ــد: ــر اســاس 5 محــور دســته بندی می کن محــالت فرودســت شــهری را ب

عدم دسترسی کافی به آب سالم؛1. 

عدم دسترسی کافی به سیستم دفع فاضالب و دیگر زیرساخت های اساسی؛2. 

پایین بودن کیفیت ابنیه خانه ها؛3. 

شلوغ و پر ازدحام بودن؛4. 

 .5.)UN-HABITAT; 2003: 12( وضعیت ناامن اقامت

رویکردهای مدیریت شهری در برخورد با سکونتگاه های غیررسمی

طــی دهه هــای گذشــته، تالش هــای بســیاری در قالــب رویکردهــای راهبــردی مختلــف در قبــال محــالت 
فرودســت شــهری ]ســکونتگاه های غیررســمی[ صــورت گرفتــه اســت. ایــن رویکردهــا طیــف گســترده ای را از 
بی توجهــی انفعالــی یــا آزار و اذیت هــای جــدی و عملــی زنــان و مردانــی کــه در ایــن محــالت زندگــی می کننــد 
تــا مداخــالت بــه منظــور حفــظ حقــوق ســاکنین محــالت و کمــک بــه آن هــا بــرای افزایــش درآمــد و بهســازی 
محیــط زیستشــان را در برمی گیــرد.  تحلیــل تطبیقــی رویکردهــای راهبــردی در خصــوص محــالت فرودســت 
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ــای  ــه در دهه ه ــا را ک ــن رویکرده ــیاری از ای ــوز بس ــهرها هن ــر ش ــال حاض ــد، در ح ــان می ده ــهری نش ش
ــده می شــود حتــی رویکردهایــی کــه 100 ســال پیــش در  ــد. دی ــوده، عملــی می کنن گذشــته مــورد اســتفاده ب
ــه  ــه می شــود. ب ــه کار گرفت ــان ب ــز همچن ــروزه نی ــوده، ام ــتور کار ب ــال محــالت فرودســت شــهری در دس قب
عنــوان مثــال در قــرن نوزدهــم در شــهرهای اروپایــی از سیاســت اخــراج شــتاب زده12 و تخریــب و پاک ســازی 
ــل مشــاهده اســت.  ــان قاب ــاط جه ــی نق ــان در برخ ــز همچن ــروزه نی ــه ام ــده ک ــتفاده می ش ــن محــالت اس ای
ــا  ــد. ب ــًا رویکردهــای راهبــردی از درس آموخته هــا و تحلیــل انتقــادی تالش هــای پیشــین نشــئت می گیرن غالب
ایــن اوصــاف، نگرســتن بــه تغییــرات آشــکار در عقالنیــت پذیرفتــه شــده در خصــوص بهتریــن نحــوه برخــورد 
ــد  ــوان فرآین ــه عن ــًا ب ــا، صرف ــن رویکرده ــری ای ــرات ناشــی از به کارگی ــا محــالت فرودســت شــهری و تغیی ب
ســاده ی تکامــل سیاســت در طــول زمــان مشــکل خواهــد بــود. بــا ایــن وجــود رویکردهــای راهبــردی جدیــد 
در پاســخ بــه نیازهــای جدیــد و نیــز بــه منظــور غلبــه بــر کــم و کاســتی های گذشــته توســعه پیــدا کرده انــد، 
امــا بســیاری از رویکردهــای پیشــین یــا دســت کــم برخــی از مولفه های شــان همچنــان مــورد اســتفاده قــرار 
ــردد(،  ــی برمی گ ــگ دوم جهان ــس از جن ــه پ ــه ب ــر« )ک ــگ فق ــرد »فرهن ــرض رویک ــاًل، پیش ف ــد. مث می گیرن
توجــه بــه موضوعــات آموزشــی و فرهنگــی در مقــام دغدغــه ی اصلــی برنامه هــا و راهبردهاســت. امــروزه در 
ــرای ســاکنین محــالت  ــر »آمــوزش« ب ــار اســت، تمرکــز ب ــد اعتب ــه شــدت فاق ــی کــه رویکــرد مذکــور ب حال
ــه ویــژه در زمینــه تالش هــای  ــه منظــور القــای ارزش هــای مناســب و تعدیــل رفتــاری ب فرودســت شــهری ب
اخیــر بــرای ارتقــای وضعیــت بهداشــت در شــرایط غیربهداشــتی، دوبــاره قابــل مشــاهده اســت. عوامــل فرهنگــی 
از بســیاری جوانــب حائــز اهمیــت مــی باشــند. بــه طــوری کــه گــروه توســعه پایــدار بانــک جهانــی بــه هــدف 
ــر، افزایــش  ــرای کاهــش فق ــوان عنصــر کلیــدی توســعه اجتماعــی و اقتصــادی ب ــه عن حمایــت از فرهنــگ ب

ــر فرهنــگ متمرکــز کــرده اســت. شــمولت اجتماعــی13 و حفاظــت از محیــط زیســت، فعالیت هایــش را ب

در ادامــه، برخــی از رویکردهــای راهبــردی کــه در گذشــته در قبــال محــالت فرودســت شــهری در دســتور 
ــتفاده  ــز اس ــون نی ــف، هم اکن ــای مختل ــون و در زمینه ه ــکال گوناگ ــه اش ــه ب ــی ک ــی آن های ــوده )و تمام کار ب

ــده اند. ــری آورده ش ــه مفصل ت ــه گون ــوند( ب می ش

1( بی توجهی:

ایــن رویکــرد در کشــورهای در حــال توســعه تــا اوایــل دهــه 1970 مســلط بــوده اســت. رویکــرد مذکــور بــر 
مبنــای دو پیش فــرض اســتوار اســت: محــالت فرودســت شــهری غیرقانونــی و غیرقابــل اجتنــاب  امــا موقــت 
ــعه  ــق توس ــوان از طری ــه می ت ــاط دارد( ک ــهر ارتب ــه ش ــتا ب ــتابان از روس ــرت ش ــه مهاج ــًا ب ــد )غالب و زودگذرن

اقتصــادی هــم در مناطــق شــهری و هــم روســتایی، بــر آن فائــق آمــد.

چشم پوشــی از واقعیــت محــالت فرودســت شــهری در شــهرها )و از اینــرو چشم پوشــی از حقــوق ســاکنین 
12. summary eviction
13. social inclusion
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آن هــا( در اســناد برنامه ریــزی ]مصــوب[ توســط نهادهــای مرکــزی برنامه ریــزی شــهری و دولــت محلــی نیــز 
ــی  ــا ســکونتگاه های غیررســمی در جاهای ــع، محــالت فرودســت شــهری ی ــورد. بیشــتر مواق ــه چشــم می خ ب
قــرار دارنــد کــه نــه تنهــا دارای نقشــه ی کاربــری ارضــی نیســت؛ بلکــه مناطقــی خالــی هســتند کــه نشــان از 
زمین هــای بایــر دارنــد. چنیــن نگرش هایــی عمیقــًا تحــت تأثیــر مدل هــای سیاســت بازســازی پــس از جنــگ 
دوم جهانــی بودنــد کــه توســط کشــورهای صنعتــی بــه ویــژه در اروپــا بــه کار گرفتــه می شــدند. اســاس ایــن 
ــی  ــرار م ــد، ق ــمگیری بودن ــیدهای چش ــه دارای سوبس ــه ک ــکن کم هزین ــن مس ــای تأمی ــر برنامه ه ــا ب مدل ه
گرفــت کــه در بســتر رشــد اقتصــادی بــاال و یکنواخــت، بهبــود شــرایط مســکن را بــه دنبــال داشــت و منجــر بــه 
ــرای دســت یابی  حــذف محــالت فرودســت شــهری می شــد. اغلــب کشــورهای در حــال توســعه در تالشــی ب
بــه نتایــج مشــابه بــه جــای اتخــاذ سیاســت های بهســازی یــا ادغــام )هم پیونــدی( ایــن محــالت،14 نیــاز فقــرای 
شــهری بــه مســکن را از طریــق تهیــه مســکن های ارزان قیمــت پاســخ دادنــد. دولت هــا بــا اســتفاده از ذخیــره 
ــه صــورت گســترده را در دســتور کار  زمین هــا و سوبســیدهای عمومــی، طرح هــای تأمیــن مســکن عمومــی ب
ــد  ــه پاییــن، هــدف ایــن طرح هــا بودن ــد کــه در اصــل، گروه هــای دارای درآمــد پاییــن و متوســط ب قــرار دادن
امــا در عمــل بــه طبقــات متوســط، کارمنــدان دولــت و صاحــب منصبــان سیاســی رســیدند.15 ایــن هزینــه ی 
بــاالی دســت یابی بــه مســکن، دلیــل اصلــی بــرآورده نشــدن نیــاز مســکن فقــرا بــود. در بســیاری از کشــورها 
خصوصــًا در آفریقــای جنــوب صحــرا، بــه دلیــل محدودیت هــای اقتصــادی پــس از اســتقالل،16 وضعیــت وخیــم 

ــه نابرابری هــای روزافــزون اجتماعــی و جدایی گزینــی فضایــی در شــهرها گردیــد. شــد و منجــر ب

2( اخراج:

ــه گســترش محــالت فرودســت شــهری طــی دهه هــای 1970  ــن نحــوه برخــورد، واکنــش مشــترک ب ای
ــری  ــز تصمیم گی ــای[ متمرک ــای سیاســی تحــت ســلطه ]نظام ه ــژه در محیط ه ــه وی ــود؛ ب ــالدی ب و 1980 می
ــناختن  ــمیت نش ــه رس ــک، ب ــر دموکراتی ــهری غی ــت ش ــی، مدیری ــف محل ــت ضعی ــی و مدیری ــا حکمروای ب
ــرای  ــه ب ــاری. هنگامی ک ــای اجب ــر اخراج ه ــی در براب ــای قانون ــود محافظت ه ــی و نب ــه مدن ــای جامع جنبش ه
مقامــات عمومــی روشــن شــد کــه توســعه ی اقتصــادی در نظــر نــدارد جمعیت هــای ســاکن محــالت فرودســت 
ــت و  ــون آزار و اذی ــار اشــکال گوناگ ــه ســرکوبگری را در کن ــا گزین شــهری را شــامل شــود، برخــی از دولت ه
ــی  ــا انتخاب ــه موجــب اخــراج گســترده ی ــد ک ــار کردن ــن محــالت اختی ــات ســاکن ای ــه اجتماع فشــار آوردن ب

ســاکنین محــالت فرودســت شــهری شــد.

گفتگــو و مذاکــره بــا ســاکنین ایــن محــالت )کســانی که بدان هــا بــه چشــم متصرفیــن عدوانــی غیرقانونــی 
نــگاه می شــد( بــه نــدرت اتفــاق افتــاده اســت. اجتماعــات ســاکن ایــن محــالت بــه نــدرت راه حل هــای قابــل 

14. slum upgrading or integration
ــه  ــت ک ــر آن اس ــواهد، دال ب ــز ش ــون نی ــت؛ هم اکن ــی اس ــل پیش بین ــز قاب ــران نی ــر در ای ــکن مه ــرح مس ــرای ط ــی ب ــد منف ــن پیام . ای  15

ــتند. ــط هس ــن و متوس ــه پایی ــط رو ب ــه متوس ــر، طبق ــکن مه ــرح مس ــران ط ــترین بهره ب بیش
16. post-independence economic constraints
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ــرای  ــی ب ــران و غرامت ــه جب ــع هیچ گون ــتر مواق ــد و بیش ــنهاد کرده ان ــکان مجــدد را پیش ــی همچــون اس اجرای
خانواده هــای اخــراج شــده در نظــر گرفتــه نشــده اســت. اخراج هــا معمــواًل از طریــق اجــرا کــردن پروژه هــای 
نوســازی شــهری17 )بــه ویــژه در خــالل توســعه مجــدد مراکــز شــهری( و ســاختن زیرســاخت های شــهری یــا 
ــر ســاکنین محــالت  ــه می شــدند. بیشــترین فشــارها ب ــل امنیتــی توجی پروژه هــای ســالمت، بهداشــت و دالی
ــه  ــر ب ــار دسترســی بهت ــعه را در کن ــرای توس ــه ب ــای اولی ــه مکان ه ــوده ک ــهر ب ــل ش فرودســت شــهری داخ

ــد. ــرده بودن زیرســاخت ها اشــغال ک

ــیه  ــا را از حاش ــوض، آن ه ــرد و در ع ــل نک ــهری را ح ــت ش ــالت فرودس ــائل مح ــرد، مس ــن رویک ای
شــهرها بــه حاشــیه های روســتایی شــهر انتقــال داد؛ جایــی کــه دسترســی بــه زمیــن آســان تر بــود و کنتــرل 
ــای  ــه ی بی انته ــاد چرخ ــث ایج ــا باع ــهرها ی ــداوم ش ــی م ــد فضای ــت. رش ــود نداش ــده ای وج برنامه ریزی ش
ــای  ــارج از مرزه ــد )خ ــهرها ش ــیه ش ــد در حاش ــت جدی ــالت فرودس ــکل گیری مح ــد و ش ــای جدی اخراج ه
شــهرداری( یــا ازدحــام ســاختمان های مخروبــه در شــهرها را ســرعت بخشــید. تقاضــا بــرای زمیــن و مســکن 
از جانــب فقــرای شــهری در دهه هــای 1970 و 1980 میــالدی موجــب گســترش ســریع بازارهــای غیررســمی 
شــد و کاالیــی شــدن سیســتم های واگــذاری مســکن از جملــه در ســکونتگاه های تصرفــی را بــه دنبــال آورد.

3( بهسازی خود-یاریگر و در محل اولیه ی شکل گیری18

ایــن رویکــرد ریشــه در اواخــر دهــه 1970 میــالدی دارد کــه محــالت فرودســت شــهری را بــه عنــوان یــک 
پدیــده ســاختاری دیرپــا می شناســد کــه نیازمنــد عکس العمل هــای مناســبی اســت. رویکــرد مذکــور بــر اســاس 
ــی و نظارتــی( و شکســت  ایــن فــرض اســتوار اســت کــه موقعیت هــای محلــی )در قالــب چارچوب هــای قانون
ــه صــورت مســتقیم و  ــن و مســکن ب ــن زمی ــر گزینه هــای فشــارآور و تأمی ــی ب ــًا مبتن عکس العمل هــای عمدت
سوبســیددار توســط بخــش عمومــی بــرای فقیرتریــن بخش هــای جمعیــت شــهری، دامنــه گســترده ای را در بــر 
می گیــرد. بــه عــالوه رویکــرد جدیــد بــه واســطه ی آگاهــی روزافــزون نســبت بــه حــق مســکن و محافظــت در 
ــر اخــراج اجبــاری در ســطح بین المللــی و نیــز تعریــف دســتور کارهــای جدیــد سیاســی در ســطح ملــی و  براب

محلــی در کنــار فرآیندهــای دموکراتیــزه شــدن و تمرکززدایــی، ســرعت گرفــت.

سیاست های خود یاریگر و بهسازی19 بر سه دغدغه عمده استوارند:

تأمین خدمات اساسی شهری؛1. 

تأمیــن امنیــت حــق تصــرف بــرای ســاکنین محــالت فرودســت شــهری و انجــام فعالیت هــای نوآورانــه 2. 
ــن؛ ــه زمی در راســتای دســت یابی ب

. بــا رونــق ســرمایه داری و نیــاز بــه بــاال رفتــن ســطح زندگــی تــوده مــردم و گســترش طبقــه متوســط کــه بــرای مصــرف انبــوه کاال ضــروری   17
بــود، برنامــه بازســازی شــهرها بــا پیشــگامی برنامــه پاک ســازی گتوهــا و محــالت فقیرنشــین بــه راه افتــاد )پیــران؛ 1381: 11(.

18. Self-help and in situ upgrading
19. Self-help and upgrading policies
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دسترســی نوآورانــه بــه اعتبــارات )متناســب بــا توانایــی اقتصــادی(، اتخــاذ سیاســت ها متناســب بــا نیازهــا 3. 
و احتیاجــات ســاکنین و اجتماعــات ســاکن محــالت فرودســت شــهری.

عمدتــًا ابتــکارات بهســازی محــالت فرودســت شــهری در اوایــل دهــه 1970 تــا 1990 بــه نســبت ســاخت 
ــرد بهســازی محــالت فرودســت شــهری  ــود. رویک ــدار نب ــا پای ــق و ی ــدان موف ــات چن ــه خدم ــازها و ارائ و س
ــه  ــان داد ک ــال 1980 نش ــی در س ــک بررس ــود. ی ــر ب ــل توجه ت ــا قاب ــایر جایگزین ه ــبت س ــه نس ــخصًا ب مش
پروژه هــای بهســازی بانــک جهانــی بــرای هــر خانــوار 38 دالر هزینــه می کنــد در حالــی کــه هزینــه ســاخت 
ــی  ــکن عموم ــن مس ــرای تأمی ــا 2000 دالر و ب ــن 1000 ت ــی بی ــات اساس ــوردار از خدم ــکِن برخ ــاز مس و س
ــای  ــن برنامه ه ــورد از بزرگ تری ــه م ــی س ــه ی ارزیاب ــای اولی ــود. گزارش ه ــر 10000 دالر ب ــه، براب ــم هزین ک
ــاوی  ــون دالر(( ح ــال )280 میلی ــون دالر( و مانی ــا )354 میلی ــون دالر(، جاکارت ــه )280 میلی بهســازی )در کلکت
نــکات درخشــانی بودنــد. بــه عنــوان مثــال حــدود 3 میلیــون نفــر در کلکتــه مشــارکت داشــتند و گــزارش شــده 
بــود کــه میــزان فــوت افــراد بــر اثــر بیماری هــای ناشــی از آلودگــی آب، طــی دهــه 1970 بــه بیــش از نصــف 
ــین در  ــه 200000 حاشیه نش ــی ک ــدو20 )جای ــال تون ــده مانی ــازی ش ــاحل بازس ــت. س ــرده اس ــدا ک ــش پی کاه
آنجــا ســکونت داشــتند( تــا ســال 1981 دســتخوش »پیشــرفت های باورنکردنــی« شــد بــدون این کــه شــرایط 
ــح و ســرگرمی و بهداشــتی  ــات تفری ــر شــد و امکان ــت معیشــت بهت ــر شــود؛ بلکــه وضعی زیســت محیطی بهت

بهبــود یافتنــد، همچنیــن پایــداری بیشــتر شــد و همبســتگی اجتماعــی ارتقــاء یافــت.

ــز  ــروژه نی ــن پ ــال خواهــد داشــت. ای ــه دنب ــزی ب ــن وجــود راه حل هــای ســطحی، بروندادهــای ناچی ــا ای ب
ــل  ــمار قاب ــده ش ــه دربرگیرن ــود این ک ــا وج ــت )ب ــد داش ــاختن« تاکی ــر »س ــه ب ــا ک ــایر پروژه ه ــون س همچ
ــد.  ــته ش ــار گذاش ــدف کن ــات ه ــوی اجتماع ــم از س ــت و ه ــرف دول ــم از ط ــت( ه ــه ای از خانوارهاس مالحظ
ــا آخــر دنبــال نمی کننــد، اجتماعــات از تســهیالت و امکانــات نگهــداری  دولت هــا ]برنامــه ارائــه[ خدمــات را ت
ــوند.  ــد می ش ــد، ناپدی ــا برون ــه آنج ــی ب ــره بین الملل ــراد خب ــه اف ــن ک ــی همی ــاختارهای دولت ــد و س نمی کنن
ــا جایــی کــه »بهســازی محــالت فرودســت شــهری« از اســناد  ارزیابی هــای بعــدی هرگــز تکمیــل نشــدند ت
بانــک جهانــی، محــو شــد. در کل، شــرایط زیســت محیطی در ایــن ســکونتگاه ها زیــر شــرایط اســتاندارد باقــی 
مانــد و همچنــان بــه صــورت گســترده ای، نامناســب اســت. تقاضــا بــرای زمیــن همچنــان یــک مســئله مــی 
باشــد ســودهای سرشــاری از طریــق گســترش و بهســازی در آینــده می توانــد نصیــب صاحبــان زمیــن شــود. 
ــا  ــد ب ــی، وارد زد و بن ــًا غیرقانون ــمی و بعض ــورت غیررس ــه ص ــدا ب ــان ابت ــًا در هم ــن غالب ــان زمی ــن صاحب ای

ــد. ــان نمی کنن ــردن زمینش ــاد ک ــتای آب ــی در راس ــچ تالش ــوند و هی ــرف می ش ــای متص گروه ه

همچنیــن مســئله حکمروایــی ضعیــف و ناکارآمــد وجــود داشــت. کاهــش فقــر و بهســازی ســکونتگاه های 
غیررســمی در برنامه هــای واقعــی بســیاری از دولت هــا جایــگاه چندانــی نداشــتند. بــه نظــر مــی رســد بســیاری 
ــا  ــش هزینه ه ــا کاه ــهری ی ــه ش ــات اولی ــداوم خدم ــه م ــه در ارائ ــهرها[ ک ــهری ]دولت ش ــای ش از حکومت ه
ــه  ــد ک ــانی کنن ــه  روز رس ــا را ب ــت زمین ه ــات، ثب ــا مالی ــب ب ــتند متناس ــن نمی توانس ــد و همچنی ــوان بودن نات
20. Manila Tondo
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ایــن امــر منابــع و توانایی شــان را بــرای عمــل کاهــش مــی داد. در بدتریــن مــوارد، دولت هــا بــه عنــوان کانــال 
ــد. در چنیــن  ــرای چاپیــدن فقــرا و نهادهــای حمایتــی عمــل می کردن اشــخاص سیاســی و مدیــران بلندپایــه ب
ــد  ــده  بودن ــی ش ــی و بی عالقگ ــار بی تفاوت ــند دچ ــته باش ــرژی داش ــه ان ــش از این ک ــهروندان بی ــرایطی، ش ش
و ایــن امــر تبدیــل بــه یــک قاعــده شــده بــود. واضــح بــود کــه اجــرای بهســازی پایــدار محــالت فرودســت 
ــداران خــود(  ــا طرف ــود. راه حل هــای مختلفــی )هــر کــدام ب شــهری از آن چــه کــه فکــر می شــد، مشــکل تر ب

پیشــنهاد شــد و در نهایــت »رویکــرد توانمنــد کــردن«21 احصــاء گردیــد.

