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چکیده

الگوهای تغییرات محله ای، برایند رابطۀ درهم تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتًا متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی 
)نیروها و مکانیسم ها( و ساختار فضایی )زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی( است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم 
بهتر فرایند و سازوکار شکل گیری محله ها و پیامدها و تفاوت های فضایی ناشی از آن را امکان پذیر می کند. این 
رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که »تغییرات محله ای نه در خأل، بلکه در متن شرایط محیطی رخ 
می دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل اجتناب و غیرقابل تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی 
ایده، سؤال های تحقیق حول سه محور مطرح شدند: 1( مکانیسم های  این  با عنایت به  خطی تبعیت نمی کند«. 
مؤثر در سطح عام و سطح خاص؛ 2( فرایند تغییرات محله ای در کالن شهر تهران؛ 3( بازتاب فضایی آن در دورۀ 
بررسی شده )95-1330(. ازاین رو، تغییرات محله ای در کالن شهر تهران در ارتباط با تمامی سطوح کارکردی آن از 

سطح محلی تا جهانی بررسی می شود.

در ارتباط با موضوع تغییرات محله ای در تهران، مکانیسم های سطح جهانی )مکانیسم های علّی( در انطباق با 
اصول روش شناسی رئالیسم انتقادی، بررسی شد و فرض بر این بود که ارتباط بین این سطح عام و سطح خاص 
)محله( از نوع »ارتباط مشروط« است. برای کشف آثار این مکانیسم های علّی، تأثیر نیروهایی همچون جهانی شدن، 
شهرسازی مدرنیستی و نئولیبرالیستی، جریان جهانی سرمایه، نیروی کار و فرهنگ بر سطح محله های کالن شهر 
تهران مطالعه شد و طیف گسترده ای از فرصت هایی شناسایی شدند که در سطح محله شکل می گیرند و با یکدیگر 
شدت  را  جهانی  سطح  از  ناشی  تغییرات  شهری،  مدیریت  نظام  و  اقتصـادی  کالن  ساختارهای  می کنند.  تعامل 

می بـخشـد یا تعـدیل می کند و باعث جذب سرمایه گذاری ها و هدایت نوسازی به محله های خاصی می شود.

از زمانی که محله ها بنا می شوند، منابع، فرصت ها، محدودیت ها و ترجیحات نشان دهندۀ میزان دسترسی به 
گزینه های مسکن در داخل و خارج از محله است. از طرف دیگر، رفتار ذی نفعان در تعامل باهم ساختار اجتماعی 
ـ اقتصادی محله را به گونه ای تغییر می دهد که می تواند باعث افزایش یا کاهش سرعت تغییرات شود. کالن شهر 
تهران طی سال های )90-1375( از نظر شاخص های بررسی شده تغییرات بسیاری داشته است و همچنین، میزان 
این تغییرات بین محله های مختلف به طور محسوسی متفاوت است. فضای تعامل این معیارها یعنی ویژگی های 
افراد و خانوارها و ویژگی های زمینۀ محله ای تاحد زیادی مبهم است که نمی توان به طور قطعی و یقینی در خصوص 
میزان اهمیت و تأثیرگذاری هریک از آن ها تصمیم گیری کرد. این حد زیاد از عدم قطعیت به چالش بلندمدت مهمی 

تعبیر می شود؛ زیرا فرایند تغییرات در سطح محله به صورت غیرخطی است.

فرایندهای  با  که  است  اوبژه ای  نه  و  است  اجتماعی  روابط  نه ظرف  فضا  انتقادی،  رئالیسم  فلسفۀ  دیدگاه  از 
و  پویا  ذاتًا  پدیده ای  محله ای،  تغییرات  است.  اجتماعی  روابط  مشروط  بعد  فضا،  بلکه  باشد؛  تعامل  در  اجتماعی 



تمامی سطوح و مقیاس ها بی وقفه در حال »شدن« است،  پویاست که در  این نظر  از  درعین حال فضایی است، 
فضایی است، به این دلیل که تغییرات در یک محله از شهر می تواند تأثیرات خود را در سایر محله ها بر جای گذارد. 
این پدیده، برایند درهم تنیدگی روابِط عرصه ها و هستی های سیاسی، اقتصادی و اکولوژیکی است که مشروط به 
زمینۀ تاریخی ـ جغرافیایی و تجربی، متمایز می شوند. تغییرات محله ای در کالن شهر تهران، برایند ترکیب ناموزون 
فرایندهای مداخله گر بیرونی و فرایندهای درونی رشد شهر است که براثر شهرنشینی سریع از حوزۀ آگاهی های 

فضایی محله های شهر خارج  شده اند.

کلیدواژگان: تحرک مسکونی، تغییرات محله ای، رئالیسم انتقادی، کالن شهر تهران
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فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

محله به عنوان بخشی از شهر و سیستم های اجتماعی ـ اقتصادی بزرگ تر از شهر )ناحیۀ مادر شهری و ملی( 
 Hulchanski,( پدیده ای پویاست که از نظر ترکیب، تعریف و روابطش با محیط اطراف دائم در حال تغییر است
بین  بارزی  به شکل  معمواًل  محله  ترکیب صفات شکل دهندۀ  و  کمیت   .)2007: 1; Hulchanski, et al, 2010

با فضای  ارتباطشان  و  )Galster, 2001(؛ چراکه سازمان، حدود  متفاوت است  یا کالن شهر  محله های یک شهر 
اطراف تغییر می کند. براین اساس، »ایدۀ محوری این رساله این بوده است که تغییرات محله ای نه در خأل، بلکه در 
متن شرایط محیطی رخ می دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری  اجتناب ناپذیر و  تغییرناپذیر نیست و فرایندهای 

آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی کند«.

در فرایند تغییرات محله ای که موضوع این رساله است، دگرگونی هایی تأکید شده است که در محله ها توسط 
نیروهای بیرونی ایجاد می شوند و به اقدامات و واکنش هایی از سوی کنشگران منجر می شود که اساسی ترین تغییرات 
محله ای را شکل می دهند )Pacione, 2009(. ساختارهای کالن و نظام مدیریت، این تغییرات را شدت بخشیده و 
 Newman and Ashton, 2004; Jun,( باعث جذب سرمایه گذاری ها و هدایت نوسازی به محله های خاصی می شود
2010(، رفتار ذی نفعان در تعامل باهم نظام اجتماعی ـ اقتصادی محله را به گونه ای تغییر خواهد داد که می تواند 

باعث افزایش یا کاهش سرعت تغییرات شود )Permentier, 2013(. فرایند نوسازی باوجود اهداف تعیین شده معمواًل 
دارای پیامدها و عواقبی است که در مواردی در تضاد با اهداف قبلی آن است )Pirron, 2004: 26(. اخراج ساکنان 
بومی یک محله، اعیان سازی محله ها از طریق تغییر ساکنان )Bourdin, 2008: 31(، هویت زدایی از محله ها با تغییر 
و نابودی ساختارهای کهن فضایی و عناصر و اشکال معماری با اصالت محله ها، ازجمله پیامدهای منفی نوسازی 

ساختمان ها و فضاهای شهر است )خیرالدین و گلریز، 1393: 40(.

محققان با موضوع تغییرات محله ای برخوردهای متفاوتی داشته اند؛ ازجمله هومر هویت )1933( با معرفی مدل 
 Fyfe and Kenny,( فیلترینگ در مطالعات تغییر محله ای، به رابطۀ بین فرسودگی مسکن و افت محله ها پرداخت
 Lu, 1998;( بعد از هومر هویت، محققان دیگر تحرک مسکونی، رضایت یا عدم رضایت از شرایط محله .)2005

Parkes, et al, 2002(، تغییرات در وضعیت خانوار )Coulton, Theodos and Turner, 2012(، ناکارآمدی اجتماعی 

محله )Galster, 2001(، عوامل کالن و ساختاری ازجمله بازار مسکن و اشتغال )Jun, 2010( و ورود مدیریت و 
برنامه ریزی به عرصۀ نظام سیاسی ـ اجتماعی را عامل تغییر محله ای می دانند. این مباحث ناظر بر این هستند که 
تغییر محله ای وابسته به مشخصات مهاجران به داخل و خارج محله است. سؤالی که به طور کلی در این مباحث 
وجود دارد این است که چرا خانوارها به محله ای وارد یا از آن خارج می شوند )Lauria, 1998(. آنچه این رساله را از 
ادبیات پیشین متمایز می کند، فرایندشناسی تغییرات محله ای در سطوح مختلف است، نه صرفًا جنبه های خاصی از 

تغییرات و پیامدهای آن در یک سطح.
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تهران به این دلیل به عنوان موضوع بررسی این رساله انتخاب شد که از زمان پایتخت شدن، چرخش معناداری 
در سیستم شهرنشینی در سطح محلی، منطقه ای و ملی داشته است. از نظر تاریخی، با ورود سرمایه داری در قرن 
نوزدهم، ایران در روابط تولید سرمایه داری جهانی ادغام شد. به تبع تفاوت های ماهوی بین آنچه بوده و آنچه هست، 
شکل جدید عماًل به بستری برای تقابل روابط سنتی با روابط جدید تبدیل شده است، بستری که در آن شهرسازی 
جدید با مفهوم جهانی و غیربومی اش نه تنها از جواب گویی به این تقابل و دیگر مسائل مربوط بازمانده، بلکه آن ها 
را تشدید کرده است )حمیدی و همکاران، 1376؛ به نقل از: حبیبی، 1384(. مناطق مختلف کالن شهر تهران از زمان 

توسعه های اولیه تفاوت های اجتماعی ـ اقتصادی دوگانه ای را تجربه کرده است.

طرح جامع 1347 نیز آن را تعدیل نکرد. نوسازی مناطق قطبی شدۀ شمال و جنوب تهران با دو فلسفۀ متفاوت 
از دهۀ هفتاد با محوریت نهاد شهرداری آغاز شد. اقدامات شهرداری با سیاست های بحث انگیز کسب استقالل مالی 
شهرداری با »تراکم فروشی« دنبال شد )خیرالدین، 1389: 71(. این تغییرات موجب شد تا عملکردهای جدید شهری 
با از میان برداشتن محله های قدیمی به وجود آید که به موجب آن نوعی وحدت شکلی را عرضه داشت که در این 
میان آنچه گم می شود، »مفهوم محله« به معنای واقعی بود. دگرگونی محله ها از طریق مداخالت وسیع دستگاه 
سیاسی انجام شد و نه از طریق دگرگونی های اجتماعی )حبیبی، 1384: 170(، چراکه در این دوره اندیشۀ شهرسازی 
تحت سلطۀ اندیشۀ جبرگرایی مادی بود؛ یعنی اینکه انسان می تواند آگاهانه خواست های اجتماعی را از طریق کنترل 
محیط فیزیکی ـ کالبدی تأمین کند )کامروا، 1386(. در این  بین، سیاست های مختلفی همسو با جریان جهانی 
سرمایه اعمال شد؛ ازجمله سیاست خصوصی سازی تحمیلی از سوی دولت، فشارهایی را به ساکنان برای ترک و 
واگذاری ملک خود وارد می آورد تا جابه جا شوند. ازاین رو، عملکرد پایتخت در حول کانون های سیاسی و تجاری 
ـ به ویژه بازار تهران ـ شکل گرفت )هورکاد، 1388: 162(؛ به عبارت  دیگر جابه جایی شدید سرمایه یا رفتار کاماًل 
منفعل آن باعث به ایجاد تغییراتی در کیفیت محیطی می شود که به طور اجتناب ناپذیری به تغییر در ترکیب کالبدی 
و اجتماعی ـ اقتصادی محله ها منتج می شود. این امر موجب می شود، این پرسش مطرح شود که چرا محله های 
خاصی با جذب سرمایه گذاری های کالن در مسیر توسعه قرار می گیرند و تفاوت چشمگیری از نظر میزان مداخله 
شهرسازی جدید نشان می دهند. بسته به نهاد تصمیم گیرنده و مجری مداخالت و نهایتًا بافت و ساکنان محله ها، 

پیامدهای فضایی متفاوتی از جابه جایی و تحرک سکونتی در محله های کالن شهر تهران به وقوع پیوسته است.

با عنایت به این مباحث می توان گفت: »نسبت بین دو عرصۀ نسبتًا متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی )نیروها 
الگوی  این رابطه،  از کشف  تاریخی ـ جغرافیایی و تجربی( وجود دارد و  و مکانیسم ها( و ساختار فضایی )زمینۀ 
خاصی از تغییرات محله ای به وجود می آید که می تواند فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل گیری محله ها و پیامدها و 
تفاوت های فضایی ناشی از آن را از قبیل جدایی گزینی فضایی، نابرابری اجتماعی و... امکان پذیر می سازد«. رابطۀ 
بین این دو عرصه، تقلیل گرایاِن نیست؛ یعنی تغییرات محله ای با یک درهم تنیدگی از فرایند اجتماعی ـ فضایی 
مواجه است که با تکیه بر واکاوی آرای نظریه پردازان اجتماعی در سطوح خرد، میانه و کالن بر پایۀ یک سپهر 

فلسفی و روش شناختی استوار شده است.
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شکل 1. فرایند تغییرات محله ای

سؤال های تحقیق

صفات و ویژگی های فضایی محله های شهر تحت تأثیر عوامل و نیروهای گوناگونی دگرگون می شوند و بسته 
به شرایط زمانی و مکانی محله ها، شدت و سرعت این تغییرات در نواحی مختلف شهر باهم تفاوت هایی دارند. تبیین 
اینکه چرا و چگونه محله های مختلف به عوامل و نیروها، واکنش های متفاوتی نشان می دهند و مسیرهای متفاوتی 
از تغییرات را دنبال می کنند، مسئلۀ این تحقیق است. با مطالبی که ذکر شد، سؤال های این رساله به صورت زیر 

بوده است:

سؤال اصلی تحقیق

فرایند، نیروها و سازوکارهای تغییرات محله ای در کالن شهر تهران چگونه بوده است؟- 1

سؤال های فرعی تحقیق

نیروهای بیرونی و جهانی )سطح عام( در ارتباط با زمینۀ اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی کالن شهر - 1
تهران )سطح خاص(، چگونه تغییرات را امکان پذیر می سازد؟

بازتاب فضایی تغییر محله ای در کالن شهر تهران چگونه بوده است؟- 2

اهداف تحقیق

این رساله به دنبال ارائۀ بینشی نسبت به تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی است که مردم و محیط مصنوع تهران را 
تحت تأثیر قرار داده است و اینکه چگونه تعامالت جدید بین کنشگران به تغییرات چشمگیر در محله های تهران 

منتهی شده است. ازاین رو، این رساله شامل دو هدف کلی می شود:

ارائۀ تبیین جامع و درک صحیح از فرایند تغییرات محله ای در کالن شهر تهران طی دهه های 30 تا 90.- 1

تدوین چارچوبی یکپارچه برای مطالعۀ تغییرات محله ای با بررسی روابط بین تغییر و ترکیب محله ای.- 2

بررسی و نقد پیشینۀ تحقیق

برداشت متفاوت از مفهوم محله و به کارگیری مؤلفه ها و شاخص های گوناگون در تعریف این مفهوم، دشواری و 
پیچیدگی این واژه را در بررسی دیدگاه های داخلی و خارجی بیشتر می کند. در مرور بر ادبیات، حول موضوع تغییرات 
محله ای، مفهوم، نظریه ها و روش شناسی تغییرات محله، بررسی شده است. هریک از تحقیقات انجام شده به بررسی 
عواملی پرداخته اند که تغییرات محله ای را تحت تأثیر قرار می دهند که ازجمله می توان حومه نشینی، سیاست های 
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عمومی، شرایط اقتصادی کالن و مسائل مربوط به محله در نواحی درون شهری را نام برد؛ اگرچه مطالعات قبلی 
عوامل گوناگون مؤثری بر تغییر محله را مطالعه کرده اند؛ اما مجموعًا دارای محدودیت های مختلفی هستند، برخی از 
آن ها صرفًا بر ویژگی های محله تمرکز کرده اند و تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی کالن در سطح مؤثر در تغییرات 
محله ای در مقیاس کالن شهرها توجه اندکی داشته اند. در مقابل، چارچوب های شهری در بین سطح محله و سطح 
کالن شهر، اغلب در مطالعات تغییر محله ای غفلت شده است. ادبیات کنونی این بخش مهم را ندارد؛ یعنی توجه 
ویژه بر نقش دولت های محلی یا شهرداری در ارائۀ کاالها و خدمات عمومی محلی به ساکنان. دولت های محلی 

رابطۀ بسیار نزدیکی با زندگی روزانۀ ساکنان و همچنین، تغییرات محله در داخل مرز مادر شهر دارند.

برخی مطالعات، اتخاذ یک رویکرد جامع و تعامل سه دیدگاه عمده دربارۀ تغییرات محله ای را پیشنهاد می کنند 
این سؤال که چرا محله ها مسیرهای متفاوتی را دنبال می کنند، به سطوح باالتر )شهر و منطقه(  به  و در پاسخ 
می گیرند.  درنظر  باهم  را  محله  بافت  و  بزرگ تر  مقیاس  که  انجام شده اند  معدودی  مطالعات  زیرا  می کنند؛  تأکید 
این ضعف حاکی از آن است که نیاز به یک مدل چند سطحی است که مقیاس های بزرگ تر و درعین حال بافت 
و سطح محله را در ارتباط باهم درنظر بگیرد. تغییر محله ای بیرون از بخش مرکزی کمتر مطالعه می شود. اکثر 
مطالعات تغییر محله ای برای تبیین زوال محله های نواحی بخش مرکزی انجام  شده اند و دراین باره که آیا عوامل 
و فرآیندهای مشابه لزومًا می تواند به تغییر محله های خارج از بخش مرکزی شهر بیانجامد، به درستی بررسی نشده 
است. همچنین، در برخی متون توجه بیشتری به این مسئله شده که چگونه شهروندان به عنوان اجزای اصلی محله ها 
در امور محلی درگیر هستند. بسیاری از محققان پیش بینی می کنند که تغییرات جمعیت شناختی مانند کاهش نرخ 
باروری، ازدواج دیرهنگام، بعد پایین خانوار، رواج همزیستی های نامتعارف )ازدواج سفید( و افزایش جمعیت اقلیت ها 

به تفاوت الگوهای فضایی متفاوت شهری منجر خواهد شد.

بازساخت  است که شامل  پرداخته  شده  تغییر محله ای  در  پنهان شناخته شده  به عوامل  مطالعات  در  تاکنون، 
این  با  می شود.  دیگری  عوامل  و  اشتغال  و  مسکن  جمعیت شناختی،  گروه های  تنوع  در  افزایش  جهانی،  اقتصاد 
حال، اینکه چگونه ساختارها و فرایندهای کالن، محله را از لحاظ اجتماعی و فضایی تغییر شکل می دهد و اینکه 
چگونه این تغییر محله ای بر مقیاس های سطح کالن تأثیر می گذارد، مطالعه نشده است. دستیابی به یک چارچوب 
یکپارچه از پویایی عرصه های اجتماعی ـ اقتصادی و فضایی محله ای، به شناسایی مکانیسم ها و روابط ساختارها و 
سازوکارهای محله نیاز دارد. این رساله چارچوب یکپارچه ای را ارائه می دهد که چند بعدی و تاریخی ـ فضایی است 

و واقعیت های شهری، گذشته و حال را بررسی می کند.

فرضیه ها

با توجه به ماهیت فرایندی مسئلۀ تحقیق و با تکیه بر تجارب مطالعات یادشده در باال، فرضیه هایی به شرح 
زیر مطرح می شود:
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فرضیۀ اول

به نظر می رسد، روابط بین نیروهای سطح جهانی )سطح عام( با تغییرات کوچک مقیاس در سطح محله )سطح 
خاص(، به صورت مشروط و بیرونی امکان پذیر می شود.

فرضیۀ دوم

به رغم اعمال فرایند واحد )مداخلۀ نوسازی(، الگوهای فضایی متفاوتی از تغییر محله ای در بخش های مختلف 
یا عاملیت فضایی در نحوۀ عملکرد  از اشتراط  این تفاوت متأثر  ایجادشده که به نظر می رسد،  کالن شهر تهران 

فرایندهای اقتصادی ـ سیاسی، اجتماعی و اکولوژیکی در مکان و زمان خاص تهران است.

روش تحقیق و فرایند انجام تحقیق

تهران  در کالن شهر  را  تغییرات محله ای  ماهیت  تا  است  و تالش کرده  است  »بنیادی«  نوع  از  تحقیق  این 
بررسی کند. نظر به اینکه روش های تحقیق کیفی یا کّمی صرف، در این موضوع مناسب نیست، با توجه به ماهیت 
تبیینی این رساله، روش تحقیق ترکیبی به کار رفته است و راهبرد استفاده شده برای تبیین زمینه ها و دالیل مسئلۀ 
مطالعه شده، راهبرد پس کاوی است. این رساله مدل های جغرافیایی و تکنیک های آماری متفاوتی را به کار گرفته 
و تغییرات محله ای در کالن شهر تهران را در دهه های 30 تا 90 توصیف و تبیین کرده است. عالوه بر آن، ابعاد 

فضایی این مسئله نیز جزء محوری تبیین بوده است.

فرایند انجام تحقیق

و  بیان مسئله  به  اول  ارائه شده است )شکل 2(. گام  و  تدوین  این تحقیق در چهار گام اصلی  انجام  فرایند 
شناسایی ابعاد مختلف تغییرات محله ای پرداخته است که محصول این مرحله یک سؤال اصلی و دو سؤال فرعی 

بوده که پاسخ به سؤاالت فرعی زمینۀ پاسخ به سؤال اصلی را فراهم می آورد.

در گام دوم که به استخراج فرضیه ها ختم می شود، حاصل مطالعه و بررسی ادبیات پیشین و مبانی نظری تحقیق 
است. تالش شد، با نگاه جامع به مطالعات پیشین و با استفاده از تجارب آن ها و شناسایی نقاط مغفول در موضوع 
تغییرات محله ای، به پیشرفت در مسیر شناسایی بنیادین این موضوع کمک شود؛ بنابراین، فرضیه های تحقیق در 

پاسخ به سؤاالت و چالش های پیش روی این تحقیق تدوین  شده اند.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران12

شکل 2. فرایند انجام تحقیق
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در گام سوم اسناد، مدارک و شواهد مورد نیاز در قالب سه الگوی کلی جمع آوری شده است: 1( نیروهای بیرونی، 
تغییرات محله ای )مکانیسم ها ـ سطح عام(؛ 2( دگرگونی های ساختاری و تغییرات شهری تهران زمینۀ بالفصل 
تحقیق؛ 3( بازتاب و تفاوت های فضایی تغییرات محله ای در کالن شهر تهران. محصول این قسمت به سه حوزه ختم 
شده است که عبارت اند از: 1. جهانی شدن و بسط الگوهای توسعۀ شهری و شهرسازی مدرنیستی و نئولیبرالیستی؛ 
2. تهران در سیستم شهرنشینی و شبکۀ سکونتگاهی ایران و بازساخت فضایی در منطقۀ شهری تهران؛ 3. فرایند 

و مکانیسم نوسازی، رفتار عاملیت دربارۀ محله و تفاوت های فضایی.

گام چهارم به تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق اختصاص یافته است. مهم ترین نتیجۀ این تحقیق عبارت اند از: 
باید در یک چارچوب جامع و لحاظ کردن تمامی نیروها )پنهان و آشکار( انجام شود تا  مطالعه تغییرات محله ای 
زمینه های مداخله در سطوح مختلف شناسایی شود و دولت، مدیریت شهری، جامعه حرفه ای و دانشگاهی با دید 

جامع تری به شهر و مسائل شهری بنگرند.

نتایج این تحقیق در سه الیۀ طبقه بندی  شده اند که عبارت اند از: الیۀ اول: مکانیسم یا ساختار اقتصادی؛ الیۀ 
دوم: ساختار سیاسی یا سازوکار دولت؛ الیۀ سوم: ساختار فضایی ـ اجتماعی. این نتایج به تفصیل در بخش نتایج 

بحث شده اند.

مخاطبان پژوهش و نحوۀ استفاده از نتایج این رساله

و محققان حوزۀ  دانشگاهی  1. جامعۀ  از:  عبارت اند  تعریف می شوند که  در سه حوزه  پژوهش  این  مخاطبان 
شهرشناسی؛ 2. جامعۀ حرفه ای و مهندسان مشاور و سازمان های غیردولتی؛ 3. تصمیم گیرندگان و مدیران شهری.

برای  می تواند  می کند،  ارائه  مطالعات شهری  در  تحقیق جدیدی  الگوی  و  گفتمان  اینکه  به لحاظ  رساله  این 
مخاطبان گروه اول، یعنی جامعۀ دانشگاهی مفید باشد. روش شناسی بر پایۀ این رساله بر رئالیسم انتقادی واقع شده 
است، این روش شناسی سه سطح از واقعیت ارائه می دهد و شناخت خود از جهان را در این سطوح طبقه بندی می کند. 
محقق با تکیه بر ادبیات پیشین و دیدگاه های مختلف تالش کرده است تا دستگاه معرفت شناسی و مطالعات تغییرات 
محله ای را براساس چارچوب روش شناسی رئالیسم انتقادی تدوین کند. پیشنهاد محقق به جامعۀ دانشگاهی در این 
چارچوب رجوع به سازوکارها و مکانیسم های پس پدیده های شهری است و در همین حین به مطالعۀ پدیده های 

سطح تجربی می پردازد.

از این طریق می توان دستورالعمل ها و شیوه نامه های تدوین شرح خدمات مطالعات شهری در مقیاس شهری 
و محله ای را تدوین کرد. این رساله به مهندسان مشاور و جامعۀ حرفه ای این پیام را دارد که برای مسئله شناسی و 
پیشنهاد برنامه ها و پروژه های اجرایی، ضروری است تا شناخت شهر را در سطوح مختلف جهانی، ملی، منطقه ای 
و محلی بررسی کنند. این مسیر، دستاوردهای مطالعاتی جامع تری را به بار می آورد و می تواند مطالعات را به سمت 
یکپارچگی و جامع نگری سوق دهد، به طوری که شهر را در یک کلیت پیوسته درنظرگرفته که از نیروهای گوناگون 

از سطوح مختلف تأثیرپذیری دارد و در مقابل بر محیط پیرامون خود تأثیرگذاری دارد.
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و مدیریت  عاملینی که تشکیل دهندۀ ساختار سیاسی  تأثیرگذارترین  به عنوان  مدیران شهری  و  تصمیم گیران 
شهری هستند، نقش پررنگی در این رساله داشته اند و به عنوان بخش جداگانه از عرصۀ مطالعات را به خود اختصاص 
داده است. مدیریت شهری با تقسیم کار جدید و تفویض بخشی از اختیارات خود به عاملیت های محیطی ازجمله 
اجتماع محلی، سازمان های مردم نهاد و سایر گروه های اجتماعی و تعامل با این گروه ها، تاریخچۀ تحوالت خود را 
به سمت ارتقا و بهبود سوق می دهد. مدیران شهری باید به این اعتقاد برسند که تصمیمات افراد و خانوارهای شهری 
در کوچک ترین سطح می تواند بزرگ ترین تغییرات را در سطح شهر ایجاد کند. پس باید در عمل برنامه ریزی شهری 
از توجه صرف به تأمین خدمات یا سرپناه فاصله گرفت و تأکید به نیازهای فردی را گسترش دهیم. حفظ ارتباط 

منطقی بین سطوح مختلف از دیگر توجهاتی است که این رساله به مدیران شهری می دهد.

محدودۀ مطالعه شده و جامعه و نمونۀ تحقیق

از  و شهرنگر  و سیاسی سطح کالن  ـ محیطی  کالبدی  اقتصادی،  ـ  اجتماعی  ویژگی های  بررسی  و  مطالعه 
طریق تکیه بر اطالعات موجود و در دسترس، به شناسایی محله های متمایز در مناطق مختلف شهر با استفاده از 
تحلیل های زمین آماری پرداخته می شوند و از این طریق، به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که کدام بلوک های 
همسایگی  و  هم جواری  موقعیت  در ضمن  کرده اند؟  تغییر  ویژگی ها  و  کیفیت  به لحاظ  مناطقی  چه  در  و  آماری 
بلوک های آماری در شهر نسبت به یکدیگر و در دوره های آماری مختلف شناسایی خواهند شد. سپس، در مرحلۀ بعد 
محله هایی شناسایی خواهند شد که با مرز محدودۀ رسمی بیشترین تغییرات را نشان می دهند. با وجود این  داده ها، 

سطح بلوک های آماری به سطح محله منتقل می شود. 

زمین محله ای به دلیل سه محدودیت اصلی نمی تواند به عنوان عامل مهمی در تعیین نیات و رفتار جابه جایی 
تا تحقق زمان جابه جایی بعدی یک موضع  لحاظ شود: اول، دربارۀ شرایط محله ای در یک مقطع زمانی خاص 
ثابت و ایستا وجود ندارد. دوم، معمواًل ویژگی های محله ای بر مبنای شاخص های جمعیت شناختی تعریف می شوند 
و ارزیابی ساکنان از محلۀ مبنایی برای شناخت محله در اختیار نمی گذارد و محدودیت سوم، در مطالعاتی که حول 
تغییرات محله ای انجام شده است، توجهی به اجتماعات محله ای و سرمایۀ اجتماعی و همچنین، تغییرات در این 

معیارها نشده است؛ در حالی که ممکن است، بر تمایل افراد برای جابه جایی تأثیر بگذارند.

این تحقیق در تالش است تا با توجه به محدودیت های موجود، به مطالعۀ تغییرات محله ای در کالن شهر تهران 
بپردازد و دراین باره می کوشد تا مقیاس مطالعه را در سطح شهر تعریف کند؛ بنابراین، جامعۀ تحقیق شامل تمامی 

محله های آماری واقع در محدودۀ طرح جامع کالن شهر تهران )1386( است.

محدودۀ مصوب طرح جامع 1385 کالن شهر تهران به عنوان محدودۀ مطالعه شده انتخاب شده است تا بتواند با 
توجه به گسترۀ پهناور خود جواب گوی نیازهای این تحقیق باشد.
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شکل 3. محدودۀ مطالعه شده
مأخذ: نقشه های تقسیمات سیاسی ایران )1390( و مطالعات پشتیبان طرح جامع تهران )1386(
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فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

)Neighbourhood vs Community( محله و اجتماع محلی

تعاریف محله شامل عناصر بسیاری می شود، از کاربری مسکونی تا شبکه های اجتماعی در مقیاس های مختلف 
تعامل، یکی از فراگیرترین معانی محله در این ادبیات، ایدۀ محله های مشخص جغرافیایی به عنوان جوامع محلی 
بوده است. محله هایی که در نیمۀ اول قرن بیستم، توسط جامعه شناسان دانشگاه شیکاگو بررسی شده اند، مکان هایی 
 Wellman and Leighton, 1979; Forrest and Kearns, 2001; Raco and( برای سکونت، کار و پرستش بودند

.)Flint, 2001

حداقل بخشی از جمعیت یک محلۀ مشخص که توسط بلوک های سرشماری تعریف می شوند، از گروه قومی 
خاصی تشکیل می شوند )Philpott, 1991(. کاکس )1982( عنوان می کند که محله ها در اوایل قرن بیستم، متشکل 
اقتصادی، به ویژه در نواحی طبقۀ کارگر به این منجر می شود  ناامنی  از پشتوانه های فرهنگی مشترک بودند که 
که افراد متکی بر کمک های متقابل به یکدیگر بودند. با وجود این ، هنگامی استقالل اقتصادی خانواده ها بیشتر 
می شود که تعامالت بین خانواده ها با بیشترشدن فواصل سفر تا محل کار و گسترش استفاده از مخابرات و دسترسی 
و دلبستگی بیشتر به افراد ساکن در جاهای دیگر کاهش می یابد، این علقه ها و تعهدات مشترک کاهش می یابد.

ارتباط بین محله و اجتماع محلی، مربوط به ارتباط محله با خانه است. آیتکین )2000( مفهوم اجتماع محلی را 
با این ایده مرتبط کرد که فضاهای محلی با خانه در ارتباط اند، در نتیجه دارای هدف و هویت آشنا و حمایت کننده 
 Marouli,( هستند. همچنین، سایر صاحب نظران بر ترکیب محله، محدودۀ خانه، خانواده و حمایت تأکید کرده اند
Neuhouser, 1999 ;1995(. این معانی از محله نیز این مفهوم را به عنوان فضای جنسیتی و زنانه تعریف می کنند 

که در آن کودکان و مادران مکان های امن و حمایت کننده را خلق می کنند که خانواده ها در آن ها رشد می یابند و 
در جوامع در کنار هم جمع می شوند. این تداعی معانی حاصل دوگانگی کاذب بین فضای خانه )زنانه( و فضای کار 
)مردانه( است )Acklesberg, 1988; Milroy and Wismer, 1994; Staeheli, 1996(. با وجود این ، معادلۀ محله با 
اجتماع محلی با تصور جنسیتی از فضاهای خانه و اجتماع محلی درآمیخته است. به راستی گسترش خانوارهای تک 
 Marouli, 1995; Wellman( والدی و مادرهای شاغل به عنوان عواملی در زوال جوامع محلی محله محور ذکرشده اند

.)and Leighton, 1979

ولمن و الیتون )1979( عنوان کردند که تحقیق دربارۀ محله ها باید به دقت از تحقیق دربارۀ اجتماعات محلی 
آنگاه محقق  اجتماع محلی و محله ترکیب می شوند،  نیستند. وقتی که  این دو هم خانواده  تفکیک شوند؛ چراکه 
می گردد.  بر  جنسیتی(  )و  سنتی  زندگی  سبک  فقدان  به  نتیجه  در  و  محلی  اجتماع  »فقدان«  دربارۀ  سؤال  به 
از لحاظ فضایی ـ کالبدی  را فراهم می آورد که  اجتماعات محلی  امکان تشخیص  اجتماعی  به شبکه های  توجه 
محدود نمی شوند و محلیت مشترکی به عنوان بنیانشان دارند )Wellman and Leighton, 1979(. تأکید بر تعیین 
مرزهای فضایی اجتماعات محلی می تواند باعث کم رنگ شدن پیوندهای اجتماعی در سطوح و مقیاس های مختلف 
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و مرزهای متفاوت شود تا اینکه آن ها درون قلب محله قرار می گیرد. دل مشغولی ولمن و الیتون )1979(، به عنوان 
جامعه شناس، معطوف به اجتماعات محلی است، در حالی که پافشاری آن ها بر اینکه اجتماع محلی و محله به عنوان 
دو مفهوم جداگانه درنظر گرفته شوند، ممکن است، در مواقعی هم پوشانی داشته باشند. برای جغرافیدانان نیز یک 
مسئله مهم است. در واقع، این امر نیاز به بررسی ایدۀ محله به عنوان یک مکان است، چیزی که اغلب متشکل از 

اجتماعی محلی است؛ اما محدود به این معنی نمی شود.

