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تحلیل عناصر و کنشهای فضایی بهوجودآورندهی بافت فرسودهی شهر تهران
لیال رسولی  ،اشکان بیات
تاریخ دریافت3101/90/52 :

تاریخ پذیرش3100/90/13 :

چکیده
بافت فرسودهي شهر تهران به دلیل عدم قدرت انطباق با سرعت غیرقابل تصوّر تغییرات
اجتماعی -اقتصادي ،فناوري و  ،...کارایی خود را در طول زمان از دست داده و هماکنون با معضالت
گوناگونی از جمله تنزّل کیفیّتهاي فضایی و محیطی ،فرسودگی کالبدي و مسائل اجتماعی مواجه شده
است .این معضالت زاییدهي جریانهاي فضایی تولیدکنندهي تبعیضات مکانی هستند .بنابراین باید به
بررسی علل شکلگیري بافتهاي فرسودهي شهر تهران تحت تأثیر عوامل و روابط موجود در فضا پرداخته
شود .بر این اساس ،هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نحوهي تولید و توزیع فضایی منابع شهري در
بیعدالتی فضایی بافتهاي فرسودهي شهر تهران است .این پژوهش از نوع تحلیلی و سؤال آن هم از نوع
سؤال چیستی است .همچنین متدولوژي تحقیق ،پسکاوي و رویکرد آن نیز پساختارگرایانه است؛ زیرا به
صورت ریشهاي به بازنمایی چندگانه از واقعیّت اجتماعی میپردازد .براي بررسی کنشهاي فضایی در تولید
بافتهاي فرسوده ،باید به دورهي آغاز تغییر شیوهي تولید از نظام فئودالی به شیوهي تولید سرمایهداري در
کشور بازگردیم .فرایند تولید بافت مورد مطالعه بهتدریج پس از تغییرات مذکور صورت گرفته است.
بنابراین باید تأثیر عناصر فضایی را در شکلگیري تبعیضات مکانی و بافت فرسودهي شهر تهران مورد توجّه
قرار داد تا سازوکار فضایی تولیدکنندهي بیعدالتی استخراج شود .بهطور کلّی میتوان نتیجه گرفت که
جریانهاي فضایی در طول زمان سبب تشدید تخصیص ناعادالنهي منابع -که عامل شکلگیري بافت
برخورداري از قدرت و دانش ،توان سازگاري و بهرهبرداري از شرایط بهوجود آمده براي افزایش منابعِ در
اختیار را نداشتهاند ،در مکان ،محصور جریانهاي فضایی شدهاند .بافت فرسودهي شهر تهران نیز از جملهي
این مکانهاست.
واژههای كليدی :عدالت فضایی ،فضا ،عناصر فضایی ،بافت فرسودهي شهر تهران.

 -3کارشناسیارشد برنامهریزي شهري

Leila_rasouli1987@yahoo.com

 -5دانشجوي دکتري شهرسازي دانشگاه آزاد واحد نجفآباد (نویسندهي مسؤول) Ashkan_bayat2001@gmail.com
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مقدّمه و طرح مسأله
در حالی که شروع صنعتی شدن با اصل کمبود مواد و مازاد فضایی شناسانده میشود ،جامعهي
امروز که با تولید اضافی روبهرو است ،از عدم عرضهي فضایی رنج میبرد و اقتصاد مبتنی بر
کمبود است .چون فضاي اجتماعی بهعنوان نتیجهي سازمان اجتماعی به طبقات مختلف تقسیم
شده است ،توزیع فضایی با ارائهي کیفیّت بیشتر یا بهتر به طبقات ثروتمند پایان مییابد
(الدن .)5993 ،گرایشِ ایدئولوژیك مسلّط ،فضا را مطابق با تقسیم کار به بخشها و قطعاتی تقسیم
میکند .این گرایش ،تصویر خود از نیروهایی که فضا را اشغال میکنند ،بر این ایده مبتنی میکند
که فضا ظرفی خنثی است .در نتیجه به جاي پرده برداشتن از روابط اجتماعی از جمله روابط
طبقاتی که در فضاها نهفتهاند و نیز به جاي متمرکزساختنِ توجّه بر تولید فضا و روابط اجتماعیاي
که ذاتیِ آناند -روابطی که تناقضهاي ویژهاي را در تولید وارد میکنند و بدین ترتیب بازتاب
تناقض میان مالکیّت خصوصی و ابزار تولید و ویژگیِ اجتماعیِ نیروهاي تولیدي هستند -به این
دام میافتد که فضا به معنی دقیق کلمه ،بهسان فضا «بهخوديِ خود» تلقّی گردد و اشتباه این جاست
که «چیز» به تنهایی در نظر گرفته شود ،بهسان «چیزها بهخوديِ خود» (لوفِور.)09 :3003 ،
در نگاهی کلّی ،تمرکز توسعه در شهرها ،توجّه به مفاهیم فیزیکی و کالبدي و غفلت از اهداف
اجتماعی ،شهرها را با چرخهي نامطلوبی از عدم تعادلهاي اجتماعی -اقتصادي و زیستمحیطی
روبهرو کرده و چالشهاي بیسابقهاي همچون فقر شهري ،ساختیابی محلّههاي فرودست اعمّ از
فرسوده و غیررسمی ،تعارضات فرهنگی ،نزول کیفیّت زندگی و  ...را پیش روي آنها نهاده است.
بافتهاي فرسودهي شهر تهران نیز که از محلّات قدیم این شهر بوده و در گذشته بهعنوان عنصري
فضایی و محیطی ،فرسودگی کالبدي و مسائل اجتماعی مواجه شده است .این معضالت زاییدهي
جریانهاي فضایی تولیدکنندهي تبعیضات مکانی و بافتهاي فرسوده هستند.
اهمّيّت و ضرورت تحقيق
بافتهاي فرسودهي شهر تهران یکی از نتایج تبعیضات مکانی و تخصیص ناعادالنهي منابع
در فضا هستند .این بافتها به دلیل عدم قدرت انطباق با سرعت غیرقابل تصوّر تغییرات
اجتماعی -اقتصادي ،فناوري و  ...کارایی خود را در طول زمان از دست دادهاند .بنابراین الزم است
به بررسی علل شکلگیري بافتهاي فرسودهي شهر تهران تحت تأثیر عوامل و روابط موجود در
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فضا پرداخته شود و با دیدگاهی انتقادي از فضا ،علل فضایی شکلدهندهي بافت فرسوده استخراج
گردد؛ زیرا بهنظر میرسد بافت فرسوده ،معلول تبعیضات مکانیِ صورتگرفته در فضا است.
بنابراین باید علل شکلگیري بافتهاي فرسوده به صورت ریشهاي بررسی شود؛ چرا که اگر روابط
اجتماعی و سیاسی و نیروهاي حاکم شکلدهندهي مسأله (بافت فرسوده) استخراج نشود ،عمالً
باعث ابهام در شناسایی مسأله شده ،درک واقعیّت را ناممکن میسازد و مانع ارائهي راهحلهاي
واقعی براي آینده میشود .پژوهش حاضر به بافت فرسوده ،بهعنوان پدیدهاي که وجود دارد،
نمینگرد بلکه به دنبال علّتهاي فضاییِ بهوجودآورندهي بافت فرسودهي شهر تهران (بهعنوان
معلول) است که در طی زمان ،مسائل فراوان دیگري را نیز بر آن افزوده است.
هدف تحقيق
بررسی تأثیر نحوهي تولید و توزیع فضایی منابع شهري در بیعدالتی فضایی بافتهاي
فرسودهي شهر تهران.
سؤال تحقيق
چه جریانهاي فضایی در فرایند تولید بیعدالتی فضایی ،بهوجودآورندهي بافتهاي فرسودهي
شهر تهران بودهاند؟
روش تحقيق
پیشفرض پژوهش حاضر آن است که توزیع ناعادالنهي منابع در فضا ،به شکلگیري و بروز
بیعدالتی فضایی و حالت فضایی بیعدالتی در این مکانها پی برده شود .بر این اساس ،تحقیق
شامل استخراج سازوکارهاي فضایی تولیدکنندهي بافت فرسودهي شهر تهران در فرایند تولید و
بازتولید فضا (پس از شکلگیري فضا) است .سؤال پژوهش از نوع سؤال چیستی است .همچنین
متدولوژي تحقیق ،پسکاوي و رویکرد آن نیز پساختارگرایانه است؛ زیرا به صورت ریشهاي به
بازنمایی چندگانه از واقعیّت اجتماعی میپردازد .خروجیهاي این مرحله شامل مدلهاي مفهومی از
عناصر و روابط فضاییِ شکلدهندهي بافت فرسوده ،به تفکیك ادوار مختلف (از دورهي قاجار تا
شروع انقالب اسالمی ایران) است .بنابراین رویکرد تحقیق ،کیفی است.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2023-01-09