4( سیاست های توانمند کردن/ مقتدرسازی

پیشــرفت بهســازی محــالت فرودســت شــهری )برخــورد بــا مســائل مربــوط بــه امنیت حــق مالکیت و توســعه 
ــر کــردن ســاکنین محــالت فرودســت  ــزوم درگی ــن محــالت( موجــب شــد کــه در خصــوص ل اقتصــادی در ای
شــهری نــه تنهــا در فرآیندهــای طرح ریــزی بهبــود و اصــالح ایــن محــالت؛ بلکــه در فرآیندهــای تصمیم گیــری 
و طراحــی کــه اولویت هــای اقــدام و حمایــت از اجــرا را مشــخص می کننــد، یــک آگاهــی شــکل بگیــرد؛ بنابرایــن 
ــات«22 در ســال 1996  ــی در »دســتور کار هبیت ــا نتیجــه نهای ــه دهــه 1980 ت ــد کــردن« از میان »رویکــرد توانمن
گســترش یافــت تــا بســیج و ســازماندهی اجتماعــات ]هــدف[ را نظــم ببخشــد و زمینــه ایــن اســتدالل را بــرای 
دولــت فراهــم نمــود کــه از ارائــه کاال و خدمــات در حــوزه مســکن دســت بکشــد و بــه حمایــت از اراده و عمــل 
محلــی روی آورد. سیاســت های توانمنــد کــردن بــر اســاس اصــول »اختیــار تصمیم گیــری«23 اســتوارند و تصدیــق 
کرده انــد کــه تصمیمــات مربــوط بــه ســرمایه گذاری منابــع در اقتصــاد خانگــی و توســعه اجتماعــی و کالبــدی، بــه 

منظــور این کــه کارآمــد باشــند، بایــد در پایین تریــن ســطح موجــود اخــذ شــوند.

ــهری،  ــت ش ــالت فرودس ــود مح ــا بهب ــاط ب ــا در ارتب ــده فعالیت ه ــرای عم ــود ب ــطح موج ــن س پایین تری
ــا ایــن حــال اذعــان شــده اســت، بــرای این کــه تصمیمــات در ایــن ســطح،  همــان اجتمــاع و محلــه اســت. ب
عقالنــی و مســئوالنه باشــد بســیاری از اجتماعــات نیازمنــد حمایــت در اشــکال گوناگــون آمــوزش، مشــارکت 
ســازمان یافته، مســاعدت مالــی و مشــاوره اجرایــی هســتند. نقــش حکمروایــی، خــواه از طریــق حکومــت محلــی 
خــواه توســط کارگــزاران حکومــت مرکــزی، ایجــاد اطمینــان در خصــوص حصــول چنیــن حمایت هایــی اســت. 
در مــواردی همچــون برنامــه مســکن های میلیونــی ســریالنکا در دهــه 1980، دولــت شــخصًا ایــن حمایت هــا 
را تأمیــن کــرد. در موقعیت هــای بســیار دیگــری ایــن وظیفــه بــه ســازمان های جامعــه مدنــی و ســازمان های 
ــت کــه  ــی و آزادســازی و حــذف نظــارت دول ــد. سیاســت های واگــذاری، تمرکززدای مــردم نهــاد محــول گردی
مرتبــط بــا ایــن رویکردهــا هســتند، پیچیده انــد. مکانیســم های اجرایــی کــردن چنیــن سیاســت هایی، بســیاری 
ــد.  ــف می کن ــد، تضعی ــکل گرفته ان ــا ش ــاس آن ه ــر اس ــی ب ــی های محل ــه بوروکراس ــی را ک ــول و روال از اص
ــود  ــا وج ــا ب ــند؛ ام ــت باش ــه یکدس ــد ک ــش می آی ــر پی ــد و کمت ــز پیچیده ان ــات نی ــته، اجتماع ــن گذش از ای

ــدان هــم آســان نیســت. ــد چن ــن فرآین ــد کــردن، ای ــذار از راهبرد  هــای توانمن ــق و تاثیرگ مصداق هــای موف
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اسکان مجدد

اســکان مجــدد عمــاًل مرتبــط بــا ســایر اشــکال رویکردهــا در قبــال محــالت فرودســت شــهری اســت. ایــن 
ــن اســتنباط ها  ــر اســاس ای ــا ب ــی آن ه ــد تمام ــه وســیعی از راهبرد   هاســت؛ هــر چن ــده دامن رویکــرد در برگیرن
شــکل گرفته انــد کــه اســتفاده از زمیــن و ملــک در ایــن محــالت، ارتقــاء یابــد. در بهتریــن حالــت، تغییــر مــکان 
بــا موافقــت و مســاعدت ســاکنین ایــن محــالت صــورت گرفتــه اســت؛ از قبیــل اســکان مجــدد ســاکنین حاشــیه 
ــا همــکاری یــک ســازمان مــردم نهــاد )جامعــه حمایــت از مراکــز منابــع  زمیــن خــط آهــن در بمبئــی هنــد ب
منطقــه، ســپارک(، فدراســیون ســاکنین فرودســت خــط آهــن، خطــوط آهــن هنــد و بانــک جهانــی یــا اســکان 
ــراج  ــر از اخ ــی بهت ــدد کم ــکان مج ــت، اس ــن حال ــامامبایا. در بدتری ــل در س ــین های برزی ــدد حاشیه نش مج
ــت دادن  ــی و اقتصــادِی حرک ــای اجتماع ــه پیامده ــه ب ــا توج ــی ی ــرای رایزن ــالش ب ــدون ت ــاری اســت؛ ب اجب
مــردم بــه مکان هــای دورافتــاده و غالبــًا پیرامونــی بــا عــدم دسترســی بــه زیرســاخت های شــهری، خدمــات و 
سیســتم حمــل و نقــل. علی رغــم )و در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل( ایــن رویکردهــا )بــه اســتثنای کشــورهایی 
ــوب شــرقی آســیا(( شــرایط مســکن اقشــار  ــًا در جن ــد )عمدت ــاالی توســعه اقتصــادی بهره مندن ــرخ ب ــه از ن ک
ــازی  ــای بهس ــه برنامه ه ــورهایی ک ــز در کش ــه ج ــت. ب ــه اس ــود نیافت ــاید، بهب ــد و ش ــه بای ــان ک ــر آنچن فقی
ــات  ــای دارای خدم ــاد محل ه ــای ایج ــا برنامه ه ــن را ب ــالح زمی ــهری و اص ــت ش ــالت فرودس ــترده مح گس
ــد در بســیاری از شــهرها شــمار ســاکنین محــالت فرودســت  زیربنایــی و مســکن کــم درآمــد ترکیــب کرده ان
شــهری همچنــان ثابــت و یــا گاهــی افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، امــروزه چنیــن طیــف گســترده ای از 
رویکردهــا نســبت بــه محــالت فرودســت شــهری در زمینه هــای مختلــف بــکار بــرده می شــوند کــه ایــن امــر 
ــا ایــن وجــود  شــامل رویکردهــای کــم فروغ تــر24 از قبیــل بی توجهــی و اخــراج شــتاب زده نیــز مــی باشــد. ب
ــالت  ــال مح ــت گذاری در قب ــای سیاس ــی در رویکرده ــه انقالب ــر این ک ــرد دال ب ــر ک ــی را ذک ــوان دالیل می ت
فرودســت شــهری رخ داده اســت. بــه طــور گســترده ایــن شــناخت شــکل گرفتــه اســت کــه رویکردهــای مؤثــر 
بایــد فراتــر از مســائل خــاص ایــن محــالت را مطمــح نظــر داشــته باشــند )چــه مســکن نامناســب باشــد، چــه 

ــد. ــر شــهری بپردازن ــن فق ــل بنیادی ــه عل ــد ب ــی( و بای زیرســاخت ها و خدمات رســانی ناکاف

ــورت  ــه ص ــهری ب ــت ش ــالت فرودس ــت مح ــود وضعی ــر: بهب ــال حاض ــل در ح ــن عم 5( بهتری
ــارکتی25 مش

ــال توســعه،  ــن مســکن در کشــورهای در ح ــرای مداخــالت تأمی ــه شــده ب ــن عمــل پذیرفت ــون بهتری اکن
ــا ایــن حــال، مداخــالت مذکــور  بهبــود وضعیــت محــالت فرودســت شــهری بــه صــورت مشــارکتی اســت. ب
ــدف  ــد. ه ــی26 بوده ان ــای نمایش ــًا پروژه ه ــا عمدت ــه و ی ــورت گرفت ــدودی ص ــیار مح ــطح بس ــون در س تاکن
مداخــالت، کار کــردن بــرای اقشــار بســیار فقیــری اســت کــه غالبــًا در جاهایــی هســتند کــه هیچ گونــه بــازاری 
وجــود نــدارد. بهتریــن مثال هــا، رویکردهــای کل نگــر بــه بهبــود وضعیــت محــالت هســتند کــه بــه بهداشــت 
24. less enlightened approaches
25. participatory slum improvement
26. demonstration projects
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ــی کــه  ــد. اصــواًل در حال ــرار معــاش و جنســیت توجــه دارن ــن مســکن، راه هــای ام و ســالمت، آمــوزش، تأمی
ــز در  ــهیل کننده را نی ــش تس ــک نق ــت، ی ــت اس ــای کیفی ــه معیاره ــد ب ــی و پایبن ــن مال ــئول تأمی ــت مس دول

ــن  ــن بهتری ــر ای ــال حاض ــرد. در ح ــده می گی ــر عه ــا ب ــردن زمینه ه ــم ک فراه
ــدف  ــات ه ــدا، اجتماع ــان ابت ــا از هم ــام داد ت ــود انج ــه می ش ــت ک کاری اس
)غالبــًا از طریــق یــک فرآینــد مشــروع( درگیــر شــوند و ســاکنین را مجبــور بــه 
ــی  ــم نوع ــود و ه ــا داده می ش ــه آن ه ــئولیتی ب ــم مس ــه ه ــرد ک ــارکت ک مش
ــه  ــد ک ــی پایدارترن ــد تالش های ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــویق ب تش
ــهر و  ــر ش ــده و دوره ای در سراس ــزی ش ــازی های برنامه ری ــطه بهس ــه واس ب
داشــتن تعهــد سیاســی در خصــوص مانــدگاری، محــور اصلــی راهبــرد   توســعه را 
شــکل می دهنــد. بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی، هرچــه قــدر گروه هــای هــدف 

ــی 25  ــت. ط ــر اس ــکاری ضروری ت ــارکت و هم ــند مش ــر باش ــی، جداافتاده ت ــاظ فرهنگ ــیه ای تر و از لح حاش
ســال گذشــته، کارگــزاران مختلفــی در مناطــق مختلــف جهــان در کنــار هــزاران دولــت محلــی و ســازمان های 
ــت  ــاد، حســن نی ــر بهســازی محــالت فرودســت شــهری شــده اند. وجــود ســازمان های زی ــاد، درگی ــردم نه م
ــوع، کاری ضــروری اســت  ــن ن ــرای ایجــاد پروژه هــای از ای ــن اراده سیاســی ب ــی و همبســتگی و همچنی محل
 UN-HABITAT; 2003:( و آینــده نشــان خواهــد داد کــه آن هــا در ســطح وســیع نیــز جوابگــو خواهنــد بــود

.)128-132

ــف  ــای مختل ــط دولت ه ــی توس ــای گوناگون ــت ها و راهبرده ــون سیاس ــد، تاکن ــه آورده ش ــه ک همانگون
ــه  ــده ک ــاذ گردی ــا اتخ ــاکن آن ه ــات س ــمی و اجتماع ــکونتگاه های غیررس ــال س ــی در قب ــزی و محل مرک
شــکل گیری، افــول و یــا بقــای هــر کــدام از آن هــا بــه شــکل گیری و اســتقرار گفتمان هــای مختلــف توســعه 
ــر  ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــز ب ــزی( نی ــعه و برنامه ری ــای توس ــر )گفتمان ه ــورد آخ ــردد. م ــزی برمی گ و برنامه ری
ادبیــات تولیــد شــده در خصــوص نحــوه نــگاه کــردن بــه پدیده هــای اجتماعــی از جملــه مســئله طــرد اجتماعــی 
و در شــدیدترین حالــت آن، جدایی گزینــی فضایــی در شهرهاســت. بــه عنــوان مثــال، از زمانــی کــه تالش هــای 
نظــری »هنــری لوفــور« در خصــوص شــکل گیری فضاهــای شــهری ترویــج پیــدا کــرده و پیــروان او از جملــه 
ــف  ــت گذاری های مختل ــا و سیاس ــوه برخورده ــد، نح ــه پرداخته ان ــات مربوط ــد ادبی ــه تولی ــاروی« ب ــد ه »دیوی
ــه  ــن اســاس، در ادام ــر ای ــی شــده اســت.27 ب ــز در خصــوص فضاهــای شــهری دچــار دگرگونی هــای عمیق نی
ــدگاه اقتصــاد سیاســی و  ــه نوعــی در شــکل گیری دی ــی خواهیــم پرداخــت کــه ب ــه بررســی آراء نظریه پردازان ب

ــر و تحــوالت ســکونتگاه های شــهری ســهیم هســتند. ــی در خصــوص تغیی رویکــرد اجتماعــی– فضای

ادبیات و تالش های نظري تحلیل فضایی در خصوص جدایی گزینی فضایی در شهرها
. در ســال 2004 یونســکو و هبیتــات دربــاره مقولــه حــق بــه شــهر )right to the city( منشــور مشــترکی عرضــه کردنــد و پیشــنهاد کردنــد   27
ایــن حــق بــه عنــوان یکــی از اجــزاء بیانیــه حقــوق بشــر و بــه عنــوان یــک حــق اساســی در قانــون اساســی کشــورهایی کــه قائــل بــه ایــن 
حقــوق هســتند وارد شــود. آخریــن کشــوری کــه ]...[ ایــن حــق را در قانــون اساســی خــود وارد کــرده، برزیــل اســت کــه در ســال 2001 حــق 

بــه شــهر را بــه عنــوان حقــوق جمعــی وارد قانــون اساســی خــود کــرد )اطهــاری، 1390(.

رویکردهای مؤثر باید فراتر از 
مسائل خاص محالت فرودست 

شهری را مطمح نظر داشته 
باشند )چه مسکن نامناسب باشد 
چه زیرساخت ها و خدمات رسانی 
ناکافی( و باید به علل بنیادین 

فقر شهری بپردازند.
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ــده  ــا پدی ــورد ب ــی در برخ ــای گوناگون ــا و نظرگاه ه ــد، دیدگاه ه ــاره ش ــز اش ــر نی ــه پیش ت ــه ک همانگون
ــدودی  ــا ح ــی و ت ــاد سیاس ــدگاه اقتص ــدازه دی ــه ان ــا ب ــدام از آن ه ــا هیچک ــود دارد ام ــمی وج ــکان غیررس اس
رویکــرد »فضایی-اجتماعــی« در تاثیرگــذاری بــر تدویــن و اخــذ سیاســت ها و راهبردهــای اتخــاذ شــده در قبــال 
پدیــده اســکان غیررســمی، مهجــور نمانــده  اســت. از آنجــا کــه دیــدگاه مذکــور بــه تبییــن نقــش »قــدرت« و در 
راس آن نظام هــای مدیریــت شــهری در شــکل گیری فضاهــای شــهری، اهتمــام خاصــی دارد28 شــاید مدیــران 
شــهری بــه واســطه اتخــاذ رویکردهــای ماخــوذ از ایــن دیــدگاه، بــر آن نباشــند کــه خــود را در مقــام کســانی 
ارزیابــی کننــد کــه در توســعه ناهمگــوِن شــکل گرفتــه در ســطح شــهرها ســهیم هســتند و بــه همیــن دلیــل 
ــه ی نخســت آن هــا را از ایــن امــر مبــری  ــه دیدگاه هایــی روِی خــوش نشــان می دهنــد کــه در وهل بیشــتر ب
نمــوده و در گام بعــد، کانــون مناقشــه را بــه حوزه هایــی خــارج از حــوزه پاســخگویی آن هــا ببرنــد. بــه همیــن 
دلیــل دیــدگاه اقتصــاد سیاســی فضــا بیشــتر در محافــل دانشــگاهی و روشــنفکری، دارای طرفــداران نــه چنــدان 
ــن در حالیســت کــه  ــد.30 ای ــدان نمی نهن ــی ب ــع چندان ــادی اســت29 و دســت اندرکاران مدیریــت شــهری، وق زی
ــرار  ــهری ق ــت گذاران ش ــزان و سیاس ــار برنامه ری ــی را در اختی ــا و فاکت های ــی، داده ه ــاد سیاس ــدگاه اقتص دی
می دهــد کــه بــه منظــور پایــداری توســعه شــهری، اســتفاده و بهره گیــری از آن هــا اجتناب ناپذیــر اســت و یــا 
ــده گرفــت«  ــوان نادی ــر و هاتکیســون، »عوامــل محــرک ناشــی از اقتصــاد سیاســی را نمی ت ــه گاتدین ــه گفت ب
ــده انگاشــتن آن هــا در عمــل باعــث شکســت بســیاری از  ــه نادی ــر و هاتکیســون، 2010: 16(؛ چــرا ک )گاتدین

ــی همچــون اســکان غیررســمی شــده اســت. ــا پدیده های ــه ب ــای مواجه سیاســت ها و راهبرده

ســالیان ســال، علی رغــم دوره هــای رونــق و شــکوفایی، مســئله فقــرا آنچنــان کــه بایــد و شــاید بــه گونــه ای 
مؤثــر، توســط برنامه هــای دولتــی حــل نشــده و بنابرایــن شــدیداً بــه تکنیک هــای جدیــدی در سیاســت گذاری 
ــر تصمیم گیری هــا و مراجــع  ــد نقــش و تأثی ــی کــه بتوان ــاج اســت )جنکــس، 1992(. تکنیک های عمومــی احتی
ذی صــالح تصمیم گیــری در عــدم توســعه ســکونتگاه های فرودســت شــهری، جدایی گزینــی اجتماعــات 
تهیدســت و طــرد آن هــا از فضــای کلــی زندگــی شــهری را روشــن نمایــد؛ چــرا کــه »توســعه نامــوزون در کالن 
شــهرها، نتیجــه مســتقیم گســتره ای از تصمیمــات اخــذ شــده توســط مدیــران عمومــی و اعمــال سیاســت گذاری 

. رویکــرد ســنتی کــه بــر عوامــل بیولوژیکــی رقابــت گونه هــا بــر ســر قلمــرو تاکیــد داشــت از تاثیرگــذاری منافــع خــاص و قدرتمنــد )از قبیــل   28
تعاونی هــای چندملیتــی( بــر الگــوی رشــد غافــل بــود )گاتدینــر و هاتکیســون، 2010: 86(.

. ایــن امــر در خصــوص برخــی از موضوعــات دیــدگاه مذکــور از قبیــل گروه هــای منــزوی شــهری ماننــد گتوهــا، ســکونتگاه های غیررســمی   29
و اجتماعــات ســاکن آنهــا حادتــر اســت و بــه بــاور برخــی اندیشــمندان همچــون شــارون زوکیــن )2006(، ایــن موضوعــات حتــی در مســیر 
اصلــی جامعه شناســی نیــز نادیــده گرفتــه شــده اســت. جدایی گزینــی غیررســمی نــژادی، دسترســی نابرابــر بــه وام هــای مســکن، توانایــی و 
عالقــه بــه انتقــال کارخانجــات و همچنیــن انتقــال محــل ســکونت طبقــه بــاال بــه خــارج از شــهر و بــه جاهــای سرســبز: ایــن عوامــل کــه 
در اوایــل دهــه 1970 کامــاًل مشــهود بودنــد، پیشــاپیش شــهرها ]...[ را شــکل می دادنــد امــا بــرای ســال ها، مطالعــات معمــول ناتــوان بودنــد 

کــه آنهــا را در پویایــی ســاختاری رشــد و افــول شــهری بگنجاننــد )زوکیــن، 2006: 106(.
ــوژی  ــری از ایدئول ــوده و مب ــع ب ــر مناف ــر، شــدیداً تحــت تأثی . انتخــاب رویکرد هــای علمــی در تمامــی رشــته ها توســط دســت اندرکاران ام  30
ــر  ــان، همچــون هــر کارگــزار دیگــری در ام ــز صــادق اســت و معمــواًل آن ــت شــهری نی ــر در خصــوص نظام هــای مدیری ــن ام نیســت. ای
توســعه شــهر، تمایــل دارنــد رویکردهایــی را انتخــاب نماینــد کــه در نهایــت حافــظ منافــع و تثبیــت کننــده جایــگاه و وضعیــت کنونی شــان 
باشــد. ایــن امــر در قالــب نقــد رویکردهــای محــض بــه علــم توســط کســانی همچــون هــاروی کانــون توجــه بــوده کــه در ادامــه آورده شــده 

اســت.
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مربوطــه در خصــوص کیفیــت مکان هاســت« )اســکوایرز و کوبریــن، 2005: 48( و نابرابــری فضایــی حاصــل از 
ایــن توســعه نامــوزون، فرصت هــای زندگــی متفاوتــی را بــرای ســاکنین کالن شــهرها بــه دنبــال دارد کــه معمواًل 
توزیــع ایــن فرصت هــا بســیار ناعادالنــه اســت و ]درنهایــت[ جامعــه بــر اســاس آن در قالــب یــک ســاختار دو 
الیــه )بــا گــروه خاصــی از افــراد و مکان هایــی کــه برخوردارنــد در میانــه انبوهــی از افــراد و مکان هــای فقیــر(، 
بازتولیــد خواهــد شــد. بــا ایــن اوصــاف توســعه نامــوزون، بخــش فعالــی از چگونگــی عملکــرد سیســتم اقتصــاد 
سیاســی اســت )گاتدینــر و هاتکیســون، 2010: 202(. بخــش دیگــر نیــز بــه ســازوکارهای اجتماعــی برمی گــردد 
کــه بــه منظــور پرداختــن بــه تحلیل هــای اجتماعی-فضایــی، توجــه بــه ایــن مــوارد نیــز حائــز اهمیــت اســت. 
در مناطــق کالن شــهری چنــد مرکــزی، گروه هــا بــر حســب ســبک زندگــی، نگــرش، عقایــد و دسترســی بــه 
قــدرت و نفــوذ سیاســی از همدیگــر متفاوتنــد و در نتیجــه، کــم و بیــش بــر تصمیمــات در مــورد این کــه فضــای 
اجتماعــی در درون منطقــه کالن شــهری و یــا در سراســر آن، چگونــه اختصــاص پیــدا کنــد و یــا ســاختمند شــود، 
تاثیرگذارنــد )گاتدینــر و هاتکیســون، 2010: 20(. ســبک های زندگــی نیــز نتیجــه ارتبــاط متقابــل بیــن عوامــل 
ــای  ــه مکان ه ــی را ب ــراد خاص ــه اف ــت ک ــژه ای اس ــه ای وی ــط منطق ــژاد و رواب ــه و ن ــل طبق ــی از قبی اجتماع

خاصــی در درون منطقــه کالن شــهری هدایــت می کنــد )همــان: 206(.