معنی ایده آل محله ها به عنوان مکان زندگی افرادی که ارزش ها و سبک زندگیشان را به اشتراک می گذارند، یک 
امر فراگیر است و در بخشی از ساختارهای اقتصادی از قبیل بازار مسکن حفظ می کنند که انواع مسکن را از طریق 
ویژگی هایی مثل ساختار خانواده و سبک زندگی مصرف گرایان تقسیم می کند. این تقسیم بندی درون بازار مسکن 
معانی انحصاری محله را تقویت می کند. آیتکین )2000: 74( عنوان کرد، افرادی که به تشکیل قلمروی مسکونی 
خودشان به عنوان اجتماع محله ای ترغیب می شوند، همان کسانی هستند که افراد بیگانـه ای را که با ایـده های 
اشـاره می کنند،  فارست و کیـرنز )2001: 2134(  ندارند، طـرد می کننـد. همان طوری که  گروه آن ها همخوانی 
محله »به لحاظ اجتماعی منسجم« مکانی خواهد بود که »افراد در نواحی محلی با یکدیگر زندگی می کنند تا منافع 
مشترکشان را تقویت کرده و دفاع کنند«؛ اما آن ها این ویژگی دفاعی منسجم بودن را به عنوان یک امر ضرورتًا 
مناسب نمی بینند، مثاًل شهری با چند محلۀ منسجم اجتماعی ممکن است، به نسبت تکه تکه باشند و لزومًا به معنای 
مکان هایی در تعارض نیستند. در واقع، تقسیمات اقتصادی و اجتماعی درون شهرها جمعیت های حاشیه نشین را 
 Wacquant, 1999; Madanipour, et al,( ایجاد می کنند که از بقیۀ مناطق شهر جدا افتاده اند و محصور شده اند

.)2000

که  حالی  در  است.  طرد  برای  مهمی  ابزار  فضا  به  وابسته  گروه  کالبدی  و  اجتماعی  محدودۀ  محله،  تعریف 
محلی  اجتماع  محله،  تعریف  از  هدف  واقع  در  است،  انعطاف  دارای  زمان  طول  در  مکانی،  هر  یا  محله  تعریف 
تثبیت محدوده هاست، »منطق عقالنی ساخت اجتماع محلی تالشی برای حفظ مرزها و محدودیت های ترسیم شده 
سختگیرانه است« )Aitken, 2000: 74(. هنگامی که محله های مرزهای اجتماعی چه برخواسته از درون یا بیرون 
چنین  درون  از  که  متمایزی  فرهنگ های  می کنند،  فرض  محققان  دارند،  و سختی  سفت  مرزهای  باشند،  محله 

.)Martin, 2003( مکان های اجتماعی ـ فضایی تعیین شده، بیرون می آید

مفهوم محله

در این بخش، تالش شده است تا مفهوم سازی جامعی از محله ارائه شود تا چارچوبی تدوین شود که بر نواقص 
تعاریف قبلی فائق بیاید. پس از ارائۀ تعریف جامعی از محله، بحثی دربارۀ چگونگی ارتباط این تعریف با چالش 
مربوط به تغییر محله ای از نظر فضایی دنبال می شود. از نظر محققان، محله به عنوان موجودیتی کالبدی ـ فیزیکی 
و انسانی ـ اجتماعی تعریف می شود که دارای ویژگی های محیطی، زیرساختی، مکانی، جمعیت شناختی، تعامالت 
اجتماعی، خدماتی و سیاسی هستند )Lupton and Power, 2004; Galster, 2001( تا مداخلۀ محله ای مؤثرتری 
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متناسب با اهداف تحقیقی خود تدبیر کنند؛ اما تحقق این وظیفه اغلب به دلیل فقدان هم گرایی بین ادراکات عامالن 
محلی از مرزها، مختل می شود. حوزۀ مهمی از مطالعات، بررسی روابط بین این صفات و ویژگی هاست.

مفهوم محله ازجمله مفاهیم جاافتاده و آشنا در سنت شهرنشینی ایران است )بهشتی،90-1389: 21(. این بخش 
تشکیل دهندۀ شهرهای اسالمی عبارت است، از مجموعه فضاهای سکونتی در داخل حصار که تقریبًا محله های 
متراکم را سازمان می دهد )کونئو، 1384: 71(. محله ها، به عنوان بخش مهمی از ساختار شهر اسالمی، سکونتگاه 
گروه های قومی و نژادی و مذهبی و صاحبان پیشه ها بوده و جلوه گاه تضادها و پراکندگی ها است )اشرف، 1353(. 
راپاپورت متذکر می شود که در شهر اسالمی هر محله یک شهر کوچک بوده و عناصر و سازمان یافتگی مشابه کل 
شهر داشته است. بر مبنای تفکیک قومی و مذهبی، فرقه ای، شغلی، فرهنگی و جغرافیایی جمعیت ساکن در شهر، 
شکل گیری محله ها و گتوهای محله ها و گاهی گتوهای شهری ضرورت پیدا می کرد و گاه این تفکیک و جدایی 
به نزاع و درگیری بین محله ها منجر می شد. محله ها از سویی به عنوان واحدی عملکردی امکان عرضه خدمات در 
محدوده های کوچک تر از شهر را فراهم می کردند و از سوی دیگر به عنوان واحدی اجتماعی امکان هم پیوندی و 
بروز ویژگی ها و مشخصات فرهنگی، اجتماعی، نژادی، قومی و مذهبی را در محدوده های تعریف شدۀ خود فراهم 

می کردند )شیخی، 1382(.

نفی  و...  نژاد، سنت  قوم،  مبنای  بر  اجتماعی  ایجاد هرگونه قشربندی  اسالمی  دولت  بدو تشکیل  در  آنکه  با 
می شود به هنگام تشکیل امپراتوری متمرکز و سپس، غیرمتمرکز اسالمی، رجوع به سازمان اجتماعی کهن شهری در 
سرزمین های مفتوحه به سرعت انجام می پذیرد. با اینکه دیگر از تشکیل محله ها برحسب نظام کاستی یا شهروندی 
خاص خبری نیست؛ ولی در مقابل با ایجاد محله هایی برحسب قوم و قبیله، نژاد، مذهب، زبان، فرقه و... مواجه 
هستیم. در شکل گیری مفهوم جدید، شاهد ترکیبی از سه جامعۀ شهری و روستایی و ایلیاتی هستیم. به عبارتی 
برای اولین بار در تاریخ شهرگرایی و شهرنشینی الاقل در محدودۀ سرزمین هایی که فرهنگ اسالمی ـ ایرانی در 
آن ها جاری بوده و تمدن پارسی در آن ها ریشه داشته است، با محله هایی از شهر روبه رو می شویم که ساکنان آن، 
یعنی جامعۀ شهری پیوندی چند سویه و درهم تنیده با ساکنان روستاهای هم کیش، هم مذهب، هم زبان، هم قبیله و... 
خود، یعنی جامعۀ روستایی دارند و این جامعه نیز بالفاصله خود را به قوم و قبیله ای رجوع می دهد، به جامعۀ ایلی که 
معمواًل چندین روستا و در بسیاری موارد منطقه ای را در حیطۀ روابط تولیدی و فرهنگی خود دارد. حضور مستقیم 
و ترکیبی این سه جامعه در محله و از این طریق در شهر با حضور مستقیم آنانی که در رأس هرم اجتماعی و از 
آن طریق قدرت این سه جامعه جای دارند، در دولت اسالمی و حکومت محلی شدتی دوچندان می یابد. تقابل ها و 
تضادهای این عامالن برای کسب قدرت بیشتر در حکومت عماًل در تقابل ها و تضادهای مملو از خشونت محله های 
شهری با یکدیگر بروز می کند. وجود محله هایی در تضاد و در تقابل از خصیصه های بارز شهر اسالمی و صرف نظر 
از مکان آن ها هستند و محله هایی که هریک مسجد، بازارچه، مدرسه، آب انبار، قنات، حمام و... خاص خود را داشتند 
و حتی در مواقعی، عالوه بر دروازه ای خاص که به بیرون شهر باز می شد، برای خود دروازه ای نیز برای ورود به 

محله می داشتند.
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ارتباط محله با سازمان اجتماعی عشیره ای خود بسیار بیشتر از رابطه با محله های مجاورش بود. چنین شکل گیری 
کالبدی که منبعث از تفاوت ها و گهگاه تضادهای شدید اجتماعی ـ فرهنگی است، مفهومی جدید از محله را سبب 
می شود. محله های در ستیز متولدشده، نقش تاریخی و سهمگین خود را در سراسر تاریخ پرفرازونشیب شهر بازی 

خواهند کرد )حبیبی، 1386: 29-30(.

اصول و عناصر تشکیل دهندۀ محله در نظام سنتی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی و مبتنی بر شرایط 
توسعه درون زا بود که نقش غالب را فرهنگ سنتی ایفا می کرد. این شرایط تا اواخر دورۀ قاجاریه کمتر دستخوش 
تغییرات بنیادی می شود؛ اما بررسی تحوالت ساختاری و کارکردی شهر در دوران معاصر نشان می دهد که متأثر از 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، ماهیت شهرها دچار دگرگونی های اساسی شد. با ورود اتومبیل، 
پیچیده شدن تقسیم کار اجتماعی، مهاجرت روستاییان به شهرها، گذر از نظام سنتی، ورود به فضای جدید توسعه 
در شهرها در قالب نظام فعلی با ایجاد تغییرات بنیادی رقم خورد )عبداللهی، صرافی و توکلی نیا، 1389(. به ویژه در 
دورۀ شتابان شهرنشینی و گسستگی نظام تعاملی بین اجزای بدنۀ شهرها، باعث تغییر ساختاری و عملکردی محله 

می شود و محله در این روند تحوالت ساختاری و عملکردی زیادی پذیرفته است )رهنمایی و همکاران، 1386(.

مفهوم محله به عنوان پایۀ اولیۀ سازمان، کالبدی از فضای ساختاری شهر است. این واحد از تجمع پیوستگی کم 
یا زیاد، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد رسمی میان گروهی از مردم به وجود می آید. محله ها در 
گذشته کارکرد سامان دهی و تقسیم اجتماعی فضای شهری را عهده دار بودند. این تقسیم بندی براساس معیارهای 
مختلف بود: 1( گاه برای جداکردن گروه های مختلف دینی و مذهبی از یکدیگر بوده: محلۀ یهودیان، زرتشتیان، 
مسلمانان؛ 2( برای جداکردن گروه های قومی مختلف: محلۀ ترک ها، کردها؛ 3( در بسیاری از شهرها جدایی طبقات 
نیز جدایی محله را همراه داشته؛ محلۀ اغنیا و محلۀ فقرا؛ 4( گاه برای سهولت ادارۀ شهرها آن ها را به محله هایی 
ارگ شهر و محل  مثاًل  تقسیم بندی  در شهرها می شد؛  باعث  نظامی ـ سیاسی  تقسیم می کردند؛ 5( گاه مسائل 
حاکم نشین؛ 6( جدایی شغلی نیز محله هایی را گاه به وجود می آورد: محلۀ مسگرها، محلۀ زرگرها؛ 7( گاه عوامل 
طبیعی مانند وجود رودخانه، تپه و... علت جدایی محله های یک شهر بوده است )فاضلی، 1390: 31-32؛ دوپالنول، 

1350: 599؛ نظریان، 1388: 98-95(.

محله های مسکونی نیز از تغییرات چند دهۀ اخیر متأثر شده اند که هرچند به طور کامل استفاده شده برای زندگی 
امروز نباشد؛ ولی می توانند کیفیت فضایی موجود در محله های گذشته را در محله های امروز داشته باشد )عینی فر، 
1380: 28(، طراحی شهر را به سویی برده است که پاسخ گوی دو قشر متفاوت یکی اصیل و قدیمی و دیگری جوان 
ساکن در این محل باشد )سیدصدری، 1388(. گسست موجود در ساختار فضایی محله های امروز و از بین رفتن 
هویت کالبدی سبب از بین رفتن ساختار اجتماعی پیوسته میان ساکنان و کاهش ارتباطات و تعامالت میان مردم 

شده است )قاسمی و نگینی، 1389: 114(.

به عنوان یک موجود اجتماعی، محله از نواحی مسکونی با سطحی از سازمان اجتماعی بین ساکنان مشخص 
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می شود. برخالف محله، ناحیۀ مسکونی دارای روابط کم یا بدون الگویی از رابطۀ بین ساکنان است. نواحی مسکونی 
ممکن است، تبدیل به محله شوند و برعکس که به زیست پذیری و دامنۀ شبکۀ روابط اجتماعی میان ساکنان وابسته 

.)Galster, 2001( است

شاید مفهوم محله بیش از هر مفهوم دیگری به جز »اجتماع« براساس مفاهیم ایدئولوژیکی متعدد یا موارد مربوط 
به برنامه ریزی تفسیر می شود. تفاسیر مذکور رابطۀ چندانی با مکان های موجود واقعی ندارند؛ البته این تفسیر دربارۀ 

اجتماع مصداق ندارد )گوتدینر و باد، 1390: 148(.

ممفورد معتقد بود که هیچ کوشش اساسی برای تعریف نظام محله انجام نشده است. نخستین تالش های نوین 
برای شناخت محله های شهری در دو جهت تداوم داشته است. در بعد عملی از کارهای »هورتن کولی« سرچشمه 
چهره به چهره  اجتماع  و  اجتماعی شدن  روند  و  اجتماعی  سازمان  عنوان  با  را  محله  موضوع  کولی،  است.  گرفته 
براساس بنیان خانواده بررسی می کنند. جهت دیگر عبارت است، از هویت محله به عنوان واحد نظام یافته مهم در 
زندگی شهری که در بردارندۀ دو بخش اساسی در ارتباط با حرکت و یگانگی اجتماعی است. جانستون جغرافی دان 
آمریکایی محله های شهری را طبق مقیاس جغرافیایی، جمعیت، سازمان اجتماعی، شبکۀ ارتباطی و کارکرد آن ها 

بررسی می کند )موسوی، 1391: 70(.

کلر  مثال،  برای  گرفته اند.  به خدمت  را  اکولوژیکی  دیدگاهی صرفًا  متخصصان  از  بسیاری  محله،  تعریف  در 
)1968: 89( متذکر شده است که اکثر تعاریف محله شامل دو عنصر کلی می شود: کالبدی و اجتماعی، او محله 
با مرزهای کالبدی و نمادین« تعریف می کند. موریس و هس )1975: 6( محله را این گونه  را به عنوان »مکانی 
را به صورت  نفر به آسانی می تواند آن  ناحیه ای که یک  با مرز عرفی به عنوان  مشخص می کنند »مکان و مردم، 
پیاده بپیماید«. گوالب )1982: 72( این عبارت را به کار می گیرد »یک کل کالبدی یا جغرافیایی با مرزهای ویژه 
)ذهنی(«. عناصر اصلی محله عبارت اند از: مردم، مکان، سیستم تعامل، هویت مشترک و نمادهای عمومی. در کنار 
هم قرارگرفتن این عوامل با یکدیگر، محله را به عنوان جمعیت ساکن در بخش معینی از شهر تعریف می کنیم که 
اعضای آن در یک شبکۀ تعامل کلی از روابط رسمی و غیررسمی سازمان دهی می شوند و هویت مشترک خود را با 

.)Galster, 2001( نواحی و با نمادهای مشترک بیان می کنند

سایرین تالش کرده اند تا دیدگاه های اجتماعی و اکولوژیکی را باهم ادغام کنند؛ مثل تعریف هالمان )1984: 
13(: »قلمروهای محدود درون ناحیۀ شهری کالن که افراد در آن ها زندگی کرده و ارتباطات اجتماعی دارند«. وارن 
)1981: 62( محله را به عنوان »سازمان اجتماعی از جمعیت ساکن در یک مکان از نظر جغرافیایی پیوسته« تعریف 
اجتماعی خاصی جاری است« تعریفی است که داونز )1981:  می کند. »واحدهای جغرافیایی که در آن ها روابط 
»مرزهایی  می کند:  مشخص  این گونه  را  محله  تعریف  ویژگی های   )69  :1979( شوئنبرگ  است.  داده  ارائه   )15
با فضای  از یک رابطه  ناحیه را مشخص می کند و بیش  این  یا نهاد  از آنچه یک مؤسسه  نام مشترک، بیش  با 
عمومی مشترک یا شبکۀ اجتماعی دارد«. در کتاب جغرافیای شهری پسیون، محله را ناحیۀ بالفصل پیرامون خانه 
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می داند که معمواًل همگنی از نظر نوع مسکن، قوم و ارزش های فرهنگی ـ اجتماعی را نمایش می دهد. محله ها، 
مکان شکل گیری عالیق مشترک و توسعۀ انسجام اجتماعی هستند. مسائل مربوط به جغرافیدانان شهری در این 
سطح شامل فرایندهای تجدید حیات یا زوال اقتصادی محلی، جدایی گزینی سکونتی، سطوح تخصیص خدمات و 
Paci� )به کارگیری سازمان های سیاسی محله ای به عنوان بخشی از تالش عمومی برای کنترل فضای شهری است 
one, 2009: 32(. همچنین، محله در دورۀ نئولیبرال حاوی معنا و کارکرد سیاسی بود که در آن دولت ها به دنبال 

راه حل هایی برای مشکالت و مسائل سیاسی و اقتصادی از طریق تفویض مسئولیت ها به نواحی محلی تر هستند 
.)Martin, 2003(

همۀ تعاریف مذکور دارای یک سری نواقص مشترک هستند. این تعاریف یک حد مشخص )حتی کلی( از بعد 
فضایی و همچنین، روابط متقابل اجتماعی را در این فضا درنظر می گیرند و بسیاری از سایر ویژگی های محیط 
مسکونی محلی را نادیده می گیرند که کیفیت آن متأثر از دیدگاه ساکنان، مالکان و سرمایه گذاران است. در ادامه 

برخی تعابیر از محله ارائه می شود.

تحدید محله

محله یک واحد جغرافیایی شهری است که آن را نه عوارض و پدیده های طبیعی، بلکه بیشتر قابلیت ارائۀ خدمات 
شهری معین می کند )رهنمایی، 1369: 150(. به عقیدۀ پورمحمدی و مصیب زاده در بین تعاریف صاحب نظران، بر 
دو معیار تأکید خاصی شده است: الف( نزدیکی و مجاورت مکانی؛ ب( ارتباط و تماس های اجتماعی بین ساکنان 

)پورمحمدی و مصیب زاده، 1388: 57(.

محله واحد جغرافیایی مشخصی است، در بطن شهر که از تأثیر متقابل داده هایی اعم از فیزیکی، اقتصادی و 
اجتماعی و حتی فرهنگی شکل گرفته و شخصیت جغرافیایی پیدا کرده است )فرید، 1368: 217(. روژه برونه در 

بخش بندی جغرافیایی درون شهری محله را با وسعتی از 5 تا 50 کیلومترمربع می شناسد )همان منبع: 124(.

جین جیکوبز ازجمله طرف داران محله در مفهوم سیاسی است و معتقد است، محله باید به اندازه ای بزرگ باشد 
که بتواند از منابع گروهی خود دفاع کند و آن نیز تنها در جوامع با جمعیت باالی 100 هزار نفر امکان پذیر است. 
از طرفی کریستوفر الکساندر استقالل سیاسی و اقتصادی شهرها را در گروه محله ها با جمعیت 200 تا 5000 و 
گاهی تا 10 هزار نفر تلقی می کند چراکه در چنین جوامعی تصمیم سازی گروهی مؤثرتر و فاصله میان شهروندان 
را در جمعیت و سهولت  اندازۀ محله  فیزیکی،  و مسئوالن حکومتی کاهش می یابد. طرف داران محله در مفهوم 
دسترسی پیاده مردم از حاشیه به مرکز تلقی می کنند، لیون کریر ازجمله آن هاست و اندازۀ چنین محله ای را 12 هزار 

نفر پیشنهاد می کند )پورمحمدی و مصیب زاده، 1388: 58-57(.

بدین ترتیب می توان محله را در سه ویژگی کلی تعریف و طبقه بندی کرد که در جدول 1 آمده است:

ویژگی های کالبدی ـ محیطی: این دسته تنها به ویژگی های کالبدی محله ها ازجمله ساختار کلی محله - 1
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در قالب ساختمان ها، معابر، کیفیت محیطی، کاربری اراضی، تسهیالت و تأسیسات عمومی و حتی افراد 
و خانوارها به عنوان بخشی از کالبد محله ها شناخته می شوند. عناصر کالبدی به عنوان ساختارهای پایدار و 

ناپایداری شناخته می شوند که نمودهای فضایی و غیرفضایی به خود می گیرند.

ویژگی های انسانی ـ اجتماعی: این دسته از ویژگی ها شامل تمامی فرایندهایی می شود که در تولید و - 2

بازتولید اجتماع و جامعه مشارکت می کنند. ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، سطح درآمد، الگوهای فرهنگی، 
آن ها  فضایی  نمود  و  بازتاب  و  بوده  ویژگی های  از  دسته  این  غیرفضایی  نمود  که  غیره  و  زندگی  سبک 
جدایی گزینی، جابه جایی و مهاجرت خانوارها در سطح شهر است که توزیع فضایی متفاوتی را تولید می کنند.

اجتماعی - 3 ـ  انسانی  و  فیزیکی  ـ  کالبدی  ویژگی های  تمامی  از  فارغ  مدیریتی:  ـ  سیاسی  ویژگی های 

مشخص کنندۀ محله، به عنوان مقیاس کوچک تری از شهر تعریف می شود. این نوع مرزبندی رسمی و دولتی 
است و تنها ابزاری برای خدمات رسانی در سطح محله در اختیار می گذارد و در اغلب موارد با مرزبندی عرفی 
و تصویر ذهنی ساکنان مطابقت ندارد. مهم ترین منطق این نوع تقسیم بندی براساس دسترسی به خدمات 

شهری است.

بنابراین، محله، ترکیب پیچیده ای از عناصر کالبدی و اجتماعی است که در ارتباط متقابل باهم فضایی را تولید 
می کنند که متناسب با نوع ارتباطی است که این دو ویژگی اصلی باهم برقرار کرده اند.

جدول 1. ویژگی های محله در چارچوب تعاریف

نمودهای فضاییعناصر فضاویژگی های محله

محیط طبیعی، محیط انسان ساخت و ذی نفعان به عنوان عناصر فیزیکی ـ کالبدی
کالبدی

توزیع فضایی عناصر کالبدی، الگوی فضایی متفاوت 
آثار و فعالیت ذی نفعان در محله

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، سطح درآمد و سبک زندگی، انسانی ـ اجتماعی
الگوهای فرهنگی، پیشرفت تکنولوژی

جدایی گزینی سکونتی، توزیع فضایی گروه های 
اجتماعی ـ اقتصادی

توزیع خدمات شهریدسترسی به خدمات شهری )آموزشی، درمانی، آتش نشانی و...(سیاسی ـ مدیریتی

مأخذ: مطالعات نگارنده

تغییر محله ای: محله ها به عنوان مکان های پویا

اکولوژیکی،   / اساسی رخ می دهد، جمعیت شناختی  پدیده ای است که در چارچوب چهار اصل  تغییر محله ای 
 .)London, 1980; Schwirian, 1983( اجتماعی  اقتصاد سیاسی و جابه جایی های  اجتماعی ـ فرهنگی / نهادی، 
محیط  عینی  و سنجش  اندازه گیری  قابل  تغییرات  انواع  محله ای  »تغییر  معتقدند:   )159 :1996( روهه  و  تمکین 

کالبدی و اجتماعی را در برمی گیرد«.

محله ها واحدهای ساکن و ایستا نیستند: آن ها مکان های پویایی هستند که دائمًا ساختار، تعریف و رابطه شان با 
محیط اطراف تغییر می کند. آن ها مکان هایی هستند که با رفت وآمد مستمر خانواده ها و افراد دائمًا تغییر می کنند، 
همچنین، به دلیل تغییرات جمعیت بومی، این مکان ها نیز تغییر می کنند، جمعیت محله از طریق زادوولد، مرگ ومیر 
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و بلوغ و تکامل افراد رشد کرده یا کاهش می یابد. به گفتۀ هالچانسکی )2007: 1(، »اگرچه برخی محله ها از نظر 
ساختار کالبدی، اجتماعی و جمعیتیشان طی زمان خیلی کم تغییر می کنند، برخی دیگر ممکن است، طی چند سال 
تغییرات چشمگیری داشته باشند«. برخی محله ها در نتیجه یک یا چند شوک بیرونی )تخریب یا بازآفرینی گسترده 
یک محله( خیلی سریع تغییر می کنند و برخی محله ها هم با تغییر الگوی تحرک مسکونی به کندی تغییر می کنند. 
درک محله ها و نقش آن ها درزمینۀ بزرگ تر شهری برای توسعۀ یک درک بهتر از این مسئله ضروری است که 

چگونه محله هایی که مطالعه می کنیم، طی زمان توسعه، تکثیر و تغییر می یابند.

جدایی گزینی به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات محله ای متأثر از عوامل متعددی است که در هر دوره ای و با 
توجه به بافت زمینه ای محله و شهر و نیروهای بیرونی اشکال متفاوتی به خود می گیرد. مهاجرت مهم ترین عامل 
در تغییرات محله ای است. پاسخ به دو سؤال بسیار مهم است: 1( خانوارها چرا اقدام به جابه جایی می کنند؟ 2( بازار 

مسکن در این  بین چگونه اعمال نقش می کند؟ می تواند تا حد زیادی علل زمینه ساز مهاجرت را پوشش دهد.

دیدگاه های تغییرات محله ای

چارچوب های نظری متعددی برای درک پویایی محله ها وجود دارد )Grigsby, et al, 1987(. گستردگی این 
تئوری ها نشان دهندۀ پیچیدگی این موضوع است و تأکید می کند که استدالل های متضاد زیادی وجود دارند که 
توضیح دهنده فرایندهایی هستند که به الگوهای مسکونی مشاهده شده در محله ها منجر می شود. تاکنون متخصصان، 
دیدگاه   های نظری متفاوتی را دربارۀ تغییرات محله ای ارائه کرده اند. در این تحقیق، عمده این دیدگاه ها عبارت اند 
از: اکولوژی شهری شیکاگو، اقتصاد سیاسی و دیدگاه رفتاری )Pitkin, 2001; Jun, 2010(. در ادامه، تالش می شود 
تا این سه دیدگاه فکری و دیدگاه های نظری آن هایی مطرح شوند که در روشن شدن این پدیده مشارکت کرده اند.

دیدگاه اکولوژی شهری

شهر از دیدگاه اکولوژیست های شهری به عنوان یک ارگانیسم اجتماعی تلقی می شود که ناظر بر تنازع برای 
بقاست. هجوم مهاجران با پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایین که در حال ورود به نواحی درون شهری هستند، به 
تقویت پویایی با این فشار منجر می شود و به عنوان تهاجم شناخته می شود که به صورت توالی امواج جمعیتی به 
و  جامعه شناسان  تحقیقات  حاصل  اکولوژیکی  نظریات  عمده   .)Fyfe and Kenny, 2005( می شود  دیده  بیرون 
نیروهای  را شکل می دهند.  پویایی های محله ها  دارند که  تأکید  بیرونی  نیروهای  بر  و  است  اقتصاددانان شهری 
اکولوژیکی که تهاجم / جانشینی افراد انسانی، مشاغل و در کل ذی نفعان را با ویژگی ها و صفات مختلف محله ها در 
طی چرخه حیات مرتبط می سازد؛ فرایندهای فیلترینگ که به واسطه قدمت در بخش مسکن رخ می دهد محله ها را 
به سمت زوال سوق می دهد و عوامل اقتصادی که معادالت اجاره پیشنهادی را برای زمین شهری تشکیل می دهد. 
آن ها نیروهای اکولوژیکی، فرایند های تهاجم یا جانشینی و عوامل اقتصادی را بر تغییرات شهری و پویایی آن ها 
مؤثر می دانند )Ding and Knaap, 2002(. جدول 2 مهم ترین مدل ها و نظریات ذکرشده در دیدگاه اکولوژی شهری 

را نشان می دهد که در ادامه هریک از آن ها مطالعه و بررسی می شود.
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جدول 2. اهم نکات دیدگاه و مدل های اکولوژی شهری

توضیحاتالگونظریه پردازمدل هامحور اصلی

فرایندهای تهاجم/ 
جانشینی

عقالنیت اقتصادی
رقابت فضایی

مناطق 
مهاجرت به داخل گروه های طبقۀ پایین تجمع مرکزی و تمرکززدایی تجاریبرگس 1920متحدالمرکز

اجتماعی و مسائل سازمان اجتماعی

هومر هویت مدل قطاعی
حومه ها، ثروت و کیفیت مسکنتأکید برجهت و مسیر1939

هومر هویت پاالیش نزولی
جانشینی افراد ثروتمند توسط افراد متوسط و تئوری اقتصادی1943

میانی و نهایتًا افراد فقیر

تئوری 
چندهسته ای

چنسی هریس 
و ادوارد اولمن 

1945

آرایش خوشه ای و مجتمع
رشد چندهسته ای شهر

کاربری اراضی حول چند هسته و مرکز مجزا 
شکل می گیرند. 

تئوری چرخۀ 
حیات

هوور و ورنون 
1959

آناتومی مادر شهر
مراحل: توسعه، گذار، زوال، کاهش 

جمعیت و تجدید حیات

مسیرهای متفاوت تغییرات محله ای تحت 
تأثیر میزان رشد جمعیت و مسکن نوساز، تغییر 
دسترسی به مراکز اشتغال، تالش افراد محله، 

فعالیت های سازمانی و غیره

آنتونی داونز 
1981

مراحل پیوستاری: پایدار و قابل 
زیست، زوال کم، زوال آشکار، به شدت 
فرسوده، غیربهداشتی و غیرقابل زیست

محله ها لزومًا مسیر به سمت تجدید حیات یا 
زوال را طی نمی کنند.

فرضیۀ نمایندگی 
مجاورت فضایی محله های مسئله دار و انتخاب محدود در بازار مسکنکرودر 2000نژادی

گروه های اقلیت قومی و تمرکز فقر

مأخذ: مطالعات نگارنده

 دیدگاه اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی به ظهور و بسط آثار رویکردها و سیاست های کالن حاکم بر نظام اقتصادی می پردازد؛ بنابراین، از 
یک سو، امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف اقتصادها و آثار آن ها بر مناسبات قدرت و روابط اجتماعی در طول زمان 
را فراهم می کند و از دیگر سو، برای نقد روش های پذیرش شده و حمایت حکومت ها در حوزۀ اقتصاد، زمینه سازی 
می کند. مسائل مهمی همچون، توزیع درآمد و رانت اقتصادی و وجود شکاف طبقاتی و درآمدی، به همراه مالکیت 

منابع و ابزار تولید، انحصارات تولیدی و خدماتی و...، ازجمله موضوعات بحث شده در اقتصاد سیاسی است.

مدل های اقتصادی سیاسی محور تأکیدشان نیروهای حاکم بر تجمع سرمایه و نهادهای مؤثر بر امر انباشت 
 Ding( سرمایه است. در این مدل ها نوع و مکان سرمایه گذاری ها از عوامل مهم و حیاتی تغییرات محله ای است
and Knaap, 2002(. در اقتصاد سیاسی، چگونگی توزیع جغرافیایی سرمایه، درآمد، خدمات، سهم بخش خصوصی و 

بخش دولتی در برنامه های اقتصادی، دربارۀ توسعه، تخصیص منابع، نابرابری شهر و روستا و وضع قوانین اقتصادی 
همه در ارتباط باهم سازمان تولید یک کشور را پدید می آورند و هدف این سازمان تولید را نیز اقتصاد سیاسی تعیین 

می کند )حاتمی نژاد و عبدی، 1386: 199-200؛ به نقل از شکویی، 1381: 103(.

تغییرات اساسی در ساختار شهری و  با شناخت  اکولوژیست ها  بر  نقد بسیار کاملی  اخیراً  اقتصاددانان سیاسی 
اقتصادی ارائه دادند. بسیاری از اقتصاددانان سیاسی اوایل به شدت تحت تأثیر تحلیل مارکسیستی بودند و با استفاده 
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از آن اکولوژیست ها را نقد کردند. نئومارکسیست ها مانند هاروی )1981( و کاستلز )1983( گونه ای از رنسانس در 
مطالعات شهری ایجاد کردند؛ شهر راکد و بی تحرک نیست که با عنایت به نیروهای درونی و ذاتی طبیعی در پویایی 
جمعیت و فضا به عنوان اکولوژی اجتماعی تفسیر شود، در عوض شهر به طور خاص، محصول نیروهای اجتماعی 
روابط سرمایه داری تولید است )Freedman, 1986: 69(. اقتصاددانان سیاسی، عقاید اکولوژیست ها را در تغییر محله 
که ناشی از روابط اقتصادی و نیروهای خارج از محله است، حفظ می کند؛ اما به طور مستقیم تأکید بیشتری بر روابط 
اجتماعی تولید و انباشت سرمایه دارند. در حالی که برای اکولوژیست ها توسعۀ شهری نشان دهندۀ تعادل بازار است؛ 
ولی اقتصادانان سیاسی آن را حاصل تضادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می دانند. این امر موجب دو جریان 
مؤثر شده است: یکی محور تأکید، نقش »ماشین رشد« شهری در تغییرات محله ای است و دیگری بر این باور است 
 .)Pitkin, 2001( که شهرها متحمل فرایند بازساخت در طی 30 سال گذشته از طریق فرایند جهانی شدن شده اند
جدول 3 مهم ترین مدل ها و نظریات ذکرشده در دیدگاه اقتصاد سیاسی را نشان می دهد که در ادامه هریک از آن ها 

مطالعه و بررسی می شوند.