مسألهي بافت فرسوده در تهران منجر شده است .بنابراین الزم است به سازوکار تولیدکنندهي

 ..............302فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،1تابستان 49

این پژوهش از نوع تحلیلی است که با توجّه به نظریّههاي ارائهشده در موضوع عدالت فضایی
و فضا ،آنها را در موضع شهر تهران به صورت مطالعهي موردي بررسی کرده است .در این
پژوهش از مطالعات کتابخانهاي براي ارائهي چارچوب نظري و از تحلیل دادههاي موجود به همراه
بحث مفهومی و تحلیلی ،براي بررسی و پاسخگویی به سؤال پژوهش استفاده شده است .براي
پاسخ به سؤال پژوهش ،ابتدا به صورت تاریخی -تفسیري به استخراج اطّالعات الزم پرداخته شده
و سپس تحلیل محتوایی صورت گرفته است.

سؤال پژوهش درصدد بررسی و کشف

دیالکتیكهاي فضایی بیعدالتیِ تولیدکنندهي بافت فرسوده است.
جامعهی آماری تحقيق
مقصود از بافت فرسوده در پژوهش حاضر ،بافتهاي فرسودهي میانی شهر است که قبل از
سال  3199هجري شمسی شکل گرفتهاند و به دلیل فرسودگی و فقدان استانداردهاي ایمنی،
استحکام خدمات و زیرساختهاي شهري ،علیرغم برخورداري از ارزشهاي هویّتی ،از منزلت
مسکونی و سکونتی پایینی برخوردارند .بخش مرکزي (یا حصار ناصري) بیشترین گسترهي بافت
تاریخی تهران را با مجموعهاي از عناصر تاریخی واجد ارزش به خود اختصاص داده است.
پیرامون بافت ارزشمند مرکزي شهر ،بالغ بر  31درصد از بافت فرسودهي شهر تهران قرار دارد.
محدودیّتهای پژوهش
مهمترین محدودیّت پژوهشی تحقیق حاضر آن بوده که با وجود استفاده از اصطالح «عدالت
فضایی ،ارائه نشده بود و تکیهي بیشتر پژوهشهاي انجامگرفته تنها به کتاب «عدالت اجتماعی و
شهر» دیوید هاروي بوده است.
مبانی نظری تحقيق
 -1اهمّيّت تركيب دو واژهی «عدالت» و «فضا» :ترکیب اصطالحات «فضایی» و «عدالت» ،طیف
وسیعی از امکانات را براي کنشهاي سیاسی و اجتماعی میگشاید .در زیر به اهمّیّت ترکیب دو
اصطالح فوق پرداخته شده است.
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الف) موضوعات مربوط به عدالت ،همواره داراي یك بُعد فضایی از مسائل است.
ب) دالیل مختلفی از جمله تشدید نابرابريهاي اقتصادي و قطببنديهاي اجتماعی ،همپیوندي
با جهانی شدن نِئولیبرال و اقتصاد جدید ،مفهوم جدیدي به عدالت و همچنین به ارتباط آن با
مفاهیم دموکراسی ،برابري ،شهروندي و حقوق بشر مانند فراانتشار دیدگاه انتقادي از فضا در
زمینهي معاصر ،بخشیده است.
ج) ترکیب دو اصطالح «فضا» و «عدالت» ،حوزهي جدیدي از امکانات را در زمینهي فعّالیّتهاي
اجتماعی و اقتصادي میگشاید؛ همانگونه که اگر در تئوريهاي اجتماعی و آنالیزهاي تجربی،
دو اصطالح خاص با یکدیگر بهکار گرفته نمیشدند ،قادر به شفّافسازي تئوري نبودند
(سوجا.)5993 ،
د) دیالکتیك اجتماعی -فضایی ،چشمانداز جدیدي از چگونگی دستیابی به عدالت اجتماعی در
درون فضا ،میگشاید .فضا و عدالت ،تولیداتی اجتماعی هستند که در چارچوب جغرافیا ،اقتصاد،
سیاست و اجتماع -که همواره در حال تغییر هستند -تجربه میشوند و مورد بحث قرار میگیرند.
بنابراین عدالت همچنانکه به شرایط اجتماعی توجّه میکند ،باید شرایط فضایی را نیز مورد توجّه
قرار دهد (برامبرگ.)5 :5992 ،
 -3ضرورت عدالت فضایی :استفاده از اصطالح خاصّ «عدالت فضایی» بهتازگی متداول شده
است .حتّی امروزه نیز برخی گرایشها در میان برنامهریزان و جغرافیدانان ،از استفادهي صریح از
صفت «فضایی» در توصیف عدالت و بررسی دموکراسی در جوامع معاصر اجتناب میکنند.
بههرحال ،فضایی بودن عدالت یا نادیده گرفته شده یا در مفاهیم مربوط به عدالت سرزمینی،
بررسیهاي کلّی شهر و جامعهي عدالتمحور غرق شده است (سوجا .)5993 ،اکنون عدالت
فضایی ،هدف نهایی بسیاري از سیاستهاي برنامهریزي است یا بهطور مشخّصتر عدالت فضایی،
بخشی از هدف هر سیاست برنامهریزيشده است (مارکوس.)5993 ،
 -2پيشينهی عدالت فضایی :نگاه تاریخی به مفهوم «عدالت فضایی» نخست به دوران پولیس
یونان و آرمان ارسطویی که در آن ،شهر ماهیّت سیاسی شدن دارد ،برمیگردد .سپس توجّهات را
مستقیماً به عصر انقالب و افزایش دموکراسی لیبرالی میبرد و در نهایت مرکز توجّه ،بحرانهاي
شهري سال  3099میالدي است .پاریس در این دوران بهویژه در زمان حضور مشترک هنري
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لوفِور 3و میچل فوکو ،5مولّدترین مکان براي ایجاد مفاهیم جدید رادیکالی از فضا ،فضایی و مفهوم