ــار گذاشــته شــده  ــادی در جامعه شناســی رســمی، کن ــا حــدود بســیار زی ــن ســازوکارهایی ت ــه چنی توجــه ب
امــا طــی ســالیان اخیــر تحــت عنــوان رویکــرد اجتماعی-فضایــی و قدیمی تــر از آن در قالــب دیــدگاه اقتصــاد 
ــی  ــات شــهری بازگشــته اســت. رویکــرد اجتماعی-فضای ــه فضــای فکــری جامعه شناســی و مطالع سیاســی، ب
حــول مطالعــه زندگــی روزمــره در جامعــه شــهری امروزیــن شــکل گرفتــه اســت. ایــن رویکــرد تصدیــق می کنــد 
ــد در  ــوع ]اطــراف مــا را[ شــکل داده ان کــه فضاهــای ســکونتگاهی شــهری و حاشــیه شــهر کــه محیــط مصن
]متــن[ یــک منطقــه کالن شــهری بزرگ تــر قــرار دارنــد. تمرکــز اصلــی آن بــر چگونگــی تاثیرپذیــری زندگــی 
روزمــره در مناطــق کالن شــهری چندمرکــزی، از اقتصــاد سیاســی زندگــی شــهری )بــه عنــوان نتیجــه تأثیــر و 
تاثــر نیروهــای فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی( اســت؛ هــم در درون اجتماعــات شــهری و هــم بیــن 

آن هــا. الزامــات ایــن رویکــرد بــه قــرار زیــر اســت:

فضاهــای ســکونتگاهی شــهری و حاشــیه شــهر کــه محیــط مصنــوع ]اطــراف مــا را[ شــکل داده انــد در 1. 
]متــن[ یــک منطقــه ی کالن شــهری بزرگ تــر قــرار دارنــد؛ بنابرایــن الزم اســت یــک رویکــرد منطقــه ای 

بــه منظــور درک مناطــق کالن شــهری چندمرکــزی اتخــاذ گــردد؛

مناطــق کالن شــهری چندمرکــزی نیــز پیونــد تنگاتنگــی بــا نظــام جهانــی ســرمایه داری دارد؛ جایــی کــه 2. 
ــا حتــی در ســطح  ــر رفــاه نواحــی محلــِی شــکل گرفتــه در ســطوح کالن شــهر، ملــی و ی تصمیمــات، ب

ــت؛ ــذار اس ــی تاثیرگ بین الملل

ــایر 3.  ــی و س ــدگان مال ــازندگان، تامین کنن ــت، س ــت های دول ــر سیاس ــت تأثی ــهرها تح ــعه کالن ش توس
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نهادهــای درگیــر در صنعــت امــالک و مســتغالت اســت کــه انگیزه هــا و فرصت هایــی را خلــق می کننــد 
ــد؛ ــی مشــتریان شــکل می ده ــا، ترجیحــات و ســالیق و گزینه هــای انتخاب ــه رفتاره ــه ب ک

ــی از 4.  ــه بخش ــد ک ــازمان می یاب ــادی س ــای م ــی و ابژه ه ــای فرهنگ ــاس نماده ــر اس ــره ب ــی روزم زندگ
ــراد  ــرای اف ــی ب ــی متفاوت ــده ی معان ــا دربردارن ــا و ابژه ه ــن نماده ــااًل ای ــوع هســتند؛ احتم ــط مصن محی
ــوان نشانه شناســی شــهری  ــات شــهری، تحــت عن ــن بخــش از مطالع ــون اســت. ای و گروه هــای گوناگ

مشــهور اســت.

ــد هــم 5.  ــه چشــم می خورن ــه در فضــای ســکونتگاهی شــهری و حاشــیه شــهر ب ــی ک آرایش هــای فضای
ــه  ــالت را ب ــار و تعام ــی، رفت ــای فضای ــن آرایش ه ــان. ای ــای پنه ــم پیامده ــتند و ه ــود هس دارای نم
ــزان  ــار برنامه ری ــورد انتظ ــه ممکــن اســت م ــد ک ــرار می ده ــر ق ــی، تحــت تأثی ــل پیش بین ــیوه ای قاب ش
ــر،  ــا یکدیگ ــان ب ــا و تعامالت ش ــًا از خــالل رفتاره ــراد دائم ــا اف ــد؛ ام ــه ای نباش ــعه گران منطق ــا توس و ی
آرایش هــای فضایــی موجــود را تغییــر می دهنــد و فضاهــای جدیــدی را بــرای ابــراز نیازهــا و تمایالتشــان 

ــد. ــود می آورن ــه وج ب

ــژاد و  ــیت، ن ــی، جنس ــبک زندگ ــه، س ــه طبق ــد ب ــر، بای ــر و واقع بینانه ت ــل بهت ــه تحلی ــت ارائ ــن جه بنابرای
ــد، عنصــر »فضــا«  ــم می زنن ــه معاصــر را رق ــن گروه هــا در جامع ــاوت بی ســایر ویژگی هــای اجتماعــی کــه تف
را نیــز اضافــه کــرد؛ چــرا کــه دسترســی بــه مســکن مناســب، محــالت امــن، مــدارس خــوب، ارتباطــات مفیــد 
و ســایر مزایــا شــدیداً تحــت تأثیــر اجتماعــی اســت کــه یــک فــرد در آن متولــد و بــزرگ می شــود و در حــال 
حاضــر در آن ســاکن اســت. ســاختار فرصت هــا بشــدت وابســته بــه »مکانــی« اســت کــه افــراد در آن بــزرگ 
می شــوند؛ بــه عبــارت بهتــر، وابســته بــه محــل زندگــی افــراد اســت. توســعه نامتعــارف در کالن شــهرها، نتیجــه 
ــران عمومــی و اعمــال  مســتقیم گســتره ای از تصمیمــات در خصــوص کیفیــت مکان هاســت کــه توســط مدی
سیاســت گذاری مربوطــه، اخــذ می شــود. ایــن ادعاهــا کــه بازگوکننــده رویکــرد اجتماعــی- فضایــی اســت بــر 
آن اســت کــه نیروهــای ســرمایه داری و برنامه هــای دولتــی، بــه طــور هــم زمــان، بــه گونــه ای عمــل می کننــد 
ــه  ــبی و طبق ــاه نس ــه از رف ــی ک ــًا آن های ــه )عموم ــه هم ــه ب ــا ن ــانند ام ــع می رس ــراد نف ــی از اف ــه برخ ــه ب ک
متوســط رو بــه بــاال برخوردارنــد(. پیونــد میــان مــکان، ]طبقــه[ و میــزان برخــورداری، تحــت تأثیــر ســه عامــل 
ــل در  ــن عوام ــی ای ــی تمام ــز و جدایی گزین ــر متمرک ــی،31 فق ــرد: پراکنده روی ــکل می گی ــی ش ــده اجتماع عم
واکنــش بــه تصمیمــات و سیاســت های عمومــی، همچنــان تاثیرگــذاری خــود را حفــظ می کننــد. مادامــی کــه 
ایــن ســه نیــرو در مقــام نیــروی محرکــه رشــد منطقــه ای در تمامــی نواحــی شــهری عمــل می کننــد، الگویــی 
از توســعه نامــوزون را رقــم می زننــد کــه از طریــق ایجــاد محــالت در حــال زوال و فرســوده، در قبــال ســاکنان 
کمتــر متمــول، تبعیــض روا مــی دارد در حالیکــه ســایر نواحــی رشــد و ترقــی می کننــد )اســکوایرز و کوبریــن، 

.)48 :2005

بــه طــور کلــی رویکــرد اجتماعی-فضایــی، رابطــه متقابــل بیــن افــراد و فضــا را بــه عوامــل اجتماعــی پیونــد 
31. sprawl
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می زنــد کــه بنیــان رفتــار و کنــش افــراد هســتند؛ بــه عبــارت بهتــر، تاکیــد ایــن رویکــرد بــر تعامــل بیــن جامعــه 
و فضاســت. بنیادی تریــن مفهــوم ایــن رویکــرد، »فضــای ســکونتگاهی« اســت کــه بــه محیــط مصنوعــی اشــاره 
ــد؛  دارد کــه افــراد در آن زندگــی می کننــد. فضــای ســکونتگاهی هــم ســاخته می شــود و هــم ســازمان می یاب
ــه رو برخــی طرح هــای هدفمنــد هســتند کــه مســتلزم فعالیت هــای  توســط افــرادی ســاخته می شــود کــه دنبال
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی اســت. افــراد در ایــن اثنــا، کنش هــای روزمره شــان را بــر اســاس ابعــاد معنــی 
ــوع شــهر  ــه و همچنیــن محیــط مصن ــرات صــورت گرفت ــد و تغیی دار فضــای ساخته شــده، ســازماندهی می کنن

در واقــع، بــه واســطه عوامــل اجتماعی-فضایــی شــکل می گیرنــد )گاتدینــر و هاتکیســون، 2010: 20(.

ــا  ــد از ســایر رویکرده ــرو، می توان ــای پی ــل ویژگی ه ــه دلی ــور اســت ب ــم از کار لوف ــه مله ــن رویکــرد ک ای
ــه  ــرات در منطق ــدم تغیی ــوان خــط مق ــه عن ــه صنعــت ســاخت و ســاز ب ــن رویکــرد ب ــدا، ای ــز باشــد: ابت متمای
کالن شــهری توجــه دارد؛ ایــن در حالیســت کــه ســایر رویکردهــا گرایــش دارنــد صرفــًا بــر تغییــرات اقتصــادی 
در حــوزه صنعــت، بازرگانــی و خدمــات متمرکــز شــوند. رویکــرد اجتماعــی- فضایــی، ایــن عالقــه را بــه ابعــاد 
حائــز اهمیــت پیشــین می افزایــد کــه صنعــت ســاخت و ســاز بــه چــه شــیوه ای، رشــد منطقــه کالن شــهری را 

ــود(. ــت می ش ــار اف ــه دچ ــاز چگون ــاخت و س ــت س ــه صنع ــه این ک ــد )از جمل ــکل می ده ش

دوم این کــه رویکــرد اجتماعی-فضایــی، مداخــالت دولــت و منافــع سیاســیون در رشــد شــهر را بــه عنــوان 
ــرد. بوم شناســی ســنتی شــهری و رویکردهــای  ــرات کالن شــهرها در نظــر می گی ــر در تغیی ــی مؤث ــل اصل عام
جدیدتــر اقتصــاد سیاســی شــهری کامــاًل از نقــش دولــت در کانالیــزه کــردن »رشــد«، غافلنــد یــا ایــن واقعیــت 
کــه دولــت کامــاًل برگرفتــه از منافــع اقتصــادی عمــل می کنــد، چنــدان مــد نظــر آن هــا نیســت. در رویکــرد 
ــی اســت  ــده صاحب منصبان ــا کــه دربردارن ــت دارای اســتقالل نســبی اســت )بدیــن معن اجتماعی-فضایــی، دول
ــه  ــه سیاســت بدین گون ــری ب ــه خاص ت ــود هســتند( و توج ــاص خ ــع خ ــق و مناف ــم دارای عالی ــا ه ــه آن ه ک
ــالک و  ــازار[ ام ــه گســترش ]ب ــای معطــوف ب ــه دغدغه ه ــدیداً وابســته ب ــه سیاســت ها ش ــذول می شــود ک مب

مســتغالت اســت.

ــی  ــرای درک زندگ ــروری ب ــری ض ــام ام ــی را در مق ــات فرهنگ ــش مالحظ ــرد، نق ــن رویک ــوم، ای س
کالن شــهری، کانــون توجــه قــرار می دهــد.

ــروزه  ــد. ام ــگاه می کن ــهرها ن ــعه کالن ش ــه توس ــی ب ــر جهان ــه نظ ــور از نقط ــرد مذک ــه رویک ــًا این ک نهایت
ــرات  ــد. تغیی ــره خورده ان ــا گ ــی و بانک ه ــرکت های چندملیت ــای ش ــه فعالیت ه ــی ب ــی محل ــیاری از نواح بس
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــرد اجتماعی-فضای ــت. رویک ــذار اس ــز تاثیرگ ــا نی ــر م ــا، ب ــرمایه گذاری آن ه ــیوه س در ش
تغییــرات اقتصــاد جهانــی، بــه دنبــال درک ایــن مســئله اســت کــه چگونــه عوامــل محلــی و ملــی بــا ارتباطــات 
ــز  ــی ســازماندهی، در درک توســعه کالن شــهر حائ ــه همدیگــر وابســته اند. تمامــی ســطوح فضای ــی، ب بین الملل

ــر و هاتکیســون، 2010: 89-88(. ــد )گاتدین ــت ان اهمی
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رشــد و توســعه فضاهــای ســکونتگاهی شــهری و حاشــیه شــهر بــه دلیــل ســرمایه گذاری، شــکل می گیــرد. 
کــم و زیــاد شــدن پــول، تعیین کننــده ســطح رفــاه اجتمــاع اســت. نــه تنهــا اشــتغال زایی کــه فعالیــت اقتصــادی 
نیــز موجــب ســودآوری حاصــل از عــوارض و مالیــات می شــود. ســود حاصلــه تــا حــدودی، توســط دولت هــای 
ــث  ــود، باع ــه خ ــه نوب ــر ب ــن ام ــه ای ــود ک ــرف می ش ــی ص ــای عموم ــی پروژه ه ــن مال ــرای تأمی ــی، ب محل
افزایــش کیفیــت زندگــی اجتماعــات می شــود؛ امــا خــرج کــردن ایــن بودجــه چــه بــرای پروژه هــای خصوصــی 
ــا  ــکان ه ــد. برخــی م ــاق نمی افت ــه طــور »یکســان« اتف ــه کالن شــهری، ب ــی، در سراســر منطق ــه عموم و چ
ــی  ــن آن بخش های ــم بی ــهرها ه ــی در ش ــد. حت ــذب می کنن ــتری را ج ــرمایه های بیش ــه، س ــبت بقی ــه نس ب
ــاری  ــای تج ــختی فعالیت ه ــه س ــه ب ــی ک ــا باالســت و بخش های ــای اقتصــادی در آن ه ــم فعالیت ه ــه تراک ک
و صنعتــی در آن هــا دیــده می شــود نیــز تفاوت هــای فاحشــی در ایــن خصــوص وجــود دارد. دســتمزدها، خانــه 
را بــه محلــه پیونــد می دهنــد و نســبت قابــل توجهــی از آن هــا در فضاهــای محلــی خــرج می شــود؛ بنابرایــن 
ــزان  ــزان ســرمایه ی جــذب شــده توســط آن دارد بلکــه می ــه می ــه تنهــا بســته ب ــکان ن ــک م ــاه ی ســطح رف

توانایــی مالــی ســاکنین نیــز در تعییــن آن، حائــز اهمیــت اســت.32

ــزان  ــرخ می ــن ن ــه باالتری ــتند ک ــی هس ــا و بنگاه های ــرمایه گذاری در مکان ه ــال س ــه دنب ــدار ب ــراد پول اف
ــی رود  ــار م ــواًل انتظ ــت. معم ــرمایه داری اس ــام س ــرک نظ ــور مح ــود، موت ــد. س ــا برگردان ــه آن ه ــدی را ب عای
ســودآوری در یــک دوره زمانــی کوتــاه و بــا بیشــترین عایــدی ممکــن، اتفــاق افتــد. در نتیجــه، ســرمایه گذاران 
بــه دقــت فرصت هــا را زیــر نظــر دارنــد و معمــواًل در تالش انــد تــا مکان هایــی را انتخــاب نماینــد کــه پــول، 
ــه خــود، باعــث توســعه  ــه نوب ــز ب ــه همــراه داشــته باشــد. ایــن فرآینــد نی بیشــترین بازگشــت ســود خــود را ب

ــود. ــوزون می ش نام

ــکان از  ــاکنین  آن م ــورت س ــر ص ــهری( و در ه ــای ش ــد گتوه ــت )مانن ــر اس ــار فق ــی دچ ــه مکان زمانیک
ــا ســرازیر  ــن مکان ه ــه ای ــد احتمــال بســیار کمــی وجــود دارد کــه ســرمایه ب ــی برخوردارن ســطح ســواد پایین
ــرمایه گذاری در  ــدم س ــه ع ــی ب ــش درون ــه گرای ــه ب ــا توج ــد. در نتیجــه، ب ــاق بیفت ــرمایه گذاری اتف ــود و س ش
جاهایــی کــه پیشــتر، از ارزش افتاده انــد و جذابیــت چندانــی بــرای ســودآوری ندارنــد، معمــواًل توســعه نامــوزون 
در طــول زمــان، شــدت بیشــتری می گیــرد. ایــن الگــو باعــث دوقطبــی شــدن بیشــتر بیــن مکان هــای فقیــر و 

می شــود. پررونق تــر 

ــت  ــد. امنی ــرار دارن ــرمایه داری ق ــعه س ــوزون توس ــت نام ــره ماهی ــهری در محاص ــق کالن ش ــروزه مناط ام
شــغلی و برنامه ریــزی بــرای آینــده در بیــن تمامــی اجتماعــات، بــه خطــر افتــاده اســت. شــدت فقــر و کمبــود 
ملــک، مشــخصه زندگــی در کالن شهرهاســت. ایــن برخــورد میــان فقــرا و اغنیــا در شــهر، قرن هــا پیــش توســط 

. البتــه ایــن دیــدگاه در نــگاه اول، بســیار اقتصادگرایانــه اســت و ســایر علــل و عوامــل تاثیرگــذار بــر مشــارکت افــراد در مســایل محلــه را از   32
نظــر دور مــی دارد؛ چــرا کــه تجربــه در ایــران نشــان داده در محــالت متمــول نیــز کــه میــزان درآمــد ســاکنین باالســت، فقــط درآمدهــای 
ــوص  ــن خص ــتقیمی در ای ــش مس ــاکنین نق ــد س ــود و درآم ــرج می ش ــعه آن خ ــه و توس ــاخت های محل ــن زیرس ــتای تأمی ــی در راس عموم

نــدارد.
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نویســندگان در شــهرهای صنعتــی در بســیاری از کشــورها گــزارش شــده اســت. آن چــه کــه امــروزه، جدیــد و تــا 
حــدودی متفــاوت مــی باشــد وســعت جهانــی چنیــن توســعه ناموزونــی و شــیوه ای کــه ماهیــت چرخــه ای رشــد، 
ــر و هاتکیســون، 2010: 79(.  ــد اســت )گاتدین ــرار می ده ــر ق ــا تحــت تأثی ــر دنی ــا را در سراس ــراد و مکان ه اف
ــا«  ــدی مشــخصی از بســیاری »خرده موقعیت ه ــا صــورت بن ــی ب ــه بخش هــای مجزای ــان، شــهر ب ــن می در ای
ــیه ای در  ــی حاش ــار نواح ــده اند در کن ــن ش ــاظ تأمی ــر لح ــه از ه ــوردار ک ــالت برخ ــت. مح ــده اس ــیم ش تقس
ــوم  ــا، مرس ــترک در آن ه ــای مش ــه خانه ه ــد ک ــرار دارن ــروم ق ــمی مح ــکونتگاه های غیررس ــا س ــده ب هم تنی
اســت. هــر بخشــی، مســتقل از دیگــری بــرای زندگــی نمــود پیــدا کــرده و کارکــرد دارد و شــدیداً وابســته بــه آن 

چیــزی اســت کــه در منازعــه زندگــی روزمــره بــرای بقــاء، فراچنــگ آمــده اســت )بالبــو، 1993(.

روی خــوش نشــان دادن بــه مکانیســم ها و نیروهــای شــکل دهنده ریخــت شــهرها و نابرابری هــای شــکل 
گرفتــه در فضاهــای آن، امــری نوپدیــد در مطالعــات شــهری نیســت و ردپــای آن را تــا قــرن نوزدهــم میــالدی و 

در نوشــته های متفکریــن آن زمــان، خصوصــًا مارکــس، وبــر و انگلــس نیــز می تــوان پی گرفــت.

تالش های نظري کالسیک در باب اقتصاد سیاسی فضا

هرچنــد کــه متفکرانــی همچــون مارکــس، وبــر و انگلــس33 بــه صــورت مشــخص بــه توصیــف و تحلیــل 
ــش  ــر شــهری و چال ــا از مســئله ی فق ــدی آنه ــد و صــورت بن ــت ســکونتگاه های غیررســمی نپرداخته ان وضعی
ــش  ــا خوان ــی ب ــکار و تام ــباهت آش ــوردار، ش ــالت غیر/کم برخ ــا در مح ــکنی گزینی  آن ه ــرا و س ــکان فق اس
ــل  ــد ذی ــدان پرداخته ان ــا آنچــه کــه آنهــا ب ــدارد، ام ــد امــروزی در حــوزه مســائل شــهری ن پژوهشــگران منتق
انــگاره ی »نابرابــری فضایــی«، واجــد ارزش هــای تحلیلــی بســیار قابلــی اســت کــه آشــنایی بــا آنهــا می توانــد 
بصیرت هــای ارزشــمندی در خصــوص جامعــه ســرمایه داری قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم را در اختیــار 
ــت  ــری و عینی ــکل گیری نابراب ــوه ش ــه نح ــوط ب ــری مرب ــی و نظ ــوالت مفهوم ــق، تح ــن طری ــذارد. از ای گ
ــه بررســی مختصــر مفهوم پردازی هــای  ــدا ب ــود؛ بنابرایــن در ابت ــل رصــد خواهــد ب ــز قاب یافتــن فضایــی آن نی

ــری و پیامدهــای فضایــی آن خواهیــم پرداخــت. کالســیک از نابراب

کارل مارکــس و ماکــس وبــر در مقــام جامعه شناســان کالســیک، تمایــل داشــتند کــه از تحلیــل تاریخــی 
ــع  ــن دو، جوام ــد. ای ــره ببرن ــی به ــعه اجتماع ــام توس ــن ع ــا قوانی ــاط ب ــان در ارتب ــح ایده های ش ــرای توضی ب
ــازمان  ــی س ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــه ی اقتص ــای یکپارچ ــول نظام ه ــه ح ــد ک ــه درک می کردن را بدین گون
یافته انــد. مارکــس بــر حضــور پررنــگ مالحظــات اقتصــادی در تحلیــل تاکیــد داشــت و وبــر بــه دنبــال نشــان 
دادن ایــن امــر بــود کــه چگونــه عوامــل فرهنگــی و سیاســی نیــز بــر رفتــار افــراد تاثیرگذارنــد و بنابرایــن، تاریــخ 

اجتماعــی را نیــز در کنــار فعالیــت اقتصــادی در نظــر مــی آورد )گاتدینــر و هاتکیســون، 2010: 76(.