جدول 3. اهم نکات دیدگاه و مدل های اقتصاد سیاسی

توضیحاتالگوافرادمدل هامحور اصلی

رویکردها و 
سیاست های کالن 
حاکم بر نظام اقتصادی
نیروهای حاکم 

برنهادهای مؤثر بر امر 
انباشت سرمایه 

ماشین رشد 
شهری

لوگان و 
مولوچ 1987

ائتالف نخبگان شهری
تمایز میان ارزش مبادله و ارزش 

استفاده

تجار، متولیان بازار امالک، توسعه دهندگان و 
نخبگان دولتی

تغییر ساختاری 
شهری

بازساخت شهری
تغییر در ساختار اقتصاد جهانیجهانی شدن

تئوری 
نئولیبرالیسم

فریدمن
دهه 1970

بازار مکانیسم ایده آل برای 
سازمان دهی و تنظیم زندگی 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است
دولت حداقل دولت بهتر است

دولت نئولیبرالی باید از حقوق مالکیت خصوصی 
فردی قوی، حاکمیت قانون، نهادهای مرتبط با 

عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت کند

تئوری 
اعیان سازی

روث گلس 
1964

ورود طبقۀ مرفه جدید به شهر 
مرکزی

نظریۀ شکاف اجاره اسمیت

تجدید حیات واحدهای مسکونی، زیرساخت های 
خرده فروشی و عمده فروشـی یا گردشگـری و 

چشـم انداز صنایع با تکنولوژی باال

مأخذ: مطالعات نگارنده

دیدگاه رفتاری

این مدل ها از قطعیت کمتری برخوردارند و بر عواملی از قبیل تصمیمات و ترجیحات فردی افراد و خانوارها، 
رفتاری  تئوری های   .)Ding and Knaap, 2002( دارد  تأکید  محله ای  تعلق  خاطر  احساس  و  آینده  از  پیش بینی 
می کننـد.  پیش بینـی  را  هدفمند  رفتار  و  عقالنی  اقدامات  که  تئوری هایی  دارند،  اجتماعی  روان شناسی  در  ریشه 
پیـش زمینه های تحرک و رفتار جابه جایی باهم مشارکت می کنند. تحلیل تجربی نشان داده است که گرچه رضایت 
و نیات، پیش بینی کنندۀ مهمی در فرایند تحرک هستند، اکثر متغیرهای ساختاری به نظر می رسد، با مهاجرت در 
ارتباط باشند و همچنین، فارغ از رضایت و نیات، آثار مستقیمی بر رفتار جابه جایی بعدی دارند )Lu, 1998(. پیروان 
این دیدگاه فکری با به کارگیری تکنیک های شناختی به بررسی مفاهیمی، نظیر مهاجرت، رفتار مشتری، تحرک 
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مسکونی، ترجیحات مسکونی، درک محله ای و سیمای شهر و نقش آن ها بر فرایند تحوالت تأکید دارند. رویکرد 
می کند  الغاء  مطالعات شهری  در  بیشتری  واقع گرایی  انسانی،  رفتار  دربارۀ  تجربی  بررسی های  به کمک  رفتاری، 
افراد در آن زندگی می کنند، سبب فراخوانی و ایجاد  )Pacione, 2009: 27(. بر طبق این دیدگاه مکان هایی که 
 Temkin( پیوندهای عاطفی می شود که ساکنان را با محلۀ زندگیشان پیوندداده و جدا از عوامل صرفًا اقتصادی است

.)Pitkin, 2011 ;1996 and Rode

دیدگاه رفتاری دربارۀ انگیزه افراد و خانوارها برای ماندن یا جابه جایی است. از اثر پیشگاماِن روسی )1955( 
دربارۀ تغییرات چرخۀ حیات و تصمیمات جابه جایی )چرا خانواده ها جابه جا می شوند؟(، تحقیقات زیادی انجام  شده  
است تا پیچیدگی رفتار مسکونی را رمزگشایی کنند. آن ها فرایند تحرک مسکونی را به عنوان فرایندی دریافتند که 
عمل انتخاب را در برمی گیرد. همان طور که در ادبیات گسترده دربارۀ این موضوع وجود دارد، رفتار مسکونی یک 
پدیده چند طرفه است. مطالعات تحرک مسکونی بر تمایل جابه جایی و دالیل زیربنایی عمل جابه جایی تمرکز دارند. 
مطالعات انتخاب مسکونی به سه جنبۀ ترجیحات، انتخاب یا رضایتمنـدی از یک طیف می پردازند؛ ترجیحات به 
انتخاب ها ختم می شوند که بنیان های رضایتمندی هستند )Kestens, 2004(. جدول 4 مهم ترین مدل ها و نظریات 

ذکرشده در دیدگاه رفتاری را نشان می دهد که در ادامه هریک از آن ها مطالعه و بررسی می شوند.

جدول 4. اهم نکات دیدگاه و مدل های رفتاری

توضیحاتالگوافرادمدل هامحور اصلی

تصمیمات و ترجیحات 
فردی افراد و خانوارها
پیش بینی از آینده
احساس تعلق  خاطر 

محله ای

مدل امید به 
گیبسون )1950(ارزش

گارلینگ و گالج 
)1993(

رجینستر و ادواردی 
)2001(

پسیون )2009(

دستیابی به زندگی بهتر
رضایت یا نارضایتی از محله

تعامل بین اهداف مهاجرت و امید به 
موفقیت با میل به مهاجرت ختم می شود

انتخاب 
مسکونی

فرایند انتخاب مکان مسکونی ممکن 
است، به عنوان محصول استرس 

ایجادشده به واسطۀ ناهمخوانی بین 
نیازها، انتظارات و امیال خانوار با محیط 

واقعی زندگی تصور شود

انتخاب مشروط مسکن جدید منوط بر 
افزایش رضایتمندی )منفعت مکانی( 
تولیدشده از طریق جابه جایی است

مدل مرزی
بیلی )1959(
موث )1969، 

)1975

تصمیمات مکانی ساکنان
ویژگی های اجتماعی

گذار نژادی محله ها بر ساکنان موجود 
و افزایش نرخ مهاجرت به بیرون )برون 

کوچی( آن ها اثرگذار است

برآورد تقاضای مسکن به عنوان یک روزن )1974(مدل هدانیک
کاالی مرکب

واکنش قیمت زمین و مسکن نسبت به 
تغییر در ویژگی های آن را نشان می دهد

رویکرد 
خرده فرهنگرا

فایری )1947( 
آهلبراندت و بروفی 

 )1975(

نقد جبرگرایی اقتصادی اکولوژی شهری
دلبستگی ساکنان به محله و ارادۀ آن ها 

برای کوشش در بهبود آن

شاخص های اجتماعی و نگرشی، اعتماد، 
رضایت، تعهد و شبکۀ اجتماعی ساکنان

مأخذ: مطالعات نگارنده

رویکرد ترکیبی ملهم از روش شناسی رئالیسم انتقادی

محققان سعی کرده اند که به منظور توسعۀ یک مدل جامع از تغییر محله، سه دیدگاه اکولوژیکی، اقتصاد سیاسی 
و رفتاری )خرده فرهنگی( را در تغییر محله باهم ترکیب کنند. ویژگی های مسکونی، خصوصیات مالکان، ویژگی های 
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فیزیکی و جمعیتی محله، تعامل اجتماعی و سیاست های عمومی به طور مشترک با تصمیمات سرمایه گذاری مجدد 
مسکن که قویًا شرایط محله را تحت تأثیر قرار داده، همراه است.

این رویکرد ترکیبی به عنوان واکنشی به مدل های طبیعی تغییرات محله ای و به ویژه مدل تهاجم ـ جانشینی 
است. از فرضیات اصلی این رویکرد این است که »توسعۀ شهری حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل اجتناب و 
غیرقابل تغییر نیست؛ بلکه به گونه ای محتمل اتفاق می افتد؛ این امر حاصل اقدامات آگاهانۀ تصمیم گیرندگان فردی 
 Feagin and( »در گروه های اجتماعی مختلف است که تحت شرایط خاص تاریخی ـ فضایی تصمیم گیری می کنند
Parker, 1990: 12(. این تأکید بر عاملیت افراد را دوباره به تحلیل باز می گرداند و بر نقش مرکزی و مهم اقدامات 

و تعارضات در تعیین شکل محیط های مصنوع تأکید دارد؛ همچنین، پیشنهاد می شود که محققان از شاخص های 
معمول تغییر نظیر سطح درآمد و تحرک مسکونی از طریق کنکاش عمیق برای کشف اقدامات »تولیدکنندگان 
فضای انتزاعی« فراتر روند. رویکرد اجتماعی ـ فضایی، بدون چشم پوشی از ویژگی اصلی فضا، فضا را یک تولید 
اجتماعی می داند که در آن همۀ جنبه های زندگی اعم از جنبه های اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی از طریق اعمال 

.)Soja, 1980( روابط قدرت بحث می شود

چشم انداز یک شهر یک شبه به وجود نمی آید؛ بلکه همانند یک استودیوی فیلم باید ساخته شود. تعداد زیادی 
و  امالک  توسعه گران  بناها،  طراحان  معماران،  می کنند،  مشارکت  و  دارند  نقش  آن  تجهیز  و  ساخت  در  کنشگر 
کارگران ساختمانی همگی در ایجاد آن ایفای نقش می کنند. عده ای به طور مستقیم در ایجاد چشم انداز فیزیکی 
شهر نقش دارند و درگیر هستند؛ البته شمار زیادی هم هستند که نقش مستقیمی ندارند؛ ولی نقش آن ها حیاتی 
است. گروه دوم سرمایه گذاران در ساخت را شامل می شود. ترکیب و سازمان این گروه ها از میانۀ دهۀ 1980 به طور 
چشمگیری تغییر پیدا کرده است و کنشگران تأثیرگذار جدیدی همانند شرکت های تأمین منابع مالی و صندوق های 

.)1993 ,Knox, 1991( بازنشستگی وارد این ترکیب شده اند

تکنولوژی به کاررفته در محیط ساخته شده همواره تأثیر بسزایی در فرم آن داشته است. توسعۀ فرم های معماری 
خالقانه مانند آسمان خراش ها در اوایل قرن بیستم، حاصل هدف مشترک تعدادی از عوامل مهم بود که یکی از آن 
عوامل توسعۀ تکنولوژی ارتباطات و ساخت وساز بوده است. تحوالت مهم در تکنولوژی های ساخت )به کارگیری 
.)Knox, 1993( محیط ساخته شده و فرم آن را به طور زیادی تحت تأثیر خود قرار داده است ،)تکنولوژی کامپیوتری

یا  معمار  دلخواه  با  و  به آسانی  این چشم انداز  است.  بوده  روبه رو  با محدودیت هایی  چشم انداز شهری همیشه 
توسعه گر به وجود نیامده است؛ بلکه محیط ساخته شده در معرض کنترل های سختگیراِن سیستم برنامه ریـزی شهری 
یا ایالتـی بوده است. چشم انداز شهری نه تنها ساخته شده، بلکه نظام مند بوده و بر آن نظارت شده است. اقدامات 
 Greed,( نظارتی دولت در توسعه و جهت گیری تغییرات فیزیکی چشم انداز شهری تأثیر بسیار مهمی داشته است

.)1993

چشم انداز شهری تنها برای تماشاکردن درست نشده است، هرچند ظاهر آن هم مؤلفه ای حیاتی و مهم است؛ 
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ولی هدف نخست آن استفاده از این چشم انداز است. چشم انداز شهری برای طیف وسیعی سودمند بوده است و 
برای مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی، خرده فروشی و سرگرمی استفاده می شود. شهر نه تنها ساخته و نظام مند 
شده است؛ بلکه مورد استفاده و مصرف هم قرار گرفته است. ترکیب گروه های مصرف کننده، نیاز، خواسته، سالیق 
و توانایی آن ها در مصرف، تأثیر بسزایی در آنچه برای آن ها ساخته می شود، دارند. پی بردن به روابطی که تغییرات 

.)Harvey, 1989: 77( چشم انداز شهری را در برمی گیرد، نیازمند توجه کردن به این بعد است

یکی از ویژگی های اکثر ساختارهای شهری این است که الگوهای فضایی نسبی فقر و ثروت می توانند به طور 
نسبی تا چندین دهه، اما نه برای مدت خیلی طوالنی، مثاًل قرن ها، بدون تغییر و ثابت باقی بمانند. عوامل زیادی 
ازجمله جغرافیا یا زمین شناسی و تاریخچۀ توسعۀ کالبدی به این مسئله کمک می کنند. وقتی یک منطقه توسعه 
می یابد، حقوق مالکیت و سایر منافع، ساختارهای فضایی موجود را حفظ می کنند. این مسئله تحلیل تجربی سنتی 
را با مشکالتی مواجه می کند. اول، داده های سری زمانی آن قدر طوالنی نیستند که بتوانند تمام تغییرات را پوشش 
دهند. دوم، اگر نهایتًا تغییری رخ دهد، ممکن است، ناگهانی باشد و نشان دهندۀ یک فرایند غیرخطی باشد. سوم، 
در عمل، مناسب ترین داده های محلی اغلب در دسترس نیستند. این مشکالت گویای این هستند که یک رویکرد 

.)Galster, 2001( به تنهایی نمی تواند پیچیدگی های تغییرات محله ای را نشان دهد

در این بخش، از ترکیب مؤلفه ها و عناصر مختلف در تئوری ها و رویکردهای مختلف با مدل های ارائه شده و 
با تکیه بر منطق روش شناختی رئالیسم انتقادی، چارچوب نظری موردنظر در شناخت و تحلیل تغییرات محله ای 

معرفی می شود )شکل 4(.

ابزار تدوین یک رویکرد یکپارچه در خصوص مطالعۀ تغییرات مبتنی بر وابستگی و ارتباط متقابل بین رفتار فرد 
و جامعه و تعامل آن ها با زمینه و بافت محله است که به لحاظ زمانی چندمقطعی هستند؛ چراکه تغییرات محله ای 
تغییرات  مطالعه  رشته ای بودن  چند  و  بین رشته ای  ماهیت  به دلیل  برمی گیرد.  در  را  گذشته  هم  و  حال  هم زمان 
محله ای، تئوری ها، نظریه ها و مدل های مختلفی از علوم مختلف در تدوین چارچوب جامع مشارکت کرده اند. یک 
تئوری تغییرات محله ای باید توانایی ایجاد ارتباط و تعامل مناسب بین دیدگاه های مختلف را به چند دلیل داشته 
باشد: 1( پیچیدگی عوامل، فرایندها و آثار مرتبط با تغییرات محله ای؛ 2( آثار متقابل فرایندهای اجتماعی، اقتصادی 
و فضایی؛ 3( مقیاس های زمانی و فضایی چندگانه در فرایندهایی که در حال وقوع هستند؛ 4( ارتباطات چندگانه 
بین مردم و محیط کالبدی؛ 5( تأثیر عوامل فردی، اجتماعی، جمعیت شناختی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی 
در فرایند انتخاب و تصمیم گیری؛ همچنین، در این  بین عوامل، فرایندها و نیروهایی وجود دارند که قابل درک و 
اندازه گیری نیستند، بنابراین، مدل نهایی باید توانایی برآورد آن ها را داشته باشد. به نظر می رسد، رویکرد رئالیسم 

انتقادی بنیان فکری چنین چارچوبی را در خود داراست )شکل 4(.
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شکل 4. چارچوب یکپارچۀ نظری مطالعات تغییر محله ای با تکیه بر تفسیر رئالیستی
مأخذ: مطالعات نگارنده

عاملیت ها به عنوان مکانیسم هایی مطرح می شوند که بخش هایی از سیستم در یک حالت ارگانیک نیستند؛ بلکه 
دارای پتانسیل تأثیرگذاری بر ماهیت تعامل بین عناصر ساختاری تشکیل دهندۀ سیستم هستند. دراین باره خاص 
مکانیسم ها به معنای شهرداری محلی مربوط، کنشگران بازار، توسعه دهندگان و سرمایه گذاران هستند. به عنوان نوع 

سوم از بازیگران در دایرۀ مکانیسم، سازمان های مدنی، مهم هستند.

ما در این مکانیسم ها پیش تر رفته و سطح باالتر مکانیسم های ثانویه یا خارجی را تعیین می کنیم که دارای تأثیر 
مستقیم، اما معمواًل غیرمستقیم بر سطح ساختارهای تحت بررسی است. داللت وجود این چرخه از مکانیسم ها، 
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و  سیستم  درون  روابط  تحلیل  می کنیم، ضرورت  تجرید  را  سیستم  از  بهره برداری  به  مربوط  روابط  که  هنگامی 
تأکید می کند )شکل 4(،  این مدل  تقویت می کند. همان طوری که  را  از سیستم  قلمرو خارج  با  روابط  همچنین، 
محله یک سیستم بسته نیست؛ نه در سطح مفهومی و نه در سطح فضایی )محله(. این جمله توسط گیدنز )2001: 
245-246( حمایت می شود: »تحول محله ای به همان اندازه که بخشی از جهانی شدن است، بخشی از بسط فرعی 
اتفاق می افتد، به احتمال زیاد تحت تأثیر  ارتباطات اجتماعی در طی زمان و فضاست. آنچه در یک محلۀ محلی 

عواملی قرار دارد، عواملی در یک فاصلۀ نامشخص به دور از خود محله در حال کنش و واکنش هستند«.

در مدل پایه تغییرات محله ای عالوه بر شناسایی عناصر ساختاری و مکانیسم ها و تأثیرات بیرونی بر سیستم 
بررسی شده این امر اهمیت حیاتی در تحلیل ماهیت روابط بین اجزای سازندۀ سیستم، مکانیسم ها و آثار جانبی دارد. 
با بررسی روابط ضروری محله، فقط می خواهیم، دامنۀ بررسی را محدود کنیم؛ در حالی که آن را نیز به عنوان مدرکی 
درنظر می گیریم که ممکن است، روابط ضروری بین عوامل خارجی )در باال اشاره شد و خود را در مکانیسم ها آشکار 

می سازند( و عناصر درونی سیستم وجود داشته باشد.

مستقیم  به طور  اندازه  همان  به  اجتماعی  محیط  و  مصنوع  محیط  اجزای  ساختاری،  عناصر  طبیعی  به طور 
به طور  که  محلی  بازار  و  نهادی  مکانیسم های  طریق  از  هستند،  دولت  مکانیسم های  تأثیر  تحت  غیرمستقیم  و 
تأثیرات  بر  عالوه  دارند.  قرار  اداری  سیستم های  و  قوانین  مانند  سیاسی  مکانیسم های  تأثیر  تحت  انکارناپذیری 
مستقیم و غیرمستقیم کلی که در قالب روابط مشخص می شوند، عناصر پویا )افراد و خانوارها( نیز ممکن است، 

دارای روابط بسیار مستقیم با عوامل خارج از سیستم باشند.

این عناصر پویا با محیط اجتماعی و فیزیکی خود با توجه به شرایط مادی و انتظارات انسانی خود، ارتباط برقرار 
می کنند. انتظارات انسانی به طور مداوم در حال شکل گیری و تغییر هستند. آن ها ممکن است، هستۀ سخت بدون 
تغییری داشته باشند که توسط ارزش های ریشه دار خانواده و آموزش شکل گرفته اند؛ اما الیۀ در برگیرندۀ این هسته 
سخت به واسطۀ آثار داخلی و خارجی در معرض تحول دائم قرار دارد. در واقع حقایق ویژه خارج از کنترل فرد، ایجاد 
تغییر در نیازها را حفظ کرده که به تدریج انتظارات فردی را نیز تغییر می دهند. این حقیقت جهانی ارتباط زیادی 
به واسطۀ گسترش جامعۀ شبکه ای کسب کرده است که لزومًا با توسعۀ سرمایه داری و جهانی شدن همراه است. 
فرایندهای فردگرایی، اطالعات و جهانی شدن مردم را هرچه بیشتر بی ریشه کرده است که شبکه های خود را مستقل 
از محل خانه شان می سازند که به صورت اتفاقی واقع شده اند، افراد زیادی وجود دارند که تعهدات جامعۀ خود را نادیده 

می گیرند و شبکه هایی را که خواسته یا ناخواسته در آن زندگی می کنند، ترجیح می دهند.

توسعه دهندگان  و  سرمایه گذاران  مثل  باشد،  یکسان  وقایع  به  نسبت  بیرونی  جهت گیری  و  گشودگی  اگر 
)مکانیسم ها( که از مردم محلی نیستند و بیشتر سلیقه و سبک معماری خود را از سراسر کشور به همراه می آوردند، 
عناصر مصنوع را در برمی گیرد. ساختمان های مسکونی سلیقۀ مردم محلی را منعکس نمی کند یا این سلیقه )به 
معنی ماهیت تقاضا( نیز تحت تأثیر الگوهای خارجی مثل آثار بر آرزوهای فردی قرار دارد. رابطۀ بین مردم و محیط 



31 تبیین فضایی تغییرات محله ای در کالن شهر تهران

با توجه به همان قانون در زمان های دور و دوره های اخیر تنظیم شده است. همان طور که از این امر آشکار است، 
وابستگی متقابل فرد و جامعه نمی تواند از وابستگی متقابل جامعه و محیط آن جدا باشد. این مشکل را در انطباق با 
شرایط محیطی کاماًل جدید می توان دید، در حالی که توانایی ایجاد تعادل خالق بین محیط و فرد با فرد و جامعه 
را به خوبی داشته باشد. تعامالت ارگانیک بین محیط اجتماعی و محیط مصنوع تحت کنترل کامل مکانیسم های 

معمول و خاصی است که در آن محیط ها مکانیسم ها، عالقه، قدرت و تمایل به مداخله دارند.

با توجه به نقش کمک کنندۀ مکانیسم ها، شکل گیری محیط مصنوع که در کوتاه مدت رخ می دهد، عمدتًا تابع 
ایجاد منافع یا تقویت جاه طلبی های فردی است. مناطق مربوط، نشانه های ارتقای کیفیت را اغلب در یک حالت 
فیزیکی و کالبدی نشان می دهند و تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا تغییر فیزیکی و کالبدی با ویژگی های 

خاص خود به مردم برای ایجاد تعادل خالق کمک می کند یا نه؟

سایر محله ها توجه و سرمایه گذاری زیادی از جانب این مکانیسم ها جذب نمی کنند، یا به این دلیل که کنشگران 
بازار نواحی، میزان خطر و سرمایه گذاری عظیم را تشخیص نمی دهند یا به این دلیل که دولت های نگران محلی، 
هرچند که اختیار داشته باشند، توانایی برعهده گرفتن نقش فعال در تولید و تغییر محله را ندارند. در این نواحی، 
قادر  مناطق  این  در  است. جوامع محلی ساکن  غالب  اجتماعی  و محیط  )ارگانیک( محیط مصنوع  رابطۀ طبیعی 
نیز روبه فرسودگی و ویرانی  نتیجه محیط مصنوع  پتانسیل های خود توسط خودشان نیستند و در  به فعال کردن 

می گذارد. این دور تسلسل روبه پایین، ویرانی و فرسودگی نواحی بحرانی شهرها را تولید می کنند.

بعد از این ها، هستۀ مدل )شکل 4( به تنهایی قدرت تبیینی کافی برای فرآیندهای شکل گیری محله حتی صد تا 
200 سال گذشته را نداشته است. با این حال، این موضوع با افرادی ارتباط بیشتری داشته است که بیشتر بر منابع 
خودشان و زندگی در محله ها به جای شبکه ها به واسطۀ ابزارهای محدود ارتباطات و تحرک متکی هستند. شکل 4 
برای هر منطقه »مادر شهری« با اقتصاد بازار جدید یا سنتی قابل اجراست، چراکه در ارتباط با سطح کالن، قطعی 
و مطلق باقی می ماند و عالوه بر این نمی تواند به جزئیات بخش داخلی سطح محله بپردازد. این مدل، بنیانی برای 
تبیین، نمونه هایی تولید می کند، یکی برای پررنگ کردن سیستم پیچیدۀ تأثیرات جهانی و از طرف دیگر حتی برای 
سطح محله ای تغییرات تعیین کننده شبکه های همکاری و قدرت ارتباطات بین بازیگران که بعداً در یک مطالعه 

به طور خاص در سطح محله ای به کار می رود.

تجاری،  بنگاه های  خانوارها،  قرار می دهند:  تأثیر  را تحت  تغییرات محله ای  اصلی تصمیم گیرنده،  کاربر  چهار 
مالکان و دولت محلی؛ بنابراین آن ها می توانند به عنوان تولیدکنندگان محله درنظر گرفته شوند. با این حال، این 
عامالن مشابه، نقش های دوگانه ای را بازی می کنند؛ چراکه آن ها به صورت بالقوه منافعی را از مصرف این کاالی 
پیچیده یعنی »محله« به دست می آورند و در مقابل برای به حداکثر رساندن منافع خود، دست به اقداماتی می زنند 
که باعث تولید فضای جدید از محله ها می شوند و بدین ترتیب چرخۀ تغییرات محله ای را به صورت دائم در محله ها 
زنده نگه می دارند. ریشه های تغییر محله ای را، درک عامالن و فرایندهایی که این تصمیمات تولید و مصرف را 

تحت تأثیر قرار می دهند، آشکار می کنند.
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شهر تنها مجموعۀ کالبدی و فیزیکی از محله ها نیست؛ بلکه شامل جریانات و ارتباطاتی است که بین محله ها 
تولید و...؛ همچنین، هر شهری در فضاها و  از: جمعیت، سرمایه، عوامل  این جریان ها عبارت اند  شکل می گیرد؛ 
مقیاس های محلی، منطقه ای و ملی و حتی جهانی با تغییرات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی 
و فرهنگی خود را به ثبت می رساند. شهرها به واسطۀ نیروهای برون زا و درون زا در مسیر تغییرات قرار می گیرند 
و نسبت به نیروهای برون زا منفعل نیستند و به همین نسبت بافت محله ها عرصۀ بازی و تحمیل نیروها نیست 
جدایی گزینی  مرزبندی شهر،  عوامل،  و  نیروها  این  حاصل  می دهند.  نشان  واکنش  و  مقاومت  آن ها  به  نسبت  و 

اجتماعات و نهایتًا تولید فضاهای نابرابر در شهر است.

هدف این تحقیق تولید چارچوب یکپارچه و جامع برای شناخت عوامل و نیروهای دخیل در تغییرات محله ای 
بود. برای اینکه قادر به ایجاد یک چارچوب پژوهشی مؤثرتر برای کمک به نیتمان در بارۀ یافتن آنچه در پس 
طیف گسترده ای از الگوهای تغییرات در بافت شهری قرار دارد، دریافتیم رئالیسم انتقادی مناسب ترین روش است: 
هم به دلیل اصول بنیادی آن و هم به دلیل روش شناسی تحقیق مربوط به آن. در مقابل رویکردهای پوزیتیویستی، 
تجربی و همچنین، انسان گرایی، رئالیسم انتقادی ادعا می کند که فراتر از جهانی که تجربه می شود، جهان واقعی 
جهان  واقعیت،  جهان  از طریق کشف  سوبژکتیویسم  از  می توان  می کند.  فرموله  را  اصلی  ساختار  که  دارد  وجود 

تجربه شده اجتناب کرد.

بر این اساس، رئالیسم به جای اینکه الگوگرا باشد، فرآیندگراست. رئالیست ها با سیستم های اجتماعی بررسی شده 
به عنوان یک سیستم باز برخورد می کنند، بنابراین زمینه مندی در تحقیق و نیز شرایط شناخت فرایند بررسی شده 
بسیار مهم است. این بازبودن سیستم در این رویکرد روش شناسی، یک نوع ارتباط، نه تنها در فضا، بلکه در زمان 
را نیز به دست می دهد و نشان می دهد که وابستگی به مسیر تاریخی نیز اهمیت حیاتی دارد. رویکرد فلسفی تأثیر 
مهمی بر سازمان فنی تحقیق دارد، چراکه طیفی از ابزار روش شناختی را تعیین می کند. رئالیسم به منظور توانایی 
در انجام مأموریت خود از بسیاری از روش شناسی ها به صورت ترکیبی استفاده می کند. این رویکرد در استفاده از 
روش های پوزیتیویستی تردیدی ندارد، با این حال مفهوم »ارتباط« را از روش شناسی انسان گرایی در تفسیر ذهنی 

از پدیده ها همراه با قضاوت ارزشی می پذیرد.

همان طوری که رئالیست ها معتقدند که یک فرایند واحد ممکن است، پیامدهای بسیاری را تولید کند و این 
پیامدهای مشابه ممکن است، از فرآیندهای مختلف پدید آمده باشند، این ها فرآیندها هستند، نه الگوهایی که در 
پژوهش رئالیستی مهم و اصلی هستند. در مطالعۀ ما تغییرات محله ای به عنوان یک پدیده می تواند توسط بسیاری از 
فرایندهایی تولید شود که تعداد زیادی از کنشگران و مجموعه ای از روابط را شامل می شود. عالوه بر این، الگوهای 
نوسازی محله ای مشابه توسط ساختارهای اساسی مشابهی ایجاد شوند اما همچنین ممکن است مکانیسم کاماًل 

متفاوتی در پس زمینه وجود داشته باشد.

این فرایند تغییر به شکل مطلوب، محصول تعامالت بین محیط اجتماعی و مصنوع است، اما باید بفهمیم که 
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در جوامع شهری ضروری است که عوامل اکولوژیکی شهری را مدنظر قرار دهیم؛ مانند مکان، مکانیسم ها، ازجمله 
ابزار نهادی، مانند سیاست گذاری، کنشگران که منافع بازار را تحت تأثیر قرار می دهند و درنهایت مشارکت عمومی 
و خصوصی )بیشتر و بیشتر مشارکت عمومی و خصوصی پروژه به خصوص در امر نوسازی شهری را مطرح می کنند( 

که مستقیم یا غیرمستقیم این رابطۀ طبیعی را تحت تأثیر می گذارند.

ما می خواستیم، نشان دهیم که چگونه مدل و روش رئالیستی دربارۀ تحلیل به درک بهتری از فرآیندهای فضایی 
کمک می کند که هر دو جنبه کّمی و کیفی را در بردارد و هم به محیط مصنوع و هم به محیط اجتماعی می پردازد. 

همچنین، می خواستیم مدل سودمندی در مقایسه با الگوهای تغییرات تولید کنیم.

تولیدشده  الگوهای  تحلیل  با  و  مطالعه شده(  )محله های  خاص  موارد  در  ارتباطات  و  ساختارها  شناسایی  با 
به عنوان محصوالت فرآیندهای مورد تحلیل، می توانیم آن چیزی را پررنگ کنیم که از نظر جنبه های اجتماعی 
از  را  انتقادات خود  به این ترتیب، می توانیم  و سودمند می یابیم.  معماری محله ای، مخرب  و  اقتصادی، جمعیتی  ـ 
فرایند به چالش کشیدن این موضوع، به عنوان یک کل یا در عناصر خاص آن تنظیم کنیم. همچنین، ممکن است، 
پیشنهاد هایی برای تغییرات با توجه به فعالیت )پوشش، شدت( مکانیسم ها و همچنین، ماهیت تعامالت در فرایند 

ایجاد الگوهای تولیدشده به لحاظ اجتماعی و کالبدی قابل قبول تر ارائه کنیم.

تغییرات محله ای حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل اجتناب و غیرقابل تغییر نیست؛ بلکه به گونه ای محتمل 
اتفاق می افتد؛ این امر حاصل اقدامات آگاهانۀ تصمیم گیرندگان فردی و گروه های اجتماعی مختلف است که تحت 
باز می گرداند و بر نقش  افراد را دوباره به تحلیل  شرایط تاریخی خاص تصمیم گیری می کنند. تأکید بر عاملیت 
مرکزی و مهم اقدامات و تعارضات در تعیین شکل محیط های مصنوع تأکید دارد. تأکید بر رویکرد رئالیسم انتقادی 
محققان را وامی دارد، از شاخص های معمول تغییر، نظیر سطح درآمد و تحرک مسکونی از طریق کنکاش عمیق 

برای کشف اقدامات »تولیدکنندگان فضا« فراتر روند.

فعالیت  تغییر محله ای(،  اینجا  )در  پدیده های شهری  بررسی  برای  یکپارچه و جامع  تدوین رویکردی  همواره 
تغییر  ابعاد و ویژگی های  الزامات،  به تمامی  نتوانسته  به تنهایی  تاکنون هیچ رویکردی  پرچالش و زمان بری است. 
محله ای بپردازد؛ لذا، این مقاله ضمن اتکا به تکثرگرایی رویکردی در برخورد با این پدیده، با جست وجو در متون و 

ادبیات تالش داشت تا یک مدل جامع در مطالعات تغییر محله ای ارائه دهد.

رویکردهای تغییر محله ای برای تبیین تغییراتی که در عرصه های مسکونی رخ  داده اند، ارائه شد. با این حال، در 
این مدل ها متناسب با رویکرد نظری به جنبه ها و ابعادی از تغییرات محله ای پرداخته اند؛ ازاین روی، برخی عناصر 
مهم حذف می شوند و مدل ها همه جانبه نگر )جامع( نیستند. از بین آثار ارائه شده باید مؤلفه ها و عناصری انتخاب 
شوند و در کنار هم مدل کامل تری تولید کنند. رئالیسم انتقادی به گونه کامل تری با این موضوع برخورد کرده است. 
مجموع صفات تشکیل دهندۀ محله در هر زمانی حاصل جریانات گذشته و حال خانوارها و منابع )مالی، اجتماعی ـ 

روانی و زمانی( به داخل و خارج از فضای بررسی شده است.
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چارچوب نهایی در خصوص محله به زنجیره ای از مطالعات مربوط می شود که به تکامل نظریه ای در خصوص 
محله و تغییرات محله ای انجامیده است. این مدل حاصل تلفیق دیدگاه ها و مدل های مختلفی است. در مدل نهایی 
می توان عناصر و مکانیسم ها را در سطوح مختلف دید. این چارچوب تعامالت هریک از سطوح و تأثیر آن ها بر 
محیط نهادی و بازاری و تضاد منافع گروه های مختلف، در یک چرخۀ بازگشتی بین عناصر محیطی پویا و عناصر 
محیطی ثابت را نشان می دهد. در این مدل بر عناصر پویای سطح محله ای )پایگاه اجتماعی( و انتخاب خانواده ها 
که تأکیدشدۀ رویکرد رفتاری است، تأکید شده است. مسئلۀ رقابت فضایی و جدایی گزینی در بازار مسکن و دیدگاه 
اکولوژی شهری را می توان در بخش مهمی از مدل نهایی مشاهده کرد. مسائل ساختاری و کالن را که ایدۀ محوری 
در دیدگاه اقتصاد سیاسی است، می توان نتیجۀ تأثیرات سطوح بین المللی ناشی از جهانی شدن و اقتصاد نئولیبرال 
تلقی کرد که در این مدل در یک سازوکار پیچیده و با سلسله عواملی به تغییرات محله ای منجر می شود. یکی از 
مهم ترین نقاط قوت این مدل بر عدم قطعیتی است که در فرایند تغییرات محله ای وجود دارد و معتقد است، تغییرات 
در سطح محله به صورت غیرخطی است. شاید بتوان مدل ارائه شده را به لحاظ توجه به عوامل و مکانیسم های تولید 
و بازتولید محله و تغییرات محله ای کامل ترین مدل شناخت. این مدل جامع نگر و واقع گرایانه تر است و متکی بر 
بافت تعاملی و زمینۀ محله ای است و تغییرات در محله را محدود به مرزهای محله نمی بیند و تغییرات را در بافت 

و زمینۀ شهری بررسی و مطالعه می کند.
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فصل سوم: یافته ها؛ فرایند تغییرات محله ای

مقدمه

یکی از محورهای آشنایی با سازوکار تغییرات شهری، شناسایی نیروهای مؤثر بر این تغییرات و آگاهی از بازتاب 
این نیروها بر بافت کالبدی شهرهاست. دراین باره می توان نیروهای تأثیرگذار بر تحوالت کالبدی شهرها را به پنج 

نیرو و مؤلفه تفکیک کرد که به صورت مجرد یا در ترکیب باهم بافت کالبدی شهر را متأثر می کنند.