فضایی عدالت است .بهطور خالصه ،خردمندانهترین عمل در دوران لوفِور ،تسلّط «حق شهر» 1و
«حق تفاوتها» 0است.
در کتاب «عدالت اجتماعی و شهر» هاروي که در سال  3021منتشر شد ،سیر تکاملی دیدگاه
انتقادي از فضا بسط و تغییر پیدا کرد .هاروي در این کتاب همانند آثار قبلی خود ،هرگز اصطالح
خاصّ عدالت فضایی را بهکار نبرد .او براي توصیف روایت خود از عدالت فضایی ،از اصطالح
عدالت سرزمینی (برگرفته از نظریّهي دِیویس) استفاده کرد .هاروي در «فورموالسیون لیبرالیش»،
مفهوم فضایی بودن عدالت را پیش میبرد .اگرچه هاروي ،لوفِور را بهعنوان فیلسوف مارکسیستی
فضا قبول داشته ،مفهوم شهري شدن بیعدالتی را منتقل میکند و در سالهاي اخیر ،مجدّداً
دربارهي حق شهر مینویسد ،امّا مارکسیست وي به دور از علّیّت فضا و تمرکز بر روي عدالتِ
صرف حرکت میکند (سوجا.)5993 ،
نخستین کاربرد اصطالح خاصّ «عدالت فضایی» متعلّق به تز دکتراي منتشرنشدهي جغرافیدان
سیاسی ،جان اوالگلین ،2تحت عنوان «عدالت فضایی و رأيدهندگان سیاه آمریکا :ابعاد سرزمینی
سیاستهاي شهري» است که در سال  3021کامل شد .اولین اثر منتشرشده نیز متعلّق به مقالهي
کوتاه انگلیسی تحت عنوان «عدالت فضایی» است که پیریه 9آن را در سال  3031نوشته است.
تقریباً در حوالی همان سال در سال  ،3031کتابی از سوي جغرافیدان فرانسوي ،ریناولد ،2تحت
عنوان «جامعه ،فضا و عدالت :نابرابري منطقهاي و عدالت اجتماعی و فضایی» منتشر گشت .از سال
 3039تا اواخر قرن ،استفاده از واژهي «عدالت فضایی» و بسط آن ،به صورت ویژه با کار
قابل توجّهتر در حرکت مفهوم عدالت فضایی از مباحثات آکادمیك به سمت جهان سیاست و
فعّالیّت ،نظریّهپردازان لسآنجلسی یك مدار اصلی بودهاند (همان).
 -9كانسپتهای عدالت فضایی :در بررسی پیشینهي تاریخی عدالت فضایی ،مشخّص شد که
توجّه به فضا بهطور خاص از نظریّهي «حق شهر» لوفوِر آغاز شده و از سوي هاروي بسط و
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گسترش یافته است .بنابراین از میان منابع اصلی دربارهي عدالت فضایی ،نظریّهي لوفِور با مراجعه
به آثار وي از جمله «حق شهر» ( )3093و «تولید فضا» ( )3003و جنبهي فکري دیوید هاروي با
عطف توجّه ویژه به اثر «عدالت اجتماعی و شهر» ( )3021و «وضعیّت پستمدرنیته :کنکاشی در
ریشههاي تغییرات فرهنگی» ( )3009ارائه میشود .سپس نظریّهي ادوارد سوجا ،بهعنوان نمایندهاي
از نظریّهپردازان معاصر عدالت اجتماعی که تحتتأثیر لوفِور و هاروي بوده است ،با مراجعه به دو
اثر از او یعنی «جغرافیاي پستمدرن ،تأکید مجدّد فضا در نظریّهي اجتماعی و انتقادي» ( )3030و
«در جستجوي عدالت فضایی» ( ،)5939ارائه میگردد .نظریّهي شهري لوفِور در زمینهي عدالت
فضایی ،تأثیري اساسی در آثار هاروي و سوجا و نیز نفوذ بسیاري در بیشتر مباحثات مربوط به
فرایندهاي شهري داشته است (واگنر .)5933 ،3پس از بررسی مباحثات سه نظریّهپرداز فوق ،به
بررسی گزارههایی از عدالت فضایی که از سوي پیتر مارکوس ارائه شده است نیز خواهیم
پرداخت.
هنری لوفِور
لوفِور یکی از برجستهترین نظریّهپردازان در زمینهي فضا بوده است .نظریّهي شهري وي در
زمینهي فضا ،نفوذ فراوانی در اکثر مباحثات مربوط به فرایندهاي شهري داشته است .بنابراین
ضروري است به بررسی دو اثر مهمّ وي در مورد فضا پرداخته شود.
الف) حق شهر :5لوفِور در نظریّهي «حق شهر» ( )3090بر ایجاد ساختارهاي شهري جدید که در
پی عدالت ،دموکراسی و حقوق مدنی برابر براي همه است ،تأکید میورزد (هاروي.)51 :5993 ،
او دربارهي مفاهیم حاشیهاي و منطقهاي ،دالیل تبعیض نژادي و تمایز در کلّ فضاهاي شهري و
علّت انعطافپذیري در ساختار و بازسازي روابط فضایی درون اقتصاد جهانی فضا و تشکیل بازار
جهانی ،پابرجا مانده است (اِلدِن .)3003 ،1فضاي سرمایهداري ،شهري شدنی را تولید میکند که
هم همگن و هم پراکنده است .از سویی ،به علّت ارزش تعویضی و انتزاعی ،همه چیز در این فضا
قابل تعویض است و از سوي دیگر ،فضا به سبب تقسیم به بخشهاي زیاد ،پراکنده است و به-
وسیلهي بازار واقعی امالک زمین به فروش میرسد ( لوفِور.)3002 ،
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ب) تولید فضا :3لوفِور در نظریّهي «تولید فضا» ( )3003میان سه مفهوم از فضا تمایز قائل میشود:
عمل فضایی ،5بازنماییهاي فضایی 1و فضاهاي بازنمایی .0فضا از لحاظ فیزیکی درک ،از لحاظ
روانی تصوّر و از لحاظ اجتماعی زیسته میشود (اِلدن .)5990 ،همچنین روابط اجتماعی ،فضایی