در حالــی کــه مارکــس، بــه طــور گســترده ای در خصــوص طبقــات اجتماعــی جدیــِد )پرولتاریــا و بــورژوازی( 

ــوان  ــت عن ــه تح ــا ن ــه ام ــم پرداخت ــن مه ــه ای ــس« ب ــر در انگلی ــه کارگ ــت طبق ــوان »وضعی ــت عن ــود تح ــر خ ــس در اث ــه انگل . البت  33
ســکونتگاه های غیررســمی بلکــه از آنهــا تحــت عنــوان »محــالت کارگرنشــین« نــام می بــرد.
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ــه  ــًا دو طبق ــه صرف ــود ک ــد نب ــب، او معتق ــر غال ــالف تفک ــا برخ ــت، ام ــی نوش ــرمایه داری صنعت ــوق س مخل
اجتماعــی وجــود دارد. او در تحلیــل  خــود از شکســت انقــالب 1848 در فرانســه، 7 طبقــه اجتماعــی را شناســایی 
می کنــد و توضیــح می دهــد کــه چــرا هــر گــروه ]طبقــه[، حامــی )مخالــف( دولــت جدیــد بــوده اســت. از نظــر 
او بایــد دیــد کــه منافــع اقتصــادی و سیاســی هــر گــروه و طبقــه در راســتای کــدام وضعیــت عینــی )موجــود 
ــراد از  ــو( در جامعــه اســت. در مــواردی کــه منافــع در گــرو حفــظ وضــع موجــود باشــد معمــواًل اف ــا آلترناتی ی
ــا ایــن تفســیر،  ــود. ب ــه تغییــری خواهنــد ب ــًا مخالــف هرگون طبقــات مربوطــه، طرفــدار وضــع موجــود و طبیعت
ــدگاه مارکــس در خصــوص طبقــات اجتماعــی، ممکــن اســت پیشــرو تفکــر امروزیــن در مــورد گروه هــای  دی
ذی نفعــی بــه نظــر برســد کــه در عرصــه سیاســی در حــال رقابــت بــا یکدیگرنــد. از نظــر مارکــس، تاریــخ اولیــه 
ســرمایه داری، مبــارزه بیــن روابــط اجتماعــی واقــع در فضاهــای شــهری بــا روابــط قوام یافتــه در طــرف مقابــل، 

یعنــی مالــکان فئــودال بــود.

ــه عبــارت بهتــر،  ــه دلیــل قدرت هــای سیاســی اش گســترش پیــدا کــرد؛ ب ــه ویــژه ب ــر، شــهر ب از نظــر وب
ــورد، مارکــس و  ــر دو م ــی مشــروع. در ه ــط فئودال ــای محلی شــان از رواب ــاکنین شــهر و دولت ه اســتقالل س
وبــر نشــان دادنــد کــه چگونــه اشــکال ســازماندهی اجتماعــی )از قبیــل فئودالیســم یــا ســرمایه داری( در خــالل 
ــدگاه اســت کــه رویکــرد  ــن دی ــد. ای ــط اجتماعــی مســتقر در آن، عمــل می کنن شــکلی از فضــا )شــهر( و رواب
اقتصــاد سیاســی بــه فضــای ســکونتگاهی را شــکل داده اســت. بــه عنــوان مثــال وبــر اســتدالل می کنــد کــه 
در دوره فئودالــی در اروپــای قــرون وســطی، تجــار و پیشــه وران، شــهرهای کوچــک را ســاختند و توافــق کردنــد 
تــا از پادشــاه در برابــر فعالیت هــای لردهــای فئــودال محلــی محافظــت کننــد. ســرمایه داری در ایــن شــهرها، از 
طریــق تجــارت کاال شــروع بــه ترقــی و پیشــرفت کــرد و باالخــره از اقتصــاد فئودالــی پیشــی گرفــت؛ بنابرایــن 

همیــن کــه ســرمایه داری بــه نیــروی مســلط در اروپــا تبدیــل شــد، شــهر مــدرن را نیــز بــه وجــود آورد.

در حالــی کــه مارکــس و وبــر، بــه نســبت، در مــورد شــهر صنعتــی ســرمایه داری مطالــب چندانــی را ایــراد 
ــس، شــهرهای  ــر اختصــاص داد. از نظــر انگل ــن ام ــه ای ــادی را ب ــان زی ــس، زم ــش انگل ــا فردری ــد ام نکرده ان
بــزرگ صنعتــی، بهتریــن مــکان بــرای مطالعــه ابعــاد عــام ســرمایه داری بــه مثابــه یــک نظــام اجتماعــی اســت؛ 
ــژه رابطــه بیــن ســرمایه و کار اســت. او  ــات وی ــرای مطالعــه جزئی ــن جــا ب ــه کــه بهتری ــد کارخان درســت مانن

بدیــن منظــور، شــهر »منچســتر«34 را انتخــاب کــرد.

انگلــس جوانــب عملــی متعــدد ســرمایه داری را در فضــای شــهر مــورد مداقــه قــرار داد. اول، عنــوان مــی دارد 
کــه ســرمایه داری دارای »گرایــش دوگانــه ای« بــه تمرکزگرایــی اســت: ســرمایه داری، ســرمایه گذاری و پــول و 
همچنیــن کارگــران را در یــک جــا متمرکــز می کنــد. ایــن فرآینــد تمرکزگرایــی، بــه دلیــل ســطح گســترده و 
ــد  ــوان می کن ــد. دوم، عن ــر می کن ــی را راحت ت ــد صنعت ــردم، تولی ــول و م ــاده ی پ ــی فوق الع ــن نزدیک همچنی

. انگلــس، منچســتر را انتخــاب کــرد؛ چــرا کــه نمونــه کامــل یــک شــهر ســرمایه داری گســترش یافته بــود؛ درســت برعکــس ســایر شــهرها   34
همچــون لنــدن کــه تاریــخ طوالنی تــری داشــتند )گاتدینــر و هاتکیســون، 2010: 77(.
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ــد، ســرمایه گذاری  ــده آل شــهر ســرمایه داری[ گســترش می یاب ــه ای ــوان نمون ــه عن ــه منچســتر ]ب ــه همین ک ک
ــا بســیار  ــه حاشــیه شــهر گســیل می شــود. او برخــالف برگــس35 ام ــز قدیمــی شــهر خــارج شــده و ب از مرک
ــز،  ــری از مراک ــام تکث ــهر را در مق ــی، ش ــرد اجتماعی-فضای ــان )1945(36 و رویک ــس و اولم ــه هری ــبیه ب ش
ــرد  ــاهده می ک ــود.37 او مش ــر نمی ش ــدی منج ــرح واح ــه ط ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــد اس ــد و معتق ــر می کن تصوی
کــه ســرمایه داری ]تنهــا[ بــا برنامه ریــزی دولــت کــه بــه نوعــی آشــفتگی فضایــی خرده مراکــز متکثــر منجــر 
ــز دارد  ــی تمرک ــائل اجتماع ــر مس ــم، او ب ــات مه ــایر مالحظ ــان س ــوم، در می ــد. س ــامان نمی یاب ــود، س می ش
ــه نمونه هایــی  ــد. او در منچســتر ب ــه دلیــل افــول جامعــه ســنتی و عملکــرد ســرمایه داری بوجــود آمده ان کــه ب
ــم  ــاء، الکلیس ــر، فحش ــار فق ــتان گرفت ــی، بی سرپرس ــد: بی خانمان ــاره می کن ــترده اش ــت گس ــر و محرومی از فق
ــن »مســکن  ــرمایه داری در تأمی ــام س ــی نظ ــار ناکام ــی، در کن ــت و بیچارگ ــن فالک ــر او، ای و خشــونت. از نظ
ــه  ــه ب ــادی در خــود کارخان ــا حــدود زی ــرای همــگان، نتیجــه اســتثمار در محــل کار اســت )کــه ت مناســب« ب
ــد(. انگلــس در کتابــش تحــت عنــوان »وضعیــت طبقــه کارگــر در انگلیــس«، در فصلــی مجــزا  چشــم نمی آی
بــا عنــوان »شــهرک های بــزرگ«، نمونــه بــارز محــالت فرودســت شــهری کــه در یــک شــهر صنعتــی یافــت 

ــد: ــف می کن ــن توصی ــن چنی ــود را ای می ش

»هــر شــهر بزرگــی دارای یــک یــا چنــد محلــه فرودســت شــهری اســت کــه طبقــه کارگــر در آن، گــرد هــم 
آمده انــد. درســت اســت کــه فقــرا در کوچــه پــس کوچه هــای پنهــاِن چســبیده بــه قصرهــای اغنیــاء جــا خــوش 
ــه چشــم  ــی کــه ب ــه آن هــا اختصــاص داده شــده اســت؛ جای ــی ب ــی، قلمــرو مجزای ــه طــور کل ــا ب ــد ام کرده ان
ــد.  ــت، روزگار بگذرانن ــه زحم ــرو ب ــن قلم ــن اســت در ای ــد، ممک ــه بتوانن ــادام ک ــد و م ــادتر، نمی آی ــات ش طبق
ــد، بی کیفیت تریــن  ــزرگ انگلســتان ســازمان یافته ان ایــن محــالت فقیرنشــین کمابیــش در تمامــی شــهرهای ب
ــا  ــی، شــاید ب ــه در ردیف هــای طوالن ــا دو طبق ــک ی ــن محــالت شــهر؛ معمــواًل خانه هــای ی خانه هــا در بدتری
ــه صــورت  ــًا همیشــه ب ــوان اتاق هــای مســکونی از آن هــا اســتفاده می شــود و تقریب ــه عن ــی کــه ب زیرزمین های
نامنظــم ســاخته می شــوند. ایــن خانه هــا بــا ســه یــا چهــار اتــاق و یــک آشــپزخانه، در سراســر انگلســتان، بجــز 
ــش،  ــدون پوش ــوار و ب ــًا ناهم ــا عموم ــتند. خیابان ه ــر هس ــه کارگ ــداول طبق ــکن مت ــدن، مس ــی از لن بخش های
ــو  ــا در عــوض ممل ــدون فاضــالب و جوی هــای آب هســتند ام ــی، ب ــاه و فضــوالت حیوان ــده از گی ــف، آکن کثی

35. Burgess
36. Chauncy Harris and Edward Ullman

. هریــس و اولمــان در ســال 1945 طــی مقالــه ای بــا عنــوان »ماهیــت شــهرها« بــه طــور مفصــل بــه بحــث انــواع شــهرها و خصوصیــات   37
ــاور آنهــا در هــر شــهری، کارکردهــای مجــزا و الزامــات ویــژه ی آن شــهر، نیازمنــد متمرکــز شــدن در مناطــق  ــه ب ــد. ب هرکــدام می پردازن
ــا  ــه توده ه ــد ک ــدا می کنن ــتقرار پی ــان اس ــی یکس ــابه در نواح ــای مش ــًا فعالیت ه ــهرها، غالب ــن درون ش ــت؛ بنابرای ــی اس ــژه و اختصاص وی
)agglomerations( یــا خرده مراکــز )minicenters( را شــکل می دهنــد. شــهرها اغلــب بــه شــیوه ای نامتقــارن، حــول ایــن هســته های 
ــه  ــد و ب ــد: 1- شــهرهایی کــه نقــش محــوری دارن ــز می دهن ــوع شــهر را از همدیگــر تمی ــد. آنهــا در ادامــه، ســه ن ــه رشــد می کنن چندگان
نواحــی اطــراف خــود، خدمــات می دهنــد، 2- شــهرهای حمــل و نقلــی کــه بواســطه محــل اســتراتژیک نزدیکــی بــه راه هــای ارتباطــی، از 
اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد. ایــن شــهرها معمــواًل بــه صــورت خطــی در امتــداد راه هــای ارتباطــی خصوصــًا راه آهــن، شــکل می گیرنــد، 
3- شــهرهای دارای کارکــرد خــاص کــه دارای عملکــرد در یــک حــوزه خــاص هســتند ماننــد اســتخراج معــدن، ســاخت و تولیــد و یــا تفریــح 
ــه  ــی چ ــه صنعت ــاری )چ ــهرک های اقم ــیه ها و ش ــود حاش ــه وج ــد ک ــا می کنن ــت ادع ــا در نهای ــر. آنه ــه بزرگت ــک منطق ــرگرمی در ی و س

مســکونی( ویژگــی اصلــی بســیاری از شــهرهای بــزرگ آمریکاســت )هریــس و اولمــان، 1945(.
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ــا  ــراه اســت ]و ب ــت بســیار هم ــا محدودی ــوا ب ــه ه ــن، تهوی ــر ای ــده. عــالوه ب ــای آب گندی ــت و چاله ه از کثاف
توجــه بــه[ روش اشــتباه ساختمان ســازی در کل محلــه، در کنــار این کــه افــراد زیــادی کــه در این جــا زندگــی 
ــن  ــر ای ــم ب ــوای حاک ــال و ه ــانی ح ــه آس ــوان ب ــد، می ت ــام کرده ان ــک ازدح ــای کوچ ــک فض ــد در ی می کنن
محــالت کارگرنشــین را تصــور کــرد. زمانیکــه هــوا خــوب اســت خیابان هــا محــل خشــک کــردن ]لباس هــای 
ــر،  ــه دیگ ــه خان ــه ب ــک خان ــری از ی ــده ی سراس ــای کشــیده ش ــتند؛ طناب ه ــران و...[ هس ــده کارگ ــته ش شس

ــس، 1845(. ــای مرطــوب« )انگل ــه لباس ه ــن ب مزی

ــرایط  ــس، ش ــالح مارک ــه اصط ــا ب ــد ی ــط می ده ــی رب ــای زندگ ــرایط فض ــه ش ــل کار را ب ــرایط مح او ش
ــتفاده  ــال اس ــن ح ــت و در عی ــی اس ــط اجتماع ــد رواب ــده بازتولی ــه دربردارن ــرمایه ک ــت س ــط یافته38 انباش بس
ــائلی همچــون  ــر مس ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن می کن ــول نســل ها، تضمی ــر را در ط ــه کارگ ــتمر از طبق مس
ــرورش نســل  ــرای پ ــر ب ــه کارگ ــای طبق ــی خانواده ه ــد توانای ــی بســیار تشــدید شــود می توان ــر و بی خانمان فق
جدیــد از کارگــران را بــه مخاطــره انــدازد و ایــن امــر بــه نوبــه خــود، آینــده نظــام ســرمایه داری را بــه خطــر 
می افکنــد. از ایــن رو، روابــط محلــه ای یــا فضــای زندگــی و کیفیــت زندگــی روزمــره درســت بــه همــان انــدازه 
روابــط حاکــم در محــل کار بــرای نظــام ســرمایه داری حائــز اهمیــت اســت. او عــالوه بــر مســائل فقــر، مشــاهده 
کــرد کــه شــهر منچســتر، یــک فضــای تجزیــه شــده39 اســت. ثروتمنــدان و فقــرا در محــالت مجزایــی زندگــی 
ــت.  ــات اس ــی طبق ــازی فضای ــن جدایی س ــد ای ــرمایه داری، مول ــه س ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــد. او ب می کنن
ــر ایــن  ــوان اصطــالح »توســعه نامــوزون«40 توصیــف می شــود؛ ب مجمــوع ایــن مســائل اجتماعــی، تحــت عن
اســاس بــه واســطه نظــام ســرمایه داری، هــم اختــالف بیــن دارا و فقیــر و هــم جدایی گزینــی  آن هــا در فضــای 

ــر و هاتکیســون، 2010: 78-76(. ــد )گاتدین ــدا می کن ــود پی ]شــهر[ نم

تالش های نظري اخیر در باب اقتصاد سیاسی فضا

در اواخــر دهــه 1960 و اوایــل دهــه 1970 میــالدی، شــاهد جســتارهای انتقــادی در خصــوص نقــش دولــت، 
ــع و ســازندگان حــوزه امــالک و مســتغالت در توســعه مجــدد شــهر هســتیم )زوکیــن، 2006:  ــان صنای صاحب
101(. در ایــن دوره، تحلیــل شــهری بشــدت تحــت تأثیــر هنــری لوفــور )1901-1991( قــرار گرفــت. بــدون 
شــک، لوفــور منبــع اولیــه تفکــر جدیــد رویکــرد انتقــادی و مارکسیســتی نســبت بــه شــهر بــود. دســتاوردهای او 

در حــوزه تحلیــل مســائل شــهری را می تــوان بــه چهــار بخــش تقســیم کــرد:

او بــه کار مارکــس و انگلــس در خصــوص شــهر رجعــت و یــک رویکــرد اقتصــاد سیاســی را از 1. 
نوشته های شــان احصــاء می کنــد. بدیــن معنــا، لوفــور نشــان داد کــه چگونــه ممکــن اســت از 
ــعه  ــی و توس ــتثمار طبقات ــتمزد، اس ــاره، دس ــود، اج ــرمایه گذاری، س ــون س ــادی همچ ــای اقتص مقوله ه

38. extended conditions
39. Segregated Space
40. Uneven Development
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ــدازه  ــه ان ــت، ب ــد توســعه شــهر در حقیق ــور، فرآین ــرد. از نظــر لوف ــره ب ــل شــهرها به ــوزون در تحلی نام
ــت. ــرمایه داری اس ــام س ــول نظ ــر، محص ــای دیگ چیزه

او نشــان داد کــه کار مارکــس در مــورد شــهر، محــدود اســت. او ایــده چرخه هــای ســرمایه را معرفــی کــرد؛ 2. 
بــه ویــژه ایــن ایــده کــه امــالک و مســتغالت، چرخــه مجزایــی از ســرمایه را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
بــه عنــوان مثــال مــا اغلــب فکــر می کنیــم کــه فعالیــت اقتصــادی یعنــی اســتفاده از پــول توســط یــک 
ــازار  ــک ب ــروش کاال در ی ــه و ف ــد محصوالت شــان در کارخان ــران، تولی ــر کــردن کارگ ســرمایه گذار، اجی
بــه منظــور کســب ســود کــه بعــداً بتــوان از آن بــرای ســرمایه گذاری مجــدد اســتفاده کــرد. لوفــور تمامــی 
ایــن قبیــل فعالیت هــای صنعتــی را »چرخــه اول ســرمایه« می نامــد. بخــش عمــده ای از امــالک شــکل 
گرفتــه در جامعــه ســرمایه داری از ایــن نــوع اســت؛ امــا از نظــر لوفــور یــک »چرخــه دوم ســرمایه« هــم 
ــال، ســرمایه گذار در بخــش  ــوان مث ــه عن وجــود دارد: ســرمایه گذاری در بخــش امــالک و مســتغالت. ب
زمیــن، یــک قطعــه ملــک را انتخــاب مــی کنــد و ســپس آن را می خــرد. زمیــن بــرای کاربــری دیگــری 
هــم نگــه داشــته شــده و یــا توســعه پیــدا می کنــد؛ ســپس در یــک بــازار ویــژه زمیــن فروختــه می شــود 
)بــازار امــالک و مســتغالت(، یــا بــه منظــور ســود بیشــتر، تبدیــل بــه خانــه می شــود. ایــن چرخــه زمانــی 
ــری  ــای دیگ ــدداً در پروژه ه ــرده و مج ــب ک ــه را کس ــود مربوط ــرمایه گذار، س ــه س ــود ک ــل می ش کام
ــور معتقــد اســت کــه چرخــه دوم  ــد. لوف ــد، ســرمایه گذاری کن ــر اســاس »زمیــن« شــکل گرفته ان کــه ب
ســرمایه معمــواًل بــرای ســرمایه گذاری، جــذاب اســت؛ چــرا کــه بــا وصــف رکــود در تمامــی بخش هــای 
اقتصــاد، امــالک و مســتغالت همچنــان پول ســازند. بــا توســعه شــهرها، ســرمایه گذاری در بخــش زمیــن، 
ــت  ــرمایه گذاری در صنع ــن س ــه ای ــًا این ک ــت. مضاف ــک اس ــت آوردن مل ــرای بدس ــی ب ــیله مهم وس

امــالک و مســتغالت اســت کــه رشــد شــهرها بــه شــیوه مشــخصی کلیــد می زنــد.