نخستین نیرو به گفتۀ کوستوف )Kostoff, 1991( نیروی زمان یا همان تأثیر فرهنگ و گذشتۀ تاریخی است. 
اقلیمی و ارزش های اجتماعی است. هر ساخت وساز  نیرو محصول سال ها تجربۀ ساکنان و توجه به شرایط  این 
آن،  نتیجۀ  و  انجام می شود  اجتماعی و زیست ـ محیطی  نیازهای  و  تاریخی، خواست ها  براساس سابقۀ  جدیدی 
ظهور بافت های ارگانیک شهری است که در اغلب بافت های سنتی و قدیمی می توان آن را مشاهده کرد. یکی از 
ویژگی های این بافت ها، وجود نوعی همگنی و تناسب بافت با ارزش ها و ویژگی های طبیعی است که منعکس کنندۀ 
با  کالبدی شهرها همراه  بافت  زمان،  نیروی  نتیجۀ  در  است؛  معتقد   )Bently, 1999( بنتلی  است.  هویت شهری 
تحوالت فرهنگی و اجتماعی تغییر می کند، براساس این دیدگاه، شرایط تاریخی نیازهایی دارد و از قوانین غیرقابل 

انعطافی پیروی می کند و فرم شهر، در حقیقت پاسخی است، منطقی به نیازها )موریس، 1385(.

دومین نیرو در توسعۀ بافت کالبدی شهرها را می توان نیروی اداری نامید که با تهیۀ طرح های توسعۀ شهری 
پروانۀ  صدور  شطرنجی،  شبکه های  احداث  کند.  تاریخی  نیروهای  جایگزین  را  اداری  کنترل های  می کند،  سعی 
ساختمانی توسط شهرداری و نظارت بر ساخت وسازها ازجمله سازوکار اداری در توسعه و گسترش بافت های جدید 
محسوب می شود. ظهور بافت های منظم شهری حاصل تأثیر نیروهای اداری بر بافت کالبدی شهرهاست. این گونه 
شهرها را می توان شهرهای دیاگرامی )واجد طرح و نقشه( نامید )ر.ک، لینچ، 1376(. شدت گرفتن میزان و تنوع 
تقاضا برای ساخت وساز و محدودیت های طرح های توسعۀ شهری در هدایت موزون شهر موجب ظهور فشارهای 

اقتصادی برای عدول از ضوابط فنی و استانداردها شده است.

که  می شود  سومی  نیروی  موجب شکل گیری  مکانی  نسبی  مزیت های  به  توجه  در  شهری،  مدیران  باور  به 
می توان آن را نیروی اقتصادی )نیروی سرمایه( نامید. نیاز بیشتر شهرداری ها به منابع مالی جدید زمینه را برای 
حضور پررنگ تر این نیروها فراهم می کند. ریچارد راجرز معتقد است، بسیاری از محصوالت معماری و شهرسازی 
امروز، برآمده از تولید نیروهای اقتصادی و بازار سرمایه است تا حاصل ایده و عمل برنامه ریزان و معماران شهری 
است )راجرز، 1387(. در واقع، در این نگرش، معماران و شهرسازان تنها به صورت ابزاری در دست نظام اقتصادی 
و تمایالت آن خواهد بود. آثار منفی نیروی اقتصادی و گرایش های سرمایۀ ساالری مختص شهرهای ایران نیست. 
تالن در نقد شهرسازی امروز آمریکا چنین می نویسد: »جامعه مشتری محور و رسانه مدار ما، شهری را تولید کرده 
است که آن را می توان واقعیت ثانویه نامید و این محصول، واقعیت اولیه را بیش از همیشه گیج کننده می کند. در 

.)Ellin, 2006: 109( »این میان، گرایش های تجاری به تشدید این تجربه و دگرگونی کمک می کنند
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چهارمین نیرو را می توان نیروی سیاسی نامید. شهر، مکان تجلی قدرت و به تعبیری دیگر نمادی از شکوه و 
جالل حکومت هاست. قدرت در هر جامعه ای تالش می کند تا محیط، مکان و فضا را تحت کنترل قرار دهد. شهر 
فضایی است که توسط قدرت مدیریت می شود؛ اگرچه این توده ها بی قدرت هستند که در عمل آن را اشغال می کنند 
)Fiske, 1993(. شهرهای قدرت مدار به گواه تاریخ، معمواًل با سبکی با شکوه و از مصالح ساختمانی مرغوب ساخته 
 شده اند. در ورای این شکوه و جالل، حضور حکمرانانی قوی احساس می شود، به طوری که ساختمان های شهری 
گویای ویژگی های نظام سیاسی حاکم هستند. قالب شدن نیروی سیاسی در توسعۀ کالبدی شهرها معمواًل با ظهور 
بافت دوگانه همراه است. بخشی از شهر که توسط نیروی سیاسی احداث می شوند و در جهت نشان دادن شکوه 
و عظمت حکومت است، واجد بافت زیبا، محکم و پایدار است و باقیماندۀ شهر بسته به قدرت مالی و فنی جامعه 

متفاوت با بخش اصلی ساخته می شوند )سلطانی و نامداریان، 1389: 124-5(.

پنجمین نیرو، نیروی اجتماعی است، حاکمیت نیروهای اجتماعی حاصل ضرورت توجه به ارزش های اجتماعی 
و مصالح بلندمدت اجتماعی را می توان مشاهده کرد، نقش بافت ها در سامان دهی نظام اجتماعی و ایجاد تشکل های 
جمعی )احزاب سیاسی، سازمان های غیردولتی( در محیط های شهری است. به عبارتی دیگر، تأثیر نیروهای اجتماعی 
موجب می شود تا بافت کالبدی شهرها، امکان و بستر الزم را برای تقویت مناسبات اجتماعی و در نتیجه حس تعلق 

به اجتماع ساکن فراهم کند )اردشیری و نامداریان، 1385(.

هرچند سیستم های اجتماعی، مانند همۀ اوبژه ها دارای ساختار درونی هستند، چیزی که سیستم را برای عمل 
در یک روش خاص فعال یا مسدود می کند، زمینه است. از نظر ساختاری سیستم های مشابه در تولید نتایج مشابه 
درزمینه های مختلف شکست می خورند و زمینۀ مشابۀ اوبژه ها و سیستم های اجتماعی با ساختارهای متمایز تولید 
می کنند که به صورت متفاوتی عمل می کنند. یک نمونه از این دست، فرایند جهانی شدن و تأثیرات آن در کشورهای 

مختلف است.

سیستم های  روند  می شود،  تجربه  روز  هر  که  همان طوری  و  است  تغییرات  زمینه  از  بخشی  جهانی  اقتصاد 
اجتماعی با ساختارهای مجزا و ویژگی هایی اساسًا متفاوت را تحت تأثیر قرار می دهد، در نتیجه برخی بهره مند و 
با این حال، زمانی که تنها تفاوت های جزئی در یک مفهوم ساختاری وجود دارد؛  برخی دیگر محروم می شوند. 
مثاًل در میان کشورهای پیشرفته سرمایه داری نتایج اجتماعی ـ اقتصادی تقریبًا مشابه است. این مثال کاماًل روشن 
است؛ اما دیدن اینکه چگونه این مسئله با مسیرهای قابل تشخیِص محله هایی با ساختارها و صفات متمایز، برخورد 

می کند، بسیار آسان است.

این قسمت به تحلیل زمینۀ گسترده تر تغییر محله اختصاص یافته است که با توجه به مدل رئالیستی تغییر 
محله ای در دو سطح ظاهر می شود. یکی در سطح جهانی است؛ یعنی خود فرایند جهانی شدن و تأثیرپذیری ایران از 
مجامع مختلف بین المللی که این موارد به اشکال مختلف و بیشتر اوقات به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح 
محله، به عنوان محصول روابط ضروری و مشروط، دیده می شوند. سطح دوم درزمینۀ ملی است که تحت تأثیر 
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فشار جهانی است، بنابراین، به عنوان فیلتر عمل می کند؛ اما هنوز هم عوامل زمینه ای خاص خود را برای تغییرات 
در سطح محله ای تولید می کند.

دگرگونی توسعه مجدد محیط شهری

تجربه نشان می دهد، بسیاری از مدیران شهری و دولتی اساسًا اعتقادی به پذیرش ریسک مترتب دراین باره 
نداشته اند و بر این اعتقاد بوده اند که آغاز این گونه اقدامات به دلیل موانع موجود و مواجهه مستقیم با مردم و به ویژه 
گروه های محروم و کم درآمد جامعه تنها موجب بروز دردسر و مسائل جدید سیاسی و مدیریتی است و نمی تواند 

نتایج و ثمرات مطلوبی عاید دستگاه های متولی کند.

در شرایطی که نظام سیاسی نیز به طور مستقیم به حمایت از اقدامات نوسازی با ابزارهای مختلف مالی و حقوقی 
پرداخته است، تضاد و رقابت بر سرمنافع اقتصادی و نیز منافع سیاسی و اجتماعی حاصل از طرح مسئله ساز شده 
است. نباید فراموش کرد که »غالبًا بر طرح های نوسازی و بازسازی و بهسازی ارزش افزوده ای مترتب است که هیچ 
تشکیالتی حاضر نیست، به نفع سازمان دیگری از آن بگذرد. طرح نواب تهران بارزترین نمونه از چنین رویکردی 

است« )بحرینی و امین زاده، 1385: 18-19(.

شاید برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر بود که کرباسچی )شهردار سابق تهران( آغاز طرح نواب )به معنـای 
مداخلـه وسیع در بافت های شهری( را یکی از برنامه های اصلی شهرداری تهران عنوان کرد. برنامه ای که از یک 
طرح عمرانی ـ ترافیکی به یک طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تغییر شکل داده بود. طرحی که او آغاز 
کرد، امروز مصداقی برای یکی از پرانتقادترین طرح های نوسازی بافت فرسود شده است و صاحب نظران شهری از 
شهرسازان و معماران گرفته تا مدیران شهری پروژه نوسازی نواب را یکی از بزرگ ترین نمونه های خطا در طرح های 

نوسازی می دانند که هنوز پس از یک دهه تبعات مختلف آن ادامه دارد و به تدریج رخ می کند.

نکته دیگری که در اینجا می توان بدان توجه داشت، نبودن ضمانت اجرایی طرح ها و عدم تشریک مساعی و 
همکاری مطلوب سایر نهادهای دخیل در امر نوسازی شهری است که با توجه به ماهیت متمرکز نظام اداره کشور 
در ایران و ضعف نهادهای محلی در کنار تفرق سیاسی و عملکردی موجود در چارچوب نظام مدیریت شهری مزیت 
 )PPP( بر علت شده است. نبودن زمینۀ الزم برای مشارکت بخش خصوصی و نیز شراکت عمومی ـ خصوصی
در فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهری نیز همواره قابل توجه بوده است. در چنین شرایطی اقدام به نوسازی 
بافت های فرسوده شهری اقدامی جسورانه به ویژه در مقیاس مدیریت محلی محسوب می شود. در چنین شرایطی 
به نظر می رسد، پس از دوران بلندی از افول و رکود در نوسازی بافت های فرسودۀ شهری، این مقوله در دستور کار 
مدیران ملی و محلی قرار گرفته است. به نظر می رسد، رخ نمودن شهر مسئله از منظر بافت های فرسوده شهری 
سرانجام در حال ایجاد نوعی ادراک و توافق مشترک بر ضرورت نوسازی بافت های فرسوده شهری است که انتظار 

می رود، بخش مهمی از این فعالیت ها در تهران رخ نماید.

این  انجام می شود.  تهران  نوسازی کالن شهر  سازمان  با محوریت  تهران  در  نوسازی  فعالیت های  هم اکنون، 
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سازمان هرچند در دهۀ 40 تأسیس شد؛ فعالیت های آن تا دهۀ 70 بسیار محدود و عمدتًا بدون ارتباط کافی با مقولۀ 
نوسازی بافت های فرسوده بوده است. این سازمان در دهۀ 70 اجرای طرح نواب را بر عهده گرفت و در چهار سال 
اول دهۀ 80 ادامۀ پروژۀ نواب و نیز تملک طرح امام علی )ع( را در دستور کار قرار داد. آنچه تا این زمان مدنظر بوده 
است، رویکرد مداخله در قالب پروژه محور یا طرح های عمرانی بوده است؛ اما از سال 1384 فعالیت های این سازمان 
و اساسًا نوسازی در کالن شهر تهران با تحول مواجه شد؛ اما همچنان باید در انتظار نتایج این رویکرد بود. به هر 
ترتیب در این بخش، رویکردهای مختلف در ارتباط با نوسازی بافت های فرسوده شهری در تهران مورد توجه قرار 
گرفت. نتایج این بررسی حاکی از تحول رویکرد نوسازی بافت های فرسودۀ کالن شهر تهران در دوره های مختلف 

تاریخی و هم زمان با فعالیت دولت ها و شهرداران مختلف در تهران است.

جدول 5. فرایند تغییرات سیاست های نوسازی و توسعه شهری

دوره های 
تحول

مراحل 
برنامه ریزی

الگوی 
تغییر محله بندیمکانیسم عملبرنامه ریزی

صفویه

توسعه زیرساخت ها 
و بنیان های رشد

تصورات شهرهای 
حصارکشی دور شهرایران باستان

تغییر و شکل بخشی به شهر
کارکرد دفاعی

تغییر محله بر مبنای ارزش های اجتماعی و 
فرهنگی

قاجاریه
رنسانس به سبک 

غربی

گسترش شهر و ساخت دیوارهای 
جدید دور شهر

اصالحات ناشی از افزایش رشد جمعیت در نتیجۀ 
ورود تجارت و خدمات به شهر

جمع آوری مالیات
تغییر محله بر مبنای کارکردهای تجاری

انقالب 
مشروطه

توسعه و نوسازی تشکیالت 
دگرگونی در سیستم قدیمی حکمروایی شهریحکومتی و اداری

پهلوی اول
توسعه مجدد محیط 

شهری

مقررات کاربری 
اراضی

تفکرات 
برنامه ریزی 
بریتانیا و امریکا

نظام برنامه ریزی
ادغام در بازار جهانی
توسعۀ شبکۀ ارتباطی

یکنواختی فضای شهری
غلبه بر ساختار اجتماعی طبقاتی مرسوم

تقویت اقتصاد بازار
تمرکزگرایی قدرت

پهلوی دوم

طرح جامع
صنعتی شدن

اصالحات ارضی
افزایش درآمدهای نفتی

اصول منطقه بندی عملکردی

مدیریت تغییرات آتی شهر
مهار سوداگری زمین

محله بندی براساس واحد همسایگی با مرکزیت 
مدرسه ابتدایی

تغییر محله از بعد مفهومی به کارکردی

بعد از انقالب 
و جنگ

بازسازی و توسعه 
خط مشی

نبود الگو و 
متأثر از تفکرات 
سنتگرایانه

پروژه های بازسازی
اصالحات دموکراتیک

واگذاری زمین و مسکن و ایجاد 
تعاونی های مسکن

سهولت جابه جایی در سراسر شهر
افزایش تقاضای مسکن
افزایش تراکم شهری
در راستای تمرکززدایی

بعد از جنگ 
تفکرات قواعد اقتصاد بازارتاکنون

نئولیبرالیسم

تعدیل ساختاری
قانون خودکفایی مالی شهرداری ها

خصوصی سازی
سازمان های غیردولتی

پروژه های نوسازی بافت فرسوده

غلبه دسترسی سواره و اولویت آن بر پیاده
تغییر محله در جهت تولید ارزش مازاد و رانت
تغییر محله در جهت منافع گروه های خاص

تغییر محله در جهت تقسیم کار فضای شهری

مأخذ: مطالعات نگارنده
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سازوکار سیاست های توسعه و مداخله نوسازی شهری

با توجه به آنچه در باال گفته شد، روند تحوالت نوسازانه تهران در چند دهۀ اخیر برحسب تغییرات موجود در 
تا  انقالب  از  بعد  انقالب، مدیریت شهری  از  پنج دورۀ کلی مشخص می شود: مدیریت قبل  شهرداری تهران در 
اقتدارگرا و شهردار محور، مدیریت شهری شورایی و مدیریت شهری توده گرا. این  دهۀ 1370، مدیریت شهری 
تغییر تصمیم گیران و سیاست گذاران در عرصۀ  با  تغییرات تصمیمات و سیاست ها  تا روند  دسته بندی کمک کرد 
تغییر عوامل مدیریت شهری چگونه  با روند  این سؤال داده شود که  مدیریت شهری تهران پایش  شود و پاسخ 

رویکردها و اقدامات نوسازانه شهری نیز تغییر می کنند.

جدول 6. تحول سازوکارها و مداخالت مدیریت شهری در تهران

پیامدهاسازوکارها و مکانیسم هادوره های تحول

مدیریت شهری
قبل از انقالب

توجه به بخش خصوصی دربارۀ تأمین مسکن
گسترش تولید خانه های یک طبقه- 
گسترش ساخت خانه های ارزان قیمت برای کم درآمدها- 
نابرابری در توزیع اعتبارات مسکن- 
گرایش به لوکس سازی و خانه های گران قیمت- 

اتکای خانه سازی به شرکت های خارجی

ناچیزبودن اعتبارات بانکی در بخش مسکن

رشد خدمات و صنایع وابسته و مونتاژ

مدیریت شهری بعد از 
انقالب تا دهۀ 1370

تأکید حاکمیتی بر داشتن مسکن و سرپناه برای تمامی 
اقشار جامعه با تأکید بر گروه های کم درآمد

تخطی از محدودۀ 25 ساله طرح جامع 1347- 
تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی- 
کاهش متوسط زیربنای مسکونی- 

سیاست کوچک سازی مسکن 

تأکید بر سیاست های انبوه سازی

نبودن سیستم ارزیابی در سیاست های بخش مسکن

کلی بودن خط و مشی ها و اجرای نبودن برنامه ها

مدیریت شهری اقتدارگرا
)شهردار محور(

افزایش متوسط تراکم ساختمانی پیشنهادی در طرح - تخطی از ضوابط ساخت وساز با توجیه نوسازی
سامان دهی

تشدید تمرکز فضایی پروانه های ساختمانی در مناطق - 
شمالی شهر

تنزل سرمایه گذاری در مناطق مرکزی و جنوبی شهر- 
افزایش اختالف در ضریب تغییرات قیمت- 
افزایش شکاف طبقاتی بین شمال و جنوب- 

تراکم فروشی

پیش بینی مسکن اجتماعی با زیربنای کمتر از 5 مترمربع

پیش بینی مسکن حمایتی و مسکن آزاد

مدیریت شهری شورای 
اول

تغییر در نظام مدیریت شهری به شورایی
تشدید روند صدور پروانه های ساختمانی- 
تداوم شدت بارگذاری ساختمانی در مناطق شمالی شهر -  راهبردها و سیاست های متناقض در نوسازی شهری

ناپایداری مدیریت شهری

مدیریت شهری توده گرا
)شورای دوم(

سیاست های شهری توده گرایانه

کاهش روند صدور پروانه های ساختمانی- 
تداوم روند سرمایه گذاری ساختمانی در مناطق شمالی - 

شهر

لغو مصوبۀ 329 توسط شورای عالی در رابطه با فروش 
تراکم

صدور مجوز یک طبقه تراکم تشویقی

تداوم سیاست های پیشین علی رغم تغییر مدیریت ها

مأخذ: مطالعات نگارنده.
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بررسی طرح های توسعۀ شهری و سیاست های نوسازی در کالن شهر تهران را نمی توان فارغ از تحوالت سیاسی 
انتظار  و  ماهیت محلی است  با  امری  اول  بهسازی شهری درنظر  و  نوسازی  مقولۀ  اگرچه  بررسی کرد.  در دولت 
می رود، در قالب طرح ها و سیاست های محلی دنبال شده و تحول یابد؛ اما ماهیت متمرکز نظام برنامه ریزی و مدیریت 
شهری سبب شده است تا این امر معمواًل به طور مستقیم در قالب برنامه های توسعه یا سیاست های حمایتی دولت و 
دستگاه های وابسته به آن دنبال شود. در مواردی که نهادهای محلی )به بیان دیگر شهرداری ها و سازمان های وابسته 
به آن ها( به اقداماتی دست زده اند، این موضوع یا به شدت متأثر از نظام دستوری و از باال به پایین، سیاست گذاری 
و برنامه ریزی آمرانه بوده است یا آنکه در مواردی محدود نهادهای محلی به طور مستقل دست به مداخله در بافت 
شهری زده اند. چنین مداخله ای عمدتاً با بی مهری و قطع حمایت از سوی نهادهای متولی و مرتبط در دولت همراه 
شده است که نمونۀ آن را می توان در اقدامات مداخله در بافت شهری و بافت های فرسوده توسط شهرداری در یک 
دهۀ اخیر و تا امروز مشاهده کرد. با چنین مقدمه ای درمی یابیم که بررسی مناسب تر طرح های توسعۀ شهری و مداخلۀ 

نوسازی در کالن شهر تهران در پیوند با تحوالت نظام سیاسی کشور )حکومت مرکزی( امکان پذیر است.

در این قسمت از رساله در مدل رئالیستی تغییر محله ای عالوه بر عوامل درونی، روابط ضروری و مشروط بین 
کنشگران و عوامل خارج از سیستم محله ای نیز دیده می شود، سیستمی که از یک محله به محلۀ دیگر متفاوت است. 
این بخش از مطالعه مبتنی بر منطق تفسیر رئالیستی است که در مدل زیر به تصویر کشیده شده است )شکل 5(.

از آنجا که برخی از این مداخالت توسط نظام اداری ـ سیاسی محلی تدوین و اجرا می شدند، قابلیت تحقق 
در سطح محله ای را نداشتند و ظرفیت آن ها فراتر از سطح محله بودند و مکانیسم هایی در سطح منطقه ای درنظر 
گرفته شدند. در این مدل محله هایی وجود دارند که تحت تأثیر چرخه ای از مکانیسم ها قرار می گیرند؛ همچنین، این 
مدل نشان می دهد که تفسیر تحوالت محله ای براساس ماهیت مداخالت ناشی از این مکانیسم ها تغییر می کند. 
به عالوه، برخی عوامل محلی دیگری از قبیل موقعیت نسبی، شکاف اجاره، وضعیت ابنیه موجود، ساختار مالکیت، 

ترکیب جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی و امثال هم فرایند تغییر و تحوالت را تحت تأثیر قرار می دهند.

مدیریت شهری  سیاست های  از:  عبارت اند  دارند؛  محله ای  تغییر  فرایند  بر  مستقیمی  تأثیر  که  مکانیسم هایی 
)شهرداری کل و شهرداری مناطق(، شوراهای اسالمی شهر، سازندگان بخش خصوصی فعال در محدوده ها و تا حد 

خیلی کمی سازمان های مدنی محلی.

شهرداری همچنان، به عنوان بخشی از عوامل بیرونی باقی می ماند؛ چراکه در تهران تنها بر ساختارهای زیربنایی 
و روبنایی شهر تأثیرگذار بوده و قابلیت تأثیرگذاری به صورت یک دولت محلی جامع ومانع را ندارد؛ بنابراین، حضور و 
اجرای حکمروایی به عنوان یک امر فهمی و زبانی تبدیل شده است. در دنیای واقعی به خصوص در سطح شهرداری 
مناطق و نواحی که هیچ طرح مسکونی بزرگ و جامعی دیده نمی شود که نشان دهندۀ قدرت همکاری بین بخش 
خصوصی و عمومی باشد و هر پروژه با پروژۀ دیگر به لحاظ ماهوی تغییر می کند و امکاناتی را برای تحلیل روابط 
بخش خصوصی و عمومی فراهم نمی کند؛ همچنین، هیچ شکل تکامل یافته و نهادی از همکاری بین بخش اداری، 
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خصوصی و سازمان های مدنی وجود ندارد. در نتیجه، این مدل بخش خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا می کند 
که برخی نیروهای پراکنده را به طور اتفاقی و گذرا در پروژه های محدودی با یکدیگر مرتبط می سازد.

این مدل حتی سازمان های مدنی و غیرانتفاعی را در خارج از چرخۀ مکانیسم ها قرار می دهد؛ چراکه آن ها تأثیر 
بسیار محدودی بر شکل گیری واقعی محله ها دارند. این سازمان ها به عنوان عوامل بیرونی درنظر گرفته می شوند که 

به تصمیمات جمعیت محلی جهت دهی می دهند.

این فرایند و معیار انتخاب محله های نمونه به دلیل ماهیت فضایی این رساله، در مطالعۀ تغییرات محله ای بسیار 
دشوار بود، به همین دلیل محقق تصمیم گرفت که خود را به محله یا محله های خاصی محدود نکند و این موضوع 
را در سطح کالن شهر تهران بررسی کند. این امر موجب می شود تا موقعیت و وضعیت کل شهر و گسترۀ تحقیق به 
شکل بهتری تعریف و بازنمایی شود. در ادامه با مطالعۀ سطح کالن و شهرنگر از طریق بررسی ویژگی های اجتماعی 
ـ اقتصادی، کالبدی - محیطی و سیاسی با تکیه بر اطالعات موجود و در دسترس به شناسایی محله های متمایز در 
مناطق مختلف شهر )با استفاده از تحلیل های زمین آماری که در فصل سوم معرفی شدند( می پردازیم. از این طریق، 
به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که کدام محله ها در چه مناطقی به لحاظ کیفیات و ویژگی ها تغییر کرده اند و 
سپس، در مرحلۀ بعد محله هایی با مرز محدودۀ رسمی شناسایی خواهند شد که بیشترین تغییرات را نشان می دهند.

شکل 5. مدل سازی رئالیستی تغییر محله ای در کالن شهر تهران
مأخذ: مطالعات نگارنده
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همچنین، نقش دولت در تغییرات محله ای حائز اهمیت بود؛ چراکه هنوز مدیریت محلی در قالب شهرداری ها و 
شوراهای اسالمی شهر و رویکرد آن ها به توسعۀ شهری که در سیاست ها خود را نشان می دهند، تعیین کنندۀ مسیر 
و ابزار بالقوۀ تغییرات هستند؛ همچنین، نقش و حوزۀ اقدامات بخش خصوصی و غیرانتفاعی فضای جامعۀ مدنی، 

بخش دیگری از این نیروها هستند که در مدل نشان داده می شود.

جابه جایی سکونتی افراد و خانوار در محله های کالن شهر تهران )رفتار عاملیت(

اجتماعی  پیوندهای  این جابه جایی رخ داده،  برود، ممکن است،  به مسافتی دورتر  وقتی فرد تصمیم می گیرد، 
محلی او را از بین ببرد؛ بنابراین، جابه جایی نه تنها از نظر مالی، بلکه از نظر اجتماعی هم پرهزینه است؛ ممکن 
است، حفظ پیوندهای فعلی دشوار باشد و باید پیوندهای جدیدی برقرار شود. به طور کلی دربارۀ اینکه چرا افراد 
جابه جا می شوند و چرا می خواهند، این کار را انجام دهند، چه می دانیم؟ رفتار عاملیت و جابه جایی افراد و خانوارها در 
شهر تحت تأثیر ویژگی های فرد و خانوار و زمینه و بافت محله و ویژگی های مربوط به مسکن و بازار مسکن است 

)شکل 6( که در ادامه به ارزیابی این ویژگی ها و تأثیرات آن ها بر تغییر محله می پردازیم.

شکل 6. عوامل مؤثر بر نیات و رفتار جابه جایی در سطح محله
مأخذ: مطالعات نگارنده
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سه عامل اصلی شناسایی شده اند که توجیه کنندۀ نیت جابه جایی و رفتار جابه جایی رخ داده هستند: ترجیحات، 
منابع و فرصت ها یا محدودیت ها )Musterd and Van Kempen, 2007(. ترجیحات شخصی اهمیت دارند؛ چراکه 
محرک اصلی هر نوع از نیات و اقدامات، بر خواسته از آمال و آرزوهای افراد است. البته نیت جابه جایی شرطی الزم 

است؛ اما شرط کافی برای جابه جایی رخ داده نیست.

منابع،  اما  دارد؛  بستگی  خانواده  مالی  منابع  به  شدیداً  که  فردی  ترجیحات  تحقق  میزان  از:  عبارت اند  منابع 
می توانند اجتماعی هم باشند یا با آگاهی از فرصت های بازار در ارتباط هم باشند. هم منابع و هم ترجیحات پایدار 
نیستند و به مرور زمان تغییر می کنند؛ چراکه آن ها تحت تأثیر تغییر شرایط افراد یا خانواده ها هستند. منابع، به ویژه 
در تحقق بخشیدن به آرزوهای جابه جایی بسیار اهمیت دارند. درنهایت، فرصت ها و محدودیت ها نشان دهندۀ میزان 
دسترسی به گزینه های مسکن در داخل و خارج از یک محله است )Mulder, 1993(. عرضۀ خانه های جذاب و 
مقرون به صرفه در مناطق مناسب، به معنای واقعی، افراد را فوراً به فکر جابه جایی می اندازد؛ حتی اگر خانه های فعلی 

.)South and Crowder, 1997( افراد خیلی نقص نداشته باشد

در مطالعات شهری در ایران اغلب بر تحلیل علل و پیامدهای مهاجرت های روستاـ  شهری، تأکید شده است؛ اما 
برخالف تأثیر بسزای تحرکات سکونتی بر ساختار اجتماعی - فضایی شهر، به موضوع جابه جایی، توجه کمتری شده 
است )عبدی دانشپور، 1378(. بدون شک دربارۀ شهرهای ایران که از یک سو با موج مهاجرت های روستا - شهری 
مواجه بوده و از طرف دیگر، تحوالت اجتماعی - اقتصادی و شیوۀ زندگی، باعث تغییراتی در ساختار کالبدی شهرها 
و الگوهای سکونتی مردم شده است، بررسی چرایی و چگونگی جابه جایی سکونتی، برای دستیابی به قانونمندی 
حاکم بر آن، ضرورت و اهمیت خاصی دارد )پوراحمد و همکاران، 1390(. بررسی شکل گیری و تغییر حوزه های 
اجتماعی در داخل شهرها، به برنامه ریزان شهری کمک می کند تا واقعیت های اجتماعی هریک از این حوزه ها را 
در برنامه ریزی درنظر بگیرند. در این رابطه، شناخت جریان های غالب جابه جایی های خانوارها، ویژگی های جاذبه و 
دافعۀ مناطق، عوامل محرک خانوارها برای جابه جایی و پیش بینی الگوهای آیندۀ این تحرکات و تغییر حوزه های 
اجتماعی در داخل شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را قادر می سازد تا سیاست های مناسبی را برای کنترل و 
هدایت پیامدهای اجتماعی فضایی آن، اتخاذ کنند )صفایی پور و سجادی، 1387(. شاخص های جابه جایی در حالت 

نرمال براساس نوع تملک، بر جابه جایی خانوار تأثیر بیشتری دارد )پورزرندی و درودی، 1395: 40(.

تحلیل فضایی شاخص های مؤثر در شناسایی تغییرات محله ای

CRITIC تحلیل شاخص های بررسی شده با روش

پس از نرمال کردن شاخص های بررسی شده، برای نمایش پراکندگی و تعیین ضرایب عوامل مؤثر در شناخت 
تغییرات محله ای در کالن شهر تهران از روش CRITIC استفاده شد. ماتریس همبستگی هریک از عوامل مؤثر در 
ارزیابی را با استفاده از محاسبه همبستگی )Correlation( بین فیلد ارزش های عوامل مؤثر در پهنه بندی تغییرات 

محله ای برای سال های 1375، 1385 و 1390 در محیط Excel و GIS انجام شده است.
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سپس، ماتریس تضاد عوامل مؤثر در پهنه بندی تغییرات محله ای در کالن شهر تهران محاسبه شد. عامل تضاد 
یا آنتروپی با استفاده از کم کردن ارزش های موجود در جدول همبستگی از عدد یک )همبستگی  کامل و مستقیم( 
به دست می آید. در مرحلۀ بعد، ضرایب عوامل مؤثر در پهنه بندی تغییرات محله ای در کالن شهر تهران به روش 

CRITIC برآورد شد.

بعد از مشخص شدن وزن هریک از شاخص ها، آن را در نمرۀ استانداردشده مربوط به همان شاخص ضرب کرده و 
حاصل جمع آن ها به صورت یک شاخص برآورد می شود که در اینجا از آن به عنوان »شاخص تغییرات« نام می بریم. 
الزم به ذکر است که متوسط شاخص تغییرات در سال 1375 برابر با 0/9008 در سال 1385 برابر با 0/8194 و 
در سال 1390 برابر با 0/8012 است. این شاخص حاکی از آن است که تفاوت بین محله های شهر تهران در سال 
1375 بیشتر از سال های دیگر بوده است؛ به طوری که این شاخص در دوره های بعدی کاهش یافته است. در هر 
سه دوره، بیشترین وزن مربوط به شاخص تراکم جمعیت است که میزان آن در سال 1375 حدود 0/6837 در سال 
1385 حدود 0/7874 و در سال 1390 حدود 0/7929 بوده است. شکل 7 تغییرات این شاخص را در سه دورۀ 

بررسی شده در سطح محله های کالن شهر تهران نشان می دهد.

شاخص تراکم جمعیت در هر سه دوره بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و در طول سه دوره اثرگذاری 
بیشتری را نشان می دهد. شاخص بعدی که وزن بیشتری دارد، شاخص شاغالن فرودست است که برای سال های 
1375 و 1390 به ترتیب حدود 0/1321 و 0/1011 داشته است. شاخص نسبت جنس، سومین شاخص مهم در این 
برآوردهاست و در سال های 1375، 1385 و 1390 به ترتیب حدود 0/0896، 0/0922 و 0/0994 است. آن چیزی 

که در این تغییرات محسوس است، کاهش وزن مخصوص سایر شاخص ها در مقابل این سه شاخص است.

جدول 7 و نمودار 1 تغییرات سهم طبقات شاخص تغییرات در سطح محله ها را در سه دورۀ بررسی شده نشان 
می دهد. رشد چشمگیری در طبقه )0/1 تا 0/7( ثبت  شده است و از سهم 8/02 درصد در سال 1375 به 26/2 و 
29/4 در سال های 1385 و 1390 رسیده است و میانگین 21/93 درصد از کل محله های را به خود اختصاص داده 
است. این روند روبه رشد را در طبقه )0/7 تا 0/8( نیز می توان دید؛ به طوری که از 13/9 درصد در سال 1375 به 
15/24 در سال 1390 افزایش یافته است. در مقابل از محله های تیره تر طی این سال ها کاهش یافته است. گروه 
)0/9 تا یک( از 27 درصد در سال 1375 به ترتیب در سال های 1385 و 1390 به 17/91 و 15/78 درصد از کل 
محله های کالن شهر تهران کاهش  یافته اند؛ همچنین، طبقه )یک و بیشتر( از 26/74 درصد در سال 1375 به حدود 

21 درصد در سال های 1385 و 1390 کاهش  یافته است.