هم هستند و هیچیك بدون دیگري نمیتوانند مورد بحث قرار گیرند .بدین ترتیب بهطور مداوم،
تفکّر انتقادي در درون تفکّر فضایی گنجانده میشود (گاتدیینر .)3001 ،2لوفِور در فضاي اجتماعی،
منطقی را بهکار میگیرد که قادر نیست تنها به یك سطح انتزاعی یا مادّي تقلیل یابد ،امّا در عین
حال خود شامل سطوح مادّي و انتزاعی است (لوفور .)095 :3003 ،انتزاع فضاهاي اجتماعی زمانی
روي میدهد که دانش و قدرت در یك سیستم سلسلهمراتبی منفعتگرا ترکیب میگردند و براي
کنترل و سلطهي اجتماعی بهکار برده میشوند« .تولید فضا» به معنی تابع دیالکتیکی فضا ،داراي
نفوذ اجتماعی است (گاتدیینر .)3001 ،فضاي سرمایهداري زندگی روزمرّه را سازماندهی میکند،
بر مصرف مستقیم داللت دارد و در شرایط کار و زندگی و  ...یك فاصلهي فضایی سلسلهمراتبی
تولید میکند (لوفِور .)3002 ،لوفور در بحث فضا به بررسی مولّفههایی چون دیالکتیك فضا،
عناصر فضایی ،قدرت فضا ،امر روزمرّه در تولید فضا و اهمّیّت تولید فضا میپردازد.
قصد لوفِور آشکار کردنِ روابط اجتماعیِ درگیر در تولید فضا و اهمّیّتی است که این کار براي
دانش جامعِ فضا دارد؛ یعنی ،پیامدهایی براي درک ما از فضا بهسان عاملی بنیادي براي درک
مدرنیته و امکان یا پتانسیل رهایی از بیگانگیِ ذاتیِ سرمایهداريِ عقالنیِ مدرن (لوفِور:3003 ،
 .)312فضا از نظر وي ،چیزي در میان چیزهاي دیگر و تولیدي در میان تولیدات دیگر نیست .در
عوض ،شامل چیزهاي تولیدشده است و روابط متقابل آنها را در عینِ همزیستی و همزمانی آنها
عملکردهاست .در نتیجه نمیتواند به مرتبهي یك شیء ساده کاهش یابد .فضا خود به تنهایی پیامدِ
کنشهاي پیشین است .فضاي اجتماعی آن چیزي است که کنشهاي جدید را امکانپذیر میسازد،
در حالی که کنشهاي دیگري را توصیه و در عین حال برخی کنشها را منع میکند .در میان این
کنشها ،برخی در راستاي تولید و برخی نیز در راستاي مصرف (یعنی بهرهمندي از ثمرات تولید)
هستند .فضاي اجتماعی بر تنوّع فوقالعادهي دانش داللت میکند (لوفِور.)21 :3003 ،
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از نظر لوفِور ضعف اساسی غالب نظریّههاي فضا آن است که فضا را چون ظرف یا چارچوبی
تصوّر میکنند که با محتویّاتی پر میشود .لوفِور مفهوم فضاي اجتماعی را میپروراند که نه از
مجموعهاي از چیزها تشکیل میشود و نه از خالئی بستهبنديشده مانند بستهاي با محتویّاتی
متنوّع .همچنین این فضا کاهشپذیر به «شکلی» که بر پدیدهها ،چیزها ،و مادیّت فیزیکی تحمیل
میشود ،نیست .فضاي اجتماعی در ارتباط با نیروهاي تولید (و در چارچوب روابط تولید) ،تولید
و بازتولید میشود (لوفِور 52 :3003 ،و  .)22فضا همانند زمان یك ارزش مصرفی است که
سرانجام به آن متّصل است؛ زیرا زمان ،زندگی و ارزش مصرفیِ بنیاديِ ماست (لوفور503 :3023 ،؛
شیلدز .)393 :3000 ،3از این رو با آن که کاالها ،فرایندهایی هستند که شکل مادّي به خود
میگیرند ،فضا برخالف کاالها یا تولیدات دیگر ،هم واقعیّتی مادّي و هم داراییاي صوري است که
به آن امکان میدهد تا کاالهاي دیگر و روابط اجتماعی آنها را محدود سازد .فضا روابط اجتماعیِ
تولید را پیوسته بازآفرینی و بازتولید میکند (شیلدز .)320 :3000 ،بنابراین روابط اجتماعی در
جهانِ شیءشدهي کاالهاي مادّي پنهان هستند.
فضا بخشی از روابط اجتماعی تولید و نیز یکی از نیروهاي تولید است .از این رو ،بررسی
سازماندهی (یا سازمانِ) فضایی جامعه اهمّیّت اساسی دارد .مهمترین نکتهاي که باید به آن توجّه
کرد این است که تولید فضاي اجتماعی از سوي قدرت سیاسی ،همچون ابزاري براي تجاوز به
یك فضاي موجود عمل میکند (لوفِور 323 :3003 ،و  .)325فضا بهگونهاي بهکار گرفته میشود
که کنترل بر مکانها ،سلسلهمراتب غیرمنعطف ،همگنیِ کل و تفکیك بخشها را تضمین کند.
بنابراین فضا ،فضایی است که از لحاظ اداري کنترل شده است (لوفِور523 :3023 ،؛ گاتدیینر،
هژمونیِ سرمایهداري در فضا و بهواسطهي آن عملی میشود تا تفکیك و نظمبخشی به جامعه
از طریق مداخله در ساختار و طرحِ فضاهاي عمدتاً شهري و کنترل آن تضمین شود.
تز اصلی لوفِور در تولید فضا این است که فضا ،مؤلّفهاي بنیادي در عملکرد و سازماندهی
جامعه در شیوههاي تاریخیِ تولید است .با این همه فضا را باید به منزلهي فاکتوري یگانه دانست
که در آنِ واحد یکی از نیروهاي تولید و نیز واسطهاي است که روابط اجتماعی از طریق آن رخ