ــای 3.  ــای فض ــژه ای از پویایی ه ــورد وی ــتغالت، م ــالک و مس ــه ام ــرد ک ــرح ک ــده را مط ــن ای ــور ای لوف
ســکونتگاهی هســتند. از نظــر او نــه تنهــا تعامــل میــان افــراد بلکــه فضــا نیــز بــه همــان انــدازه، فعالیــت 
اجتماعــی محســوب می شــود. فعالیت هــای اجتماعــی در فضــا شــکل می گیرنــد. ایــن فعالیت هــا 
از طریــق خلــق ابژه هــا، فضــا را تولیــد می کننــد. بــه عنــوان نمونــه، فرآینــد شهرســازی، یــک 
ــژه  ــر وی ــم عناص ــد می کنی ــهر بازدی ــک ش ــا از ی ــه م ــد. هنگامی ک ــق می کن ــخص را خل ــای مش فض
ــا از  ــه مکان ه ــت. اگرچ ــده اس ــق ش ــوزه خل ــه در آن ح ــم ک ــه می کنی ــا را تجرب ــکیل دهنده آن فض تش
ــا  ــایر مکان ه ــازی س ــه یکسان س ــل ب ــه تمای ــوند ک ــد می ش ــی مشــابهی تولی ــای اجتماع ــق نظام ه طری
دارنــد بــا ایــن وجــود، فضاهــای شــهری ممکــن اســت متفــاوت باشــند؛ بنابرایــن لوفــور ایــده »فضــا بــه 
مثابــه عنصــری از ســازمان اجتماعــی« را مطــرح می کنــد. هنگامی کــه افــراد در مــورد تعامــل اجتماعــی 
بحــث می کننــد، بــه طــور ضمنــی نیــز در خصــوص نحــوه رفتــار در فضــا هــم صحبــت می کننــد. فضــا 
درگیــر یــک حــس دوگانــه اســت: بــه عنــوان عنصــر تاثیرگــذار بــر رفتــار افــراد و در حقیقــت بــه مثابــه 
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ــد. ــر می دهن ــا نیازهای شــان تغیی ــا فضــا را متناســب ب ــه آن ه ــراد؛ چــرا ک ــار ســازنده اف ــی رفت نتیجــه غای

ــرای کنتــرل 4.  ــت از فضــا ب ــرار می دهــد. دول ــت در فضــا را مــورد بحــث ق ــور، نقــش دول در نهایــت، لوف
ــد اداره کــردن خــود،  ــد و آن را در فرآین اجتماعــی اســتفاده و حجــم عظیمــی از زمیــن را کنتــرل می کن
ــا  ــی همچــون شــهرها، بخش ه ــای فضای ــر اســاس واحده ــع و ب ــع را توزی ــت مناب ــد. دول ــه می کن بهین
و شهرســتان ها، دولت هــای محلــی و مناطــق، مالیــات را گــردآوری می کنــد. دولــت همچنیــن 
ــی از  ــد، یعن ــالغ می کن ــی اب ــای اجرای ــراد حاضــر در واحده ــام اف ــه تم ــد و آن را ب ــازی می کن تصمیم س

ــون، 2010: 81-80(. ــر و هاتکیس ــر )گاتدین ــطوح پایین ت ــه س ــی ب ــطح مل س

ــات  ــق کیفی ــت مطاب ــت، درس ــب وکار و دول ــان کس ــا صاحب ــرمایه گذاران ی ــه س ــت ک ــد اس ــور معتق لوف
ــه را »فضــای  ــن نظری ــد. او ای ــه فضــا فکــر می کنن ــت( و ســود ب ــا، محوطــه، موقعی ــدازه، پهن ــد )ان مجــرد بع
ــتن  ــرای زیس ــی ب ــوان مکان ــه عن ــان ب ــط زیست ش ــای محی ــراد از فض ــال اف ــن ح ــا ای ــد. ب ــرد« می نام مج
اســتفاده می کننــد. لوفــور ایــن فضــا را کــه بــه صــورت تعاملــی در طــول زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده قــرار 
ــرای  ــزی ب ــل برنامه ری ــی از قبی ــری های ــور، کار ب ــر لوف ــت. از نظ ــده اس ــی« نامی ــای اجتماع ــرد، »فض می گی
ــت و مشــاغل  ــه توســط دول ــهرها ک ــد در حواشــی ش ــای جدی ــاز خانه ه ــاخت و س ــا س ــزرگ و ی شــهرهای ب
بــرای فضاهــای مجــرد پیشــنهاد مــی شــود ممکــن اســت بــا فضاهــای اجتماعــی موجــود )یعنــی شــیوه ای کــه 
ســاکنین در حــال حاضــر از فضــا اســتفاده می کننــد( در تضــاد باشــد. بــه زعــم او، تضــاد بیــن فضاهــای مجــرد 
و فضاهــای اجتماعــی، یــک تضــاد بنیادیــن در جامعــه اســت و در ردیــف تضــاد مجــزای بیــن طبقــات قــرار مــی 
گیــرد امــا اغلــب متفــاوت بــا آن اســت. بــا ایــن نحــوه نــگاه کــردن، او از تحلیــل مارکســی فاصلــه می گیــرد؛ 
ــا ایــن حــال،  ــه عنــوان نیــروی بنیادیــن در تاریــخ ســرمایه داری تاکیــد دارد. ب ــر تضــاد طبقاتــی ب چــرا کــه ب
لوفــور ســهم عمــده ای در شــکل گیری ایــده و رویکــرد اجتماعی-فضایــی دارد و همچنیــن تأثیــر بســزایی بــر 

شهرســازان مارکسیســت و انتقــادی پــس از خــود گذاشــته اســت )گاتدینــر و هاتکیســون، 2010: 81(.

نظریات تضاد طبقاتی: گوردون، استراپر و والکر

یــک رویکــرد تضــاد طبقاتــی در قبــال توســعه شــهری در دهــه 1970 و 1980 توســط دیویــد گــوردون41 
ــرای  ــد کــه موقعیت هــای انتخــاب شــده توســط ســرمایه داران ب ــه شــد. او پیشــنهاد می کن )1977، 1984( ارائ
احــداث کارخانه هــا، نــه تنهــا تحــت تأثیــر نیازهــای اقتصــادی کــه بــه دلیــل تمایــل بــه انتقــال کارگران شــان 
از مناطقــی اســت کــه اتحادیه هــای کارگــری در آن هــا ســازمان یافته انــد. بــر اســاس نظــر گــوردون، صاحبــان 
ــمکش  ــزاع و کش ــل ن ــش اه ــه کارگران ــند ک ــته باش ــتقرار داش ــی اس ــد در جاهای ــح می دهن ــب وکار ترجی کس

نباشــند؛ برخــالف شــهرهایی کــه دارای ســنت دیریــن کارگــری هســتند.

ــه منظــور تقویــت نقطه نظــرش دوره ای را در تاریــخ آمریــکا بررســی کــرد کــه کارگرانــش در آن دوره  او ب

41. David Gordon
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معتــرض بودنــد. از نیمــه دوم قــرن نوزدهــم تــا دهــه اول قــرن بیســتم. او تعــداد کارگرانــی را کــه طــی ایــن 
ســال ها درگیــر اعتصــاب بودنــد، حســاب کــرد و بــا تعــداد دفعاتــی کــه صاحبــان کارخانــه تصمیــم گرفتنــد بــه 
ــرای ســال های بیــن  ــق داد. ایــن تناظــر ب ــر نقــل مــکان کننــد، تطاب ــا شــهرهای منزوی ت حومــه شــهرها و ی
1880 تــا 1910 معنــی دار بــود. از ایــن رو، نیــاز بــه کنتــرل تعــارض نیــروی کار بــا انتقــال بــه نواحــی دوردســت 
شــهرهای بــزرگ، دلیــل بســیار موجهــی اســت کــه توســعه شــهری مســتلزم شــکلی منطقــه ای و چندمرکــزی 

باشــد؛ چــرا کــه ایــن امــر منجــر بــه حاشــیه رفتــن کارخانه هــا می شــود.

دو جغرافــی دان بــه نام هــای مایــکل اســتراپر42و دیویــد والکــر،43 رویکــرد گــوردون را بســط دادنــد )اســتراپر، 
ــی44 در  ــی اصل ــر موقعیت ــوان متغی ــه عن ــروی کار را ب ــات نی ــا مالحظ ــر، 1983(. آن ه ــتراپر و والک 1984؛ اس
ــد و عنــوان داشــتند کــه  ــر تئــوری ســنتی موقعیــت، اســتدالل کردن ــا ایــن کار، آن هــا در براب نظــر گرفتنــد. ب
ــی را در  ــل(، موقعیت های ــل و نق ــه حم ــامل هزین ــد )ش ــای تولی ــی و هزینه ه ــل بازاریاب ــه دلی ــب وکارها، ب کس
ــت(.  ــک اس ــهری نزدی ــت های ش ــدگاه اکولوژیس ــه دی ــه ب ــی ک ــد )دیدگاه ــاب می کنن ــژه انتخ ــای وی مکان ه
ــا  ــه تنه ــت کاال ن ــت. کیفی ــرد اس ــه »کاال«، »کار« منحصربف ــد ک ــتدالل می کن ــل«45 اس ــه »کار از مح نظری
بســتگی بــه عناصــر فیزیکــی کارگــر دارد بلکــه آمــوزش و عالقــه اش بــه بــودن در یــک اتحادیــه نیــز تعییــن 
کننــده اســت؛ بــه عبــارت بهتــر، این کــه در امــر ســازماندهی علیــه ســرمایه بــه منظــور کســب حقــوق و عوایــد 

ســهم داشــته باشــد.

ــروی  ــت نی ــه از لحــاظ کیفی ــی اســت ک ــر کشــوری دارای مناطق ــی، ه ــر اســاس رویکــرد تضــاد طبقات ب
کار، بــا ســایر مناطــق متفــاوت اســت. تــا حــدودی، کیفیــت مــدارس و تســهیالت آموزشــی مســبب ایــن امــر 
اســت. بــا ایــن حــال، وجــود ســنت اتحادیــه در حــوزه محلــی نیــز قابــل توجــه اســت. در نهایــت، ســنت های 
فرهنگــی خــاص از قبیــل پدرســاالری افراطــی کــه زنــان کارگــر را افــراد مطیعــی بــار مــی آورد نیــز بــرای خلــق 
ــح  ــرای توضی ــا ب ــن ایده ه ــر از ای ــتراپر و والک ــت. اس ــت اس ــز اهمی ــربه راه، حائ ــع و س ــروی کار مطی ــک نی ی
انتقــال صنایــع بــه »ســن بلــت« در ایــاالت متحــده اســتفاده کردنــد: انتقــال بــه ایــن دلیــل اتفــاق افتــاد کــه 
مناطــق جنوبــی و غربــی کشــور یــا دارای اتحادیه هــای ضعیــف بودنــد و یــا اصــاًل اتحادیــه ای نداشــتند. آن هــا 
همچنیــن پیشــنهاد دادنــد کــه رویکردشــان بــرای کل دنیــا قابــل اســتفاده اســت و این کــه تصمیمــات مربــوط 
ــام  ــی« ن ــیم کار بین الملل ــه »تقس ــد ک ــت می کن ــزی تبعی ــی از آن چی ــرکت های چندملیت ــی ش ــه مکان گزین ب
ــر، هنریــش و کــرگ، 1980(؛ بدیــن معنــا کــه شــرکت های چندملیتــی تصمیــم می گیرنــد  گرفتــه اســت )فلوب
کــه فعالیت هــای  خــود را در مــکان هایــی در گوشــه و کنــار دنیــا، مســتقر کننــد کــه دارای نیــروی کار ارزان 
ــده ای  ــروی کار، عوامــل تعیین کنن ــات نی ــردازان، کیفی ــن نظریه پ ــد ای ــه طــور خالصــه، از دی ــع باشــد. ب و مطی

42. Michael Storper
43. David Walker
44. principal locational variable
45. labor theory of location
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ــده  ــا، موضــوع عم ــرای دهه ه ــع پوشــاک ب ــه صنای ــال اگرچ ــوان مث ــه عن ــع هســتند. ب ــی صنای در مکان گزین
ــی  ــای جنوب ــه ایالت ه ــل و ب ــا تعطی ــیاری از کارخانه ه ــه 1960 بس ــی ده ــا ط ــود ام ــورک ب ــتغال در نیوی اش
ــیع  ــوم وس ــود. در مفه ــر ب ــروی کار، ارزانت ــود نداشــت و نی ــه ای وج ــا اتحادی ــه در آنج ــرا ک ــدند؛ چ ــل ش منتق
کلمــه، مجــادالت نظریه پــردازان تضــاد طبقاتــی ارزشــمند اســت؛ خصوصــًا در مــوارد تغییــر مــکان صنایــع طــی 
ــغل  ــون ش ــر 8 میلی ــغ ب ــی، بال ــعه یافته صنعت ــع توس ــون، جوام ــالدی تاکن ــه 1970 می ــر. از ده ــال های اخی س
ســاخت و تولیــدی را از دســت داده انــد. در همیــن زمــان، کشــورهای آمریــکای التیــن و آســیا، رشــد 6 میلیونــی 
ــر و  ــی کمت ــمکش های طبقات ــا کش ــق ب ــاس، مناط ــن اس ــر ای ــت، 1987(. ب ــد )پی ــه کرده ان ــغل ها را تجرب ش

ــتند. ــرمایه گذاری هس ــرای س ــتری ب ــت بیش ــر، دارای جذابی ــروی کار مطیع ت نی

ــده اند:  ــنتی مارکســی ش ــل س ــتفاده از تحلی ــتباه مشــترکی در اس ــار اش ــی، دچ ــردازان تضــاد طبقات نظریه پ
ــن در حالیکــه  ــد؛ بنابرای ــًا بوســیله عوامــل اقتصــادی توضیــح دهن ــزی را صرف ــا هــر چی ــد ت آن هــا در تالش ان
تضــاد طبقاتــی و تکاپــوی جهانــی بــرای یافتــن منابــع نیــروی کار ارزان قیمــت، بــه راســتی ممکــن اســت رفتــن 
صاحبــان صنایــع بــه نقــاط دورافتــاده دنیــا طــی ســال های دهــه 1960 را توضیــح دهــد امــا قــادر بــه توضیــح 
ــرای چنیــن  ــز ب ــه جایی هــای صــورت گرفتــه در دوره هــای دیگــر نیســت و دالیــل مشــخص دیگــری نی جاب
ــه نیــروی کار  ــاز ب جابجایی هایــی وجــود دارد؛ دالیلــی از قبیــل زمیــن ارزان، مالحظــات توزیــع کــه اغلــب نی
ارزان قیمــت را در اولویــت قــرار می دهــد، مالیات هــای پاییــن و ســایر انگیزه هــای دولــت کــه یارانــه را بــرای 

ــر و هاتکیســون، 2010: 84-82(. ــرد )گاتدین ســرمایه در نظــر می گی

تئوری انباشت سرمایه

ــر  ــام فک ــات ع ــب اصطالح ــواًل در قال ــد معم ــث می گذارن ــه بح ــاد را ب ــان، اقتص ــه جامعه شناس ــی ک زمان
ــه  ــب کارخان ــه صاح ــوند ک ــز می ش ــری متمرک ــب وکار توانگ ــان کس ــوان صاحب ــه عن ــراد ب ــر اف ــد و ب می کنن
ــه بحــث می گــذارد؛  ــراد مــی رود و رفتارهــای گروهــی را ب ــه فراســوی اف ــی، ب ــات تضــاد طبقات هســتند. نظری
بــه ویــژه برخــورد بیــن طبقــه ســرمایه دار مالــک یــا ســرمایه گذار و طبقــه کارگــر کــه نیــروی کارش را در ازای 
دریافــت دســتمزد، می فروشــد؛ امــا نظریه پــردازان شــهری دیگــری هســتند کــه از ایده هــای اساســًا اقتصــادی 
بــرای توضیــح توســعه شــهری اســتفاده می کننــد، ایــن افــراد در مقایســه بــا جامعه شناســان ســنتی، جزیی تــر 

ــد. ــورد می کنن ــا مســائل[ برخ ب

ــوع  ــان نظــری متب ــرد در جری ــوان شــاخص ترین ف ــه عن ــدان مشــهور انگلیســی، ب ــد هــاروی،46 جغرافی دیوی
ــون،  ــر و هاتکیس ــت )گاتدین ــی اس ــازی ریاض ــای مدل س ــغول تکنیک ه ــرده و دل مش ــه کار ک ــروع ب ــود ش خ
2010: 84(. طــی ســال های اواخــر دهــه 1960 میــالدی، او شــدیداً تحــت تأثیــر اتفاقاتــی از قبیــل شــورش های 
گتوهــای شــهری در ایــاالت متحــده و همچنیــن نوشــته های هانــری لوفــور بــود. در دهــه 1970 میــالدی، یــک 
کتــاب و مجموعــه مقاالتــی را بــه رشــته تحریــر درآورد کــه در آن هــا، تحلیــل اقتصــادی مارکســی را در مــورد 

46. کلنیوسکی و توماس، هاروی را زیر عنوان تئوری »شیوه تولید« دسته بندی کرده اند )کلنیوسکی و توماس، 2010: 39(.
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شــرایط شــهرها، بــه کار گرفــت. هــاروی بــا تاســی از مارکــس در خصــوص اســتمرار نابرابــری و انگلــس در بــاب 
توانایــی گــروه حاکمــه بــرای پنهــان کــردن فقــر در پشــت چهــره مشعشــع پیشــرفت های شــهری، ســنت دیگــری 
ــده لوفــور در خصــوص  را عرضــه مــی دارد )زوکیــن، 2006: 103(. کار او همچنیــن در راســتای تاییــد اهمیــت ای
صنعــت ســاخت و ســاز در بخــش امــالک و مســتغالت و همچنیــن بینــش اصلــی انگلــس در خصــوص شــکل 
گرفتــن توســعه نامــوزون تحــت لــوای ســرمایه داری اســت. او بــه ســبک و ســیاق لوفــور، بــه گونــه ای نظام منــد، 

مقوله هــای تحلیــل اقتصــادی مارکســی را در خصــوص مطالعــه توســعه شــهرها بــه کار گرفتــه اســت.47

ــدازه کــه یــک فرآینــد  ــه همــان ان ــر اســاس آموزه هــای هــاروی، تولیــد فضــا، ســاختمان ها و مناطــق ب ب
مــادی اســت، اجتماعــی هــم هســت؛ نــه تنهــا بــر اســاس رخــدادی جامعه شــناختی از قبیــل این کــه مردمــی 
کــه هم ســلیقه اند تصمیــم می گیرنــد در کنــار هــم زندگــی کننــد کــه حتــی بیشــتر، بــر اســاس منافــع شــخصی 
ــه  ــد ک ــف می کن ــی تعری ــیوه ای نســبتًا ایســتا، مکان ــه ش ــد. او شــهر را ب اقتصــادی و سیاســی شــکل می گیرن
ــر  ــه اســت )همــان: 106-107(. هــاروی ب ــه صــورت جغرافیایــی در آن تراکــم یافت ارزش اضافــی اجتماعــی ب

پنــج مــورد تاکیــد دارد:

او عنــوان مــی دارد کــه شــهر، متاســی از انگلــس ایــن گونــه تعریــف می شــود: گره گاهــی فضایــی کــه 1. 
ســرمایه را انباشــت و بــه گــردش درمــی آورد؛

او در خصــوص شــیوه رویارویــی طبقــات ســرمایه دار و کارگــر بــا همدیگــر در شــهر، یــک رویکــرد تضاد 2. 
ــت  ــر اســاس رهیافــت هــاروی و برخــالف شــیوه عمومــی صحب ــرد )1973، 1976(. ب ــکار می گی را ب
ــی  ــکل های متفاوت ــن، ش ــاد بنیادی ــن تض ــی، ای ــات اجتماع ــوص طبق ــان در خص ــردن جامعه شناس ک
ــر در نتیجــه کشــمکش  ــات ســرمایه دار و کارگ ــه طبق ــرد؛48 اشــکالی همچــون این ک ــود می گی ــه خ ب

ــا شــاخه های  ــا ی ــه گروه ه ــن خودشــان ب ــع، مابی ــر ســر مناف ــداوم ب م
ــل،  ــی در تحلی ــگ و محیط گرای ــیت، فرهن ــی جنس ــرای همگرای ــا ب ــن »تالش ه ــول زوکی ــه ق . ب  47
ــداده  ــر ن ــدرت ســرمایه در ســاختن و بازســازی فضــای شــهری را تغیی ــر ق ــد همیشــگی او ب تاکی
اســت« )زوکیــن، 2006: 105(. خــود هــاروی هــم در جایــی نقــل می کنــد کــه »مبــارزه 
ــرمایه و کار در  ــن س ــود بی ــی موج ــه طبقات ــاء رابط ــرای امح ــارزه ای اســت ب ــرمایه داری، مب ضدس
ــط  ــی توس ــب ارزش اضاف ــد و تصاح ــر تولی ــا ام ــد ت ــازه می ده ــه اج ــه ای ک ــد؛ رابط ــد تولی فرآین
ــاء آن  ــرمایه داری، امح ــد س ــارزه ض ــی مب ــدف نهای ــاده، ه ــیار س ــود. بس ــر ش ــرمایه مکان پذی س
ــت،  ــژاد، قومی ــای ن ــارزه از دریچه ه ــن مب ــه ای ــژه زمانیک ــه وی ــی و ب ــت. حت ــی اس ــه طبقات رابط
ــارزه  ــت ]مب ــد در نهای ــد( بای ــاق می افت ــا اتف ــه باره ــا اینک ــود )کم ــده می ش ــس دی جنســیت و جن
ــه و  ــول آن شــکل گرفت ــه نظــام ســرمایه داری ح ــی برســد ک ــه آن بنیه های ضــد ســرمایه داری[ ب

ــاروی، 2012(. ــد« )ه ــرون بکش ــی را از دل آن بی ــط طبقات ــرطانی رواب ــده س غ
48. او حتــی برداشــتی دیگرگونــه از ســوژه انقالبــی ارائــه می کنــد کــه تــا حــدود بســیاری بــا برداشــت های ســنتی مارکسیســتی متفــاوت اســت. 
از نظــر او، بــاور بــه اینکــه چــپ مارکسیســت مدتهاســت کــه امتیــاز ویــژه ای بــه کارگــران صنعتــی جهــان بــه عنــوان کارگــزار ]انقالبــی[ 
طالیــه دار و پیشــگام داده اســت کــه از طریــق دیکتاتــوری پرولتاریــا، ســرانجاِم مبــارزه طبقاتــی را بــه جهانــی رهنمــون می کنــد کــه در آن، 
دولــت و طبقــه کنــار گذاشــته می شــوند، کاریکاتــوری بیــش نیســت. از نظــر او کمــون پاریــس بــه همــان انــدازه کــه در پــی دگرگونــی 
بنیادیــن روابــط طبقاتــی تولیــد بــود، احقــاق »حــق بــه شــهر« را نیــز در دســتور کار داشــت و از طــرف دیگــر ایــن کارگــراِن کارخانــه نبودنــد 
ــن شهرنشــینی  ــه انبوهــی غیرســازمان یافته از مولدی ــد ک ــن کار را انجــام دادن ــی ای ــد؛ بلکــه پرولتاریای ــس را شــکل دادن ــه کمــون پاری ک
)hordes of unorganized urbanization producers( بودنــد. او در نهایــت معتقــد اســت کــه اگــر چنیــن تصــوری از ســوژه انقالبــی 

ضدســرمایه داری در دســتور کار »چــپ« قــرار نگیــرد بایــد در ســوگ از دســت رفتــن امــکان انقــالب نشســت )هــاروی، 2012 و 1392(.