بنابراین، با توجه به نمودار 1 تنها طبقه ای که بیشترین تغییرات را داشته است، طبقه )0/1 تا 0/7( است؛ یعنی 
طبقۀ روشن تر در شکل 7 حاکی از آن است که کالن شهر تهران طی این دوره ها بیشتر زمینۀ تغییرات را در خود 

ایجاد کرده است.
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نقشه شاخص تغییرات سال 1375وزن شاخص ها در سال 1375

نقشه شاخص تغییرات سال 1385وزن شاخص ها در سال 1385

نقشه شاخص تغییرات سال 1390وزن شاخص ها در سال 1390

شکل 7. وزن شاخص و نقشۀ شاخص تغییرات در سال های 1375-1390
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 90-1375 و محاسبات نگارنده

پیگیری تغییرات در سه دورۀ آماری مطالعه شده نشان می دهد که سهم محله های روشن تر افزایش یافته است و 
به لحاظ مکانی در بخش های مرکزی و جنوب شهر متمرکز شده اند؛ یعنی محله هایی که در محدودۀ بافت فرسوده 

واقع شده اند و تراکم جمعیت باالتر و سهم امالک اجاره ای در آن ها بیشتر است.
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جدول 7. تغییرات سهم محله های کالن شهر تهران از نظر شاخص تغییرات در طی سال های 1375-90

مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390-1375 و محاسبات نگارنده

شکل 8 میانگین شاخص تغییرات را در سال های 1375 تا 1390 نشان می دهد. محله های روشن تر که در مرکز 
و جنوب شهر متمرکز شده اند و مستعد تغییرات بیشتر و سریع تری هستند، می توانند روند مهاجرت درون شهری را 
به نفع خود برهم بزنند و افراد و خانوارهای بیشتری را به سمت خود جذب کنند؛ خانواده هایی که اغلب از گروه های 

کم درآمد هستند و توان مالکیت مسکن را ندارند، اجاره نشین خواهند بود.

شایان ذکر است که محله هایی در مناطق 3، 4، 5، 2 و با احتیاط منطقۀ 1 در روندی مشابه محله های جنوبی 
قرار دارند؛ ولی جنس این تغییرات و زمینۀ آن ها بسیار متفاوت است که ناشی از برج های مسکونی چند طبقه و 

پرشدن اراضی باغی و بایر واقع در این مناطق است.

نمودار 1. تغییرات سهم محله های کالن شهر تهران از نظر شاخص تغییرات در طی سال های 1375-90
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390-1375 و محاسبات نگارنده
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شکل 8. میانگین شاخص تغییرات بین سال های 1375-1390
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 90-1375 و محاسبات نگارنده

تفاوت موجود در نقشه های شاخص تغییرات در این تصویر حاکی از آن است که محله های داخل کالن شهر 
تهران به لحاظ ترکیب شاخص ها با یکدیگر اختالف دارند. رنگ های روشن تر به معنی این است که شاخص های 
بررسی شده تقارن بیشتری دارند و هرچه طیف رنگ به تیرگی نزدیک تر می شود، شاخص های بررسی شده تضاد 
بیشتری دارند. به همین دلیل، محله های روشن استعداد بیشتری برای تغییرات دارند و نسبت به هر تغییر در هر 

شاخص واکنش شدیدتری نشان می دهند و تغییرات را به شکل بارزی نشان می دهند.

از آنجایی که در این سه دوره مهم ترین شاخص، در تعیین شاخص تغییرات محله ای، تراکم جمعیت بوده است؛ 
ارائۀ  به منظور  به کار گرفته شد.  این شاخص، تحلیل خودهمبستگی فضایی  توزیع فضایی  بررسی  برای  بنابراین، 
خردترین سطح تحلیل فضایی در این مطالعه، این شاخص در سطح بلوک های آماری بررسی و تحلیل شده است تا 
با دقت بیشتری این شاخص در سطح کالن شهر تهران مطالعه شود. از طرف دیگر، این شاخص در کنار مقایسه با 
میزان درآمدزایی شهرداری ناشی از فروش تراکم ساختمانی در سطح کالن شهر تهران که مهم ترین عامل افزایش 

تراکم جمعیتی است، به همراه سایر شاخص ها بررسی می شود.

تحلیل خودهمبستگی فضایی )موران( الگوهای متفاوت تراکم جمعیت در کالن شهر تهران

می شوند.  شناسایی  متفاوتی  فضایی  تکنیک های  و  ابزارها  از  استفاده  با  زمین  سطح  در  پدیده ها  پراکندگی 
تحلیل های فضایی با استعانت از تحلیل اکتشافی فضایی داده ها، پی به پراکندگی تفاوت ها و شباهت های فضاهای 
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جغرافیایی می برد. از این رهگذر تکنیک های تحلیل فضایی ازجمله خودهمبستگی فضایی1 می تواند ابزار مناسبی 
برای آشکارسازی این موارد باشد که در این تحقیق استفاده شده است. خودهمبستگی فضایی نقاط همراه با افزایش 
تحلیل  از  استفاده  با  برداشت، می شوند  به صورت گسسته  که  متغیرهایی  از  بسیاری  می یابد.  کاهش  نقاط  فاصله 
خودهمبستگی فضایی تحلیل می شوند. با استفاده از تکنیک خودهمبستگی فضایی می توان الگو و نظم حاکم بر 

پراکندگی فضایی پدیده ها را جست وجو کرد و تمرکزهای فضایی را شناسایی کرد )صداقت، 1390: 11(.

به ترتیب  برای سال های 1375، 1385 و 1390  تهران  تراکم جمعیت  مقادیر خودهمبستگی فضایی عمومی 
0/25، 0/19 و 0/24 است )نمودار 2(. مقایسۀ مقادیر به دست آمده با آستانۀ معنی داری نشان می دهد که هر سه 
تراکم  داده های  فضایی  ارتباط  عدم  بر  مبنی  فرضیۀ صفر  بنابراین،  معنی دار هستند؛   α=0/01 در سطح شاخص 
دارای  داده ها  نتیجه می گیریم،  تأیید می شود؛ پس  تراکم  داده های  ارتباط فضایی  تهران ردشده و وجود  جمعیت 
به  تمایل  کم تراکم  یا  پرتراکم  پهنه های  اینکه  یعنی  شده اند؛  توزیع  خوشه ای  شکل  به  و  بوده  فضایی  ساختار 
متمرکزشدن یا خوشه شدن در فضا دارند؛ عالوه بر این، مقدار شاخص موران عمومی بین سال های 1375 تا 1390 
کاهش  یافته است که نشانگر تضعیف الگوی خوشه ای است که تحت تأثیر تغییرات انجام شده در متغیر مطالعه شده، 

تفاوت فضایی به تدریج افزایش یافته است.

سال 1390سال 1385سال 1375

نمودار 2. نمودار خودهمبستگی فضایی موران عمومی متغیر تراکم جمعیت تهران در سال 1375، 1385 و 1390
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390-1375 و محاسبات نگارنده

به منظور مشخص شدن دقیق تر تغییرات شاخص موران عمومی، نتایج شاخص موران محلی بررسی می شود. 
بدین منظور به برآورد سطح و درصد پوشانده شده توسط هریک از خوشه های مطالعه شده، مبادرت شد. همان طوری 
که مقادیر جدول 8 نشان می دهد که در سال 1375، خوشۀ پایین ـ پایین بیشترین میزان را با عدد 49/6 درصد به 
خود اختصاص داده است. بعد از آن خوشۀ پایین ـ باال به میزان 13/2 درصد و خوشۀ باال ـ باال به میزان 6/9 درصد 
و خوشۀ باال ـ پایین به میزان 0/2 درصد قرار گرفته اند؛ همچنین، بلوک هایی وجود داشته اند که در هیچ یک از این 
خوشه ها قرار نگرفته اند و به عنوان »باقیمانده« حدود 30/2 درصد را به خود اختصاص داده اند. در سال 1385 این 
مقادیر تغییر یافته است و خوشۀ پایین ـ پایین همچنان بیشترین میزان را با عدد 37/7 درصد به خود اختصاص داده 

1� Spatial Autocorrelation
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است که نسبت به دورۀ 1375 کاهش چشمگیری داشته است. در مقابل به سهم خوشه های پایین ـ باال و باال ـ 
پایین و باالـ  باال افزوده شده است و به ترتیب مقادیر 22/4، 0/4 و 8/6 را ثبت نموده اند. خوشۀ »باقیمانده« نیز تغییر 
چندانی نکرده و حدود 30/8 درصد را به خود اختصاص داده است. در دورۀ 1390 الگوی دیگری به چشم می خورد 
که شباهت بیشتری به دورۀ 1375 دارد و غلبۀ خوشۀ پایین ـ پایین با عدد 42/3 درصد را شاهدیم؛ همچنین، خوشۀ 
پایین ـ باال نسبت به دورۀ قبل کاهش یافته و به عدد 17/2 درصد رسیده است. خوشۀ باال ـ باال روند کاهشی داشته 
است و به عدد 6/7 درصد را به خود اختصاص داده است. خوشۀ باال ـ پایین نیز با عدد 0/1 درصد تقریبًا می توان 

مدعی شد، در این دوره وجود ندارد )جدول 8 و نمودار 3(.

جدول 8. تغییرات مساحت خوشه های تراکم جمعیت طی سال های 1375 تا 1390

نکته: مساحت ها براساس مترمربع است.
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375، 1385 و 1390 و محاسبات مشاور

نمودار 3. درصد مساحت خوشه های تراکم جمعیت طی دوره های سرشماری سال های 1375-1390
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375، 1385 و 1390

بین دورۀ 1375 و 1385 سهم خوشه های باال ـ باال افزایش یافته و از 6/9 درصد به 8/6 درصد رسیده است 
و دوباره در سال 1390 با ثبت عدد 6/7 درصد کاهش یافته است. الزم به ذکر است که میزان تغییرات در دورۀ 
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1385-1375 حدود 25/4 درصد بوده و در دورۀ 1390-1385 حدود 21/9- درصد است. خوشۀ باال ـ پایین در بین 
سایر خوشه ها بیشترین تغییرات را داشته، به طوری که طی سال های بررسی شده به ترتیب برابر با 0/2، 0/4 و 0/1 
درصد را به خود اختصاص داده است و درصد تغییرات آن نیز حدود 184/8 و 68- درصد به ترتیب برای دوره های 
1385-1375 و 1390-1385 است. خوشۀ پایین ـ باال در بین سال های 1385-1375 حدود 70/6 درصد تغییرات 
داشته و این شاخص در دورۀ 1390-1385 حدود 23/1- است. خوشۀ پایین ـ پایین در طی دوره های بررسی شده 

تغییراتی برابر با 24- درصد و 12/2 درصد را ثبت کرده است.

تصاویر شمارۀ 9 و 10 پراکندگی فضایی خوشه های پرتراکم )باال ـ باال(، خوشه های کم تراکم )پایین ـ پایین( 
و نقاط برون زده )باال ـ پایین و پایین ـ باال( را به ترتیب برای سال های 1375 و 1385 نمایش می دهد. نقاط دارای 
کد باال ـ باال محدوده های پرتراکمی را نشان می دهند که از اطراف نیز به وسیلۀ نقاط پرتراکم در برگرفته  شده اند. 
مقایسۀ مساحت این نواحی بین سال های 1375 تا 1385 حاکی از این است که مساحت پهنه های پرتراکم از 30/2 
کیلومترمربع برای سال 1375 به 42/7 کیلومترمربع در سال 1385 افزایش یافته است )جدول 8(؛ به عبارت دیگر، 
در طول دورۀ، مطالعه شده به علت افزایش جمعیت و گسترش فضایی مادر شهر تهران نقاط پرتراکم از نظر فضایی 
گسترش یافته اند. در مقابل، خوشه های کم تراکم، یعنی بلوک های کم تراکمی که در همسایگی بلوک های مشابه 
قرار گرفته اند، از نظر فضایی محدودترشده و مساحت آن ها کاهش یافته است. مساحت پهنه های کم تراکم از 218/3 
کیلومترمربع در سال 1375 به 187 کیلومترمربع در سال 1385 کاهش یافته است؛ بنابراین، خوشه های کم تراکم 
طی این سال ها میل به تمرکز فضایی کمترداشته و تضعیف شده اند و برعکس خوشه های پرتراکم تقویت شده و 
گسترش داشته اند؛ بنابراین، مهم ترین تغییری که در الگوی فضایی جمعیت تهران انجام شده، افزایش محدوده های 

پرتراکم سطح کالن شهر تهران است.

نمودار 4. تغییرات درصد مساحت خوشه های تراکم جمعیت طی دوره های سرشماری سال های 1375 تا 1390
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375، 1385 و 1390
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شکل 9. نقشۀ پراکندگی فضایی خوشه ها برای تراکم جمعیت تهران در سال 1375
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375، 1385 و 1390

شکل 10. نقشۀ پراکندگی فضایی خوشه ها برای تراکم جمعیت تهران در سال 1385
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375، 1385 و 1390

براساس شکل 11 وضعیت توزیع خوشه های مورد نظر در سال 1390 نسبت به دورۀ قبل تغییرات ملموسی 
داشته است. با وجود اینکه به مساحت خوشه های باال ـ باال افزوده شده است و از 42/7 کیلومترمربع در سال 1385 

به 46/4 کیلومترمربع افزایش یافته است؛ اما در مجموع از مساحت آن کاسته شده است.
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شکل 11. نقشۀ پراکندگی فضایی خوشه ها برای تراکم جمعیت تهران در سال 1390
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375، 1385 و 1390

تحلیل تفاوت های فضایی تغییرات محله ای

با توجه به شکل 9 پراکندگی خوشه های باال ـ باال در سال 1375 منطبق با توزیع تراکم های باالی جمعیت 
در همان سال بوده است، یعنی بیشترین تمرکز در منطقۀ 10، منطقۀ 9 )محله های معین، فیروزآباد، جی غربی و 
شمشیری(، منطقۀ 17، محله های شرقی منطقۀ 18 )فردوس، ولیعصر، تولید دارو، بهداشت، شهرک امام خمینی، 
یافت آباد، رجایی، صاحب الزمان و شادآباد(، منطقۀ 19 )شریعتی، رسالت، عبدل آباد جنوبی، دولت خواه، اسفندیاری و 
اسماعیل آباد(، منطقۀ 16 )نازی آباد، جوادیه، یاخچی آباد، علی آباد، تختی، خزانه و بخشی از بعثت(، منطقۀ 20 )سیزده 
استخر، عالییه  اقدسیه،  ابن بابویه،  دیلمان، شهیدغیوری، منصوریه، صفاییه،  فیروزآبادی،  آبان، حمزه آباد، مدرس، 
و دولت آباد(، منطقۀ 15 )افسریه، والفجر، مسعودیه، رضویه، هاشم آباد، اتابک، کیانشهر، مینایی، بیسیم، مطهری، 
مظاهری، طیب، شوش ـ شبیر(، منطقۀ 14 )غیر از محله های سیزده آبان، پرستار، وفا و چهارصد دستگاه(، منطقۀ 
13 )صفا، زاهدگیالنی، شهید اسدی و دهقانی(، محدودۀ بین مناطق 7 و 8 )نظام آباد، گرگان، خواجه نظام الملک، 
دهقان، شارق، مجیدیه، کرمان، وحیدیه، ارامنه، شارق، حشمتیه، نارمک، زرکش، مجیدیه و لشکرک( و منطقۀ 4 
)شمیران نو، خاک سفید و شرق تهرانپارس( دیده می شود. در مقابل خوشه های پایین ـ پایین در مناطق 12، 11 
)شیخ هادی، پاستور، دانشکدۀ افسری، مخصوص و منیریه(، منطقۀ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 21، 22 و بخش هایی از مناطق 
9 و 18 توزیع شده اند. همچنین، نقاط برون زدۀ باال ـ پایین و پایین ـ باال نیز تحت تأثیر نحوۀ پراکنش خوشه های 

باال ـ باال و پایین ـ پایین توزیع شده اند.

در نقشۀ سال 1385 توزیع خوشه ها از الگوی کلی سال 1375 تبعیت کرده است؛ ولی تغییر عمده ای مربوط به 
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ظهور خوشه های باال ـ باالی جدید و حذف و کم شدن خوشه های پایین ـ پایین است. در منطقۀ 11 که در سال 
1375 به عنوان خوشۀ پایین ـ پایین معرفی شده بود، ظهور خوشه های باال ـ باال در محله های جمالزاده، میدان 
جمهوری، اسکندری، مخصوص، دخانیات، انبار نفت، عباسی نشان می دهد. منطقۀ 4 نیز مقدار باالیی از خوشه های 
باال ـ باال و بی تفاوت را در خود رشد داده و از خوشه های پایین ـ پایین کاسته است. شرق منطقه یک و 21، شمال 
مناطق 2 و 22 و جنوب منطقۀ 5 ظهور خوشه های باال ـ باال را نشان می دهند. نکتۀ قابل توجه دیگر در نقشۀ 
سال 1385، شدت و کثرت خوشه های برون زده نسبت به سال 1375 است. این مورد همراهی شدیدی با ظهور 
خوشه های بی تفاوت در کالن شهر تهران است. این نحوه پراکندگی پهنه های بی تفاوت )باقیمانده( خبر از الگوی 

جدیدی می دهد که تحوالت عمده ای را در پی خواهد داشت )شکل 10(.

در سال 1390، تغییر چندان زیادی به لحاظ تمرکز و توزیع خوشه های باال ـ باال نسبت به سال 1385 مشاهده 
نمی شود؛ تنها در چند محله شاهد حذف این خوشه ها هستیم، به عنوان مثال منطقۀ 4 )تهرانپارس و خاک سفید(، 
منطقۀ 14 )آهنگ(، منطقۀ 20 )دولت آباد، شهادت، صفاییه، منصوریه ـ منگل، شهیدغیوری، دیلمان، سیزده آبان، 
اقدسیه(، منطقۀ 5 )آپادانا، بیمه، اکباتان، پرواز(. به طور معمول، حـذف خوشـه های بـاال ـ بـاال به نفع خوشـه های 

بـی تفاوت )باقیمانده( بوده است )شکل 9(.

در ابتدا نقشه های تراکم جمعیت در سه دورۀ 1375، 1385 و 1390 با استفاده از حوزه و بلوک های آماری تهیه 
شد. با مقایسۀ نقشه های تراکم جمعیت در این دوره ها در کالن شهر تهران الگوی همسایگی دیده می شود. صحت 
این پدیده به کمک تحلیل های فضایی و مدل خودهمبستگی موران عمومی و محلی ارزیابی شد. نتایج نشان داد 
از شدت  الگوی پراکندگی جمعیت در سطح کالن شهر تهران دگرگون شده است؛ گرچه  که طی این سه دوره، 
خوشه های باال ـ باال و پایین ـ پایین کاسته شده است؛ اما در مجموع خوشه های پرتراکم بیشتری در سطح شهر 
تشکیل شده است و در مناطق مختلف شهر به صورت پراکنده مشاهده می شوند، یعنی پهنه های جدیدی با تراکم 
باال در سطح شهر ظاهر شده اند. رشد اصلی در خوشه های پایین ـ باال اتفاق افتاده است، یعنی پهنه هایی که تراکم 

پایین داشته، با پهنه های با تراکم باال احاطه شده اند )جدول 8(.

پهنه های بی تفاوت )باقیمانده( در طی این دوره ها در مکان هایی که پهنه های باال ـ باال ظهور پیدا کرده اند، خود 
را نشان می دهند و این مورد نشان دهندۀ این امر است که محدوده های جدیدی از شهر مستعد تشکیل خوشه های 
باال ـ باال هستند. بیشترین تحول را در مرز مناطق 10 و 11، مناطق 2، 4 و 5 و همچنین، مرز منطقۀ 12 شاهد 
هستیم )تصاویر 9 تا 11(. شدت و میزان این تغییرات به گونه ای بوده است که می توان ادعا کرد، الگوی سکونتی 
جدیدی از نظر تراکم جمعیت در کالن شهر تهران به منصه ظهور رسیده است. همچنین، تغییرات در مرز منطقۀ 12 
نشان می دهد که نیاز به مکانی برای سکونت در کالن شهر تهران اهمیت بسیار زیادی دارد و فعالیت های تجاری 
و مسکونی هم زیستی باهم پیدا کرده که می تواند عواقب اجتماعی و فرهنگی مختلفی را به دنبال داشته باشد. در 
این مناطق معمواًل افرادی با درآمد پایین ساکن می شوند. سکونت افراد با درآمد پایین و عدم توانایی مالی یا عدم 
تمایل برای نوسازی مساکن، کیفیت خانه های واقع در آن ها افت شدیدی می کند و تقاضای مسکن را در این نواحی 
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کاهش می دهد. این مورد به افت کیفیت محله های مرکزی منجر می شود و دور تسلسلی را بنیان می گذارد. بسیاری 
از این تغییرات تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

مهم ترین بازتاب فضایی این تغییرات، جدایی گزینی درآمدی ساکنان است. در سطح شهر ساکنان با درآمد مشابه 
در مناطقی نزدیک تر به هم ساکن می شوند )طبق قانون تابلر(. ازجمله عوامل اقتصادی که مستقیمًا با این پدیده 
درگیرند مسئلۀ فروش تراکم در سطح کالن شهر تهران است. عاملی که برای سازمان شهرداری تهران ایجاد درآمد 
می کند، از سوی دیگر افزایش طبقات ساختمانی را به دنبال دارد که خود باعث افزایش سطح و سرانۀ مسکونی 
می شود که یکی از بازتاب های فضایی آن افزایش تراکم جمعیتی است. با مقایسۀ نمودار 5 با تصاویر حاصل از 
سرشماری  دوره های  در  که  مناطقی  اغلب  در  که  کرد  نتیجه گیری  می توان  فضایی،  خودهمبستگی  تحلیل های 
بررسی شده ظهور خوشه های باال ـ باال رخ می دهد، همان مناطقی هستند که بیشترین پروانه های ساختمانی بیشتر 
از 5 طبقه را به خود اختصاص داده اند. این مورد در مناطق 4 و 5 صادق است؛ ولی در مناطقی مانند 10 و 11 مسئله 
به شکل دیگری خود را نشان می دهد، بدین معنی که مهم ترین دلیل افزایش تراکم جمعیت و تشکیل خوشه های 
باالـ  باال در این مناطق به دلیل کوچک بودن قطعات زمین و بسته های تشویقی نوسازی بافت فرسوده است، با اینکه 
در طرح تفصیلی کوچک ترین حد تفکیک 250 مترمربع است، در قطعات کمتر از 75 مترمربع نیز جواز ساختمانی 
صادر می شود. بر طبق آمار پروانه های ساختمانی صادرشده در منطقۀ 10 متوسط قطعات در طی سال های 1384-
1380 چیزی حدود 130 مترمربع و در دورۀ 1391-1385 حدود 115 مترمربع ثبت شده است. این وضعیت دربارۀ 
تمامی منطقه هایی که بافت فرسوده دارند، صادق است؛ ازجمله: مناطق 7، 8، 13، 12، 14، 15، 20، 16، 9 و 19.

متوسط میزان درآمدی که هریک از مناطق در سطح کالن شهر تهران طی سال های 1375 تا 1380 به خود 
اختصاص داده اند )جدول 9 و نمودار 5(، نشان می دهد، مناطقی که بیشترین تحول را به خود اختصاص داده اند، 

درآمدزایی بیشتری را نیز به شهرداری اختصاص داده اند.

نمودار 5. سهم پروانه های ساختمانی 5 طبقه و بیشتر به تفکیک مناطق 22 گانۀ شهرداری در سال 1390
مأخذ: چگینی، 1391؛ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1382: 13



55 تبیین فضایی تغییرات محله ای در کالن شهر تهران

جدول 9. درآمد شهرداری حاصل از فروش تراکم در مناطق 22 گانۀ بین سال های 1375-1380

مأخذ: چگینی، 1391؛ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1382: 13

بازده های اقتصادی حاصل از فروش تراکم، گرچه منبع درآمدی باالیی برای شهرداری فراهم آورده است، در 
مقابل تغییرات جمعیتی )شاخص تراکم جمعیت( را تحت تأثیر قرار داده است و الگوی سکونت را دچار تغییراتی 
کرده است و همچنین، شکاف درآمدی در بین مناطقی را که خوشه های باال ـ باال و پایین ـ پایین تشکیل می شود، 

بیشتر نشان می دهد.
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نمودار 6. متوسط سهم مناطق درآمد شهرداری تهران در فاصلۀ سال های 1375 تا 1380
مأخذ: چگینی، 1391؛ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1382: 13

از آنجایی که در مناطق 10، 8 و 15، مناطق باز وسیعی وجود ندارد و تقریبًا تمامی سطوح ممکن معمورشده 
و جمعیت در آن ساکن شده اند، دارای تراکم جمعیت باالیی هستند و در عوض در مناطق 22، 21، 17 و 14 که 
کمترین تراکم را به خود اختصاص داده اند، به وجود عرصه های باز و وسیع برمی گردد که هنوز مورد ساخت وساز و 
استقرار جمعیت قرار نگرفته اند، به خصوص در منطقۀ 21 که فرودگاه مهرآباد در آن قرار دارد و منطقۀ 22 که روبه 
توسعه بوده و مورد هجوم برج های مسکونی قرار گرفته است. از طرف دیگر، پایین بودن تراکم منطقۀ 12 به تمرکز 
فعالیت های تجاری و کارگاه های تولیدی مربوط است که طی چند دهۀ گذشته گسترش یافته اند و جمعیت بومی 
و ساکن این منطقه مجبور به خروج از آن شده اند. نکتۀ مهم دربارۀ تغییرات تراکم جمعیت که نشان دهندۀ توزیع 
جمعیت در سطح شهر است، به این مورد بر می گردد که این شاخص روند صعودی را طی کرده است؛ همچنین، 
تعداد مناطقی که سطح بیشتری از میانگین تراکم جمعیت هر سال را داشته اند در هر دوره افزایش داشته است؛ 
به طوری که تعداد 13 منطقه در سال 1375 و 15 منطقه در سال 1385 و 14 منطقه در سال 1390 تراکم جمعیت 

بیشتر از میانگین را دارا بوده اند.

اما هنگامی که سطح مطالعه به محله ها و بلوک های آماری کشیده می شود، حقیقت صورت دقیق تری به خود 
می گیرد و تفاوت های فضایی به شکل مفصل تری خود را نشان می دهند. به عنوان مثال، مناطق 9، 4، 5، 3، 17 و 
1 که جزء مناطقی با تراکم کمتر از میانگین در سال 1375 هستند، دارای بلوک های با تراکم باال و متوسط هستند 
و در مقابل مناطق 10، 8، 7 و 15 که تراکمی بیشتر از میانگین دارند، دارای بلوک هایی با تراکم پایین هستند. این 
الگو را در سال های 1385 و 1390 می توان دید. آنچه در اینجا حائز اهمیت است، نحوه و مسیر این تغییرات و هم 
مکانی و هم زمانی تغییرات این شاخص و شاخص های دیگری است که پیش تر مطالعه شده اند و در اینجا به طور 

مقایسه ای بررسی می شوند.
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طبقات ساختمانی

پس از اجرای قانون فروش تراکم ساختمانی، الگوی طبقات ساختمانی نیز تغییر کرده است. در طرح 1347 
ذکرشده است که الگوی تعداد طبقات در شهر تهران بین یک تا دو طبقه )حدود 88 درصد کل ابنیه( بوده است و 
تنها 2 درصد از ساختمان های موجود در شهر 4 طبقه و بیشتر هستند و سرانۀ زمین مسکونی در سال 1345 حدود 
25/3 مترمربع است. در مقابل، طبق آمار منتشرشده از معاونت شهرسازی تهران سهم پروانه های 5 طبقه و بیشتر 
در سال 1390 به 35/4 درصد رسیده است و میانگین طبقات هم اکنون در تهران بیش از 2/5 طبقه است و سرانۀ 
زمین مسکونی به کمتر از 22 مترمربع رسیده است؛ همچنین، سرانۀ زیربنای مسکونی به ازای هر نفر در سال 1385 

حدود 130 مترمربع بوده که در سال 1387 به 125 مترمربع کاهش یافته است.

براساس اطالعات جدول 4-14 بیشترین سهم پروانه های 5 طبقه و بیشتر در سال 1390 به ترتیب مربوط به 
مناطق 5، 1، 6، 3، 4 و 2 )مناطق شمالی تهران( است که این آمار با تغییر الگوی تراکم در سال های مطالعه شده 
هم خوانی دارد. به عنوان مثال شاهد ظهور بلوک هایی با تراکم باال و خوشه های پرتراکم در این مناطق هستیم. 
همچنین، شکل 4-15 نشان می دهد که در پروانه های 93 و 94 بیشترین واحدهای مسکونی تولیدشده در مناطق 
4، 2 و 5 واقع شده اند. این امر ناشی از تغییراتی بود که توسط شهرداری در پهنه بندی های طرح تفصیلی انجام 
شد. بین سال های 1391 و 1392 بسیاری از پهنه های R121 به R122 تغییر یافتند، این تغییر باعث شد که به طور 

خودکار دو طبقه به تعداد طبقات مجاز افزایش یابد.

قیمت زمین و مسکن

تحوالت قیمت زمین و مسکن باعث شده است تا خانواده ها بیشتر از پیش از هم تفکیک شوند و گروه های 
کم درآمد، هرچه بیشتر به مناطق جنوبی شهر رانده شدند )شکل 4-17(. خانواده هایی که توان خرید یا پرداخت 
و  پرتراکم  محله های  در  به سکونت  مجبور  دارند،  باالتری  خانوار  بعد  معمواًل  که  ندارند  را  مسکن  باالی  هزینۀ 
پرازدحام می شوند. این امر باعث افزایش تراکم جمعیت در مناطق جنوبی شهر شده است. ساکنان جابه جاشده به 
محله هایی می روند که در آن ها مسکن ارزان  قیمت عرضه می شود. محله های ارزان عبارت اند از: محله هایی که 
قیمت مسکن در آن ها به طور متوسط پایین است و مسکن اجاره ای زیادی در آن ها وجود دارد. همچنین، انتظار 
می رود که ساکنان جابه جاشده عمدتًا به محله هایی بروند که قیمت مسکن در آن ها پایین است؛ چراکه این ساکنان 
بودجه محدودی را می توانند صرف مسکن کنند. سطح درآمد خانوارها به میزان چشمگیری رشد داشته است؛ اما 

هزینۀ زندگی نیز متناسب با آن و در مقاطعی بیشتر از افزایش درآمد، رشد داشته است.

هزینۀ مسکن و سرپناه نیز نسبت به درآمد خانوار رشد داشته است و متوسط قیمت مسکن شهری به درآمد 
برابر است و دورۀ متوسط  قبول شده 5  برابر رسیده، در حالی که نسبت متوسط  به 12  برابر  از 8  سالیانۀ خانوار 
انتظار برای خانه دارشدن به 36 سال رسیده است. در مجموع توان پذیری تملک مسکن کاهش یافته و خانواده ها به 
اجاره نشینی روی می آورند که بازتاب فضایی آن تمرکز گروه های کم درآمد در مناطق خاصی از شهر است. در تعیین 
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اینکه چه کسی می تواند در چه محله ای زندگی کند، منابع اهمیت بسیاری دارد و محدودیت های بودجه و هزینۀ 
مسکن نقش مهمی دارند. افزایش هزینۀ مسکن و کاهش درآمد محدودیت هایی برای ورود خانواده های فقیرتر و 
اقلیت ها به محله های عمدتًا ثروتمندنشین و نوساز است. بخش عمدۀ جدایی گزینی ها در بافت مسکونی از ترجیحات 
محقق شده تأثیر پذیرفته است. خانواده ها برای زندگی در محله های مختلف در محدودۀ شهرها تمایل دارند، در 

جاهایی زندگی کنند که اکثریت را تشکیل می دهند و این مسئله باعث جدایی گزینی می شود.

اختالف در ترجیحات به جدایی محل سکونت منجر می شود، به این دلیل است که آن ها در بازار مسکن حق 
خانوارهای  دارند،  پایین تری  زندگی  کیفیت  و  درآمد  سواد،  معمواًل سطح  که  خانوارهایی  ندارند.  دیگری  انتخاب 
پرجمعیت تری را تشکیل می دهند و حتی چند خانوار در یک واحد مسکونی سکنی می گزینند که خودبه خود باعث 

افزایش سطح تراکم جمعیت می شود.

منابع، فرصت ها و ترجیحات افراد و خانوارها به عنوان ابزاری برای طبقه بندی مسکونی، به خانواده هایی مربوط 
می شود که قدرت انتخاب دارند و می توانند تمایالت و اولویت های خود را ابراز و عملی کنند. آشکار است که داشتن 
رفاه کامل برای تحقق انتخاب های ایده آل برای تمام گروه های جمعیتی همیشه امکان پذیر نیست. در اینجا مکانیسم 
بازار، تبعیض را فعال می کند که یک عامل مهم در پس جدایی گزینی و دسته بندی مسکونی است. این تبعیض یا از 
طریق مشاوران امالک انجام می شود که خریداران را به سمت گزینه های خاصی هدایت می کنند یا اینکه بانک ها، 
اختصاص تسهیالت و اعتبارات خود را به برخی گروه ها دشوارتر می کنند. این مسئله به احتمال زیاد نتیجۀ ساختار 

فرصت های بازار مسکن محلی است؛ در نتیجه تأثیرات جابه جایی، جدا از ساختار بازار مسکن محلی نیست.

نوع تصرف مسکن

مستأجران به دلیل ماهیت سکونتشان استعداد بیشتری برای جابه جایی و تحرک دارند؛ بنابراین، خود را متعلق به 
مسکن و محله ای که در آن ساکن هستند، نمی دانند. سرمایۀ اجتماعی زیادی بین آن ها شکل نمی گیرد و در صورت 
بهبود شرایط مالی خانوار یا افت کیفیت محله، سریع ترین واکنش ها را برای جابه جایی از خود نشان می دهند. حتی 
اقدامات نوسازی که باعث افزایش قیمت مسکن می شوند و باعث اجبار به ترک خانوارها و حتی تغییر نوع تصرف 
مسکونی می شوند. وقتی محله ها نوسازی می شوند و از حالت خانه های استیجاری ارزان  قیمت به سوی ترکیبی از 
انواع خانه ها و مالکیت ها تغییر می یابند، برخی از مستأجران نمی توانند در محله باقی بمانند. آن ها باید به جای دیگری 
بروند، چراکه استطاعت مالی خرید یا اجارۀ خانه های جدید منطقۀ خود را ندارند. آشکار است که این دقیقًا هدف 

سیاست بازسازی است: تنها با جابه جایی برخی خانواده های نسبتًا فقیر می توان به ترکیب اجتماعی دست یافت.