میدهند و خود برآیند این فرایند است .فضا مؤلّفهاي اتّفاقی در روابط تولید است و در عین حال
با روابطی تولید میشود که در فضا و بهواسطهي آن روي میدهند.
Shields
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تصوّر لوفِور از فضاي اجتماعی دربرگیرندهي تحلیلی انتقادي از واقعیّت شهري 3و زندگی
روزمرّه است؛ زنجیرهاي جدانشدنی ،که همزمان تولید و فرایند است .رویکرد او دربارهي درک
تولید فضا ،دانش حقیقی فضا ،در سهگانهي مؤلّفههاي [=ارکان] ضروري وي ترسیم شده است.
بنابراین ،میتوان گفت که اعمال فضایی ،بازنماییهاي فضا و فضاهاي بازنمایی ،چارچوبی را براي
فهم فضاهاي اجتماعی در زمینهي تولید آنها در جوامع و دورههاي تاریخی خاص فراهم میکنند.
از نظر لوفِور ،فضا واسطهاي است که زندگی اجتماعی بر اساس آن تولید و بازتولید میشود
(لوفِور.)330 :3003 ،
به نظر مریفیلد ،روابطِ فضا 5که لوفِور تعریف میکند بهواسطهي روابط اجتماعی که بهطور
تاریخی تعریف شدهاند ،معنا میگیرند و این روابط در آنها نفوذ میکنند (و برعکس) .فضا قلمرو
جریانهاي سرمایه ،پول ،کاالها و اطّالعات را بازنمایی میکند و همچنان عرصهي نیروهاي
هژمونیك جامعه باقی میماند .مکان از این منظر دربرگیرندهي مکان هندسی و نوعی توقف 1این
جریانهاست؛ لحظهاي ویژه در پویاییهاي روابط فضا ذیل سرمایهداري .مکان با به زمین وصل
کردن 0این جریانهاي مادّي شکل میگیرد هرچند همراه با آن ،به این جریانها نیز شکل میدهد؛
یعنی ،بهعنوان نمونه مبارزهي اجتماعی و طبقاتی بر سر مکان ایجاب میکند که این فضاي انتزاعی
در مکان ،شکلی فیزیکی و اجتماعی بگیرد .مکان ،قلمرو اشیاي بیطرفی است که بهگونهاي
عقالنی در فضا نظم یافتهاند؛ فضایی از ریشهکندهشده که بازنمایی در آن صرفاً بازنمایی گروههاي
حاکم است .دانش و قدرت در این جا میکوشند تا دست باال را داشته باشند .زندگی به مکان
وابسته است 2و از همین رو ،مبارزهي لوفِوري براي تغییر زندگی باید خود را از سکّوي مکان
معرض داوري قرار میگیرند (مریفیلد.)252 :3002 ،
دیوید هاروی
الف) عدالت اجتماعی و شهر :9هاروي در این کتاب دربارهي اثرات فضایی بر عدالت اجتماعی
توضیح میدهد و تأکید خود را بر عدالت اجتماعی که فرایندهاي فضایی را تولید میکند و بر
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توزیع درآمد اثرگذار است ،قرار میدهد .دسترسی به بازار کار ،منابع و خدمات اجتماعی ،موانع
اجتماعی و روانی محتمل و مجاورت[ ]3میتواند هم منجر به هزینه شود و هم در وضعیّت درآمد
خانوار اثرگذار باشد .آنها به خوبی میتوانند در عرصههاي فضایی نسبت به عوارض جانبی شامل
منافع و هزینهها مکانیابی شوند؛ بهعنوان نمونه ،یك فرودگاه با آن که سر و صدا و آلودگی زیادي
ایجاد میکند ،میتواند اثرات مثبتی در بازار کار داشته باشد .البتّه مکانیابی عمیقاً تحتتأثیر
تصمیمات سیاسی است (هاروي .)99-22 :3021 ،به نظر هاروي ،همهي تغییرات فضایی به نفع
بهرهوري اقتصادي رخ میدهد و منجر به توزیع نابرابري در جامعهي سرمایهداري میشود .تشکیل
مساکن غیررسمی نتیجهي مستقیم فرایندهاي فوق در بازار زمین شهري است.
ب) وضعیّت پستمدرنیته :3از نظر هاروي اعمال فضامند و زمانمند ،هرگز در امور اجتماعی خنثی
نیستند .آنها همواره نوعی محتواي طبقاتی یا محتواي اجتماعیِ دیگر را ابراز میکنند و اغلب
چیزي بیشتر از این محتوا هستند نه این که صرفاً کانون منازعهي شدید اجتماعی باشند .زمان و
فضا هر دو بهواسطهي سازماندهیِ اعمال اجتماعیاي تعریف میشوند که براي تولید کاال بنیادي
هستند (هاروي.)510 :3009 ،
ادوارد سوجا
جستجوي عدالت فضایی همانند جنبشهاي عدالت جهانی که در دههي  3009شکل گرفتند،
خود را در تالش مستمر براي بازتوزیع فضایی نمایان خواهد ساخت (سوجا.)02-09/5 :5939 ،
در این زمینه ،سوجا به معرّفی حقوق فضایی میپردازد و آن را شامل مشارکت آزاد و عادالنه در
فرایندهاي شهري ،دسترسی به شهر و مراکز و بهرهگیري از آنها ،اجتناب از تبعیض فضایی و
 .)393-09/5 :5939گرین و لِتس )5992( 5معتقدند که اظهارات سوجا دربارهي عدالت فضایی،
نقطهعطفی را براي انجام تحقیقات انتقادي دربارهي مسائل مربوط به تبعیضات محلّی و عدالت
اجتماعی ،ایجاد میکند (گرین و لِتس .)5992 ،برخی ایدههاي کلیدي سوجا از حق شهر لوفِور که
به بررسی مبارزات بر سر فرایندهاي شهري شدن و کنترل شهر میپردازد ،گرفته شده است
(آرمسترانگ.)931 :5935 ،