اگر شهر را همچون بازاری در 
نظر بگیریم که در آنجا، نیروی 
کار، قدرت، سرمایه و کاال با 
همدیگر مبادله می شوند باید 
به همان اندازه قبول کرد که 
آرایش جغرافیایی این بازار، 
امری تصادفی نیست؛ بلکه 
تحت لوای قوانین انباشت 
سرمایه شکل گرفته است 

)المارش، 1976: 86(
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ــاخه تقســیم  ــه ش ــه س ــد ب ــرمایه دار می توان ــه س ــال طبق ــوان مث ــه عن ــوند. ب ــی تقســیم می ش مختلف
ــزرگ و  ــگاه های ب ــان فروش ــی(؛ 2- صاحب ــرمایه مال ــان س ــی )صاحب ــرمایه گذاران مال ــود: 1- س ش
ــدی  ــرمایه تولی ــع )س ــان صنای ــرمایه تجــاری( و 3- صاحب ــان س ــی )صاحب ــای بازاریاب ــایر دارایی ه س
یــا صنعتــی(. کارگــران نیــز ممکــن اســت بــه شــاخه های متعــددی تقســیم شــوند؛ بــه عنــوان مثــال 
ــان در  ــی همچن ــی؛ همگ ــه ای مال ــران حرف ــفید، تحلیل گ ــنده های یقه س ــه، فروش ــران کارخان کارگ
ــی  ــن دســته ها ممکــن اســت چیزهــای متفاوت ــد. هــر کــدام از ای ــت دســتمزد، کار می کنن ازای دریاف
ــواًل بخشــی  ــالف، معم ــه شــکل گیری تضــاد و ائت ــه طــوری ک ــد؛ ب ــب کنن را از توســعه شــهری طل
ــان کــه گــوردون، اســتراپر  ــن همچن ــن حــال، کشــمکش بنیادی ــا ای ــا ب از زندگــی شــهری اســت؛ ام
ــروی کار  ــاروی، نی ــنهاد ه ــاس پیش ــر اس ــت. ب ــرمایه و کار اس ــن س ــد، بی ــنهاد می کنن ــر پیش و والک
ــر یــک ســری منازعــات دائمــی در محیــط  در تکاپــوی حفــظ و ارتقــای اســتاندارد زندگــی اش، درگی
زندگــی بــر ســر گســتره ای از مســائل و موضوعاتــی اســت کــه بــه خلــق، مدیریــت و بهره بــرداری از 

محیط زیســت مصنــوع برمی گــردد.

ــع اقتصــادی، مداخــالت 3.  ــدار شــهرِی مناف ــه درهم آمیختگــی ناپای ــه چگون ــد ک ــاروی بحــث می کن ه
دولــت را در مقــام وســیله ای بــرای آرام کــردن امــور، موجــب می شــود؛ بــه گونــه ای کــه برنامه ریــزی 
ــوند  ــغول ش ــودآوری، مش ــی س ــود یعن ــی خ ــه کار اصل ــاره ب ــرمایه داران دوب ــد و س ــاق افت ــد اتف بتوان

ــاروی 1975، 1976(. )ه

همچنانکــه هــاروی پیشــنهاد می دهــد ســرمایه بــه طــور کلــی، نمی توانــد مســئول پیامــد 4. 
ــاًل  ــه کام ــمکش هایی ک ــد؛ کش ــوع باش ــت مصن ــول محیط زیس ــه ح ــکل گرفت ــمکش های ش کش
ــاخت  ــش س ــد و بخ ــت می کنن ــا دریاف ــه اجاره به ــی ک ــه، آن های ــای کار مربوط ــن نیروه ــت تعی تح
ــد  ــه فرآین ــرده و ب ــه ک ــا مداخل ــت ت ــت اس ــد دول ــرمایه دار نیازمن ــه س ــن رو طبق ــت. از ای ــاز اس و س
ــرازیر  ــهری س ــق ش ــه مناط ــاًل ب ــرمایه گذاری اص ــًا س ــد. بعض ــک کن ــهرها کم ــودآوری در ش س
نمی شــود؛ چــرا کــه ایــن مناطــق ممکــن اســت از لحــاظ اقتصــادی، ناکارآمــد بــوده و جــذاب نباشــند. 
در ایــن مــوارد، هــاروی اســتدالل می کنــد کــه دولــت بایــد مداخلــه کنــد تــا ایــن مناطــق را دوبــاره 
از لحــاظ اقتصــادی، ســودآور نمایــد. معمــواًل ایــن شــکل از مداخلــه دولــت شــامل تخریــب و ویــران 
ــد  ــد؛ مانن ــم آی ــد فراه ــاز جدی ــاخت و س ــرای س ــی ب ــا راه ــت ت ــود اس ــاختمان های موج ــردن س ک
ــوای  ــت ل ــر او، تح ــد. از نظ ــهری رخ می ده ــازی ش ــرای نوس ــی ب ــای دولت ــه در برنامه ه ــه ک آن چ
ــر  ــک منظ ــان، ی ــن جری ــرمایه در ای ــه س ــت ک ــان اس ــر در جری ــارزه ای پایان ناپذی ــرمایه داری، مب س
فیزیکــی را متناســب بــا شــرایط  خــود در لحظــه خاصــی از زمــان، می ســازد و معمــواًل در دوره بحــران 
ــق و  ــد رون ــن فرآین ــد. از نظــر هــاروی، ای ــی، آن )منظــر فیزیکــی( را معــدوم می کن و در لحظــه نهای
رکــود یــا ســاخت و ســاز جدیــد و فرســودگی شــهری، بــرای تغییــرات شــهری در نظــام ســرمایه داری، 

ــدی اساســی اســت. فرآین
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هــاروی نگاهــی ریزبینانــه بــه طبقــه ســرمایه دار و چگونگــی پول ســازی آن در فضــای شــهر دارد. او 5. 
ــرده  ــه ک ــرش، ســاخته و پرداخت ــای اخی ــاس و در ایده ه ــور اقتب ــای ســرمایه را از لوف ــوم چرخه ه مفه
اســت. بــه ویــژه، هــاروی معتقــد اســت کــه ســرمایه داران درگیــر در چرخــه اولیــه گــردش ســرمایه در 
ــه تولیدشــان را  ــد در محیط هــای شــهری مســتقر شــوند و هزین ــه دارن بخــش صنعــت، اصــواًل عالق
ــه مجموعــه  کاهــش دهنــد. ســرمایه داراِن درگیــر در چرخــه دوم ســرمایه )بخــش ســاخت و ســاز(، ب
متفاوتــی از اولویت هــای مرتبــط بــا جریــان ســرمایه گذاری و تحقــق ســود پــول قــرض داده شــده یــا 
ــن دو  ــرمایه بی ــردش س ــاوت گ ــیوه های متف ــا در ش ــن تفاوت ه ــد. ای ــر می کنن ــان، فک ــاره اموال ش اج

ــد. ــدا می کن »چرخــه« مذکــور، نمــود پی

ــن  ــکن پایی ــت مس ــه قیم ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــًا در جاهای ــا غالب ــرمایه گذاری در کارخانه ه ــه س  در حالیک
اســت، امــا ســرمایه گذاران در چرخــه دوم ســرمایه غالبــًا از ســرمایه گذاری در نواحــی فقیــر ســر بــاز می زننــد و 
صرفــًا بــه دنبــال مناطقــی از شــهر هســتند کــه اجاره بهــا باالتــر اســت. در نتیجــه، نواحــی شــهری می تواننــد 
ــی  ــای ســرمایه صنعت ــل طــرز عمل ه ــه دلی ــه ب ــر ن ــن ام ــا ای ــد ام ــرک نماین ــاکنان، آن را ت ــد و س ــت کنن اف
)دســته بندی ای کــه مــا معمــواًل فکــر می کنیــم تعییــن کننــده اتفاقــات شــهری اســت(، بلکــه بــه خاطــر نحــوه 

ــد.49 ــاز رخ می ده ــت ســاخت و س ــورد ســرمایه گذاران در بخــش صنع برخ

هاروی به طور کلی سه گونه چرخه سرمایه را از همدیگر تمیز می دهد:

الــف: چرخــه اولیــه بــه ســاختار روابــط در فرآینــد تولیــد اشــاره دارد )مثــاًل تولیــد کاال 
بــرای فــروش(. ارزش اضافــی )ســود( کــه در ایــن فرآینــد تولیــد ایجــاد می شــود نیــز در 
چرخــه اولیــه مجــدداً ســرمایه گذاری می شــود؛ بــا ایــن دیــد کــه ســود بیشــتری حاصــل 
شــود یــا )در صــورت تولیــد بیــش از حــد یــا مصــرف کــم( ممکــن اســت از طریــق بــازار 

ســرمایه بــه چرخه هــای دوم و یــا ســوم ســرازیر شــود.

ــط  ــل محی ــت از قبی ــرمایه های ثاب ــرمایه گذاری ها در س ــامل س ــه دوم ش ب: چرخ
مصنــوع اســت )بــه عنــوان مثــال توســعه امــالک( بــه امیــد تحقــق ســود:

به شکل درآمد حاصل از اجاره بواسطه ارزش استفاده از ساختمان •

ویا

حاصل از افزایش ارزش مبادله )قیمت فروش( ساختمان در آینده. •

ــش  ــه افزای ــت منجــر ب ــه در نهای ــوژی اســت ک ــم و تکنول ــوم شــامل ســرمایه گذاری در عل ج: چرخــه س
ــق هزینه کــردن در بخــش  ــروی کار از طری ــی نی ــت و توانای ــاء قابلی ــا ســرمایه گذاری در ارتق ــد می شــود ی تولی
. در مطالعــه ای در مــورد نوســازی در شــهر بالتیمــور، ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد کــه هــم حاشــیه ای شــدن جمعیــت و هــم فرســودگی بافــت   49

مرکــزی شــهر، بــه اولویت هــای چرخــه دوم ســرمایه برمی گــردد کــه بواســطه برنامه هــای دولتــی صــورت گرفتــه اســت.

دولت و بازار در 
کنار هم شهر مدرن 
را برای انباشت و 

گردش سرمایه شکل 
دادند )هاروی به نقل 

از زوکین، 2006: 
.)108
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آمــوزش و ســالمت. از آنجــا کــه بعیــد اســت ســرمایه داران خصوصــی، دیــدگاه بلندمدتــی در خصــوص مزایــای 
بالقــوه ]ایــن نــوع ســرمایه گذاری[ داشــته باشــند بنابرایــن بخــش عمــده ای از آن بــا مشــارکت دولــت صــورت 

می گیــرد.

ــرمایه داری،  ــرفته س ــع پیش ــهر در جوام ــرمایه، ش ــه گانه س ــای س ــه چرخه ه ــه ب ــا توج ــاروی، ب ــر ه از نظ
ســازه ی شــکل یافته خاصــی اســت کــه متناســب بــا هــدف بنیادیــن ســرمایه داری، یعنــی انباشــت، )فرآینــدی 
کــه ســرمایه طــی آن، در مقیــاس روزافــزون از طریــق ســرمایه گذاری مجــدد مــداوم ســود، بازتولیــد می شــود( 
ــوند،  ــز می ش ــدن، متمرک ــار ش ــق انب ــد از طری ــایل تولی ــه وس ــب، همین ک ــن ترتی ــت؛ بدی ــه اس ــکل گرفت ش
ــی ســود را در  ــال جغرافیای ــان انتق ــد؛ زیرســاخت هایی کــه جری ــز زیرســاخت ها را گســترش می دهن شــهرها نی
جســتجوی فرصت هــای بهینــه ســرمایه گذاری، تســهیل می کننــد. هــاروی )1985( بــه ایــن فرآینــد، »گــردش 
ســرمایه« مــی گویــد و آن را در مقــام عامــل اصلــی توســعه شــهری در نظــر می گیــرد )پاســیون، 2009: 148(. 
ــه  ــک چرخــه ســرمایه ب ــًا سرمایه های شــان را از ی ــه ســرمایه داران مرتب ــور، می نویســد ک ــت از لوف ــه تبعی او ب
دیگــری )از یــک بخــش صنعتــی بــه بخــش دیگــر، از بخــش صنعــت بــه بخــش مالــی، از بخــش مالــی بــه 
امــالک و مســتغالت و برگشــت دوبــاره( انتقــال می دهنــد تــا سودشــان را بــه حداکثــر برســانند. اگرچــه ایــن، 
ــا  ــد ام ــول می نماین ــا اف ــد ی ــی می کنن ــهر ترق ــف ش ــای مختل ــه بخش ه ــه چگون ــد ک ــان نمی ده ــًا نش دقیق

ــن، 2006: 107(. ــد )زوکی ــح می ده ــد را توضی ــای رش ــیب پویایی ه ــراز و نش ف

اهتمــام هــاروی )کــه برخــالف جامعه شناســی بیــش از آنکــه تجربــی باشــد، اســتداللی اســت )هرچنــد کــه 
خــود آن را نمی پســندد( و بــا ارجــاع بــه نظریه هــای اقتصــادی کالســیک، رنــگ و بــوی خاصــی دارد( مســائل 
ــوارد  ــوش م ــول و ح ــان را ح ــیر جامعه شناس ــه مس ــائلی ک ــد؛ مس ــش می ده ــر پوش ــروزی را بهت ــهری ام ش
نادیــده گرفتــه شــده ی بســیاری، شــکل داده اســت ایــن مــوارد عبــارت اســت از: گتوهــا، پیشــرفت شــهرها و 
گســترش حاشــیه های آن هــا، همچنیــن توســعه مجــدد کــه صرفــًا فقــر را از جایــی بــه جــای دیگــر منتقــل 
ــه  ــاهده اند وی همیش ــل مش ــاروی قاب ــته های ه ــای نوش ــی در جای ج ــاد سیاس ــات اقتص ــد.50 مالحظ می کن
ــیوه  ــف ش ــه توصی ــه ای ب ــد. او عالق ــظ نمای ــران حف ــی اش را از دیگ ــز تحلیل ــوط تمای ــه خط ــته ک ــعی داش س
ــت اجتماعــی  ــاب »عدال ــل مشــهود در فصــل اول کت ــالش بی می ــم ت ــدارد )علی رغ ــردم در شــهر ن ــی م زندگ
ــل  ــاختمان ها می ــا س ــا ی ــه در فضاه ــی نهفت ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــف نماد ه ــه توصی ــی ب ــا حت ــهر«( ی و ش
چندانــی نشــان نمــی دهــد. او بــا ایــن حــال، بــر عالقــه شــخصی بــه کنتــرل قلمــرو شــهری تمرکــز دارد. ایــن 
امــر باعــث گردیــده کــه از مطالعــه بــاِب طبــع جامعه شناســان در مــورد محــالت و اجتماعــات دوری کنــد تــا بــر 
موضوعاتــی از قبیــل »امپریالیســم منطقــه کســب وکار مرکــزی«، »بهره کشــی حاشــیه شــهر از مرکــز شــهر« 
و کمبودهــای محــالت نــه بــه دلیــل کنــش اجتماعــی جمعــی کــه بــه واســطه از هــم جــدا شــدن گروه هــای 
ــد بلکــه آن را دچــار انتقــال  ــر را ریشــه کن نمی کن ــاور هــاروی بســیاری از برنامه ریزی هــا و اقدامــات توســعه ای و توســعه مجــدد، فق ــه ب . ب  50
فضایــی می نمایــد؛ بــه عبــارت بهتــر اجتماعــات فرودســت و فقیــر شــهری، بواســطه توســعه مجــدد شــهر، از جایــی بــه جــای دیگــر منتقــل 

می شــوند.
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قومــی و مذهبــی، همبســتگی طبقــه اجتماعــی و کاهــش ســطح روابــط و تضادهــا در میــان گروه هــای متضــاد، 
تاکیــد نمایــد. بــرای هــاروی دسترســی بــه منابــع و فرصت هــای زندگــی شــهری بســیار حائــز اهمیــت اســت 
و فقــرای شــهری را جــزو بازنــدگان اصلــی زندگــی شــهری امروزیــن قلمــداد می کنــد کــه سکنی گزینی شــان 
نیــز بــه شــدت تحــت تأثیــر ایــن امــر قــرار دارد. او بــه نقــل از شــرارد51 )1968( محــالت فرودســت شــهری را 

ــد: ــف می کن ــه تعری اینگون

»ایــن محــالت، مامــن52 بازنــدگان اســت؛ محالتــی کــه در مبــارزه رقابتــی بــر ســر کســب دارایی هــای53 
ــات  ــر، خدم ــنایی معاب ــه، روش ــع آوری زبال ــون[ جم ــهری همچ ــات ش ــغل، ]خدم ــه، ش ــاظ مدرس ــهر )از لح ش
ــن  ــد؛ بنابرای ــت، بازنده ان ــاع اس ــار اجتم ــته جمعی در اختی ــورت دس ــه ص ــه ب ــه ک ــر آنچ ــی و...( و ه اجتماع
ــارزه  ــرای مب ــا، ب ــت ســاکن در آنه ــی محســوب مــی شــوند کــه جمعی محــالت فرودســت شــهری، محیط های
ــع و حفــظ ایــن  ــر کانال هــای توزی ــه کنتــرل دســته جمعی ب ــع الزم هســتند و هیچ گون ــد مناب ــز، فاق موفقیت آمی

ــه نقــل از هــاروی، 2009: 79(. ــد« )شــرارد ب ــع ندارن ــل مناب قبی

او نقطــه قــوت اش را در مســتند نمــودن زندگــی غنــی اجتماعــی گتوهــای شــهری یــا تحلیــل موفقیت هــای 
ــد. در عــوض رویکــردش را  ــی گاه54 انباشــت ســرمایه اجتماعــی در محــالت فرودســت شــهری نمی یاب گاه و ب
ــه  ــاده ک ــا نه ــانی بن ــزی و سیاســی و جامعه شناس ــای اقتصــادی، برنامه ری ــش خاصــی از علم ــر اســاس خوان ب
ــق  ــا در مناط ــدگان ی ــد. برن ــت می دهن ــه دس ــهری ب ــرو ش ــدگان در قلم ــدگان و بازن ــفافی[ از برن ــر ش ]تصوی
مرکــزِی دارای ارزش نمادیــن جمعــی و یــا در حاشــیه های شــهر پوشــیده از بــرگ بــا درختــان ســبز و هــوای 
پــاک و بازنــدگان نیــز در محــالت فرودســت شــهری زندگــی مــی کننــد )همــان: 102-103(. در تحلیل هــای 
بعــدی اش نیــز همچنــان بــه روش مارکســی در بررســی نحــوه بســط و گســترش روابــط کار/ســرمایه بــه بیــرون 
ــرار  ــه ق ــون توج ــهری را کان ــای ش ــر فضاه ــورژوازی ب ــلطه ب ــد و نحــوه س ــه نشــان می ده ــه عالق از کارخان
ــر پاریــس مرکــزی  ــورژوازی ب ــا ســلطه ب ــاور او در عمــل، بیــش از صــد ســال طــول کشــید ت ــه ب می دهــد. ب
ــودن  ــه ب ــربرآوردن و ناقص الخلق ــون س ــر همچ ــال های اخی ــی س ــوس ط ــی ملم ــا پیامدهای ــود؛ ب ــل ش کام
ــه دام  ــکار در آنجــا ب ــان بی ــه شــده شــهرها کــه مهاجــران حاشــیه شــده و کارگــران و جوان آن حواشــی ایزول

ــاروی، 2012: 17(. ــد )ه افتاده ان

ــه  ــی ب ــرفت  قابل توجه ــث پیش ــرمایه، باع ــت س ــی و انباش ــاد طبقات ــرد تض ــر دو رویک ــوع، ه در مجم
ــل  ــداری اســت؛ جایــی کــه انطباق هــای قاب نســبت رویکردهــای ســنتی، شــده اند. جهــان امــروز، جهــان ناپای
پیش بینــی کار، خریــد و ویژگــی زیســِت محــل ســکونت شــهر صنعتــی از هــم پاشــیده شــده اســت. عوامــل 
ــر صنعــت  ــز ســرمایه گذاری در صنعــت ســاخت و ســاز و ســاختاِر در حــال تغیی اقتصــادی از قبیــل افــت و خی
51. Sherrard

. معــادل انگلیســی »مامــن« در متــن اصلــی، Catch all بــوده کــه معنــای لغــوی آن، »جعبــه خــرت و پــرت« اســت امــا در اینجــا بــه معنــای   52
مامنــی اســت کــه بازنــدگان زندگــی شــهری، از ســر ناچــاری و بــه عنــوان آخریــن و تنهــا گزینــه، بایــد در آن ســکنی گزیننــد.