محله هایی با تعداد زیاد خانه های )ارزان  قیمت(، به ویژه خانه های اجاره ای، در مقایسه با محله هایی که خانه های 
گران تری عرضه می کنند، مشکالت بیشتری تجربه می کنند. مستأجران کمتر از مالکان تمایل دارند، برای حفظ 
خانه ها و محله های خودشان هزینه کنند. عالوه بر این، مالکان خانه های اجاره ای همیشه تمایل ندارند، در تمام 
خانه ها و محله ها به طور برابر سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری دربارۀ نوسازی یک محله ممکن است، به عدم 
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سرمایه گذاری در دیگر بخش های شهر منجر شود؛ در نتیجه در محله های که خانه های اجاره ای ارزان  قیمت زیادی 
وجود دارد و هیچ گونه سرمایه گذاری انجام نمی شود، فرسودگی کالبدی نسبتًا شدیدی دیده می شود.

در مقابل مالکان به دلیل اینکه ضریب اطمینان بیشتری نسبت به مسکن خود دارند و به نوعی به واسطۀ مسکن 
در محلۀ خود ادغام  شده اند، نسبت به مستأجران تعلق  خاطر بیشتری دارند؛ مالکان برخالف مستأجران معمواًل بیشتر 
با  رابطۀ مثبتی  اجتماعی  انسجام  اجتماعی محله شان سرمایه گذاری می کنند؛ همچنین، سطح  در نظم کالبدی و 
مالکیت مسکن دارد؛ مخصوصًا در محله هایی که به عنوان بافت فرسوده تعریف می شوند، ممکن است، مالکان در 

چنین محله هایی نتوانند خانۀ خود را بفروشند و در محله شان به دام بیفتند )محرومیت ناشی از مالکیت(. 

افزایش قیمت مسکن باعث شده است که سهم امالک اجاره ای از 15 درصد در سال 1365 به 30/8 درصد 
در سال 1395 افزایش یابد، از سوی دیگر توزیع امالک اجاره ای در مناطق جنوبی شهر و مالکیت اعیانی در شمال 
شهر بیشتر شده است. نحوۀ توزیع تصرف امالک مسکونی بین سال های 1375 تا 1390 از تصرف عرصه و اعیانی 
به سمت مالکیت اعیانی است و توزیع آن در سطح شهر به صورت خوشه ای است و توزیع امالک اجاره ای نیز به 
الگوی غالب در شهر تهران تبدیل شده است. این امر حاکی از آن است که در فرایند نوسازی مسکن، بخش زیادی 
از این نوع تصرف مسکن )عرصه و اعیان( به نوع تصرف اعیانی و اجاره نشینی تغییر یافته است که باعث افزایش 
این تحوالت نظام سکونت در عرصۀ شهر را متحول کرده است و  قدرت خوشه های تراکم جمعیت شده است. 

به سمت تمرکز گروه های کم درآمد و تشکیل خوشه های پرتراکم سوق داده است.

اشتغال و گروه های شغلی

سطح  از  متأثر  که  می شود  محسوب  ساکنان  جمعیت شناختی  ویژگی های  از  یکی  به عنوان  شغلی  وضعیت 
از شهر دسترسی به فرصت های شغلی را  )بدنام(  از طرف دیگر زندگی در محله های خاصی  تحصیالت است و 
محدود می کند و ساکنان آن ها تبعیض در بازار شغلی را تجربه می کنند. برخورداری یا عدم برخورداری از یک شغل 
مناسب، انگیزۀ سکونت و ماندن در محله را تضعیف می کند. بهبود وضعیت شغلی و متعاقب آن افزایش سطح درآمد 
یا بالعکس )کاهش موقعیت شغلی و کاهش درآمد( می تواند نیت جابه جایی را به اقدام و عمل جابه جایی تبدیل 
کند و گردش جمعیت محله ای را افزایش می دهد؛ بنابراین، پایگاه شغلی را می توان به عنوان یک شاخص مهم در 

مطالعۀ تغییرات محله ای ارزیابی کرد.

نفع  به   1375 سال  در  اشتغال  سهم  و  خانوار  به  شاغالن  نسبت  شاخص  دو  فضایی  توزیع  نحوۀ  و  مقادیر 
محله های مناطق شمالی شهر بوده است که طی زمان تغییر محسوسی کرده است. این ترکیب در سال 1385 از 
حالت خوشه ای و متمرکز در شمال شهر به صورت پراکنده در کل شهر بدون نظم فضایی تغییر می کند که می توان 
این گونه استدالل کرد که شاغالن و خانوارها در سطح شهر پراکنده شده اند. این تمرکززدایی در سال 1390 ادامه 
یافته است، به گونه ای که غرب، جنوب غربی، جنوب، جنوب شرقی و شرق بیشترین میزان این دو شاخص را به 

خود اختصاص داده اند.
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در این مطالعه تنها به گروه های شغلی در دو دورۀ 1375 و 1390 دسترسی داشتیم. با این حال تحوالت توزیع 
گروه های شغلی مطابق با الگوی تغییرات درصد با سوادی و نحوۀ تصرف مسکونی است. بدین معنی که طی این 
سال ها افزایش سطح سواد باعث ارتقای شغلی و افزایش درآمد خانوارها شده است و این امر توان خانوارها را برای 
از حالت متمرکز در مناطق 1، 2 و 3 در سال 1375  تصرف مسکن تغییر داده است. گروه های شغلی باالدست 
به صورت پراکنده و با تمرکز بیشتر در منطقۀ 5 در سال 1390 تغییر یافته است، گروه های شغلی متوسط نیز از یک 
الگوی پراکنده به الگوی خطی )محور شمالی ـ جنوبی( تغییر یافته است و گروه شغلی فرودست نیز با افت شدیدی 

روبه رو شده است.

نسبت شاغالن به خانوار و درصد اشتغال در دوره های مختلف در مناطق شمالی شهر کاهش  یافته است؛ اما در 
مقابل سهم گروه های شغلی پردرآمد افزایش داشته است. این تالقی مکانی در گران ترین مناطق شهر حاکی از آن 
است که شکاف درآمدی بین گروه های شغلی تا حد زیادی افزایش یافته است؛ به طوری که افزایش تعداد شاغالن 

لزومًا به معنای افزایش درآمد و توان پذیری نیست.

گروه های سنی

از آنجایی که توزیع شاغالن متأثر از توزیع گروه های سنی است، این شاخص با الگوی توزیع تراکم و اشتغال 
مقایسه شده است. بررسی فضایی تحوالت گروه های سنی با تغییرات الگوی تراکم جمعیت حاکی از آن است که 
سهم گروه سنی 0-14 ساله با الگوی خوشه های پرتراکم هم مکانی بیشتری دارد و در مقابل گروه سنی 65 ساله 
و بیشتر با الگوی توزیع خوشه های کم تراکم هم خوانی دارد. این امر حاکی از آن است که تحوالت و چرخۀ حیات 
خانوارها تأثیر مستقیم بر تغییرات محله ای دارد. گروه سنی 0-14 ساله نشان از رشد جمعیت و بعد خانوار است و 
معرف حضور خانواده های جوانی است که در مرحلۀ فرزندآوری قرار دارند که در نتیجه به افزایش جمعیت و نهایتًا 
افزایش تراکم جمعیت کمک می کند. در مقابل گروه سنی 65 ساله و بیشتر نشان از حضور خانواده هایی دارد که 
در مراحل پایانی چرخۀ حیات خانواده خود قرار دارند و فرزندان خانه و خانواده را )به دلیل ازدواج یا تحصیل( ترک 
کرده اند و جمعیت خانواده به والدین کاهش  یافته است؛ اما دربارۀ گروه سنی 15-64 ساله شاهد تغییر الگوی متمرکز 
سال 1375 به الگوی پراکنده سال 1385 و تمرکز این گروه سنی در مناطق 5، 2، 21 و 1 هستیم، مناطقی که 
به عنوان مناطق در حال گذار و انتقال به نفع خوشه های پرتراکم شناخته  شده اند. این گروه سنی مهم ترین بخش 
نیروی کار و درآمد خانواده هستند. مقایسۀ پراکندگی درصد شاغالن با این گروه سنی نشان می دهد که این دو 

شاخص همبستگی فضایی باالیی دارند.

بافت فرسوده

از محله ها  نشان می دهد، کدام یک  بازار مسکن  اجتماعی و جمعیت شناختی در کنار ویژگی های  ویژگی های 
مکانیسم  به عنوان  ناکارآمد،  بافت های  یا  فرسوده  بافت  تعیین  تعریف می شوند.  )ناکارآمد(  فرسوده  بافت  به عنوان 
تعیین خط قرمز عمل می کند. این نام گذاری، نوعی محدودیت اعتباری و مالی ایجاد می کند و محله های شهری 
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از  بانک ها  و  می کند. سرمایه گذاران  تولید  ساکنان  در ذهن  آن ها  از  را  نامناسبی  تصویر  و  می کند  تولید  را  بدنام 
اختصاص اعتبارات مالی در این محدوده ها پرهیز می کنند. افراد و خانواده ها از سرمایه گذاری روانی و اجتماعی در 
آن ها اجتناب می کنند و اگر از توان مالی مناسبی برخوردار باشند، نسبت به جابه جایی و مهاجرت از این محله ها 
اقدام می کنند. این محله ها در چرخۀ زوال و افتی وارد می شوند و هر روز شرایط نامناسب تری را تجربه می کنند. 
این وضعیت تا وقتی ادامه دارد که دولت با سازوکار حمایت از این بافت ها و ساکنان آن ها وارد عمل می شود که 
می تواند به صورت تسهیالت دولتی و بسته های تشویقی برای نوسازی این بافت ها باشد. این سیاست حمایتی دولت 
حتی در برنامه های ملی )برنامۀ چهارم توسعه(، باعث رونق ساخت وساز در این بافت ها شده است و سرمایه گذاران 

و سرمایه گذاری های بسیاری را به خود جذب کرده اند.

توزیع بلوک های فرسوده در کالن شهر تهران غالبًا در بخش های مرکزی و جنوب شهر واقع شده اند و به لحاظ 
فضایی ـ مکانی دارای قرابت معناداری با الگوی تراکم جمعیت است و طی سال های مطالعه شده این پیوستگی 
به صورت  را  شهر  کلی  اجتماعی  ترکیب  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  سکونت  الگوی  به تدریج  و  می شود  عمیق تر 
قطبی شده تر تبدیل می کند. تمایل روزافزون برای سرمایه گذاری در ساخت و عرضۀ واحدهای مسکونی در بافت های 
فرسوده، باعث جذب افراد و خانوارهایی می شود که توان خرید مسکن و سکونت در سایر محله های باکیفیت شهر 

را ندارند، ازدحام و تراکم جمعیت را افزایش می دهد.

تعیین بافت ناکارآمد یک نمونۀ اصیل از محرومیت از مالکیت مسکن و محرومیت ناشی از مالکیت مسکن است. 
تعیین بافت ناکارآمد برای افرادی که تقاضای دریافت وام آن ها رد شده است، یعنی محرومیت از حق تصرف، برای 
کسانی که نمی توانند خانه شان را با قیمت مناسب بفروشند و مجبورند، متضرر شوند یا از آمال خود برای فروش و 

جابه جایی دست بکشند، تعیین بافت فرسوده یعنی محرومیت ناشی از مالکیت.

شبکۀ حمل ونقل و دسترسی ها

همان طور که در طرح 1347 نیز اشاره شده است، یکی از مهم ترین عواملی که در آینده، تحوالت شهر تهران 
را هدایت خواهد کرد، فرهنگ استفاده از اتومبیل شخصی است. گسترش خیابان ها، بزرگراه ها و اتوبان ها به عنوان 
نمود فضایی استفاده از خودروی شخصی است که دسترسی به مکان های دورتر از مرکز شهر را برای گروه  های با 
درآمد متوسط و باال در مسیر شمال شهر فراهم می آورد و گامی به سوی تفکیک گروه های درآمدی و قطبی شدن 
بیشتر شهر برداشت. از طرف دیگر، تأسیس و راه اندازی خطوط حمل ونقل عمومی که امکان جابه جایی و تحرک 
این  ارتباط محیط اجتماعی و محیط مصنوع شد.  بیشتر گروه های کم درآمد را فراهم می آورد و زمینه ساز تحول 
حرکت و جابه جایی برای گروه های با درآمد باال بیشتر به سمت سرچشمه ها و مناطق خوش آب وهوا بود و برای 
گروه های کم درآمد امکان دسترسی راحت تر بین محل زندگی و کار بود. در دورانی که وسایل حمل ونقل توسعۀ 
چندانی نداشتند، گروه های مختلف برای بهره مندی از خدمات یکدیگر مجبور به سکونت در کنار هم بودند و جامعه 
از ترکیب اجتماعی باالیی برخوردار بود؛ پس از توسعۀ وسایل حمل ونقل این مجاورت اهمیت خود را از دست داد 
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و گروه های مختلف درآمدی جدایی گزینی فضایی مشهودی را از خود نشان دادند و به گسترش افقی شهر تا حد 
ممکن کمک کرد. درنهایت، مسیر خطوط وسایل حمل ونقل عمومی و تقاطع های آن ها که بیشتر در مرکز شهر و 
در محدودۀ بافت های فرسوده است؛ به نوعی به تمرکز جمعیت و افزایش خوشه های تراکم در این محدوده کمک 
کرده است، در حالی که مسیر بزرگراه ها )به طور کلی خودروهای شخصی( به خارج از محدوده های پرتراکم بوده و 

اکثراً در مناطق و محدوده های کم تراکم متمرکز شده اند.

است؛  شهری  اراضی  کاربری های  تراکم  به  وابسته  زیادی  حد  تا  منطقه  هر  حمل ونقل  و  رفت وآمد  سیستم 
بنابراین، الزم است که تراکم پیش بینی شدۀ کاربری های اراضی شهری به نسبت ظرفیت و نوع سیستم رفت وآمدی 

باشد که برای آن ها درنظر گرفته می شود.

عرصه های اکولوژیکی

عوامل طبیعی ازجمله کیفیت آب وهوا، ارتفاع و شیب زمین در تهران به عنوان یک مؤلفۀ تعیین کنندۀ تفکیک 
و جدایی گزینی گروه های درآمدی نقش داشته است. ازدیاد وسایل نقلیه، مردم را از قیدوبند مکان آزاد کرد. برای 
بعضی افراد افزایش وسایل نقلیه به صورت خرید اتومبیل شخصی و برای دیگران به صورت درآمد بیشتر و قدرت 
استفاده از اتوبوس و تاکسی نمایان شد؛ ولی به هر حال نتیجۀ آن گرایش بیش از پیش مردم به سوی مناطق خوش 
آب وهوای شمال شهر است؛ در نتیجه حومه های ییالقی تهران مثل شمیرانات به شدت توسعه یافتند و بعد از مدتی 
خانواده ها به صورت دائم و در تمام فصول سال در آن ها ساکن شدند و روزانه برای کارهای شخصی و اداری به 
شهر تردد می کردند. این امر به گسترش افقی شهر کمک کرد و در مقابل خانواده های کم درآمد مجبور به سکونت 
در مناطق مرکزی و جنوبی شهر شدند. از طرف دیگر توسعۀ کاربری های صنعتی و کارگاهی و انبارهای بزرگ، 
اقلیم محلی در شهر تهران را دگرگون کرد و باعث تشکیل مناطق گرم در جنوب شهر شد. این امر مزید بر علت 

جابه جایی اقشار با درآمد باال به سمت مناطق خنک تر و شمالی شهر شد.

در سال های اولیۀ شکل گیری تهران دسترسی به آب شیرین و باکیفیت سرچشمه ها به خانواده هایی تعلق داشت 
که از باالترین طبقۀ اجتماعی ـ اقتصادی بودند و طبقات پایین تر جامعه در قسمت های پایین تر قنات ها، آبراهه ها و 
رودخانه ها مستقر می شدند؛ بنابراین، افزایش شیب به معنای افزایش طبقۀ اجتماعیـ  اقتصادی گروه ها است و این امر 
به این معنی است که نحوۀ تعامل انسان با محیط طبیعی به عاملی برای جدایی گزینی و تفکیک تبدیل شده است.

شهرت محله ای

شهرت محله ای در تصویر ذهنی ایجادشده در شهروندان یک شهر، تأثیر مهمی در انتخاب محل سکونت بعدی 
آن ها خواهد داشت؛ چراکه زندگی در محله های بدنام عواقبی بدی برای ساکنان خواهد داشت و گروه های با درآمد 
متوسط و باال از سکونت در مجاورت چنین گروه هایی اجتناب کرده و از طرف دیگر باعث جذب مشاغل کاذب و 
غیررسمی در آن ها می شود که در نتیجه درصد چشمگیری از ساکنان محروم وارد این محله های نامطلوب می شوند 
از محله، مانع جذب  برداشت های منفی  تعداد و شدت مسائل محله ها وخیم تر می شود. تصویر و  بدین ترتیب  و 
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سرمایه گذاری ها و اقدامات نوسازی می شود. شاهدی بر این مدعا، آمار مربوط به منطقۀ 12 در سال های 93 و 94 
است؛ به طوری که بیشترین نسبت وقوع جرم در این منطقه ثبت شده است و در مقابل در تعداد پروانه های ساختمانی 

با 53/9 درصد و تولید واحدهای مسکونی با 60/5 بیشترین رشد منفی )افت( را داشته اند.

جمع بندی یافته ها

سؤالی که در این بخش با آن مواجه بودیم، این بود که آیا یک محلۀ خاص، به دلیل اینکه منزلگاه افرادی است 
که اغلب تمایل به جابه جایی دارند، برای مثال مستأجرین جوان و مجرد، تحرک مسکونی باالیی دارد یا اینکه خود 

این محله ویژگی های خاصی دارد که باعث می شود، افراد سریع تر از آنچه خودشان تمایل دارند، جابه جا شوند؟

ویژگی های افراد و خانوارها بخش مهمی از توجیه تغییرات محله ای را بر عهده دارند. خانوارها انتخاب می کنند 
آن ها می توانند ساختار جمعیتی  است که  این تصمیمات  به واسطۀ  و  نکنند  یا  کنند  زندگی  برخی محله ها  در  که 
محله ها را تغییر دهند. بحث های زیادی دربارۀ علل رفتار خانوارها وجود دارد که به تغییر محله ای منجر می شود. 
بخش عمدۀ ادبیات بر اهمیت انتخاب شخصی یا دسته بندی محله ها بر مبنای ترجیحات استوار است. ترجیحات 
افراد و خانوارها آن چنان که پیش تر ذکر شد، شرط الزم برای جابه جایی و تحرک مسکونی است. بدین ترتیب، 
ترجیحات عامل مهمی در دسته بندی محله ای و انتخاب مسکونی هستند؛ پس در این صورت فرایندهایی که چنین 
ترجیحاتی را ایجاد می کنند، بسیار اهمیت دارند. تغییرات جمعیت شناختی خانوارها می تواند عامل مهمی برای تغییر 
محله ای باشد. تغییر در جای خانوار ها ممکن است، طی زمان به تغییرات عظیم در جمعیت محله منجر شود. سن 
جمعیت، اینکه جوانان خانه پدری خود را ترک می کنند، خانواده های جدید شکل می گیرند، فرزندان متولد می شوند، 
افراد شاغل می شوند و بیکار می شوند. این پویایی های جمعیتی و اجتماعی ـ اقتصادی خانوارها بر ترکیب جمعیت 
محله ای اثر می گذارد. چنین تغییراتی ممکن است، به تغییر خدمات و امکانات موجود در محله ها منجر شود و به نوبۀ 
خود نوع خانوارهایی را تغییر دهند که می خواهند، به این محله ها نقل مکان کنند؛ بدین ترتیب نیم رخ دگرگون شده 

را تقویت کرده یا از طریق جابه جایی جمعیت ها، به ویژگی های پایدار محله دست پیدا می کند.

ویژگی های محله ای تأثیر نسبتًا ضعیفی بر تمایل برای جابه جایی، نیات جابه جایی و تحرک واقعی دارند. یکی 
از اصلی ترین یافته های این بخش آن بود که نیازهای مسکن، نوسانات قیمت زمین و مسکن و ویژگی های مسکن 
ازجمله ویژگی های محله ای است که بر تحرک و جابه جایی اثر می گذارند. زمینه و بافت محله ای تأثیرات قوی تری 
بر تمایل برای جابه جایی یا نیات جابه جایی می گذارند تا تحرک. شهرت بد محله ازجمله جرم خیزی به نارضایتی 
کلی از محیط محله منجر می شود که تأثیر درخور توجهی بر نیات جابه جایی دارد؛ اما نه بر تحرک واقعی. اختالف 
بین تمایل برای جابه جایی و جابه جایی واقعی برای قشر کم درآمد بیشتر است. ازاین رو، گروه های مختلف افراد به 

جنبه های مختلف زمینه و بافت محله حساس اند.

درک بهتر تغییر محله ای به دو دلیل باارزش است. اول، تحرک مسکونی افراد به درک ما دربارۀ تعامل بین افراد 
و زمینه و بافت محله شان کمک می کند. تحقیق دربارۀ عواملی که تمایل افراد برای رفتن یا ماندن و همچنین، آمار 
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تحرک واقعی آن ها را شکل می دهد، نکات مهمی به ما نشان می دهد که کدام جنبه از زمینه و بافت محله ای از 
نظر آن ها اهمیت دارد. واضح است که افراد تعاریف مختلفی از مرزهای »محله« خود دارند و در مکانی مشابه در 
معرض تجارب و تقابل های مختلفی قرار می گیرند. بررسی اینکه چگونه نیات و خود عمل تحرک افراد در واکنش 
به همان بافت متغیر است. ممکن است، شناخت ما را از این تنوعات عمیق تر کند. تحرک واقعی به طور مستقیم بر 
تقابل فرد به محله و از این روی اثری که از محله دریافت می کنند، تأثیر می گذارد. دوم، الگوهای تحرک محله ای 
به شناخت ما از اینکه چگونه زمینه ها و بافت ها در نوسان بوده و اینکه چگونه تغییر می کنند، کمک می کنند. مجموع 
تصمیمات افراد دربارۀ تحرک مسکونی بخشی از شرایطی است که افراد در آن زندگی می کنند. تحرک مسکونی 
پایین می تواند نشان دهندۀ پایداری یا انزوا و تحرک مسکونی باال می تواند نشانۀ ناپایداری یا ارتباط و بازبودن باشد.

در فصول قبلی تالش شد تا با طرح موضوع به یک چارچوب جامع برای طبقه بندی مطالعات، اسناد و مدارک 
تغییرات محله ای دست یابیم. پس از استخراج چشم انداز مفهومی و چارچوب روش شناسی در قسمت مبانی نظری 
تحقیق، در این فصل، تحلیل ها در سه سطح و منطبق با روش شناسی رئالیسم انتقادی و الیه بندی آن از واقعیت 
انجام شدند. عوامل تغییرات محله ای در دو سطح کلی عام و خاص طبقه بندی شدند؛ چراکه نیروی اصلی تغییرات 
که از خارج از محله )سطح عام( تولید و اعمال می شود و واکنش محیط مصنوع و محیط اجتماعی محله )سطح 
این قسمت شواهد  از مسئله، در  این چشم انداز  با  تغییرات است.  نیروها، تعیین کنندۀ مسیر و نوع  این  به  خاص( 
مختلفی در دو سطح مکانیسم ها و سازوکارها و سطح تجربی جمع آوری شد. الزم به ذکر است، در این طبقه بندی 

همواره سعی شد تا سطح بندی رئالیسم انتقادی از واقعیت لحاظ شده و رعایت شود.

در سطح عام، مکانیسم ها و سازوکارهای ناشی از جریان جهانی شدن، شهرسازی مدرنیستی و نئولیبرالیستی، 
مشروط  و  امکانی  زمینۀ  و  سرمایه داری  نظام  متقابل  ارتباط  و  جهانی  اقتصادی  و  مالی  نهادهای  سیاست های 
ایران در سطح جهان و منطقۀ خاورمیانه بررسی شد و میزان  ایران بررسی شد. جایگاه تهران به عنوان پایتخت 
و  شهرنشینی  تحوالت  بر  آن  تأثیرات  و  نفت  بازار  و  جهانی  اقتصاد  رونق  و  رکود  دوره های  و  سرمایه گذاری ها 
شهرسازی ایران مطالعه شد. تحلیل ها نشان داد که ارتباط این مکانیسم ها با سطح محله، از نوع ارتباط مشروط 

است و تأثیرگذاری مستقیمی بر فرایند تغییرات محله ای داشته اند.

در مرتبۀ بعدی، شرایط کلی ایران و استقرار حکومت ها و سیاست های آن ها برای مداخله و برنامه ریزی سرزمینی 
و شهری بررسی شد. نخست شهری که به عنوان مهم ترین بازتاب فضایی سرزمینی در کشور ایران است، حاصل 
همین سیاست ها بوده است. در نتیجه بسط روابط شبه سرمایه داری تهران به عنوان مرکز ثقل کشور، منابع و ثروت 
ملّی را به سمت خود جذب کرده است و در منطقۀ شهری خود نیز همین کارکرد را داشته است. بر اثر سیاست های 
)محله ها(  شهر  مختلف  بخش های  شهر،  این  در  مختلف  دوره های  در  نوسازی  اقدامات  قالب  در  توسعۀ شهری 
مسیرهای متفاوتی از تغییرات را نشان داده اند؛ به طوری که امروز ما شاهد محله هایی با ویژگی های متفاوت هستیم.

بنابراین، در سطح تجربی و کوچک ترین مقیاس این مطالعه یعنی سطح محله، شاخص های مختلفی بررسی 
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شده اند و در تحلیل وارد شدند. این شاخص ها مستخرج از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 
سطح  در  تفاوت ها  نشان دهندۀ  که  آمد  به دست  تغییرات  شاخص  یک  درنهایت  هستند.   1390 و   1385  ،1375
محله های کالن شهر تهران بود؛ سپس، شاخص تراکم جمعیت که بیشترین سهم را در تمامی دوره های مطالعه شده 
داشته است، به عنوان شاخص برگزیده در تحلیل سطح بلوک وارد شد و تغییرات آن به دقت بررسی شد. این قسمت 
به فرایندهای کوتاه مدت و بلندمدتی پرداخت که به تأسیس و توسعۀ محله ای منجر می شوند. این بخش نشان 
داد که وقتی الگوهای اجتماعی اولیه شکل می گیرند، الگوی کلی آن ها در فرایند توسعه حفظ می شود. در اصل، 
مدل های ارتباطات اجتماعی بهترین رویکرد برای تبیین تغییرات محله ای ارائه می دهند؛ اما با توجه به کمبودهایی 
که در داده ها وجود دارد، آزمون مستقیم این مدل ها با دشواری بسیاری همراه است. شواهد ذکرشده نشان داد که 
چگونه تعامالت گروه های اجتماعی باهمدیگر و با زمینۀ طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان یک حالت 
نسبتًا پایدار به جدایی گزینی منجر می شوند؛ اما تأثیرات برخی شوک های دوره ای، محله ها را در برهه های خاصی 
از زمان به سوی شرایط متفاوتی منحرف می کند. مداخالت نوسازی قطعًا یک نمونه از این شوک هاست. مدل هایی 
از این نوع حاکی از آستانه های غیرخطی هستند. الگوی توزیع قیمت زمین و مسکن در کالن شهر تهران به عنوان 
یک عامل تعیین کننده در تجربۀ آستانه های تحرک و جابه جایی تأثیرگذاربوده و الگوهای متفاوتی از توزیع جمعیت 
را تولید کرده است؛ به طوری که محروم ترین محدوده ها و ثروتمندترین محله ها شکل گرفته اند؛ همچنین، عرضۀ 
مسکن جدید تحت تأثیر مکان جغرافیایی و الگوهای توسعۀ تاریخی است. قسمت دیگری از این بخش شواهد 
مبنی بر تغییرات بلندمدت از زمان صفویه ارائه می دهد. این کار مستلزم ایجاد مجموعه داده های جدید است که 
در برخی از سرشماری های مرکز آمار و برخی از طرح های تفصیلی تهیه شده اند. این مسئله یک امر بسیار مهم و 
پرزحمت است؛ البته نتایج حاکی از این است که شواهدی مبنی بر همگرایی مشروط بین فقیرترین و ثروتمندترین 
پهنه ها وجود دارد؛ اما برنامه های قبل و بعد از انقالب اسالمی، قشربندی اجتماعی )به عنوان بارزترین شکل تغییرات 

محله ای( را حفظ یا حتی بیشتر کرد.

کالن شهر تهران طی سال های )1390-1375( از نظر شاخص های بررسی شده تغییرات بسیاری داشته است 
و همچنین، میزان این تغییرات بین محله های مختلف به طور محسوسی متفاوت است. فضای تعاملی این معیارها 
به طور قطعی و  زیادی مبهم است که نمی توان  تا حد  افراد و خانوار و ویژگی های زمینه محله ای(  )ویژگی های 
یقینی در خصوص میزان اهمیت و تأثیرگذاری هریک از آن ها تصمیم گیری کرد. این حد زیاد از عدم قطعیت به 
چالش بلندمدت مهمی تعبیر می شود؛ زیرا از زمانی که محله ها بنا می شوند، منابع مختلف )مادی، اجتماعی و...( 
به سرعت سرمایه گذاری می شوند که به آسانی قابل بازگشت نیستند. انواع سرمایه گذاری های بالفعل و بالقوه، زیان ها 
و هزینه های متعددی دارند، احتمااًل تحمل این هزینه ها برای افراد مختلف، بیشتر از یک حدی امکان پذیر نباشد. 
سایر سرمایه گذاری های، به ویژه ساختمان ها و زیرساختارها، دوام بیشتر و طوالنی تری داشته و از نظر فضایی ـ 
مکانی ثابت هستند. ماهیت پرخطر یا نامطمئن سرمایه گذاری ها در محله ها، نکات مهمی برای ویژگی های مرتبط 

با تغییر محله ای )موضوعی که بدان پرداخته شد( در بردارند.
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فصل چهارم: بررسی فرضیه ها و نتیجه گیری

مقدمه

کالن شهر تهران همگام با تحوالت عمدۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در بستر تاریخی ـ جغرافیای خاص 
خودش، تغییرات چشمگیری را به خود دیده است. از میان جنبه های مختلف تحوالت پیچیده و گوناگون شهری، 
این رساله به فرایندشناسی و واقعیِت تغییرات محله ای در کالن شهر تهران پرداخته است. این جهت گیری ناشی 
از این واقعیت بوده است که در فرایند توسعۀ شهری هم زمان با شکل گیری نووارگی و مدرنیتۀ ایرانی، کالن شهر 
تهران کارکردها و وظایف جدیدی به خود جذب کرده است و به تغییراتی منجر شد که ماهیت آن ها متفاوت از 

دوران پیشین بود. در این راستا از الگوی سه سطحی تحلیل سطح کالن، سطح میانه و خرد استفاده شده است.

سطح کالن تحلیل به بررسی نیروها و فرایندهای جهانی، ساختار جامعه می پردازد و بستر تحوالت تاریخی 
را می کاود؛ لذا در تحلیل این سطح از داده ها و مستندات بلندمدت )از انقالب مشروطه هم زمان با شروع مدرنیتۀ 
سیاسی در بازۀ زمانی سدۀ اخیر( استفاده شد. سطح میانۀ تحلیل، سازوکار دولت، ماهیت آن، نهادها و سازمان ها 
بررسی شدند و باالخره در سطح خرد تحلیل از رویدادها و حوادث شکل گرفته و تفاوت های فضایی سخن به میان 
آمد. در فرایند این رساله، چنین الگویی از تحلیل سه وجهی به کار گرفته شد. این تحلیل سه سطحی بر واقعیت سه 
الیه از فلسفۀ رئالیسم انتقادی منطبق بوده است. چنانچه الگوی سه سطحی در تحلیِل واقعیِت تغییرات محله ای، 
به کار گرفته می شود، شرایط ساختاری جامعۀ ایران به ویژه از زمان فرایند ادغام آن در اقتصاد جهانی سرمایه داری و 

رابطۀ تحوالت چنین ساختاری با پیدایش، گسترش و تغییرات محله ها، موضوع تحلیل سطح کالن بود.

در سطح میانه، تحوالت نظام شهری کشور، سیستم شهرنشینی و به ویژه پیدایش کالن شهر تهران، مدنظر 
بر بخش سوم )خدمات(  نیروی محرکه آن متکی  اقتصادی که  به ویژه  اقتصاد،  نهاد  تغییرات  این سطح،  بود. در 
بوده و هم زمان اقتصاد وابسته ای را متکی بر درآمد نفت تجربه می کند، مورد تأکید قرار گرفته است؛ همچنین، در 
این سطح، فرایند توسعۀ شهری در قالب مداخالت نوسازی، الگوهای متنوعی از محله ها را در دوره های تاریخی 
متفاوت و مناطق مختلف شهر ایجاد کرد. این نوسازی ها گاه نظام منـد و برنامه ریزی شده و گاه به صورت تصادفی 
و غیربرنامه ریزی شده بوده اند؛ همچنین، وابستگی به مسیر تاریخی در این نوسازی ها به روشنی دیده می شود و در 
دوره های مختلف تاریخی صورت های متفاوتی داشته و به صورت تکاملی شکل گرفته است. نوسازی ممکن است، 
تخریب های بسیاری به دنبال داشته باشد، با وجود این، هرجا که با راهبرد درستی اجراشده با افزایش کیفیت زندگی 

و جذب گروه های اجتماعی متفاوت همراه می شود.

درنهایت، تغییرات محله ای از منظر تفاوت های فضایی به ویژه از جنبۀ نابرابری در توزیع جمعیت، زیرساخت ها، 
خدمات، منابع و فرصت ها، تفاوت های اکولوژیکی و جدایی گزینی های اجتماعی ـ فضایی و تفاوت در رفتار فضایی 
افراد و خانوار )تحرک مسکونی و جابه جایی جمعیت( در سطح خرد تحلیل بررسی شد. در این سطح نشان داده شد، 
چگونه تغییر در یک محله با توسعه و زوال در بخش های دیگر شهر در ارتباط است؛ اینکه تغییر در یک محله  بر 
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محله های اطراف و بخش های دورتر شهر تأثیر می گذارد و فقط با تمرکز بر یک محلۀ خاص نمی توان کاماًل توسعۀ 
آن را درک کرد. همیشه آنچه در یک محله اتفاق می افتد، به توسعه در دیگر بخش های شهر و محیط پیرامون 
آن وابسته است. آنچه شناخت ما را تکمیل می کند، پی بردن به جایگاه محله در سیستم شهری و به ویژگی و 
جهت گیری مهاجرت از محله ها و مهاجرت به محله ها در اینجا از اهمیت بنیادین برخوردار است. وابستگی متقابل 
شدیدی بین محله های یک شهر وجود دارد و به ویژه محله هایی که در »سیستم پویای جمعیت« همگن ترند. بازۀ 
زمانی در این سطح از تحلیل، به دلیل محدودیت های دسترسی به داده های سرشماری، دوره های سرشماری از سال 

1375 تا 1390 مبنای تحلیل قرار گرفته است.