The Condition of Post modernity
Green, and Letts

1
2
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دسترسی برابر به خدمات عمومی همچون سالمتی ،آموزش و پرورش ،رفاه و  ...میداند (سوجا،
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نظریّهي عدالت و بیعدالتی فضایی سوجا :بهتازگی مفهوم «عدالت فضایی» راه خود را در
مباحثات انتقادي و نظریّهپردازي باز کرده است (سوجا 5993 ،و  :5939جلد  .)3مفهوم عدالت و
بیعدالتی فضایی شامل موارد زیر است:
عدالت فضایی در وسیعترین مفهوم خود اشاره به تأکید مشخّص و متمرکز بر ابعاد فضایی
عدالت و بیعدالتی دارد .توزیع منصفانه و عادالنهي فرصتها و منابع باارزش اجتماعی براي
استفاده از آنها در فضا ،یکی از اهداف مهم عدالت فضایی است.
عدالت فضایی جایگزین یا جانشین عدالت اقتصادي و اجتماعی یا اَشکال دیگر عدالت نیست،
بلکه بیشتر روشی براي بررسی عدالت با توجّه به دیدگاه انتقادي از فضاست .از این منظر ،تا
زمانی که نقد فضایی وابسته به عدالت وجود دارد ،همهي فضاها نشاندهندهي عدالت و بیعدالتی
بهوجود آمده در درون خود هستند .در جستجوي عدالت فضایی بودن به مفهوم همّت اجتماعی در
جهت عدالت اجتماعی و اقتصادي براي همهي افرادي است که مورد ستم و سوء استفاده هستند و
یا به نوعی از اثرات ناعادالنهي جغرافیایی (فضایی) در فضاي شهري رنج میبرند (سوجا:5939 ،
 .)59/5همچنین وي به جنبههاي شهري عدالت اشاره میکند:
عدالت فضایی میتواند به هر دو شکل نتیجه و فرایند دیده شود؛ مانند الگوهاي توزیعی یا
جغرافیایی که در درون خود (ذاتاً) عادالنه یا ناعادالنه هستند و فرایندهایی که این نتایج را تولید
میکنند .پی بردن به شواهد توصیفی بیعدالتی نسبتاً آسان است ،امّا درک فرایندهاي نهفته در تولید
بیعدالتی فضایی ،بسیار سخت است.
تبعیضات محلّیِ ناشی از گرایشهاي تحمیلشده به علّت موقعیّت مکانی در برخی جوامع،
محور مهمّ تشکیلدهندهي تبعیضات محلّی و فضایی ،تبعیضات طبقاتی ،نژادي و جنسیّتی هستند
که اثرات آنها نباید فقط به تبعیضات نژادي تقلیل یابد (سوجا .)5993 ،عالوه بر این ،ناتوانی نیز
باید بهعنوان بعد چهارم اضافه شود؛ زیرا در مباحثات مربوط به تبعیض مکانی ،بهطور سیستماتیك
نادیده گرفته شده است (آرمسترانگ.)931 :5935 ،
سازمان سیاسی فضا ،منشأ قدرتمند بیعدالتی فضایی بهشمار میآید و دامنهي این موارد از
مقیاس محلّی تا جهانی است (سوجا.)5993 ،
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نقش مهمّی در تولید بیعدالتی فضایی و ساختارهاي فضایی دیرپايِ برتري و امتیاز دارند .سه
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گزارههای اصلی ماركوس در برخورد با بیعدالتی فضایی
مارکوس براي بررسی عدالت فضایی میکوشد به پاسخ پرسشهاي زیر دست یابد :ارتباط فضا
با عدالت چیست و آیا اهدافی از سیاستهاي برنامهریزي وجود دارند که فضایی نباشند؟ نقش
فضا در برخورد با بیعدالتی چیست؟ همچنین او براي گذار از تجزیه و تحلیلهاي نظري به
اقدامات و روشهاي واقعی ،پنج گزاره معرّفی میکند.
گزارهي اوّل :دو شکل اساسی از بیعدالتی فضایی وجود دارد :الف) اِعمال محدودیّتهاي
اجباري برخی گروهها براي هدایت به یك فضاي محدود (از قبیل تبعیض نژادي و ایجاد
گتوها) -بحث عدم امتیاز؛ ب) تخصیص نابرابر منابع در سراسر فضا -بحث منابع ناعادالنه :شامل
دسترسی محدود ناعادالنه به اشتغال ،قدرت سیاسی ،موقعیّت اجتماعی ،درآمد و ثروت بهعنوان
اَشکال تخصیص ناعادالنهي منابع.
گزارهي دوم :بیعدالتی فضایی از بیعدالتی اجتماعی گستردهتري اقتباس شده است– بحث
اقتباسی بودن (فرعی و مشتق بودن) :بهطور کلّی پرداختن به علل بیعدالتی فضایی مستلزم بررسی
علل بیعدالتی اجتماعی است .بیعدالتی فضایی نمیتواند از زمینهي اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی و
تاریخیاي که در آن قرار دارد ،جدا باشد .در همین زمینه:
گزارهي سوم :بیعدالتی اجتماعی همواره داراي جنبهي فضایی است و نمیتواند بدون
پرداختن به جنبهي فضایی شناخته شود -بحث راه حلهاي فضایی:
گزارهي چهارم :براي اصالح بیعدالتیهاي فضایی ،راهحلهاي فضایی الزم هستند ولی کافی
نیستند (چه رسد به بیعدالتیهاي اجتماعی)– بحث اصالحاتبخشی.
شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي است و امروزه گرایشهایی وجود دارد که بهطور همزمان ،هم
تمایل به کاهش اهمّیّت فضایی و هم تمایل به افزایش آن دارد -بحث ثبات تاریخی (مارکوس،
.)5990
فرموالسیون عدالت فضایی مارکوزه ،برگرفته از نظریّهي حق شهر لوفِور بدون توجّه به علّیّت
فضایی شهري وي است (سوجا)5933 ،؛ زیرا مارکوزه فضا را عاملی وابسته به اجتماع میداند و
معتقد است که این دو (فضا و اجتماع) علیرغم عدم برخورداري از ارزش یکسان ،بر هم اثر
میگذارند .همچنین وي شرایط اقتصادي ،تاریخی ،اجتماعی و سیاسیاي را که در فضا شکل
گرفتهاند به صورت منفك از فضا در نظر میگیرد.
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گزارهي پنجم :نقش بیعدالتی فضایی در مقایسه با بیعدالتی اجتماعی ،وابسته به تغییرات