53. امکانات و فرصت های زندگی شهری.
54. checkered successes
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ــن اســاس، انجــام  ــر ای ــد. ب ــی زندگــی روزمــره تاثیرگذارن ــات اجتماعــی- فضای ــر خصوصی ــی ب در نظــام جهان
ــاکنین  ــن س ــرمایه/کار و در بی ــه س ــتر رابط ــارزه در بس ــن مب ــر در ای ــراِن درگی ــره[ کارگ ــای ]روزم فعالیت ه
اجتماعاتــی صــورت می گیــرد کــه دغدغــه حفــظ کیفیــت زندگی شــان را دارنــد. هــر کــدام از ایــن جنبه هــا، بــه 
تعییــن الگــوی ســازماندهی اجتماعــی- فضایــی کمــک می کننــد. بــا ایــن اوصــاف رویکردهــای تضــاد طبقاتــی 
و انباشــت ســرمایه، دارای محدودیت هــای متعــددی هســتند. بــر ایــن اســاس، مناقشــاتی جامعه شــناختی طــی 
ــه نشــان  ــرده اســت ک ــه ک ــهر ارائ ــدی را در خصــوص ش ــرد جدی ــه رویک ــت ک ــر شــکل گرف ــال های اخی س
ــر  ــد )گاتدین ــز در شــکل گیری فضــای ســکونتگاه ها نقــش اساســی دارن ــه عوامــل اجتماعــی نی می دهــد چگون

ــون، 2010: 86(. و هاتکیس

نظریه ماشین رشد یا ائتالف های طرفدار رشد: رویکردی جامعه شناختی

ــوگان،  ــوچ و ل ــوگان )مل ــان ل ــا ج ــکاری اش ب ــوچ و هم ــاروی مل ــای ه ــه تالش ه ــدیداً ب ــرد ش ــن رویک ای
1987( گــره خــورده اســت. نحــوه برخــورد رویکــرد ســنتی بوم شناســی در قبــال توســعه شــهری بــرای ملــوچ 
راضی کننــده نبــود و بیشــتر تحــت تأثیــر کارهــای شهرســازان فرانســوی قــرار گرفــت کــه آن هــا نیــز ملهــم از 
کارهــای لوفــور و کاســتلز بودنــد. ملــوچ بــه ویــژه تحــت تأثیــر مطالعاتــی بــود کــه توســط فرنچمــن المــارش55 
)1976( در خصــوص نقــش توســعه و گســترش امــالک و مســتغالت در شــهر صــورت گرفتــه اســت.56 تمرکــز 
بــر تحــوالت شــهری دربردارنــده فعالیــت یــک گــروه خــاص از ســازندگان بخــش امــالک و مســتغالت اســت 
ــرده  ــام ب ــا« ن ــوان »رانتیره ــا تحــت عن ــه پیشــتر، مارکــس از آن ه ــه مجــزا هســتند ک ــک طبق ــود ی ــه نم ک
اســت. بــر اســاس نظــر المــارش کــه بــا رویکــرد تاریخــی اروپایــی می نوشــت، ایــن طبقــه رانتیــر اســت کــه 
ــرای برانگیختــن »رشــد« تحمیــل می کنــد.  ــرای گســترش آتــی، آمــاده و دســتور کار عمومــی را ب زمیــن را ب
ــل  ــدان دلی ــن ب ــی، ســازگار اســت. ای ــت محل ــا نیازهــای دول ــی ب ــه خوب ــر ب ــه رانتی ــاز طبق ــوچ، نی از نظــر مل
اســت کــه دولــت پیوســته نیازمنــد منابــع جدیــد درآمــد حاصــل از مالیــات اســت. همینکــه شــماری از افــراد 
وارد یــک ناحیــه شــهری می شــوند، تقاضای شــان بــرای خدمــات، بــه بودجــه ســالیانه فشــار مــی آورد. بــدون 
ــا خطــر از  ــد و منطقــه شــهری ب ــد کیفیــت زندگــی را حفــظ کنن ــد درآمــد، دولت شــهرها نمی توانن ــع جدی مناب
رونــق افتــادن، روبــرو می شــوند. گســترش و توســعه امــالک و مســتغالت، منبــع عمــده ای بــرای اخــذ مالیــات 
اســت. افــراد تــازه وارد، تقاضاهــای جدیــدی را بــرای کاال و خدمــات شــهری مطــرح می کننــد کــه ایــن امــر 
بــه نوبــه خــود، بــه جمــع کســبه و مشــاغل کمــک می کنــد و در واقــع، منابــع درآمــدی بــرای دولــت محلــی 
ــتند؛  ــد« هس ــین های رش ــهرها »ماش ــوچ، ش ــرات مل ــاس نظ ــر اس ــه، ب ــور خالص ــه ط ــد. ب ــش می ده را افزای
چــرا کــه آن هــا بایــد ایــن گونــه باشــند. از یــک طــرف بــه دلیــل تقاضــا بــرای افزایــش کیفیــت محــالت و 
ــق این کــه  ــه دلیــل فعالیت هــای خســتگی ناپذیر رانتیرهــا، دولت شــهرها از طری اجتماعــات و از طــرف دیگــر ب
ــر و  ــد )گاتدین ــن تقاضاهــا پاســخ می دهن ــه ای ــد، ب ــل می کنن ــی خــود تبدی ــه دغدغــه اصل رشــد و توســعه را ب
55. Frenchman Lamarche

. هرچند این تحلیل گر نقش حائز اهمیتی در فضای فکری آن زمان فرانسه نداشته است.  56
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ــالت  ــازار و مداخ ــازوکارهای ب ــر س ــه ب ــر ک ــی فوق الذک ــاد سیاس ــردازان اقتص ــالف نظریه پ ــر خ ــوچ ب مل
ــد، رویکــرد  ــد دارن ــی، توســعه شــهر تاکی ــه طــور کل ــازار امــالک و مســتغالت و ب ــق ب ــی در رون ــت محل دول
ــت  ــا در نهای ــدارد ام ــت می پن ــز دارای اهمی ــانی را نی ــای انس ــئله دارد و عاملیت ه ــه مس ــناختی تری ب جامعه ش
ادعــا می کنــد کــه نظریــه اش نســخه ای از اقتصــاد سیاســی امــا متفــاوت از نســخه دیگــران اســت. او تحلیــل 
ــه اذعــان خــود  ــه ب ــد. البت ــه لوفــور در جــای جــای نوشــته هایش ادا می کن را از »فضــا« شــروع و دینــش را ب
ملــوچ، تحــت تأثیــر کالرنــس اســتون )1989، 2005( عالــم سیاســی نیــز بــوده اســت. او در مقالــه اش تحــت 

ــد: ــدی می کن ــه صورت بن ــن گون ــتدالل هایش را ای ــد«، اس ــین های رش ــی ماش ــاد سیاس ــوان »اقتص عن

ــر آن  ــز مبتنــی ب ــی نی ــط جغرافیای ــن رواب ــده در امــر اجتماعــی اســت بنابرای »از آنجاکــه اقتصــاد، درهم تنی
اســت؛ از ایــن رو ترتیبــات شــهری نیــز همچــون هــر تــالش جمعــی انســانی دیگــری، موضــوع همــان نیروهــای 
اجتماعــی اســت و فضــا نیــز بــر منــوال اصطــالح مبیــن لوفــور، »تولیــد« می شــود و در نســخه اقتصــاد سیاســی، 
]فضــا[ انبوهــه ای از عاملیــن انســانی اســت. در جایــی کــه مکان هــا شــبیه همدیگــر هســتند، فضــای نشــئت 
ــای  ــده از تعین گرایی ه ــا برآم ــت ت ــوازی از »نیت ها«س ــای م ــترک و الگوه ــادی مش ــای نه ــه از زمینه ه گرفت
ــوان  ــه می ت ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــی. ب ــای بیرون ــا محدودیت ه ــی ی ــی درون ــت های نامرئ ــن دس پوالدی
اســتدالل »ماشــین رشــد« را بــه عنــوان نســخه ای از اقتصــاد سیاســی شــهری بــه بوتــه آزمایــش گذاشــت 
کــه عاملیــت انســانی و فرهنــگ، محیــط فیزیکــی، تغییرپذیــری شــهری و یــک سیاســت تغییــر را بــه همدیگــر 
پیونــد می دهــد. در متــن جامعــه امریــکا، یگانــه مفهــوم مفیــد بــرای پوشــش دادن ایــن موضوعــات، در حالیکــه 
تبییــن تامــی در کار نیســت، »ماشــین رشــد« اســت: ایــن ایــده کــه گروه هــای ذی نفــِع دارای منافــع مشــترکی 
ــی و  ــتگاه های سیاس ــامل دس ــادی )ش ــه نه ــتند، از زمین ــی هس ــگاه خاص ــعه دارای جای ــد[ توس ــه در ]فرآین ک
ــت هم راســتا  ــن[ دول ــد. ]بنابرای ــول اســتفاده می کنن ــن و کســب پ ــری زمی فرهنگــی( در راســتای تشــدید کارب
بــا ذی نفعــان رشــد در یــک مــکان خــاص )صاحبــان دارایی هــای کالن، برخــی نهادهــای مالــی، روزنامه هــای 
محلــی(، بــه وســیله ای بــرای تحقــق اهــداف مــادی خــود دســت می یابــد. روی هــم رفتــه، ایــن هم پیمانی هــا 
ــی  ــط، نواح ــالح مرتب ــع ذی ص ــهر )و مراج ــتند. دولت ش ــک هس ــی، هژمونی ــطح محل ــتایی ها( در س )هم راس
ــه ای  ــل مالحظ ــترده قاب ــع گس ــطه مناب ــه بواس ــه این ک ــم ب ــا عل ــز ب ــا و...( نی ــژه، کارگزاری ه ــق وی ــا مناط ی
ــین  ــک ماش ــه ی ــل ب ــود را تبدی ــد، خ ــکل می ده ــی[ را ش ــز اهمیت ــع ]حائ ــروه ذینف ــار دارد و گ ــه در اختی ک
رشــد کــرده اســت. حســب تئــوری رژیــم اســتون،57 ایــن گــروه دارای حــق »وتــو« اســت؛ چــرا کــه حکمروایــی 
ــر  ــتون ب ــت. اس ــر اس ــر اجتناب ناپذی ــا عنص ــن تنه ــت و ای ــر نیس ــا، امکانپذی ــارکت آن ه ــدون مش ــهری[ ب ]ش
ــد؛  ــدا می کنن ــل پی ــد تمای ــته  بندی رش ــه دس ــا ب ــه آن ه ــه چگون ــز دارد و این ک ــی تمرک ــدگان سیاس ائتالف کنن
بــا ایــن اوصــاف مــن بــر اعمــال و فعالیــت پیش قــراوالن رشــد تاکیــد دارم و این کــه چگونــه آن هــا بــا فعــاالن 

. نظریه رژیم متعلق به کالرنس استون )1989، 2005( عالم سیاسی است که بر خالف نظریه ماشین رشد ملوچ که ریشه در جامعه شناسی دارد،   57
از علم سیاست و با تمرکز بر دولت برخاسته است.
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سیاســی )از میــان ســایرین( ارتبــاط ایجــاد می کننــد. بانیــان رشــد بیــش از هــر مجموعــه دیگــری از فعــاالن 
بانفــوذ شــهری، بایــد بــا دولــت محلــی )بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای روزانــه کسب وکارشــان( در ارتبــاط 
ــد«  ــه مجوزهــای ســاخت و ســاز، تغییــر پهنه هــا، توســعه زیرســاخت ها و امثالهــم احتیــاج دارن باشــند. آن هــا ب

ــوچ، 1993: 32-31(. )مل

بــا ایــن اوصــاف، لــوگان و ملــوچ بــر رشــد اقتصــادی بــه مثابــه نتیجــه اولیــه تصمیمــات سیاســی محلــی ]در 
ســطح شــهر نــه محلــه[ تاکیــد دارنــد. آن هــا معتقدنــد کــه شــهر را می تــوان همچــون یــک ماشــین رشــد در 
نظــر گرفــت کــه بــه گروه هــای مترصــد منتفــع شــدن از رشــد، ســود می رســاند. ایــن نخبــه طرفــدار رشــد58 
ــدگان  ــانه ها، نماین ــا و رس ــان کســب وکار، روزنامه ه ــازندگان، صاحب ــالک و مســتغالت، س ــان ام ــامل صاحب ش
ــی در  ــا، همگ ــن گروه ه ــت. ای ــی اس ــهیالت عموم ــرمایه گذاران در تس ــداران و س ــا، بانک ــاری ورزش ه انحص
ــری  ــون ام ــند و آن را همچ ــد« باش ــوق »رش ــا مش ــد ت ــت می کنن ــم فعالی ــا ه ــد ب ــدار رش ــای طرف ائتالف ه
ــی از  ــده قلیل ــه ع ــد شــد ن ــع خواهن ــاکنین شــهر از آن منتف ــی س ــه تمام ــد ک ــر می کنن ــدون مناقشــه تصوی ب
ــاخت  ــد از: س ــود عبارتن ــت می ش ــی حمای ــن گروه های ــط چنی ــه توس ــد ک ــت های رش ــه. سیاس ــای نخب گروه ه
ــهری؛  ــازی ش ــی؛ نوس ــات اجتماع ــتان ها و خدم ــدارس، بیمارس ــترش م ــی؛ گس ــع آب ــا، مناب ــا، فرودگاه ه راه ه

ــرمایه گذاری و... ــب س ــرای جل ــب ب ــب وکارهای مناس ــات کس ــی و تبلیغ ــوق های مالیات مش

ــکیل  ــد را تش ــدار رش ــالف طرف ــن ائت ــی ای ــته اصل ــه هس ــی ک ــوچ، گروه ــوگان و مل ــر ل ــاس نظ ــر اس ب
ــان  ــق امالک ش ــان را از طری ــا، درآمدش ــتند. رانتیره ــا هس ــا رانتیره ــک ی ــب مل ــان صاح ــد کارآفرین می ده
ــر اینصــورت، مســتغالت و ســاختمان ها  ــا در غی ــد، فــروش، نوســاز کــردن، اجــاره ی ــا خری ــد؛ ب کســب می کنن
ــک و مســتغالت می شــود،  ــرای مل ــه رشــد، باعــث تســریع تقاضــای شــدید ب ــد. از آنجاییک ــه می کنن را معامل
رانتیرهــا از محــل جمعیــت اضافــه شــده و همچنیــن بواســطه رشــد اقتصــادی ]حاصــل از[ توســعه، بیشــترین 
ــا  ــه ب ــا این ک ــد ی ــه اســتخدام درمی آورن ــراد را ب ــن، اف ــا همچنی ــد. آن ه ــه دســت می آورن ــع بالواســطه را ب نف
ــه  ــی، دارای رابط ــات مال ــدگان خدم ــا تامین کنن ــان مشــاغل همچــون وکال، دالالن و ی ــایر کســبه و صاحب س
تنگاتنگــی هســتند؛ امــا خــارج از ایــن گــروه اصلــی، ائتالف هــای طرفــدار رشــد دربردارنــده بخــش وســیعی از 
کســب وکارهای محلــی هــم هســت. ایــن ائتالف هــا در بســیاری از اجتماعــات، ایــن فرضیــه را جــا انداخته انــد 
ــا  ــل توجــه »رشــد« ی ــی قاب ــای عموم ــورد هزینه ه ــا ســوال در م ــه خــوب اســت« ام ــرای هم ــه »رشــد ب ک

ــا ســرپوش گذاشــته می شــود. ــه حاشــیه مــی رود ی ــای حاصــل از آن، ب ــه مزای ــع عادالن چگونگــی توزی

ــا بررســی پیامدهــای متفاوتــی کــه در طــول زمــان و در مکان هــای مختلــف  جــان مولنکــوف59 )1983( ب
ــورد  ــه ای در م ــدار رشــد را بســط داد. او در مطالع ــالف طرف ــب می شــود، مفهــوم ائت ــده »رشــد« مترت ــه پدی ب
ــه  ــرد و این ک ــکل نمی گی ــه ش ــد همیش ــای رش ــه ائتالف ه ــد ک ــتدالل می کن ــتون، اس ــکو و بوس سان فرانسیس

58. pro-growth elite
59. John Mollenkopf
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درســت همــان موقــع )زمــان شــکل گیری رشــد( پدیــدار نمی شــوند؛ بلکــه در متــن سیاســت های فــدرال کــه 
ــطح  ــد در س ــای رش ــازماندهی ائتالف ه ــه س ــهری ب ــران ش ــی از رهب ــده قلیل ــتند، ع ــد هس تســهیل کننده رش
ــی( را خاطــر نشــان  ــران محل ــان سیاســی )رهب ــژه نقــش کارآفرین ــه وی ــد. مولنکــوف ب ــه کمــک می کنن محل
می کنــد کــه موجــب برانگیختــن دغدغــه »رشــد« می شــوند، ایــن ایــده را بــه دیگــران تحمیــل و ائتالف هــای 
محلــی طرفــدار »رشــد« را جعــل می کننــد. روایــت مولنکــوف از ائتالف هــای رشــد بــا روایــت لــوگان و ملــوچ 
متفــاوت اســت و هــر کــدام بــر گــروه اصلــی متفاوتــی از بازیگــراِن درگیــر در شــکل گیری ائتالف هــا، تاکیــد 
ــد دارد در  ــادی تاکی ــای اقتص ــدن نخبه ه ــر ش ــر درگی ــد ب ــت های رش ــوچ از سیاس ــوگان و مل ــخه ل ــد. نس دارن

حالیکــه نســخه مولنکــوف بــر رهبــران سیاســی متمرکــز اســت.

هرچنــد ایــن نویســندگان معتقدنــد کــه ائتالف هــای طرفــدار رشــد همیشــه در سیاســت های شــهری فعــال 
هســتند )اگرچــه برخــی اوقــات در پشــت پــرده(، در زمان هــای خاصــی، ایــن ائتالف هــا پدیــدار می شــوند و در 

تنظیــم دســتور کار شــهری، نفــوذ بســیاری دارنــد )کلنیوســکی و تومــاس، 2010: 286-285(.

امــا در نهایــت، نظریــه »ماشــین رشــد« بــه دلیــل مفروضــات غیرواقعــی همچــون وجــود مجــزای طبقــه 
رانتیــر، از قابلیــت چندانــی بــرای اســتفاده در جوامــع مختلــف برخــوردار نیســت. گاتدینــر و هاتکیســون در نقــد 

ــد. ــه کرده ان ــه، ســه دســته اســتدالل را ارائ ایــن نظری

ایــن رویکــرد از لحــاظ نظــری، کامــاًل بــر فــرض وجــود یــک طبقــه »رانتیــر« مجــزا متکــی اســت کــه 1. 
ایــن طبقــه، منبــع کنــش و رفتــار منجــر بــه توســعه شــهری اســت. بــا ایــن حــال طبقــه رانتیــر بــه معنای 
مارکســی آن، در بســیاری از جوامــع وجــود نــدارد. لــوگان و ملــوچ ایــن اصطــالح را از المــارش بــه عاریــت 
ــر  ــی ب ــر چندان ــه 1960 و 1970 تأثی ــته هایش در ده ــد نوش ــر ش ــه ذک ــه ک ــان گون ــه هم ــد ک گرفته ان

فضــای فکــری آن زمــان نداشــت؛

لــوگان و ملــوچ، نســخه ســاده انگارانه ای از نظریــه لوفــور در مــورد فضــا را بــه عاریــت گرفته انــد. آن هــا 2. 
معتقدنــد کــه محیــط زیســت شــهری می توانــد بــه دو بخــش تقســیم شــود: فضــای اجتماعــی در برابــر 
یــک »فضــای مجــرد« بــا رده هــای از پیــش تعییــن شــده کــه دربرگیرنــده تمامــی رفتارهــای ســاکنینی 
اســت کــه در یــک محیــط زیســت شهری شــده، زندگــی می کننــد. ایــن یــک فروکاســت ســاده انگارانه 
ــط  ــورد محی ــه ای در م ــه الی ــزی س ــه آن، تمای ــه دغدغ ــت ک ــری اس ــیار پیچیده ت ــوری بس ــده لوف از ای

زیســت اســت.60
. لوفور در جریان تولید فضا، سه نوع فضا را از همدیگر تشخیص می دهد:  60

الف: فضای مادی، ملموس و قابل مشاهده )perceived(؛
ب: فضایــی کــه در ذهــن افــراد و کنشــگران درک شــده و متصــور می گــردد )conceived( کــه بــدان فضــای ایدئولوژیــک یــا نهــادی نیــز 

گفتــه می شــود کــه معمــواًل توســط دانشــمندان، برنامه ریــزان، شهرســازان، تکنوکرات هــا و مهندســان اجتماعــی شــکل می گیــرد؛
ــط  ــر و نمادهــای مرتب ــه طــور مســتقیم توســط تصاوی ــی شــده کــه ب ــور بازنمای ــا فضــای ام ج: فضــای زیســته شــده )lived space( ی
زیســته می شــود و در نتیجــه فضــای ســاکنان و اســتفاده کننــدگان اســت... ایــن فضــا بــر فضــای کالبــدی همپوشــانی دارد و از اشــیای 

ــران، 2008( ــر و دیگ ــاروی، 2006؛ کیپف ــور، 1991؛ ه ــد )لوف ــن می کن ــتفاده نمادی ــای( آن اس )ابژه ه
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ــای 3.  ــح دوره ه ــد« را دارد و از توضی ــه »رش ــواس گونه ای دغدغ ــیوه وس ــه ش ــوچ، ب ــوگان و مل ــرد ل رویک
رکــود، صنعت زدایــی و چرخه هــای رونــق و رکــود ســرمایه داری، عاجــز اســت. آن هــا بــه ســادگی فــرض 
ــین  ــای ماش ــا نخبه ه ــر ی ــه رانتی ــار طبق ــت فش ــه تح ــی رود ک ــش م ــی پی ــد« هنگام ــد »رش می کنن
ــی  ــن تمام ــر گرفت ــدون در نظ ــا ب ــکلی. آن ه ــچ مش ــدون هی ــر و ب ــم بی دردس ــرد؛ آنه ــرار گی ــد ق رش
جوانــب واقعــی زوال شــهری و گســترش بیــش از حــد و همچنیــن ســاختار ســوداگرانه صنعــت امــالک 
ــکان  ــدا، ام ــان ابت ــود، در هم ــود می ش ــق و رک ــای رون ــه چرخه ه ــر ب ــه منج ــه همیش ــتغالت ک و مس
ــد  ــد. آن هــا بعــداً تــالش کردن ــر رشــد و تغییــر را نادیــده گرفته ان ــر اث آشــکاِر شــکل گرفتــن تضادهــا ب
ــده  ــع کنن ــه قان ــر ن ــن ام ــا ای ــد ام ــه کنن ــان اضاف ــه رویکردش ــد را ب ــکان تضــاد حاصــل از رش ــه ام ک
ــد و  ــداران رش ــن طرف ــا بی ــه تنه ــمکش ها ن ــت. کش ــد اس ــان کارآم ــه اصالح شده ش ــه نظری ــت و ن اس
ــز نشــان داده،  ــان کــه هــاروی نی ــه زعــم آن هــا( کــه همچن ــداران شــهروندان ایجــاد می شــود )ب طرف
ــه  ــازد ک ــان می س ــی عی ــای داخل ــن تضاده ــرد. ای ــز شــکل می گی ــد نی ــای پشــتیبان رش ــن ائتالف ه بی
چــرا یــک طبقــه رانتیــر مجــزا نمی توانــد وجــود داشــته باشــد و چــرا آن چــه کــه ماشــین رشــد نامیــده 
ــه  ــر حاصــل از نظری ــده موقتــی اســت کــه از لحــاظ مفهومــی، اســتنباط های عمیق ت می شــود یــک پدی
ــرد  ــه می ب ــه بیراه ــز ب ــتغالت( را نی ــالک و مس ــت ام ــرمایه )صنع ــه دوم س ــوص چرخ ــور در خص لوف

ــون، 2010: 88-86(. ــر و هاتکیس )گاتدین
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ــتند،  ــی هس ــاد مختلف ــه دارای ابع ــهری ک ــای ش ــه پدیده ه ــگاه ب ــت ن ــردی مناســب در جه ــن رویک تدوی
ــی  ــه تنهای ــچ رویکــردی ب ــه هی ــرا ک ــی پرمشــقت اســت؛ چ ــال، اهتمام ــن ح ــر و در عی ــری بســیار زمان ب ام
ــد  ــع کن ــودش جم ــا در خ ــک ج ــهری را ی ــای ش ــل پدیده ه ــته های تحلی ــات و بایس ــی الزام ــد تمام نمی توان
ــا وجــود  ــن پدیده ه ــل ای ــرای انتخــاب روش مناســب جهــت تحلی ــًا علمــی ب ــی صرف و از طــرف دیگــر، بنیان
ــا این گونــه مســائل روی آوریــم کــه خــود  نــدارد.61 بنابرایــن بایســتی بــه تکثرگرایــی رویکــردی در برخــورد ب
ــر در  ــن درگی ــگران و محققی ــا پژوهش ــت ت ــون اس ــای گوناگ ــه رویکرده ــوط ب ــات مرب ــد ادبی ــه تولی ــوط ب من
حوزه هــای مختلــف بتواننــد بــا توســل بــه آن هــا و دسترســی بــه نوآوری هــای تئوریــک، ابعــاد متنــوع شــهر و 