این رساله به دنبال پاسخ به پرسش های تحقیق، به دو بخش تقسیم شد: تحقیقات نظری و تجربی. در اولین 
گام، این تحقیق به دنبال مبانی فلسفی و علمی مناسب برای توضیح روش های بررسی نظری و تجربی بود. تعیین 
دستورالعمل های روش شناختی ضروری است؛ به طوری که می توان تحقیق واقعی تر و دقیق تری را پیش برده و 
انجام داد. تحقیقات تجربی پس از تعیین این موضوع شروع شدند که پدیده ها، کنشگران و روابط آن ها چگونه باید 
باشند تا به دقت بررسی شوند و امکان فهم تغییرات محله ای در پیچیدگی آن در محدودۀ مطالعه شده و کاربرد مدل 
جامع برای این موارد خاص داشته باشند. با تکیه بر بنیان محکم تحقیق بر پایۀ فلسفۀ رئالیسم انتقادی، تالش 
شد تا موضوع و حوزۀ پژوهش در یک مسیر مشخص قرار گیرد. رئالیسم انتقادی به عنوان یک چارچوب فلسفی 
روش شناسانه ما را در جهت شناخت و تحلیل، به ویژه سیستم های پیچیده مانند محیط شهری، حساس می کند که 

در ادامه نشان می دهیم که چگونه به مطالعه تغییرات محله ای کمک می کند.

بررسی فرضیه های تحقیق

این رساله، تغییرات محله ای را در کالن شهر تهران در ارتباط با تمامی سطوح کارکردی آن از سطح محلی تا 
فراملی بررسی کرده است. ازاین رو، سؤال های تحقیق حول سه محور مطرح شدند: 1( فرایند تغییرات محله ای در 
کالن شهر تهران؛ 2( سازوکارها و مکانیسم های مؤثر این فرایند در سطح عام و سطح خاص؛ 3( بازتاب فضایی 
آن در دوره های بررسی شده. بر مبنای این محورها، دو فرضیۀ اساسی مطرح شد. این طبقه بندی منطبق بر اصول 

روش شناسی رئالیسم انتقادی بوده است.

فرضیۀ اول

»به نظر می رسد، روابط بین نیروهای سطح جهانی )سطح عام( با تغییرات کوچک مقیاس در سطح محله )سطح 
خاص(، به صورت مشروط و بیرونی امکان پذیر می شود«.

پاسخ به این فرضیه در دو مرحله بررسی می شود. در مرحلۀ اول موضع فلسفی فضا از منظر رئالیسم انتقادی در 
برابر فلسفۀ پوزیتیویستی )دیدگاه های اکولوژیکی و اقتصاد سیاسی( مقایسه شد و در مرحلۀ دوم، تغییرات محله ای 

در کالن شهر تهران از جایگاهی که فضا در فلسفۀ رئالیسم انتقادی دارد، به طور تجربی و زمینه مند بررسی شد.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران68

مرحلۀ اول

ابتدا، بر این نکته تأکید می شود که ممکن است، این فرضیه بدیهی به نظر برسد. با وجود این، دلیل موجهی 
آن  بدیهی بودن  و  دارد  آن وجود  پذیرفتن  و  از قضاوت  پیش  و عواقبش  پیامدها  آن، مطالعه  دقیق  بررسی  برای 
به نوعی داللت مند است؛ بدین معنی که بسیاری از پژوهشگران به ویژه در جغرافیا و علوم شهری تأیید این مفهوم 
را دشوار می یابند که »فضا« نوعی واقعیت از نوع خودش، واقعیتی به وضوح متمایز و خاص پیدا کرده است که 
مطالعۀ آن معرفت شناسی و روش شناسی خاص خودش را می طلبد؛ مبنی بر این ادعا که »فضا به مثابۀ زمینه و 
بعد مشروط سازمان اجتماعی و عرصۀ تحقق فرایندهای جهانی« )سرمایه، نیروی کار و فرهنگ( در مواجهه با 
شکل گیری واقعیت تغییرات محله ای دیده شده است؛ به طوری که فضا بر چگونگی و نحوۀ ارتباط مکانیسم های 
علّی )عرصه های طبیعی، اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی( تأثیر می گذارد و روابطی مشروط برای تجلّی این نیروها 
ایجاد می کند. بسیاری از پژوهشگران این ادعا را تناقض آمیز می یابند و خواستار دلیل و مدرک هستند، این تناقض 
تا حدودی بیشتر مرتبط با ادعای دیگری مبنی بر این است که فضا به عنوان ظرفی مستقل و جدا از این فرایندهای 
اجتماعی در شکل گیری واقعیت، عمل می کند که به این فرایندها شکل می دهد که در موضع مطلق از فضا و دیدگاه 
پوزیتیویستی دیده می شود؛ همانند دیدگاه اکولوژیکی که به مطالعۀ الگوهای فضایی ساختار سکونتی می پردازد که 
طبعًا پرداختن به تمام جزئیات آن در اینجا ممکن نیست. تنها به اشاره ای می توان گفت که دیدگاه اکولوژیکی، 
تغییرات محله ای را ناشی از رقابت و جای گیری مناسب تر در بهترین فضای شهری می بیند که فضا عرصۀ این 
رقابت هایی  چنین  از  متأثر  آن،  به  وابسته  مناطق مسکونی  و ساخت  محله ای  تغییرات  نتیجه  در  درگیری هاست؛ 
به حساب می آید؛ یعنی فضا ظرف روابط طبقات اجتماعی و تضاد نهفته در بطن جامعه است که عامل جدایی گزینی 
و تحرک مسکونی طبقات مختلف اجتماعی است. در اینجا تغییرات محله ای تابعی از تحرک طبقات اجتماعی است؛ 
نتیجۀ این تضاد شکل گیری مناطق مسکونی متمایز است و هرچه از طبقات باالی جامعه به سمت طبقات پایین 
حرکت شود، معضل مسکن جدی تر می شود، فضای زیستی، کیفیت کالبدی، ابعاد و اندازه ها و عناصر زیبایی شناختی 
روبه نقصان می نهد تا به منطقۀ گذار می رسد که گرداگرد مرکز تجاری شهر را احاطه کرده است. ساکنان منطقۀ 
بدین  و  از طبقه شناخته می شوند  یا خارج  بی طبقه  بی سرپناهان، کج روان، گروه های  رانده شدگان،  به عنوان  گذار 
ترتیب، الگوی جدایی گزینی محله های شهری شکل گرفته است؛ به عبارت دیگر، تحرک منبع تغییرات محله ای است 
و هرجا تحرک زیاد باشد، طبعًا تغییرات محله ای شدیدتر خواهد بود. در اینجا فضا به عنوان عنصری ثابت و ظرف 
نیروهای اکولوژیکی و بعد زیستی رفتارهای جمعی است؛ در حالی که فضا می تواند هم ارزش نمادین و هم ارزش 
اقتصادی داشته باشد. فایری بر این عقیده است که ساکنان به دلیل پیوند احساسی با محله و برخالف امتیازات 
اقتصادی فروش مساکن خود، محله را ترک نکرده اند، در نتیجه ارزش های فرهنگی و معانی میان ذهنی، متغیرهای 
اساسی در توضیح الگوهای کاربری اراضی بوده است و باید مالحظات اکولوژیک دربارۀ نیروهای زیستی تعدیل شود. 
در رویکرد رئالیسم انتقادی به روش شناسی پوزیتیویستی دیدگاه اکولوژی شهری شیکاگو انتقاد می کند؛ چراکه در 
دیدگاه اکولوژیست ها فضا به عنوان شی ء است و به عناصر بنیادینی توجه نمی کند که تعیین کنندۀ کیفیت و چگونگی 
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سازمان های فضایی هستند. در این دیدگاه به فرایندها و سازوکارهای موجد نابرابری ها و تفاوت های فضایی توجه 
نمی شود. در دیدگاه اکولوژیکی، فضا اشغال می شود. به سخن دیگر هیچ ربط ضروری با فضا وجود ندارد.

و  اقتصادی  سیاسی،  سازوکارهای  و  جریانات  فرایندها،  محصول  فضا  سیاسی1،  اقتصاد  دیدگاه  در  مقابل  در 
اجتماعی است. در ادامه زوایای مختلف این گزاره مبتنی بر این ادعا را تشریح می کنیم. در اینجا شکل گیری محله ها 
و تغییرات محله ای معلول نیروهای فرامنطقه ای است که از دوران پهلوی اول آغاز و هدفی جز ادغام اقتصاد و 
جامعۀ ایران در نظام سرمایه داری جهانی نداشته است. از منظر این دیدگاه، این نیروها و سازوکارهای نظام جهانی 
تحوالت تعیین کننده ای را در ساختار محله ها به وجود آورده است که تغییرات اساسی را منجر شده است؛ اما منشأ این 
تحوالت را فقط بیرون از مرزهای ملی درنظر می گیرد و زمینۀ تاریخی و تکامل جامعۀ ایران را نادیده گرفته و تداوم 
منطقی این تحوالت را نمی بیند. این در حالی است که در تحلیل رئالیسم انتقادی، سهم عوامل داخلی و خارجی هر 
دو توجه می شوند؛ بدین معنی که پویش فضا ـ زمان به منزلۀ بعد مشروط تحقق مکانیسم ها و ساختارهای کالن بر 
سطح محله هاست. الگوی توسعۀ سرمایه داری از نوع شهر محور است. شهر را جایگاه طبیعی نظام سرمایه داری تلقی 
می کند؛ اما شهرگرایی در کشورهای پیرامون به گونه های متفاوتی نسبت به کشورهای مرکز رخ می دهد، چراکه 

شهرمحوری کشورهای پیرامون و تغییرات محله ای ناشی از آن، فوق العاده ناهمگون تحقق می یابد.

محله ای  تغییرات  پژوهشگران شهری،  برخی  اندیشۀ  برخالف  که  شود  داده  نشان  تا  شد  کوشش  خاتمه  در 
پدیده ای نیست که در خأل رخ دهد و صرفًا ناشی از فرایندهای بیرونی باشد و همچنین، تغییرات محله ای پدیده ای 
در ظرفی خنثی و مستقل از فرایندها اتفاق نمی افتد؛ بلکه در اینجا تغییرات محله ای نه تنها به عنوان یک پدیده 
نیروهایی است که دربارۀ مشروط فضایی و زمانی  برایند  نیز دیده می شود که  به عنوان یک فرایند  بلکه  و فرم، 
حادث شده و خود به عنوان یک فرایند می تواند در فضا تغییر ایجاد کند. در اینجا فرایندهای فضایی با فرایندهای 
اقتصادی ـ سیاسی پیوند می خورد. در این رساله به صراحت فضا به مثابۀ یک عامل مشروط بررسی شد و نه به مثابۀ 
عاملی که بتوان بر پایۀ نیروهای علّی و تعمیم پذیربودن آن، نظریه پردازی کرد. در این فرضیه قصد بر انکار موضع 
جوهری و مطلق از فضاست؛ چراکه فضا مجموعه روابطی بین هستی های مولد علّی مختلف است و روابط متقابل 
بین این هستی ها را مشخص می کند و یک جوهر نیست؛ بنابراین، از این دیدگاه تغییرات محله ای در زمان و فضا 
واقع می شود و هستی آن داللت بر روابط فضایی خاص و ساختار زمانی خاص دارد و لحاظ کردن متغیرهای زمانی 

و فضایی در تحقق آن ضروری است.

مرحلۀ دوم

در بررسی هستی شناساِن فرایند تغییرات محله ای، توجه به نیروهای جهانی شدن و تأثیرات آن بر تحوالت شهری - 
تهران اجتناب ناپذیر است. با توجه به جهانی شدن دو جنبه از تحلیل در این رساله وجود دارد. یکی، مربوط به 

با وجود  اما  انسان گرایاِن و جبرگرایاِن مارکسیسم؛  به تفسیرهای  با یکدیگر دارند که  1- برخالف پذیرش چارچوب کلی مارکسسیسم، اختالفاتی 
اختالف بین گونه های مختلف اقتصاد سیاسی، عناصر مشترک و متداخلی به چشم می خورد که ارائۀ یک تقسیم بندی جامع و مانع از این گرایش ها 

امکان پذیر نیست. در اینجا منظور از اقتصاد سیاسی از منظر رویکرد ساختارگرایی قرار دادیم.
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موقعیت نسبی تهران در شبکۀ شهرهای جهانی و دیگری تأثیر جریانات جهانی بر سطح محله های کالن شهر 
تهران است. بدون شک جنبۀ اول دارای تأثیرات عمیق و گسترده در جنبۀ دوم است؛ چراکه اهمیت این شهر، 
میزان و اهداف سرمایه گذاری جهانی و همچنین، تقاضای شهر برای جذب نیروی کار را تحت تأثیر می گذارد.

تهران، هرچند با محدودیت های بسیار، یک شهر بین المللی است که در شبکۀ شهری خاورمیانه به خوبی جایگاه - 
خود را مستحکم کرده است. بعد از انقالب و به دلیل تحریم های متعدد، تحوالت در خاورمیانه به نفع شهرهای 
حاشیۀ خلیج فارس تغییر کرد و جریان سرمایه، نیروی کار و کاال مجدد سازمان دهی شد و نقاط کانونی اقتصادی 
جدیدی با اهمیت بین المللی معرفی شدند. از آن زمان این شهرها در شبکه ای از شهرهای جهانی واقع شدند و 
هر روز بر نقش خود افزودند و تهران همچنان در انزوای جهانی قرار گرفت، درعین حال، جنگی نابرابر بر ایران 
تحمیل شد و هرچه بیشتر تهران را به انزوا کشاند و تنها نفوذ و تأثیرگذاری خود را در مرزهای ایران بیش از پیش 
تثبیت کرد. این جنگ مزید بر علت شد تا جریانات مهاجرتی که پیش از انقالب آغاز شده بودند و حجم عظیمی 
از جمعیت را جابه جا کرده بودند، سیل جدید از مهاجران را در عرصۀ ملی ایجاد کند که عمدۀ مقصد آن ها تهران 
بود. همۀ این عوامل دست به دست هم داد تا تهران هرچه بیشتر به کانون تمرکز جمعیت و فعالیت تبدیل شود. این 
پیکربندی های کالن شهر تهران به عنوان نقاط تقاطع و ادغام جریانات جهانی و منطقه ای، مردم، سرمایه، دانش، 
خدمات و اطالعات عمل می کنند که نتیجۀ آن رشد اقتصادی و جمعیتی سریع تری نسبت به سرعت رشد کشور 
است. این پیکربندی جدید در مجموعۀ شهری تهران باعث تقسیم بندی های شدید نیروی کار و دانش می شوند، 
فرصت هایی را برای تغییرات و توسعه فراهم می آورند و هر روز نقش پررنگ تری در جنبه های تغییرات شهری 
پیدا می کنند که فراتر از مرزهای خود می رود. متأثر از مدل غالب شهرنشینی در جهان، تهران مرحلۀ تمرکز و 
عدم تمرکز را البته با سازوکارهایی متفاوت از کشورهای توسعه یافته تجربه کرده است که منتهی به شهرنشینی 

و تا حدودی حومه نشینی در منطقۀ شهری خود شده است.

جست وجو برای تأثیرات جهانی در سطح خاص محلی، اهمیت ویژه ای به شهرهای کشورهای در حال توسعه مثل - 
کالن شهر تهران می دهد که در آن ها تأثیرات جهانی نمی توانند در مراحل اولیۀ فرایند جهانی شدن ظاهر شوند. 
این تأثیرات عماًل شهرهایی را در برمی گیرند که در نظام سیاسی خود تغییراتی را تجربه کرده اند. بدین ترتیب 
که از اوایل این سده و با تغییر حکومت و روی کارآمدن رضاشاه پهلوی، با تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته، 
کشور گام در مسیر تازه ای گذاشت که تغییرات عظیمی در کالن شهر تهران را به دنبال داشت، ازجمله در یک بازۀ 
زمانی کوتاه به مقابله با سنت ها پرداخت و دست به تغییراتی در ساختارهای نهادی، اقتصادی، اجتماعی و توسعۀ 
آموزش و سرمایه داری دولتی زد. با تأسیس سازمان برنامه، نظام برنامه ریزی آمرانه و کاماًل متکی بر درآمدهای 
نفتی شکل گرفت که تنها مبدأیی برای تثبیت الگوی مصرفی سرمایه داری بدون پشتوانۀ تولید ملی بود که خود 
اقتصاد جهانی و  این یکپارچگی در  اقتصادی جهانی شد.  ادغام بی چون وچرا در نظام  بیشتر و  سبب وابستگی 
نقش آفرینی ایران در آن فقط به صورت عرضۀ مواد خام )نفت، فوالد و...( بود و هیچ بهره وری مولدی از این ادغام 
به دست نیاورد. همین الگو در ارتباط با پایتخت و سایر مناطق ایران شکل گرفت که به تشدید جریان مهاجرت 
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به سمت تهران در سطح ملی منجر شد و با سرعتی بیش از توان تحمل آن شروع به رشد و گسترش کرد.

در این رساله به منظور بررسی آثار جهانی شدن بر سطح محله، جریان سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در عرصۀ 
محله های کالن شهر تهران بررسی شد. بدین منظور طیف گسترده ای از فرصت هایی شناسایی شد که در سطح 
بررسی  خالصه  به طور  ادامه  در  است.  غیرمستقیم  آثار  این  می کنند.  تعامل  یکدیگر  با  و  می گیرند  شکل  محله 
می شوند. جریانات جهانی در شکل گیری بافت شهری تا حد ممکن تأثیر می گذارند و به تمایز بیشتر محله هایی که 
هم اکنون از نظر کیفیت های اجتماعی و کالبدی و از نظر هویت اجتماعی متنوع و متمایز هستند، کمک می کند.

جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن، پتانسیل تأثیر بر فرایند تغییرات محله ای را از دو طریق - 
دارد:

از طریق سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های ساختمان های مسکونی   

سرمایه گذاری غیرمستقیم با توسعۀ ساختمان های تجاری و اداری.  

این سرمایه گذاری فرآیند ارتقای کیفیت در محله های بخش مرکزی را تولید و نشر می دهد که قباًل ارزش خود 
را از دست داده بودند. دربارۀ دوم تأسیس یک پروژۀ توسعۀ تجاری جدید )مجتمع اداری، مرکز خرید، مرکز کنفرانس 
وغیره( ترجیحًا به توسعه گران و سوداگران بخش مسکن این پیام را می دهد که منطقه مورد نظر دارای کیفیت جدید 
و بهتری است، ارزش توجه کردن دارد و البته فرآیند ارتقای کیفیت به آرامی پیشرفت می کند و مطمئنًا در آغاز فقط 
به سطح همان محله محدود می شود. البته دامنۀ این تأثیرگذاری متفاوت است و گاهی ممکن است، باعث تراکم 
ترافیک و کاهش کیفیت محیط شود و در نتیجه انگیزۀ جابه جایی برخی از خانوارها را تحریک کند که در محله های 
حومۀ شهر پراکنده می  شوند. مسئلۀ سطح و میزان تأثیرگذاری این مجتمع های تجاری مورد بحث این رساله نیست؛ 
اما از آنجایی که زمینۀ تغییراتی در محله ها را فراهم می آورد، به آن پرداخته می شد. تغییر الگوی کاربری به سمت 
تجاری در همۀ محله های تهران یکسان نیست، مثاًل همان طور که در قسمت یافته ها هم بدان پرداخته شد، ایجاد 
پروژه های تجاری و اداری و مال ها و مراکز خرید در بخش مرکزی شهری تهران، باعث افت و زوال بازار مسکن 
شد و این مسیر چرخۀ باطل سکونت فقیرترین اقشار جامعه و زوال دائمی کیفیت زندگی در محدوده های گسترده ای 
از شهر شد. از سوی دیگر، با رونق بازار امالک تجاری و تبدیل شدن منازل مسکونی به انبار و کارگاه، این محله ها 
تغییرات و تحوالت  ایجاد کردند. مهاجران  برای مهاجران جدید  ارزان  قیمت  بازار مسکن  دورۀ گذار جدیدی در 
بعدی محله ها را در دست گرفتند و گروه های بومی به مناطق حومۀ شهر مهاجرت کردند که نتیجۀ آن شکل گیری 
محله ها و توسعۀ شهرک های جدید بود. در صورتی که در محله های حومه های درونی شهر مثاًل محله های منطقۀ 
22 تغییرات محله ای روند معکوس داشت، به طوری که پروژه های محرک توسعه از قبیل مگامال ها و مراکز بزرگ 
بازار مسکن و مشاوران امالک و مستغالت منجر  به تحریک  این منطقه تعریف شده،  تفریحی و فراغتی که در 
می شود و جمعیت زیادی را به دنبال سرمایه گذاری بخش خصوصی به جابه جایی مردم به این محله ها منجر می شود. 
از سوی دیگر، در محله های بخش مرکزی )با بافت قدیمی و تاریخی( به دلیل وابستگی محله ها به هستۀ تجاری 
مرکزی آن، مشکالت مرکز تاریخی و تجاری شهر و به تبع آن کل شهر مضاعف می شود. همچنین، غلبۀ کاربری 
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تجاری ـ اداری در بخش مرکزی به عنوان مثال در بین سال های 94-93 در منطقۀ 12 به بیشترین میزان افت 
تعداد پروانه های ساختمانی حدود 53/9 درصد و تعداد واحدهای مسکونی 60/5 درصد منجر شد که ناشی از کاهش 
تقاضای ساخت وساز در این محدوده است. در مقابل این مورد در محله های حومه های شمالی شهر به عنوان مثال در 
منطقۀ 22 روند متفاوتی داشته است، با اینکه کاهش تعداد پروانه های ساختمانی، تعداد واحدهای مسکونی افزایش 
داشته است که حاکی از تأسیس مجتمع های مسکونی بلندمرتبه و انبوه سازی در این منطقه است و الگوی جدیدی 
از مسکن و محله ارائه می کند که با سلف خود ارتباط تاریخی ـ اجتماعی ندارد. از طرف دیگر، بالغ بر 70 درصد از 
درآمد شهرداری تهران از طریق صدور پروانه های ساختمانی و فروش تراکم و عوارض ساخت وساز تأمین می شود 
که این نسبت در مقایسه با کالن شهرهای جهان رقم بسیار باالیی است. تکیۀ شهرداری ها بر درآمدهای ناشی از 
ساخت وساز موجب کاهش تقاضای پروانۀ ساختمان در بخش های جنوبی شهر شده و گرانی مسکن می شود که 

نتیجۀ آن رانده شدن افراد به محله های جنوبی شهر می شود )شکل 12(.

همراه با سرمایه که به سرعت می تواند جابه جا شود، نیروی کار نیز شکلی از جریان جهانی است و به سمت نقاط - 
کانونی تولید حرکت می کند. جریان نیروی کار جهانی به کالن شهر تهران در مقیاس یک شهر جهانی رسیده 
است. ظهور مهاجران بین المللی می تواند، به عنوان یک عامل اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سطح محله 

درنظر گرفته شود. جریان نیروی کار همراه با جریان سرمایه ای و فرهنگی جهانی است.

جریان فرهنگ جهانی در سطح محله به چند شکل پدیدار می شود تا حدی در محصوالت فرهنگی از طریق 
تأثیرات جهانی و تا حدودی سبک زندگی  از  برنامه ریزان شهری متأثر  »تولیدکنندگان« حرفه ای مانند معماران، 
در حال تغییر مردم به ویژه گسترش هنجارهای طبقۀ متوسط در مسکن، زندگی روزمره با الگوی مصرف گرایی، 
و رشد طبقۀ  افزایش  بر  مبنی  ایدۀ طرح جامع )1347(  و  رویکرد  در  ریشه  فراغت وغیره که  اوقات  فعالیت های 
متوسط داشت که این امر با گسترش استفاده از اتومبیل و حرکت به سمت مناطق حومه های خوش آب وهوا و مرفه، 
شهرک سازی و افزایش درآمد سرانه متأثر از ورود پول نفت، تحقق می یافت. این ایده رشد طبقۀ متوسط با تأسیس 
ورزشگاه آزادی و شهرک اکباتان و پشتیبانی از توسعۀ اراضی عباس آباد و شهرک های دیگر به منظور رشد و ارتقای 
طبقۀ متوسط جنبه کالبدی نیز پیدا کرد. همچنین، در منطقۀ 22 با توجه به امکان گسترش شهر تهران که در طرح 
جامع تهران نیز پیش بینی شده بود؛ شهرداری تهران بر آن شد تا اراضی شمال غرب تهران را به محدودۀ خدماتی 
شهر تهران الحاق کند و بر این اساس تهیۀ طرح تفصیلی منطقۀ 22 بنا به توصیۀ شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران در سال 1370 با هدف احیای مفاهیم از دست رفته شهرسازی چون هویت، خوانابودن محیط، جهت یابی و 
مکان یابی فضاهای مناسب شهری در دستور کار مهندسان مشاور باوند قرار گرفت. منطقۀ 22 آخرین امید شهر 
تهران برای ایجاد الگوی مناسب و بهینۀ زندگی شهری قلمداد می شد. همین امر باعث کانالیزه شدن سرمایه گذاری 
به این منطقه و سرعت ساخت وساز و رشد بازار مسکن شد که به جابه جایی جمعیت به این منطقه در دهه های 
اخیر منجر شده است که به نوبۀ خود الگوی سبک زندگی، ترجیحات و انتظارات افراد و خانوارها، الگوی سکونت، 
قشربندی، کاربری زمین و تقسیمات سیاسی اداری را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال محلۀ کوهک در این 
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منطقه از افراد مهم کشور و تهران بزرگ هستند که بیش از 4 هزار خانوار در آن سکونت دارند. این محله که در 
گذشته جزئی از منطقۀ 5 تهران بود، با تقسیم اراضی شهرداری منطقه 5 و تأسیس شهرداری منطقۀ 22، محله ای 
از محله های این منطقۀ جدید شد. بوستان معروف و زیبای چیتگر در این محله قرار دارد که چندین برابر استاندارد 

جهانی دارای فضای سبز است و در مقایسه با سایر مناطق شرایط بهتری دارد.

جنبه دیگری از تأثیرات جهانی فرهنگ در سبک معماری است. تأثیرات بین المللی فرهنگی )در غالب معماری( در - 
تهران قبل از تغییر سیستم، اگرچه با تأخیر درخور توجه و در یک فرم کژ فهم ظاهر شدند. این تأثیرات نشانه هایی 
بر فضای مسکونی محله ها برجای می گذارند. مهم ترین تأثیر معماری جهانی شدن در کالن شهر تهران، تأسیس 
معابر چلیپایی در قلب تاریخی شهر بود؛ به گونه ای که باعث شد، بازارها به لبۀ خیابان ها کشیده شوند و بازار و 
محله قدیمی در درجۀ دوم اهمیت قرار گرفتند تا خودروها اجازۀ تردد در شهر داشته باشند. با ورود شرکت های 
تغییر  باعث  استانداردسازی ساختمان  پیدا کرد، ترویج  تغییر  نیز  ساختمانی خارجی، سبک معماری ساختمان ها 
الگوی سکونت و تغییر فضاهای مسکونی شد. آپارتمان نشینی رواج یافت و نوع تصرف مسکونی و مسئلۀ مالکیت 

تغییر کرد.

بنابراین، این تحوالت در روند جهانی شدن، به نفع برخی محله ها و گروه های اجتماعی منتخب بود؛ در حالی که - 
محله ها و گروه های دیگر تنها معایب و آسیب های آن را متحمل می شدند. برندگان جامعه شامل کسانی بودند 
که ثابت می شود، پرتحرک ترین و پویاترین بودند، با سرمایۀ عظیم انباشته اجتماعی، مالی و فرهنگی، در مقابل 
بازندگان افرادی بودند که به طبقۀ فرودست، محروم، به حاشیه رانده شده و ضعیف جامعه تعلق داشتند که این 
تفاوت و جدایی گزینی اجتماعی ـ فضایی در محله ها ناشی از سازوکارها و مکانیسم های نابرابرساز الگوی جهانی 

بود.

شکل 12. تأثیرات جهانی و ارتباط آن با تغییرات محله ای در کالن شهر تهران
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فرضیۀ دوم

»برخالف اعمال فرایند واحد مداخلۀ نوسازی، الگوهای فضایی متفاوتی از تغییر محله ای در بخش های مختلف 
یا عاملیت فضایی در نحوۀ عملکرد  از اشتراط  این تفاوت متأثر  ایجادشده که به نظر می رسد،  کالن شهر تهران 

فرایندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اکولوژیکی است«.

به  دسترسی  دشواری  و  شهری  مناطق  اقتصادی  ـ  اجتماعی  تحوالت  هم زماِن  تحلیِل  روش های  پیچیدگی 
اطالعات مؤثر برای تدوین شاخص های کّمی و کیفی، بررسی و ارزیابی اقدامات نوسازی در کالن شهر تهران را 
نیازمند تالش های بیشتر می سازد؛ لذا سنجش آثار اقدامات نوسازانۀ معاصر کالن شهر تهران در مقیاس کل محدودۀ 

شهر با مشکالت و پیچیدگی های مضاعف همراه است.

نوسازی عرصه های مسکونی در محله های تهران طی چند دهۀ اخیر در نتیجۀ مداخالتی بوده که صورت های 
نامعلوم،  تصادفی،  به صورتی  آزمایشی،  گاه  و  چلیپایی(  معابر  )احداث  آمرانه  گاه  است،  گرفته  خود  به  را  متفاوتی 
گسترده، اما بسیار پراکنده با سرعت در حال وقوع است. بدون شک، آثار این تحول در همۀ مناطق مسکونی تسّری 
نیافته و در مناطق مختلف برخوردهای متفاوتی انجام شده است. این مسئله به دلیل اندازه، تقسیم بندی اداری ـ 

خدماتی این مناطق و در نتیجۀ نبود یک سیاست جامع توسعه توسط نهادهای اداری وابسته است.

در محله های تازه تأسیس و نوسازی شده که در آن ها آثار نوسازی گسترده دیده می شد، بیشترین نوسازی ها به 
بخش مسکن اختصاص یافته است. در همین حال در محله های بخش مرکزی که بخشی از نواحی درون شهری 
هستند نوسازی قابل توجهی با غلبه بخش تجاری و واحدهای اداری رخ داده است که بازگوکنندۀ تغییر مکانیسم های 
بازار به سمت درآمدزایی است که در اینجا نقش شهرداری به عنوان تعیین کنندۀ راهبــردی با نقشه ای مشخص در 
راستای خودکفایی مالی، به عنوان کنشگر بخش عمومی با کنشگران بخش خصوصی وارد معامله شده است و بدین 

ترتیب هر دو بخش عمومی و خصوصی در تغییر چهرۀ این محله ها تأثیرگذار بوده اند.

در ادامه به طور خالصه به عوامل و دالیلی اشاره خواهد شد که به تحول در الگوهای متفاوت در امر نوسازی 
در محله ها منجر شده اند. یک دلیل برای ماهیت متفاوت نوسازی در محله ها به عوامل سطح کالن ازجمله اصالح 
نظام اداری و تمرکززدایی مربوط می شود. همچنین، تفاوت در راهبردهای شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و 
وزارت راه و شهرسازی و تا حدی وزارت کشور در برخورد با محله ها و از سوی دیگر تعارض منافع ساکنان و موانع 
مالکیتی )اجاره و سرقفلی(، نوسازی را با محدودیت های جدی مواجه می کند، این مورد در محله های بخش مرکزی 

بسیار زیاد دیده می شود.

تاریخی کالن شهر تهران است. رویکرد مداخله دولت و  از مراحل توسعۀ  متأثر  از محله  ارائه شده  گونه بندی 
شهرداری در مراحل تاریخی گسترش کالن شهر تهران نیز متفاوت بوده و گونه بندی متفاوتی از محله ها را ایجاد 
ساختار  در  ریشه  که  مداخالت  محدود  دامنۀ  به دلیل  مرکزی  بخش  در  نوگرایانه  توسعۀ  راهبردهای  است.  کرده 
مالکیت دارد، نمی تواند ثابت باشد. محله های کالن شهر تهران از این لحاظ که اقداماتی در فرایند نوسازی انجام 
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داده اند، باهم شباهت هایی دارند؛ باید مجدد به این نکته اشاره شود که این نوسازی ها الگوهای متفاوتی داشته اند. 
آنچه در این محله ها یافت شد، این بود که شهرداران مناطق و نواحی نیز هنوز در مرحلۀ یافتن راه حل هایی برای 
مداخالت بیشتر هستند. شهرداری ها در محله های بخش مرکزی با مسائل و مشکالت بیشتری درگیرند و توان 
مداخلۀ کمتری دارند که دلیل عمدۀ آن غلبۀ فعالیت های تجاری و تولیدی بر سایر کاربری هاست؛ حتی با راه اندازی 
دفاتر تسهیل گری در این محله ها که رویکردی اجتماعی در مداخالت دارند و سعی در جلب مشارکت گروه های 
ذی نفع دارند، اکثر طرح ها و پروژه ها روی کاغذ مانده و این محله ها عماًل پیشرفت چندانی به لحاظ ارتقای کیفیت 

زندگی نداشته اند.

این مسئله در محله های حاشیۀ بخش مرکزی نیز وجود دارد؛ اما از شدت آن کمــی کاسته می شود؛ چراکه این 
محله ها ماهیتی مسکونی دارند و گسترش آن ها به سال هایی برمی گردد که نظام برنامه ریزی شهری و شهرسازی 
شکل گرفته است؛ هرچند تأسیس برخی ادارات دولتی و مجتمع های مسکونی و تجاری در این محله ها، باعث رونق 
نوسازی می شود، تأسیس بزرگراه نواب و امام علی )ع( و اتصال شمال به جنوب، تحوالت عظیمی در دسترسی به 
این محله ها ایجاد کرد که بیشترین تأثیر را در روند نوسازی آن ها برجای گذاشت. از سوی دیگر، خصوصی سازی 
و  زمین  بازار  مذکور،  تغییرات  برشمرد.  توسعۀ شهری  در  عوامل  تأثیرگذارترین  ازجمله  را می توان  بخش مسکن 
مسکن این مناطق را دگرگون کرد؛ ولی مسئلۀ مالکیت )سرقفلی تجاری، مالکان غایب و فراموش شده( همچنان 

مهم ترین چالش در این محله هاست.

نوسازی ها در حومه های درون شهری، بر باغات، اراضی بایر و کشاورزی، از زمان انقالب شکل گرفته است، از 
همان ابتدا خانوارهایی در آن ها ساکن شده اند که توان مالی باالیی دارند و طبقات باالی جامعه را در خود سکونت 
ادامه تأسیس مجتمع های مسکونی عظیم، مجموعه هتل ها و توسعۀ بزرگراه ها در اطراف آن ها، این  داده اند. در 

محله ها را با دگرگونی های مثبتی همراه کرده است.