 ..............312فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،1تابستان 49

 -2جمعبندی مبانی نظری
الف) جمعبندي مفهوم فضا
جدول شمارهی یك -مفهوم فضا از دید نظریّهپردازان
مفهوم فضا
 سه سطح از تجربیّات فضایی شامل فضاي ارگانیك ،فضاي ادراکی و فضاي نمادین است که درارتباط با یکدیگر عمل میکنند و مستقل از یکدیگر نیستند.
 فضا چیزي در میان سایر چیزها و تولیدي در میان سایر تولیدات نیست ،بلکه شامل چیزهايتولیدشده و روابط متقابل آنهاست.
 فضا را نمیتوان بهسان ظرف یا چارچوبی تصوّر کرد که با محتویّاتی پر شود. فضا پیامد تسلسل و مجموعهاي از عملکردهاست؛ در نتیجه نمیتواند به مرتبهي یك شیء کاهشیابد.
 فضا به تنهایی ،پیامد کنشهاي پیشین است و فضاي اجتماعی آن چیزي است که کنشهاي جدید(در زمینهي تولید یا مصرف) را امکانپذیر یا منع میکند.
 فضا صرفاً ابزاري سیاسی یا اقتصادي نیست بلکه همانند زمان ،داراي ارزش مصرفی بنیادي نیز است. فضا داراي سه رکن اساسی است :کنشهاي فضایی ،بازنماییهاي فضایی و فضاهاي بازنمایی کهچارچوبی را براي فهم فضاهاي اجتماعی در متن تولیدشان در جوامع و دورههاي خاص فراهم میکند.
 فضا مؤلّفهاي اتّفاقی در تولید است و در عین حال با روابطی تولید میشود که در فضا و از طریق آنرخ میدهند .بنابراین فضا بهطور همزمان شامل فرایند و تولید است.
 فضا همواره از لحاظ اداري کنترل میشود به نحوي که کنترل بر مکانها ،همگنی کل و تفکیكبخشها را تضمین کند.
 فضا بهعنوان نتیجهي سازمان اجتماعی ،به طبقات مختلف تقسیم شده است. فضا قادر نیست به یك سطح مادّي یا انتزاعی تقلیل یابد ،ولی در عین حال خود شامل سطوح مادّيو انتزاعی است که به آن امکان میدهد تا کاالهاي دیگر و روابط اجتماعی آنها را محدود کند.
 فضاي اجتماعی در ارتباط با نیروهاي تولید و در چارچوب روابط تولید ،تولید و بازتولید میشود. فضا بخشی از روابط اجتماعی تولید و نیز یکی از نیروهاي تولید است. -فضا واسطهاي است که زندگی اجتماعی بر اساس آن تولید و بازتولید میشود.

(مأخذ :نگارندگان)
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 هر فعّالیّت اجتماعی ،شکل فضایی خاصّ خود را دارد بی آن که این فضاها اقلیدسی یا مشابهیکدیگر باشند.
 تعامل اَشکال فضایی ،معانی نمادین و رفتار فضایی در شهر بسیار پیچیده و قابل مشاهده است. فضا همانند فرایندهاي وابستهي سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي در شکلگیري و تحوّل شهر مشارکتدارد.
 فضاي اجتماعی فضایی پیچیده ،ناهمگن و متفاوت با شکل اقلیدسی است. تفکّر دربارهي فضا از تأکید بر مفاهیم کارتوگرافی یکنواخت فضا تا فضا بهعنوان نیروي فعّالشکلدهندهي زندگی انسان تغییر کرده است.
 از حیث هستیشناسی ،انسان همانگونه که موجودي مادّي و اجتماعی است ،موجودیّت فضایی نیزدارد.

نظریّهپرداز

تحليل عناصر و كنشهای فضایی بهوجودآورندهی بافت فرسودهی شهر تهران312..............................

بهطور کلّی سه مفهوم از فضا قابل تشخیص است که شامل فضاي دریافته ،فضاي پنداشته و
فضاي زیسته است و لوفور آنها را اَعمال فضایی ،بازنمودهاي فضایی و فضاهاي بازنمودي نامیده
است .فضا مفهوم بسیار جامعی است که از سویی بهعنوان جزئی از عناصر و نیروهاي تولیدي و از
سوي دیگر ،بهعنوان روابط اجتماعی تولید ،پیوسته زندگی اجتماعی را تولید و بازتولید میکند.
فضا را نمیتوان بهعنوان چیزي منفعل در نظرگرفت .فضا در خالء وجود ندارد ،بلکه بخشی از
تاریخ جامعه و در ارتباط با روابط اجتماعی است .با وجود این که فضا در تولید شرکت دارد،
همانند زمان داراي ارزش مصرفی بنیادي است .همچنین کنشهاي تولیدي و مصرفی را کنترل می-
کند .چون فضا دربرگیرندهي روابط متقابل و برهمکنش کاالها و نیروهاست ،میتوان گفت که
شامل برهمکنش معادالت اقتصادي ،سیاسی و  ...نیز است .شکل شمارهي یك ،نمایانگر مفاهیم
کلّی فضاست.
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شکل شمارهی یك -مفاهيم كلّی فضا (مأخذ :نگارندگان)
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به نظر اکثر نظریّهپردازان ،فضا و اجتماع داراي رابطه متقابلی بوده ،درون دیالکتیك
فضایی -اجتماعی پیوسته در حال برهمکنش بر یکدیگر هستند و هیچ یك بدون دیگري قابل
بررسی نیستند.