ــر  ــوم طبیعــی ب ــاور غالــب در عل ــوژی و اصــول علمــی و همچنیــن در نقــد ب . هــاروی در بحثــی مفصــل در خصــوص نســبت بیــن ایدئول  61
ــی  ــود روش علم ــتدالل می ش ــًا اس ــه غالب ــت؛ اینک ــم اس ــود حاک ــده می ش ــی نامی ــوم طبیع ــه عل ــه ک ــی در آنچ ــه »دیدگاه ــت ک آن اس
ــج  ــورد نتای ــدازه در م ــان ان ــه هم ــت و ب ــی )Factual Statements( اس ــای واقع ــی گزاره ه ــی اخالق ــت و بی طرف ــده عینی تضمین کنن
ــت  ــز یاف ــی نی ــاد و جامعه شناس ــه اقتص ــی از جمل ــته های علم ــایر رش ــدگاه در س ــن دی ــد. ای ــدق می کن ــز ص ــا نی ــن گزاره ه ــل از ای حاص
ــای  ــا و روش ه ــودن ]گزاره ه ــک نب ــی و ایدئولوژی ــی اخالق ــای بی طرف ــه ادع ــن اســت ک ــور ای ــدگاه مذک ــود در دی ــض موج ــود. تناق می ش
ــه گزاره هــای  ــر روشــی( هنجــاری هســتند ن ــوژی اســت؛ ]در حالیکــه[، اصــول شــکل دهنده روش علمــی )ه علمــی[، خــود نوعــی ایدئول
واقعــی. بــا ایــن اوصــاف، ایــن اصــول نمی تواننــد بواســطه ارجــاع بــه روش خودشــان، توجیــه شــوند و اعتبــار پیــدا کننــد. ایــن اصــول الزامــًا، 
بواســطه ارجــاع بــه چیزهایــی خــارج از خــود علــم، اعتبــار می یابنــد. احتمــااًل ایــن چیزهــا، ریشــه در متافیزیــک، مذهــب، اخالقیــات، عــرف 
ــه  ــد کــه هیچ گون ــد کــه دانشــمندان مدعی ان ــا حتــی پراتیــک انســانی دارد. ســوای منبع شــان، ایــن »چیزهــا«، ریشــه در حوزه هایــی دارن ی
درهم تنیدگــی بــا ایدئولــوژی ندارنــد... امــا مــن معتقــدم کــه اســتفاده از هــر روش علمــی خاصــی، ضرورتــًا ریشــه در ایدئولــوژی دارد و اینکــه 

هــر ادعایــی مبنــی بــر غیــر ایدئولوژیــک بــودن ]هــر روشــی[، الزامــًا یــک ادعــای ایدئولوژیــک اســت« )هــاروی، 2001: 39(
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مســائل شــهری را کاوش کننــد. ایــن امــر در درازمــدت منجــر بــه انباشــت یافته هــا و تولیــدات نظــری و تجربــی 
ــت اندرکاران  ــترس دس ــه ای در دس ــاخته و پرداخت ــری س ــتگاه های نظ ــه دس ــردد ک ــث می گ ــود و باع می ش
توســعه شــهر قــرار گیــرد تــا بــا مــدد آن هــا، ایــن افــراد بتواننــد بهتریــن راهکارهــا را بــه منظــور مدیریــت و 
ــا  ــن رویکــرد فضایی-اجتماعــی کــه ب ــن بی ــد. در ای ــوار، اتخــاذ نماین تســکین پیامدهــای منفــی و گاهــی ناگ
تاســی از اقتصــاد سیاســی و تــا حــدودی در تــالش بــرای رفــع محدودیت هــای آن )کــه بــه ابعــاد اجتماعــی-

ــرد  ــود )رویک ــا خ ــون سرمنش ــه، همچ ــکل گرفت ــًا ش ــت( عمدت ــه اس ــم توج ــهری ک ــای ش ــی پدیده ه فرهنگ
اقتصــاد سیاســی(، در بیــن ادبیــات تولیــد شــده ی در دســترس، نســبتًا مهجــور مانــده اســت و ایــن در حالیســت 

ــرای تفســیر و حتــی تولیــد داده هــای محققیــن شــهری باشــد. ــز اهمیتــی ب ــد منبــع حائ کــه می توان

ایــن رویکــرد همچنیــن می توانــد پروبلماتیــک قوام یافتــه ی مدیریــت شــهری در خصــوص ســکونتگاه های 
غیررســمی را اصــالح و گاهــًا منقلــب نمایــد؛ پروبلماتیکــی کــه اجــازه نمی دهــد تــا ریشــه مشــکالت موجــود 
ــازار  ــزی شــهری و مکانیســم های ب ــه ضعف هــای نظــام برنامه ری ــن دســته از ســکونتگاه های شــهری، ب در ای
ــه  ــت ک ــی اس ــده از رویکردهای ــًا برآم ــکونتگاه ها عموم ــن س ــائل ای ــدی مس ــام صورت بن ــورد. نظ ــد بخ پیون
ــن  ــارغ از مت ــمی( و ف ــکونتگاه های غیررس ــا )س ــی آن ه ــای درون ــور و ویژگی ه ــه ام ــکالت را ب ــائل و مش مس
ــی  ــازمان فضای ــت و س ــدی، ریخ ــن صورت بن ــاس ای ــر اس ــد. ب ــط می ده ــان رب ــهر حائل ش ــر کالن ش کلی ت
ــادی،  ــی، اقتص ــه اجتماع ــارغ از صبغ ــهری ف ــکونتگاه های ش ــکان )س ــی م ــیل های درون ــع پتانس ــه تب ــهر ب ش
ــچ  ــهری، هی ــت ش ــای مدیری ــده از نظام ه ــاِز برآم ــازوکارهای نابرابری س ــرد و س ــکل می گی ــی و...( ش سیاس
نقشــی در آن ندارنــد و بنابرایــن ســکنی گزینی افــراد صرفــًا تابــع توانمندی هــای آن هاســت و از همــه مهم تــر، 
پروبلماتیــک مذکــور، وضعیــت توصیــف شــده را طبیعــی جلــوه می دهــد و از طــرف دیگــر، تالش هــای جســته 
و گریختــه در راســتای بهبــود ســکونتگاه های غیربرخــوردار را بــه شــیوه ای انســان دوســتانه، بازنمایــی می کنــد. 
ــات  ــاس واقعی ــر اس ــکونتگاه ها ب ــن س ــئله ای ــه مس ــد ک ــازه نمی ده ــی اج ــک، حت ــن پروبلماتی ــت ای در نهای
ــات و  ــه اســت کــه واقعی ــه ای ســاخت یافت ــه گون موجــود، صورت بنــدی شــود؛ چــرا کــه فضــای نظــری آن ب
ــا را  ــرد؛ آن ه ــده می گی ــا نادی ــذف و ی ــش را ح ــری و پیش فرض های ــای نظ ــا بنیان ه ــازگار ب ــای ناس فاکت ه
ــا،  ــتی از آن ه ــد انباش ــازه نمی ده ــد و اج ــیر می کن ــتثنا تفس ــًا اس ــکا و بعض ــل ات ــی غیرقاب ــون فاکت های همچ

ــرد. ــش صــورت گی ــی در پیش فرض های ــی اساس ــه بازبین ــردد ک ــث گ باع

ــی از مســائل ســکونتگاه های  ــدی متفاوت ــازه صورت بن ــه اج ــن ک ــی رویکــردی جایگزی ــا، معرف ــن اثن در ای
ــه  ــا ب ــز پژوهشــی اســت ت ــت مراک ــازد، ماموری ــه ای را میســر س ــای دیگرگون ــردآوری فاکت ه غیررســمی و گ
ــر،  ــی کارامدت ــکل گیری پروبلماتیک ــهری، در ش ــت ش ــای مدیری ــی نظام ه ــی و علم ــهامدار پژوهش ــوان س عن
نقــش مؤثــری داشــته باشــند. رویکردهــای »اقتصــاد سیاســی« و »فضایی-اجتماعــی« از جملــه ایــن رویکردهــا 
هســتند کــه نــه تنهــا بــه مکانیســم های اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و... در درون ســکونتگاه های غیررســمی 
ــح  ــان، مطم ــکل گیری و بازتولیدش ــز در ش ــر را نی ــم های کالن ت ــا و مکانیس ــه موقعیت ه ــد ک ــه می کنن توج
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ــری  ــوان بازیگ ــه عن ــهری ب ــزی ش ــت و برنامه ری ــای مدیری ــت نظام ه ــز اهمی ــش حائ ــر نق ــد و ب ــر دارن نظ
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــژه دارن ــد وی ــهری، تاکی ــکونتگاه های ش ــا و س ــعه فضاه ــکل گیری و توس ــال در ش فع
رویکردهــا، مســئله ســکونتگاه های غیررســمی مســئله ای درون زا نیســت کــه صرفــًا تابــع ویژگی هــای 
ــری نیســتند؛ بلکــه عوامــل  ــای بهت ــه ســاختن دنی ــادر ب ــه ق ــراد ســاکن آن باشــد ک ــردی و ناتوانی هــای اف ف
دیگــری از قبیــل نابرابری هــای فضایــی، نابرابــری در دسترســی بــه فرصت هــا و منابــع )نابرابــری ســاختاری(، 
مکانیســم های نابرابری ســاِز حاصــل از بــازار، نابرابری هــای منطقــه ای، رویکــرد تبعیض آمیــز نظام هــای 
ــهری و  ــعه ش ــتای توس ــده در راس ــاذ ش ــه اتخ ــت های غیرواقع بینان ــهری، سیاس ــزی ش ــت و برنامه ری مدیری
ــد ســکونتگاه های  ــری در شــکل گیری و بازتولی ــذار کالن، نقــش بســیار مؤث ــل تاثیرگ ــه ای و ســایر عوام منطق
غیررســمی دارنــد؛ عواملــی کــه ســاکنان ایــن ســکونتگاه ها را از حــق زندگــی شــهری مناســب محــروم مــی دارد.

بــا ایــن اوصــاف نیــاز اســت پروبلماتیکــی در خصــوص ایــن گونــه ســکونتگاه های شــهری برســاخته شــود62 
کــه متاثــر از رویکردهــای »فضایی-اجتماعــی« و »اقتصــاد سیاســی« بــه آن دســته از ســازوکارهای شــکل دهنده 
ــد  ــوردار، ســکنی می ده ــرای شــهری را در ســکونتگاه های غیربرخ ــه فق ــردازد ک ــوازن شــهری بپ ــعه نامت توس
ــت  ــت زیس ــا قابلی ــوردار ب ــکونتگاه های برخ ــازد و س ــره می س ــهری بی به ــعه ش ــای توس ــا را از مزای و آن ه
باالتــر و همچنیــن دارای وجهــه اجتماعــی مناســب را بــه آن دســته از شــهروندان اختصــاص می دهــد کــه در 
ــدرت  ــه آن هــا، ق ــی ب ــد کــه حت ــع و فرصت هــای سرشــاری دسترســی دارن ــه مناب ــه شــهری، ب ســاختار جامع
بازنگــری قواعــد ســاختاری را اعطــا می کنــد؛ ســازوکارهایی کــه در دراز مــدت، نمــود فضایــی پیــدا می کننــد و 
جدایی گزینــی ای را بــه دنبــال می آورنــد کــه نتیجــه آن، قطبــی شــدن جامعــه بــر اســاس همجــواری خیلــی از 
فقــرای شــهری بــا اغنیــای صاحــب فرصــت و منابــع اســت. پروبلماتیــک جایگزیــن بایســتی موجــد دغدغــه ای 
ــه  ــد و ب ــا را کاهــش ده ــته  و نابرابری ه ــی داش ــود فضای ــه نتیجــه آن، نم ــران شــهری شــود ک ــن مدی در بی
ــاکنان ســکونتگاه های غیررســمی، شــرایط محیطــی  ــای س ــارغ از توانمندی ه ــزی شــده و ف ــه ای برنامه ری گون
ــرار دهــد کــه ســکونتگاه های  ــون توجــه خــود ق ــن دغدغــه را کان ــاء بخشــد و ای ــا ارتق و معیشــتی را در آن ه
ــده  ــد در دغدغه هــای بری ــری اجتماعــی« هســتند، راهــکار تســکین و ارتقای شــان را نبای ــه »ام غیررســمی ک
از متــن اجتمــاع و فضــای کالن شــهر حائــل آن هــا جســت بلکــه الزم اســت »برخــی رویکردهــای جدیــد در 
ــه  ــدرت، دسترســی گســترده تر ب ــع ق ــه ضــرورت بازتوزی ــردد؛ اینک ــرای کالن شــهرها اتخــاذ گ ــزی ب برنامه ری
ــرای  ــردی ب ــاب ف ــترش انتخ ــهری[ و گس ــی ش ــع زندگ ــه مناب ــه ب ــات مرف ــی طبق ــا دسترس ــه تنه ــع ]ن مناب
ــه نقــل از هــاروی، 1992(. ــه رســمیت شــناخته شــود« )شــرارد ب ــه شــده اند، ب ــده گرفت کســانی که مــدام نادی

ــز  ــود و نی ــد می ش ــه[ فضــا تولی ــرمایه داری، ]چگون ــع س ــد در جوام ــح ده ــه توضی ــم ک ــه نیازمندی ــک نظری ــه ی ــا ب ــور، م ــاد لوف ــه اعتق . ب  62
ــه منطقــی و فیزیکــی  ــه تنهــا شــامل نظری ــه ای ن ــن نظری ــه وجــود مــی آورد،... چنی ــد ب ــد تولی ــن فرآین ــی ]را نشــان دهــد[ کــه ای تناقضات
دربــاره ســاختارها و نظام هــا می شــود بلکــه دربردارنــده نظریــه دیالکتیکــی دربــاره فرآیندهــای متناقضــی اســت کــه مبنــای منازعــه طبقاتــی 
در مــورد مســئله شــهری اســت. تناقــض اساســی در مــورد تولیــد فضــا عبــارت اســت از: تناقــض بیــن الــزام ســرمایه بــرای اســتثمار فضــا 
جهــت کســب ســود و الزامــات اجتماعــی افــرادی کــه مصرف کننــده فضــا هســتند؛ بــه عبــارت دیگــر، تناقــض بیــن ســود و نیــاز و نیــز ارزش 

ــه ای و ارزش مصرفــی اســت )ســوندرز، 1391: 262(. مبادل
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عناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1393: 
کتب: 

مبانی نظری حسابد اری و گزارشگری مالی شهرد اری ها؛ جلد  اول و د وم- 
طرح جامع شهر تهران- 
 -Strategic-structure comprehensive plan of Tehran city
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی خد مات شهری جلد  1- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی فرهنگی اجتماعی جلد  2- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک جلد  3- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی فنی و عمرانی جلد  4- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی مالی و اد اری جلد  5- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی شهرسازی، معماری، اراضی و امالک جلد  6- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی بود جه جلد  7- 
قانون خود گرد انی محلی کالن شهر توکیو- 
قوانین مد یریت شهری ترکیه و جمهوری کره- 
قوانین شهرد اری کالن شهر لند ن- 
مد یریت محلی و حکمروایی شهری- 
جهان مسطح است- 
جهان شهرها- 
تولید  فضا- 
چکید ه مقاالت همایش ملی شهر جهانی- 
حسابد اری محیط زیست د ر شهر تهران- 
 -)SOE( گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران
مبانی توسعه پاید ار با تاکید  بر محیط زیست شهری- 
د ستورالعمل پایش تونل های شهر تهران د ر زمان بهره برد اری- 
د ستورالعمل پایش تونل های شهر تهران د ر زمان ساخت- 
سند  راهبرد ی بحران و پد افند  غیرعامل شهر تهران- 
سیاست گذاری اجتماعی د ر خاورمیانه د ینامیسم های اقتصاد ی، سیاسی و جنسیتی- 
توسعه اجتماعی د ر شهر تهران- 
نرخ سفرسازی کاربری های شهر تهران- 
گزارش تحوالت اقتصاد ی ایران و جهان )19 جلد (- 
اولین نمایشگاه فناوری های نوین مد یریت شهری؛ پاید اری شهری و شهر آیند ه )2 جلد (- 
ابرشهرها فرم شهری حکمروایی و پاید اری- 
الگوی مد اخله د ر منطقه 12 مبتنی بر طرح توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی- 
مجموعه مقاالت د ر موضوع جهانی شد ن، شهرهای جهانی و نقش فراملی شهرها- 
مجموعه مقاالت برنامه ریزی و مد یریت ریسک، سوانح و شرایط اضطراری شهری- 
نقشه راه تحول گروه اقتصاد  شهری و د رآمد  پاید ار- 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )د یپلماسی عمومی(- 
نقشه راه تحول گروه اد اری و سرمایه انسانی شهرد اری تهران- 
نقشه راه تحول به سوی تعالی- 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )رسانه(- 
تحول جامع مد یریت شهری؛ توسعه و تعالی فرهنگی اجتماعی- 
نقشه راه شهر اسالمی - ایرانی- 
نقشه راه اقتصاد  مقاومتی و راهبرد های اجرایی آن د ر شهرد اری تهران- 
نقشه راه جهان شهر تهران- 
مجموعه نشست های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )3 جلد (- 
بازآرایی مناسبات مالی د ولت و شهرد اری )2 جلد (- 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه د یپلماسی عمومی( - 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه رسانه( - 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه اد اری و سرمایه انسانی شهرد اری تهران- 
زنان و زند گی شهری )8 جلد (- 

گزارش های د انش شهر: 
رفتارها و واکنش های اجتماعی تجربه شد ه د ر هنگام وقوع سوانح- 
ارائه چارچوب مد یریت بصری د ر شهر تهران- 
نقش حاکمیتی شهرداری در مدیریت و اولویت بندی پروژه های شهری )روش ها و ابزارها(	 

گزارش های مد یریتی: 
راهکارهای ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک د ر شهر تهران- 
آسیب های اجتماعی کارگران میاد ین میوه و تره بار د ر شهر تهران: با تاکید  بر تجربه زند گی روزمره- 
بررسی شاخص های توسعه پاید ار شهری د ر شهر تهران )با تاکید  بر رویکرد  اجتماعی(- 
بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل خیزی شهر تهران و راه های کنترل آن- 



مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکیت خود رو تهران بزرگ- 
فرصت ها و تهد ید ها د ر انتخاب شیوه حمل ونقل سفرهای تحصیلی- 
مقد مه ای بر شناخت تحوالت الگوی محله د ر قرن بیستم و چشم اند از آن د ر قرن حاضر- 
بررسی عوامل موثر د ر طراحی المان ها و مجسمه های شهری د ر فضاهای عمومی شهر تهران- 
مطالعه و بررسی نقش پایش تونل ها د ر مراحل طراحی، اجرا و بهره برد اری- 
نقش ژئوسنتتیک ها د ر کاهش ترک و روکش های آسفالتی- 
ارزیابی خطر سیل خیزی شهر تهران و ارائه راهکارهای مد یریتی- 
جایگاه روش فعالیت مبنا د ر برنامه ریزی شهری- 
مطالعه و بررسی ابعاد  زیباشناختی نقاشی های د یواری د ر سطح شهر تهران- 
مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهاد ی برای زمان وقوع بحران- 
جایگاه علم جامعه  شناسی د ر تبیین مسائل و مد یریت زیست محیطی شهر تهران- 
بررسی انطباق سند  طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زند گی شهری- 
 -)EOC( الزامات تعیین معیارهای طراحی فیزیکی مراکز عملیات شرایط اضطراری
هد ف گذاری اقتصاد ی کالن شهرها، نگاهی مقایسه ای به تجارب جهانی و تهران- 
رهیافتی بر شناخت مد ل ها و تکنیک های مکان یابی ارائه خد مات شهری- 
وند الیسم؛ زمینه های ایجاد  و پیامد های آن د ر محیط شهری- 
مطالعه و بررسی الگوهای مناسب رفتاری شهروند ان د ر برابر زلزله )با تاکید  بر پناه گیری(- 
مفاهیم و اصول مد یریت منابع د ر بالیا و حواد ث طبیعی- 
ایمنی د ر زمین بازی- 
بازیافت ضایعات الستیک- 
بررسی و آسیب  شناسی اختیارات شوراها و شهرد اری ها د ر وضع و وصول عوارض محلی- 
روش های نوین مد یریت رواناب های سطحی شهری- 
بررسی علل ترافیک د ر روزهای بارانی و برفی و راهکارهای کاهش آن- 
بررسی تمایل به مشارکت شهروند ان د ر مد یریت و توسعه ی فضای سبز پارک های محله ای شهر تهران- 
خاطره ی جمعی د ر شهر تهران )تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مکان خاطره(- 
ساماند هی و توسعه ی میاد ین میوه و تره بار شهر تهران- 
ساماند هی و مکان یابی ایجاد  و توسعه مراکز سوخت رسانی- 
واکاوری مفهوم عد الت د ر توسعه و بهره برد اری از پروژه های حمل ونقل شهری- 
مطالعه ی جایگزینی روسازی بتنی د ر ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی- 
پیامد های زیست محیطی ناشی از فعالیت های عمرانی با نگاه ویژه به ژئوتکنیک- 
نقش احد اث و توسعه ساختمان های سبز و بهبود  وضعیت محیط زیست شهری- 
آشنایی با توسعه شهری بد ون خود رو )نمونه مورد ی: محله کن(- 
خورد گی مواد  د ر هوای شهری روش های مطالعه خورد گی و پایش د ر کالن شهر تهران )فاز سوم(	 
تحلیل نقش و عملکرد  فروشگاه شهروند  د ر فرآیند  مشتري مد اري	 
الزامات اقلیمي د ر برنامه ریزي و طراحي شهرها و ارائه راهکار براي شهر تهران	 
تحلیل ترافیک تهران از منظر جامعه شناختی	 
مقدمه ای بر الگوی کاربری زمین در راستای کاهش مصرف انرژی	 
امنیت اجتماعی در شهر تهران )مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در موضوع امنیت اجتماعی شهر تهران(	 
رویکردهای کنترل رشد افقی شهرها؛ نمونه مورد مطالعه: تهران	 
بررسی فناوری های نوین در ساخت و بهره برداری از پیاده روهای شهری- 
احساس تنهایی در شهر )بررسی تجربه زیستۀ احساس تنهایی در میان شهروندان بالغ شهر تهران و ارتباط آن با میزان رضایت از زندگی(	 
مطالعه و بررسي پراکندگي فعالیت ها و مشاغل ناسازگار در تهران و پیامدهاي آن	 