به واسطۀ ماهیت نوسازی و به عنوان نتیجۀ نبود یک راهبرد بلندمدت مناسب، محله های قدیمی و بافت های 
فرسوده هیچ زمینۀ سازمانی و اداری مشخصی برای مدیریت پروژه های کالن نوسازی وجود ندارد و در واقع متولیان 
توان مداخله نداشته و بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود و سرمایه گذاری در آن ها نشان نمی دهد. سازمان های 
مدنی در یک سطح محدود و حوزۀ موضوعی مشخصی عمل می کننـــد و با شهرداری همـکاری می کنند؛ اما 
همچنان فعالیت های آن ها نسبت به آنچه توان انجام آن را دارند، بسیار فاصله دارند و دولت ها امکان بهره وری از 
منابع گسترده آن ها را زمینه سازی نکرده اند. بر این اساس، سازمان های مدنی و مردم نهاد کنشگران قوی و با نفوذ 

در عرصۀ محلی نبوده و با اهداف دولت ها هم سو شده اند.

سازمان ها بخش بندی و مجزا هستند و بین آن ها تعارضات و تناقضات مختلف و متواتری بر سر وظایف، منافع 
و اهدافشان وجود دارد. به عنوان مثال، حومه های درون شهری درآمد باالیی برای شهرداری ایجاد می کنند، آن هم 
از فروش تراکم و عوارض پروانه، در عوض در عرصۀ بافت های فرسوده و قدیمی طبق دستور دولت، شهرداری باید 
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ضمن چشم پوشی از عوارض پروانه در موارد خاص تراکم تشویقی هم به متقاضیان ارائه نماید که در این صورت 
بافت  تاریخی و قدیمی که بخش عمدۀ آن ها  درآمد شهرداری به شدت تحت الشعاع قرار می گیرد. در محله های 
فرسوده هستند، شهرداری با اینکه تبلیغات گسترده، از این دستور دولت به عناوین مختلف سرباز می زند. البته دولت 
هم به وعده های خود تاکنون عمل ننموده است، به عنوان مثال یارانۀ وام های بافت فرسوده پرداخت نشده و حتی 
تخفیف عوارض در بافت فرسوده را تا به حال به شهرداری پرداخت نکرده است. این مسئله پیامدهای مختلفی 
به دنبال خواهد داشت که یکی از مرتبط ترین آن ها با این رساله، تفاوت در فرایند تغییـرات محله ای است؛ به گونه ای 

که نوسازی ها در محله های مختلف روندهای متفاوتی را طی کرده است.

البته اقدامات جاری در راستای نوسازی، مثل تعیین محدوده های نیازمند مداخله )نوسازی، بهسازی، توانمندسازی، 
بازآفرینی و...( با مرزهای دقیق در حال پیگیری است و حتی راهبردهای متناسب و سازگار با محیط ارائه می شود؛ 
باقی  بی نتیجه  معمواًل  هستند،  درازمدت  نهادسازی  و  ظرفیت سازی  آماده سازی،  فرایند  یک  مستلزم  چون  ولی 
می مانند. این مورد را در چارچوب رئالیسم انتقادی می توان این گونه بیان کرد، شرایط با ورود و خروج دولت ها تغییر 

کرده و مکانیسم ها به صورت متفاوتی عمل می کنند )شکل 13(.

شکل 13. مسیرهای متفاوت تغییرات محله ای در کالن شهر تهران

عطف به جنبۀ قلمرویی و تعیین محدوده به عنوان یک راهبرد برخورد با بافت های ناکارآمد، به دلیل عدم تمرکز 
فضایی دربارۀ امالک در محله های تاریخی و قدیمی و پراکندگی آن ها، فرایند نوسازی را دشوار می کند؛ ازاین رو، 
راهبردهای جدید باید انتخاب شود و توسعۀ مراکز کانونی در فضای شهری را درنظر بگیرند و بر تأثیرات گسترش 
بهبود کیفیت زندگی تأکید کنند. در همین حال، با اقدامات کالبدی کالن، راهبردها در محله های مختلف براساس 
کلیت محله، ابزارهای استفاده شده، اقدامات کنشگران بازار و فعال شدن منابع، در دولت های متفاوت و تحت شرایط 
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مختلف تأثیرگذاری داشته اند. در هر محله، ممکن است، همۀ این عناصر باهم هم زمان حضور نداشته باشند یا فقط 
یکی از آن ها فعال باشد، در هر صورت فرایند نوسازی به شرایط حاکم بر محله، شهر و کشور بستگی دارد.

موقعیت بازار همچنان بیشتر به نفع مناطقی است که دولت و شهرداری هیچ راهبرد نوسازی برای آن ها تعریف 
نمی کند؛ محله های واقع در بخش درونی و تاریخی شهر با توجه به موقعیت و عواملی، مانند میراث فرهنگی و 
قدیمی بودن، در بازار امالک تجاری و اداری دارای ارزش باالتری است. شکاف زیاد اجاره همراه با فقدان تحقق 
راهبردهای دولت و شهرداری و ابزار مداخله مناسب، فضایی را برای اقدامات »نامحدود« کنشگران بازار امالک و 
مستغالت فراهم می آورد. از سوی دیگر، محله های نوسازی شده در حومه های درون شهری واقع در شمال و شمال 
غرب شهر که بدون بافت فرسوده است، به صورت دیگری در بازار امالک دارای ارزش باالتری است که متأثر از 
محیط مسکونی مناسب آن است. محدوده هایی که دولت اقدام به تدوین راهبردهای نوسازی و تعیین محدوده های 
در  خوبی  بسیار  به شکل  مسئله  این  و  نیستند  سرمایه گذاری  برای  جذابی  مکان های  است،  کرده  فرسوده  بافت 
محله های حاشیۀ بخش مرکزی دیده می شود، چراکه بیشتر ساکنان به این محله ها به عنوان مکان گذار می نگرند و 
قصد سکونت دائمی در این محله ها را ندارند و ازاین روی می توانند سرمایه گذاری ها را تحت تأثیر قرار دهند؛ اما از 
آنجایی که منافع عمومی احتمالی برای جمعیت گسترده ای از اقشار متوسط ایجاد می کنند، یک مکان بسیار جذاب 

برای سرمایه گذاری سوداگرانه هستند.

همچنین، میزان دسترسی به منابع امکان مداخله را تعیین می کند. محله های بخش مرکزی در طول تحول خود 
به دنبال جذب منابع از سطح محلی و ملی است که در این مسیر گاهی با موفقیت نسبی همراه بوده است. جذب 
حمایت مالی در محله های حاشیۀ بخش مرکزی با یک راهبرد کاماًل ثابت، در فرایند نوسازی به سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و نوسازی های مردمی محدود شده است، در این محله ها شرکت های توسعه گر مسکن و شهرداری 
هم حاضر به سرمایه گذاری و حتی مشارکت نیستند. در مقابل محله های نوسازی شده در حومه های درون شهری 

واقع در شمال و شمال غرب شهر به شدت جاذب سرمایۀ بخش دولتی، عمومی و خصوصی مختلف است.

ـ  انسانی  و  کالبدی  ـ  فیزیکی  به دلیل شرایط  گرفته اند،  جنوبی شهر جای  مناطق  در  که  فرسوده  محله های 
اجتماعی کیفیت محیطی پایینی دارند و ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری 
را کاهش می دهد، از سوی دیگر سیاست های دولت محلی و ملی در برخورد با بافت های فرسوده و تدوین برخی 
مشوق ها، روند سرمایه گذاری در این گونه محله ها را رونق می بخشد و افزایش صدور پروانه ساختمانی و افزایش 
تعداد واحدهای مسکونی را در پی داشته است. در نتیجه، این طرح ها و برنامه های نوسازی و بهسازی به افزایش 

جمعیت در محله های فرسوده منجر خواهد شد.
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شکل 14. مقایسۀ تطبیقی تفاوت در فرایند تغییر محله با رویکرد نوسازی متأثر از ویژگی های محله

شرایط زمینه و منابع محلی محدود و ساختار مالکیت، عوامل مهمی در فرایند فرسودگی هستند و در قطعات 
ملکی واقع در بخش مرکزی که دارای کاربری تجاری هستند و اجاره و فروش سرقفلی رواج دارد؛ این مسئله مزید 
بر علت شده و موانع جدی بر سر راه نوسازی ایجاد می کند. این رساله درعین حال که به نوعی از پویایی محله ای، 
یعنی تغییر مثبت در کیفیت محله ها، می پردازد، رکود و زوال در محله های فرودست شهر را نیز بحث و بررسی کرده 

است )شکل 14(.

تهران،  کالن شهر  متفاوت  محله های  در  زمینه مندی  به  توجه  عدم  و  اجتماعی  و  فرهنگی  ارزیابی های  نبود 
کارایی برنامه های نوسازی و توسعۀ شهری را کاهش داده است و باعث عدم موفقیت و تداوم آن ها شده است؛ زیرا 
بررسی های این تحقیق نشان داد که تغییرات در محیط های مسکونی محله ها، عالوه بر شرایط زمینه ای محله، از 

ویژگی های خانوارها و افراد و نیز خصوصیات و ابعاد فیزیکی مسکن متأثر است.

در این رساله، نقطۀ مشترک بین محله ها، فرایندی از تغییرات نوسازی بود که صرفًا به چند ساختمان یا بلوک 
محدود نمی شد و درعین حال کل محله های شهر را تحت تأثیر قرار می داد. تفاوت در فرایند نوسازی به الگوهای 

متفاوتی از تغییرات محله ای منتهی می شود.
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مدل تغییرات محله ای در تهران از منظر روش شناسی رئالیستی

این رساله در انتخاب روش شناسی مناسب برای موضوع تحقیق به دنبال درک و روشن کردن این سؤال بوده 
است که رئالیسم انتقادی به عنوان یک رویکرد و روش شناسی فلسفی، چگونه تغییرات محله ای را پشتیبانی می کند؟ 
هدف این بود که نشان دهیم، چگونه مدل و روش رئالیستی دربارۀ تحلیل می تواند به درک بهتری از فرآیندهای 
فضایی تغییرات محله ای کمک کند که هر دو جنبۀ کّمی و کیفی را در بردارد و هم به محیط مصنوع و هم به 

محیط اجتماعی محله می پردازد.

برای تولید یک چارچوب تحلیلی مؤثرتر، رئالیسم انتقادی چارچوب مناسبی است: »هم به دلیل اصول اساسی 
آن و هم به دلیل روش شناسی تحقیق مربوط به آن«. در مقابل رویکردهای پوزیتیویستی و همچنین، انسان گرایی 
)جنبه های روش شناسی در ادبیات پیشین(، رئالیسم انتقادی ادعا می کند که فراتر از جهانی که تجربه می شود، جهان 
واقعی وجود دارد که ساختار اصلی را تعیین می کند و می توان از طریق کشف جهان واقعی )فرایندها و مکانیسم ها( 

دربارۀ جهان تجربی، از سوبژکتیویسم و تجربه گرایی صرف اجتناب کرد.

بر این اساس، رئالیسم به جای الگوگرا، فرآیندگراست. رئالیست ها با سیستم های اجتماعی بررسی شده به عنوان 
یک سیستم باز برخورد می کنند، بنابراین، زمینه مندی در تحقیق و نیز شرایط شناخت فرایند بررسی شده بسیار مهم 
است. این بازبودن سیستم در این رویکرد روش شناسی، یک نوع ارتباط، نه تنها در فضا، بلکه در زمان را نیز به دست 
به منظور  ـ  رئالیسم  برخوردار است.  اهمیت حیاتی  از  نیز  تاریخی  به مسیر  وابستگی  می دهد و نشان می دهد که 
توانمندی در انجام مأموریت خود از بسیاری از روش شناسی ها به صورت ترکیبی استفاده می کند. این رویکرد در 
به کارگیری روش های پوزیتیویستی تردیدی ندارد و از طرف دیگر مفهوم »ارتباط« را از روش شناسی انسان گرایی 
در تفسیر ذهنی از پدیده ها همراه با قضاوت ارزشی می پذیرد. در پژوهش رئالیستی، این فرآیندها هستند که مهم 
و اصلی هستند، نه الگوها. تغییرات محله ای به عنوان یک پدیده می تواند توسط بسیاری از فرایندهایی تولید شود 
که تعداد زیادی از کنشگران و مجموعه ای از روابط را شامل می شوند. عالوه بر این، این تغییرات محله ای توسط 
ساختارهای اساسی ایجاد می شوند، همچنین، ممکن است، مکانیسم های کاماًل متفاوتی در پس زمینه وجود داشته 

باشد.

مطالعات نظری در شناسایی زمینۀ مسئله و در تولید مدلی جامع با توجه به اصول فلسفی رئالیسم انتقادی در 
شکل 15 آورده شده است. در این تصویر فرایند سازمان فضایی تغییرات محله ای تهران به تصویر کشیده شده 
است، با به  کارگیری همۀ جنبه های روش شناسی در ادبیات پیشین، یک ایدۀ خام از تغییرات محله ای شکل گرفت 
مشروط  و  روابط ضروری  و  علّی  مکانیسم های  و  گرفته  تحقیق شکل  فرضی(  )مدل  تئوری  اساس،  این  بر  که 
این مکانیسم ها به دو دستۀ کلی تقسیم  ثابت و پویای محیط محله به صورت فرضی بررسی شدند.  بین عناصر 
می شوند: یک، مکانیسم هایی که می توانند تغییر محله ای را به طور مستقیم توجیه کنند و دستۀ دوم، مکانیسم هایی 
که نمی توانند تغییر محله ای را به طور مستقیم تولید و توجیه کنند. ازاین رو، دستۀ دوم مکانیسم ها باید در چارچوب 
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تهران مفهوم سازی شوند.  زمینۀ کالن شهر  با  متناسب  و مجدداً  است  بررسی شده  پیشین  نقد روش شناسی های 
این مفهوم سازی برای از بین بردن شکاف بین تئوری و تجربه در سطح کالن شهر تهران انجام می شود تا این 
مکانیسم های مشروط متناسب با زمینه تحقیق بازنگری شوند. سپس، این دو گروه از مکانیسم ها با توجه به زمینۀ 
تاریخیـ  جغرافیایی ایران یا تهران ارزش گذاری تجربی شده تا از این طریق ایده ها و مدل های تدوین شده زمینه مند 

شوند.

اجزای  بنیادین و اساسی  تا روابط  انتزاع کردیم  را  تغییرات محله ای  با راهبرد روش شناسی تحقیق،  هم راستا 
بالفصل محیط محله )محیط اجتماعی و مصنوع( و مکانیسم ها را تفسیر کنیم که تعامالت و تأثیرات متقابل آن ها 

را تحت تأثیر قرار می دهند.

شکل 15. فرایند سازمان فضایی تغییرات محله ای تهران

برای فهم پیچیدگی جوامع کنونی ضروری است که عوامل زیر را مدنظر قرار دهیم؛ مانند مکان، مکانیسم ها 
)ازجمله ابزار نهادی مانند سیاست گذاری(، کنشگران که منافع بازار را تغییر می دهند( و درنهایت مشارکت عمومی 

و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم این رابطۀ طبیعی را متأثر می سازند.

تغییرات محله ای استخراج شود، تمامی محله ها در مناطق  اینکه یک مدل  برای  در یک نظام تحلیلی ویژه 
با توجه به  از یک بررسی ویژه در سطح شهر و زمینۀ محله و  مختلف شهر در فرایند تحلیل لحاظ شدند. پس 
ساختارهای اساسی فرایند تغییرات در محله ها، الگوی تغییرات شاخص های سطح افراد و خانوارها بررسی می شود.

نتیجه

موضوع اصلی این رساله، فرایند تغییرات محله ای یعنی رابطۀ بین ساختار فضایی )زمینه( و ساختار اجتماعی ـ - 
اقتصادی و سیاسی )مکانیسم( محله بود که از نسبت بین این دو عرصه، الگوهای متفاوتی از تغییر محله اتفاق 
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افتاده است. سؤال های این رساله حول دو محور مطرح شد: 1( روابط و جریان ها بین سطح عام )نیروهای کالن( 
و سطح خاص )زمینه و ساخت تاریخی ـ تجربی(؛ 2( بازتاب فضایی تغییرات محله ای.

منظور از »تبیین فضایی« در عنوان این رساله پاسخ به این پرسش مهم است که چرا باید فضا را در تحلیل - 
متغیر  یک  از  فراتر  فضا  می شود،  باعث  چیز  چه  واقع  در  بدانیم؟  مهم  محله ای«  »تغییرات  موضوع  اجتماعی 
صرف بوده و در تبیین چرایی و چگونگی توسعۀ پدیدۀ اجتماعی تغییرات محله ای نقش آفرینی کند؟ پیچیده ترین 
شکل پاسخ به این پرسش را جغرافیدانانی ارائه کرده اند که معتقد به معرفت شناسی رئالیسم انتقادی هستند. در 
این رساله از تمایز مهم بین مکانیسم ها، ضرورت های نظری و متغیرهای تجربی استفاده شد تا اهمیت اجتماعی 
فضا تأکید شود. همچنین، با تکیه بر فلسفۀ رئالیسم انتقادی در فرضیۀ اول هم مفهوم رابطه ای و هم مفهوم 
مطلق گرایی فضا را رد و در عوض فضا بعد مشروط و یکی از ویژگی های احتمالی سازمان اجتماعی )اقتصادی و 
سیاسی( معرفی می شود. گرایش ذاتی و مکانیسم های تغییر محله ای برای عمل به شیوۀ خاص فقط زمانی آشکار 
می شود که این مکانیسم ها رابطۀ فضایی ترکیبی با دیگر مکانیسم برقرار کنند. برای مثال روابط و مکانیسم های 
اجتماعی ـ اقتصادی در محله های مختلف کالن شهر تهران در اشکال متفاوتی تجلّی می یابد. در اینجا فضا نه 
ظرف روابط اجتماعی است )اکولوژیکی( و نه اوبژه ای است که با فرایندهای اجتماعی در تعامل باشد یا محصول 
این فرایندها باشد )اقتصاد سیاسی(؛ بلکه فضا، بعد مشروط فرایندهای اجتماعی است )نظریۀ ترکیبی ملهم از 
فلسفۀ رئالیسم انتقادی(. این نوع تبیین، نظریۀ واحدی را نمی تواند به عنوان نظریه مبنایی بپذیرد. اندرو سایر معتقد 
است، رئالیسم انتقادی نمی تواند نظریۀ اقتصاد سیاسی را بپذیرد؛ زیرا همان طوری که در رئالیسم انتقادی بیان شد، 
فضا ترکیب مشروط اوبژه هایی است که تحقق مکانیسم ها، نیروها و توان های علّی را امکان پذیر می سازد؛ ولی 

خود قدرت تأثیرگذاری )قدرت علّی( در پدیده ها و فرایندها را ندارد.

این رساله در فصل یافته ها، به دنبال تلفیق فرایندهای عام و جهانی اقتصاد سیاسی با دولت و نهادها و محیط - 
شهری )مصنوع و پویا( بود. این ترکیب با تصمیمات و ترجیحات افراد و خانوارها )آستانه و استرس مسکونی( 
تعامل تکاملی دارند. ویژگی های فرد و خانوار و تحرکات مسکونی آن ها، به اندازۀ ویژگی ها و شرایـط زمینه ای 
و  مسکونی  رفتارهای  متفاوت  الگوهای  تبیین  در  مسکن  بازار  و  اقتصادی  اکولوژیکی،  ساخت  قبیل  از  محله 
جدایی گزینی فضایی در محله های شهری نقش دارند. در شرایطی که گسترش زمانیـ  مکانی فرایندهای جهانی، 
زندگی اجتماعی افراد و خانوارها را در محله ها تحت تأثیر قرار می دهد، آن ها فهم ناچیزی از تعلق مکانی پیدا 
می کنند؛ در این شرایط مردم با توجه به نظم اجتماعی و نظم فردی خود تالش می کنند تا خود را در این گسترۀ 
زمانی ـ مکانی بازیابند و به سطحی از هویت و استقالل در محله ها دست یابند. پیامد این شرایط، تنش بین 
زندگی محله ای، بازار، مدیریت محلی و نیروهای جهانی است؛ یعنی در شرایط جهانی شدن مقاومت ناآگاهانۀ افراد 
و خانوارها برای تأمین معاش و ایجاد هویت فردی شکل می گیرد و به کنش و ارتباطات اجتماعی خاصی در سطح 
محله ها می انجامد. نیروها و مکانیسم هایی در سطح عام وجود دارند که به عنوان عاملی مؤثر به تحرکات اجتماعی 
و جدایی گزینی فضایی در سطح خاص )محله ها( منجر می شود که در این رساله توجه می شود. همان گونه که 
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در فصل یافته ها ارائه شد، از مفهوم ساختارگرایی صرف، فاصله گرفته ایم؛ چراکه به رفتارها، تحرکات مسکونی، 
ترجیحات، سرمایۀ اجتماعی افراد و از طرف دیگر به ساخت تاریخی ـ اجتماعی محله ها توجه شد که می تواند 

مبنای جدایی گزینی اجتماعی ـ فضایی در محله های شهری باشد.

 با توجه به اصول رئالیسم انتقادی، بنیانی در این رساله شکل گرفت که با محله به عنوان یک نظام اجتماعی - 
و یک سیستم باز برخورد شد که در معرض انواع نیروها و فرایندهای خارج از سیستم خود است. جهانی شدن و 
ادغام در بازار جهانی همان طوری که پیش تر اشاره شد، هم تأثیرات مستقیم و هم غیرمستقیم بر سطح محله ای 
داشته است. با وجود این، به نظر می رسد، تأثیرات بر سطح محله ای بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق تدوین 
قوانین، سیاست ها و برنامه های دولت یا عضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی، خود را نشان می دهند؛ 
به عنوان مثال عضویت در سازمان اوپک از سال 1960، سازمان همکاری اسالمی و بانک جهانی، بانک توسعۀ 
اسالمی و... و همچنین، نیروهای نظارتی کالن اقتصادی در سطح ملی، مانند سیستم بانکی است. نتایج نشان 
نئولیبرالیسم جهانی و نیروهای سطح کالن بر محله های  اندیشۀ مدرنیسم و  از مهم ترین تبعات بسط  داد که 
کالن شهر تهران داشته است، تعمیق تفاوت ها و تناقض ها در فضای شهری است. در واقع پدیده ای که از این 
فقیرنشین  ثروتمندنشین و  بین بخش  برجای مانده است؛ چیزی جز قطبی شدن و تقسیم شهر  نیروها در شهر 
نیست. این شکاف هرروز شکل وخیم تری به خود گرفته و محله ها را به سمت تغییراتی سوق می دهد که پایداری 

آن ها را اگرنه غیرممکن، بلکه بسیار دشوار می کند.

اجتماعی در مکان های مختلف به شکل  اجتماعی در قالب قشربندی  این تحقیق نشان داد که روابط  نتایج 
متفاوتی، متناسب با ویژگی خاص گذشته و حال اشکال ساختار اقتصادی تهران، توسعه یافته است. تفاوت در جریان 
سرمایه گذاری در مناطق کالن شهر تهران و الگوی نابرابر آن، الیه هـای عملکـردی را پایه گـذاری می کند و میراث 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاصی را تثبیت می کند که بر چگونگی فرایند تغییرات محله ای کالن شهر 
تهران در آینده نیز اثر می گذارند؛ همچنین، تفاوت ها در محله های کالن شهر تهران، برآمده از تفاوت های تاریخی 
در جامعه، نابودی سنت های فرهنگی، هویت محله و گذار به نووارگی )زمینه و ساخت جغرافیایی ـ تاریخی خاص 
کالن شهر تهران( بوده است که مجموع این ها بر تصمیمات و سیاست های موقعیتی سرمایه گذاری تأثیر گذاشته 
است؛ در نتیجه هر محله به گونۀ متفاوتی نسبت به تغییر در ساختار اقتصاد محلی واکنش نشان داده است. تمامی 
اجتماعی  ـ  جمعیتی  ساختار  چگونه  که  می کند  کمک  مسئله  این  تبیین  به  اقتصادی  و  تاریخی  تفاوت های  این 
محله ای در محله های فقیرنشین و فرودست، محله های بخش مرکزی شهر و محله های مرفه و ثروتمند کالن شهر 
تهران تغییر کرده است و نسبت به تغییرات واکنش یکسانی نشان نمی دهند. در این رساله، این نکته قضاوت شد 
از  الگوهای متفاوتی  تاریخ های متفاوت،  با  تهران، مناطق مختلف  تاریخی کالن شهر  الگوی توسعۀ  به  که بسته 
روابط اجتماعی با ظرفیت های مختلف برای کنش پدید آمده است، پدیده هایی مانند شمال شهر و جنوب شهر، 

جدایی گزینی فضایی، نابرابری اجتماعی بیانگر گونه ای از تفاوت های محله ای هستند )شکل 16(.
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شکل 16. تفسیر رئالیستی از پویایی محله ای متأثر از تأثیرات بیرونی در کالن شهر تهران
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در این رساله به پیچیدگی های ارتباط عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر از یک سو - 
و از سوی دیگر به ارتباط و پیوند منفرد و ترکیبی آن ها با ساخت فضایی محله پرداخته شد؛ بدین ترتیب که 
توانست،  آن  بر  اقتصاد سیاسی حاکم  و  اجتماعی  با ساخت  ویژگی های محله  و  ارتباط ساخت فضایی  مطالعه 
درک دقیق تری از پیچیدگی پیامدها و داللت های واضح تری در خصوص تفاوت های محله ای، جدایی گزینی ها، 
ارتباط  این  ارائه کند. چگونگی  تغییرات محله ای  از تحرک مسکونی و  الگوهای متفاوت  و  مسیرهای متفاوت 
از محله ای به محله دیگر متفاوت است. تفاوت ها در محله ها با توجه به ساخت تاریخی ـ جغرافیایی آن ها در 

دوره های تحول تاریخی تهران متأثر از ساختار قدرت بوده است.

سخن آخر

در خصوص منشأ تفاوت های فضایی در کالن شهر تهران سه مکانیسم و الیۀ متمایز، ولی درهم تنیده، مطرح 
شد: )شکل 17(:

الیۀ اول؛ مکانیسم تخصیصی یا ساختار اقتصادی: سازوکار بازار جهانی و بازار مسکن کالن شهر تهران، - 

جریان سرمایۀ جهانی و ملی، نئولیبرالیسم جهانی و تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران؛

الیۀ دوم؛ ساختار سیاسی و سازوکار دولت: مداخلۀ دولت و مدیریت شهری در توزیع منابع شهری، نظام - 

برنامه ریزی شهری، حقوق و قوانین شهرسازی، سازوکار نوسازی و توسعۀ مجدد محله ها، کنترل و نظارت 
رسمی؛

محله ای، -  تفاوت های  تغییر جمعیت شناختی،  سیستم شهرنشینی،  اجتماعی:  ـ  الیۀ سوم؛ ساختار فضایی 

جدایی گزینی فضایی، تمایزیافتگی اجتماعی بین محله ها.

شکل 17. رابطه و درهم تنیدگی مکانیسم ها و سازوکارها در فرایند تغییر محله ای

در حقیقت تغییر محله ای و خوشه های فضایی و تفاوت های محله ای معلول ترکیب و ارتباط پیچیدۀ بین این 
ـ  اجتماعی  جدایی گزینی  و  محله ای  تغییر  است.  سیاسی  و  )اکولوژیکی(  اجتماعی  اقتصادی،  سه گانۀ  قلمروهای 
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فضایی و تفاوت های فضایی در سطح محله های شهری تهران معلول طیفی از فرایندهای اجتماعی و مکانیسم های 
اساسی است که تنها دربارۀ موقعیت خاص ایران و تهران قابل فهم است که در تحقیقات تجربی و تاریخی فصل 
یافته ها بررسی شد. از طرف دیگر تغییر محله ای در شکل تفاوت های فضایی شاخص هایی مثل سرمایۀ اجتماعی، 
خانوار،  و  افراد  تصمیمات  و  ترجیحات  می تواند  خود  به نوبۀ  و...  شغلی  گروه های  جمعیت شناختی،  محله،  شهرت 
استرس مسکونی و تحرک سکونتی گروه ها را به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد. این چرخه تغییرات از طریق 
تغییر در ساختارها، مکانیسم ها و سازوکارها از قبیل تغییر قوانین و سیاست های شهری، تعریف و تعیین محدوده ها و 
محله های ناکارآمد شهری به منظور تدوین بسته های تشویقی و تخصیص وام و منابع به محله های ناکارآمد شهری 

شکل می گیرد.

تغییرات محله ای، پدیده ای »ذاتًا پویا« و درعین حال »فضایی« است: از این نظر پویاست که در تمامی سطوح و 
مقیاس ها بی وقفه در حال »شدن« است؛ و »فضایی« است به این دلیل که تغییرات در یک محله از شهر تأثیرات 
خود را در سایر محله های متعامل بر جای می گذارد. این پدیده برایند درهم تنیدگی روابِط عرصه ها و هستی های 
سیاسی، اقتصادی و اکولوژیکی است که مشروط به زمینۀ تاریخی ـ جغرافیایی و تجربی، متمایز می شوند. تغییرات 
محله ای در کالن شهر تهران برایند ترکیب ناموزون فرایندهای مداخله گر بیرونی و فرایندهای درونی رشد شهر است 

که براثر شهرنشینی سریع از حوزۀ آگاهی های فضایی محله های شهر خارج شده اند.

پیشنهاد های کاربردی

با توجه به چارچوب نظری و روش شناسی این تحقیق می توان موارد کاربردی آن را در حوزۀ سیاست گذاری 
مشخص کرد. این پیشنهاد ها در چارچوب سه الیۀ مذکور که در شکل 17 ذکرشده است، طبقه بندی شده اند.

در حوزۀ سیاست گذاری باید توازن، تعادل و تعامل بین سه سطح مختلف برنامه ریزی را رعایت کرد؛ این سطوح 
عبارت اند از: سطح جهانی، ملی و شهری. هیچ گاه نمی توان در خأل و بدون توجه به نیروهای سطح جهانی اقدام 
به سیاست گذاری و تدوین برنامه کرد. همان طور که در تصویر شمارۀ 12 می بینیم، طی سدۀ اخیر جریانات غالب 
مدرنیسم و نئولیبرالیسم تأثیر چشمگیری بر نظام برنامه ریزی ما داشته اند. از طرف دیگر عضویت ایران در انجمن ها 
و کارگروه های مختلف بین المللی، تعهداتی را برای اجرای انواع خاصی از مدل های برنامه ریزی ایجاد کرده است 

که به عنوان نمونه می توان توسعۀ مناطق رشد را نام برد.

بنابراین، به عنوان اولین پیشنهاد در حوزۀ سیاست گذاری باید اعالم کرد، چه در سطح دولتی و چه در سطح 
شهرداری تهران )به عنوان دولت محلی(، باید رویکردی اتخاذ شود تا بتوان از پتانسیل ها و نیروهای سطح جهانی 
برای امر توسعه در شهر تهران استفاده کرد و با جذب سرمایه های خارجی سطح کیفیت اقتصادی و اجتماعی شهر 

ارتقا یابد و از طرف دیگر نسبت به این نیروهای شکننده و مغلوب عمل نکند.

از سوی دیگر نیروها و تصمیمات عاملیت های سطح ملی که در چارچوب تصویب قوانین، تدوین دستورالعمل 
و آیین نامه های مختلف و تشکیل هیئت ها و ستادهای اجرایی، به دنبال مدیریت فضای شهری است. در صورتی 
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که شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و با توجه به منابع مالی محدودی که دارد، همواره به عنوان یکی 
از طرف های توسعۀ شهری در مقابل دولت قرار می گیرد. اهمیت این موضوع در کالن شهر تهران به مراتب بیشتر 
از سایر کالن شهرهای ایران است؛ ازاین رو پیشنهاد دوم این تحقیق به تعامل گسترده و عمیق بین دولت و هیئت 
وزیران و شهردار تهران است. هرچه این تعامل و جلسات مشترک در بازه های زمانی کوتاه تری رخ دهد، نتایج 

مفیدتری حاصل خواهد شد.

پیشنهاد سوم این تحقیق که فضای بین حوزۀ سیاست گذاری و اجرا را پوشش می دهد و مصداق هایی را در هر 
دو حوزه دارد، مدیریت یکپارچۀ فضایی است که این امر نیازمند واگذاری بخشی از مسئولیت های دولتی به نهادهای 
عمومی ازجمله شهرداری و نهادهای خصوصی و غیردولتی )NGO ها( است. موفقیت در مدیریت یکپارچۀ فضایی 
دستاوردهای مهم و درخور توجهی در مدیریت فرایند تغییرات محله ای در پی خواهد داشت و عدم تعادل های فضایی 
و نابرابری های اجتماعی ناشی از جابه جایی های اجباری و داوطلبانه افراد و خانوارها را تعدیل می کند. تاکنون آنچه 

را از تفرق در مدیریت در تهران شاهد بودیم، در شکل 14 آورده ایم.

عدم موفقیت در ایجاد درآمدهای پایدار همواره یکی از چالش های شهرداری تهران بوده است که این شهرداری 
را مجبور به اتکا به درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش تراکم کرده است. در صورتی که شهرداری تهران باید بتواند 
زمینۀ مدیریت یکپارچه شهر تهران را ایجاد کند، در نتیجه به منابع بسیار متنوع و پایداری دسترسی پیدا خواهد کرد 
که بتواند پشتوانه های اقتصادی شهر و شهروندان را تقویت کند. این امر به نوبۀ خود به آموزش شهروندانی منجر 
می شود که توان پرداخت هزینه های زندگی در شهر تهران را داشته باشند و خود بتوانند در تأمین مالی شهرداری 

یاری رسان شهرداری باشند.

هم اکنون و با توجه به تصمیمات دوازده سال اخیر در شهر تهران و تأسیس بزرگراه ها، پل ها و تونل های مختلف 
به ویژه در مناطق شمالی شهر، الگویی از توسعه را در پیش گرفته است که مبتنی بر حرکت خودروهای شخصی است 
و این امر باعث حذف گروه های کم درآمد از مدار تصمیم گیری شده است. اگر بخواهیم تهران شهری زیست پذیر و 
دسترس پذیر برای تمامی افراد و خانوارها باشد باید به توسعۀ حمل ونقل عمومی اهمیت بیشتری در برنامه ریزی ها 

داد.

حد  از  بیش  استفاده  خاک،  هوا،  )آلودگی  اکولوژیکی  معیارهای  به لحاظ  را  تهران  وضعیت  گذشته  اقدامات 
آب های زیرزمینی و رودخانه ها، آلودگی های صنایع و بارگذاری بیش از حد ساختمان( در وضعیت بحرانی قرار داده 
است، این شهر را نیازمند تدابیر و برنامه های زیست محیطی گسترده کرده است. وضعیت ساختمان های فرسوده و 
فرسوده سازی مساکن جدید، مخاطره زلزله را به مسئلۀ روز تهران تبدیل کرده است. نمونۀ سطح مدیریت بحران 
در آتش سوزی ساختمان پالسکو را شاهد بودیم. این واقعه نشان داد، تهران به لحاظ مقابله با بحران های طبیعی و 

انسان ساخت تا چه حد آسیب پذیر می تواند باشد.
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