شکل شمارهی دو -دیالکتيك اجتماعی -فضایی (مأخذ :نگارندگان)

ب) عدالت فضایی :همانگونه که قبالً اشاره گردید ،مفهوم عدالت فضایی با نظریّهي حق شهر
لوفِور آغاز شد .سپس سیر تکاملی دیدگاه انتقادي از فضا ،از سوي هاروي بسط و تغییر پیدا کرد و
در نظریّهي افرادي چون سوجا و مارکوس نمود یافت .در جدول شمارهي دو و شکل شمارهي
سه ،رویکردهاي اصلیِ این افراد به عدالت فضایی بیان شده است.
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جدول شمارهی دو -مباحثات عدالت فضایی
مباحثات
 وي دربارهي مفاهیم حاشیهاي و منطقهاي ،دالیل تبعیض نژادي و تمایز در کلّ فضاهاي شهريو سیاستهاي فضایی بحث میکند.
 به عقیدهي او ،یك جامعهي عادالنه عالوه بر تولید مفهوم اجتماعی دیگر ،تنها در صورت تولیدیك فضاي جدید میتواند حاصل شود.
 وي معتقد است کسانی که در فرایند تولید اجتماعی شهر ،بیشتر مورد ظلم قرار گرفتهاند ،بایدمدّعی قدرت براي موارد زیر باشند:
الف) تصمیمگیري و کنترل تصمیمات و فرایندهایی که آنها را نادیده میگیرند.
ب) حقوق کنترل محیطی که زندگی میکنند و فضایی که بدان دسترسی دارند.
ج) فرصتها بهویژه عدالت اجتماعی
 به عقیدهي او عملکرد طبیعی شهر به صورت ذاتی ،تأثیر بسیاري در توزیع درآمد با افزایششکاف میان فقیر و غنی دارد و تمام تغییرات فضایی به نفع بهرهوري اقتصادي روي میدهد که
فرایندهاي فوق منجر به نابرابري میشوند.
 او دربارهي ارتباط میان عدالت اجتماعی و فضاي برنامهریزي شهري و سیاستهاي شهريبحث میکند.
 وي دربارهي اثرات فضایی بر عدالت اجتماعی توضیح میدهد و تأکید خود را بر عدالتاجتماعی قرار میدهد که فرایندهاي فضایی را تولید میکند و بر توزیع درآمد اثرگذار است.

(مأخذ :نگارندگان)

Lefebvere

Harvey

Soja

Marcuse
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 وي به توصیف فضاي درونی تبعیض مکانی که در سطح محلّی تصمیمگیري گسترش یافته،میپردازد و آنها را نابرابريهاي تبعیضآمیز و توزیعی میداند.
 به عقیدهي او کیفیّات زمانی ،فضایی و اجتماعی که بهطور یکسان بر وجود انسان تأثیر دارند،باید در علوم و سیاست بهطور یکسان در نظر گرفته شوند.
 وي معتقد است براي شکستن ساختار فضایی ناعادالنه باید در ایجاد فضاهاي جدید شرایطعادالنه براي همه فراهم شود .او در این زمینه به تعریف مفهوم عدالت فضایی و حقوق فضایی
میپردازد.
 تأکید وي عمدتاً بر عدالت اجتماعی است و برخی جنبههاي فضایی عدالت اجتماعی رامیپذیرد.

نظریّهپرداز
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شکل شمارهی سه -مباحثات عدالت فضایی (مأخذ :نگارندگان)

علیرغم اختالف نظر سوجا و مارکوس در زمینهي میزان ارتباط فضا و اجتماع ،هر دو،
چالشهاي اساسی دربارهي عدالت فضایی را شامل موارد زیر میدانند:
تبعیضات طبقاتی ،جنسیّتی و نژادي است .در این زمینه ،عدالت فضایی همّتی اجتماعی در جهت
عدالت اجتماعی و اقتصادي براي به حاشیهراندهشدگان است که از اثرات ناعادالنهي فضایی رنج
میبرند.
 تخصیص ناعادالنهي منابع در سراسر فضا :در نگاهی کلّی ،تخصیص ناعادالنهي منابع در فضا،منجر به تبعیضات مکانی میشود و تبعیضات مکانی نیز نتیجهي تخصیص ناعادالنهي منابع در فضا
است.
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 -تبعیضات مکانی و به حاشیه راندهشدگان حاصل از تبعیضات مکانی :این تبعیضات شامل همهي
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شکل شمارهی چهار -چالشهای اصلی عدالت فضایی (مأخذ :نگارندگان)

بر این اساس ،با بررسی سیر تاریخی تولید فضا از زمان ورود روابط سرمایهداري به پایتخت
ایران ،به استخراج کنشهاي فضایی ایجادشده در ارتباط با بافت فرسودهي شهر تهران به تفکیك
ادوار مختلف تاریخی تا قبل از انقالب اسالمی ایران میپردازیم و تحلیلی دیالیکتیکی از تأثیر
عناصر فضایی و روابط موجود در فضا در تولید بافتهاي فرسودهي شهر تهران ارائه میدهیم.
تحليل دادههای جامعهی آماری
 -1پيشينهی تاریخی تهران
الف) تهران دورهي صفوي ( 3302-092هجري قمري 3215-3293 ،میالدي) :نخستین اقدام
رسمی براي عمران شهر با توجّه به وضعیّت سیاسی -نظامی آن دوره که کشیدن دیوار به دور
شهرها را ایجاب میکرد ،دستور احداث باروي شهر در دوران صفوي در حدود سال  093هجري
قمري بود (حبیبی و سلیمی.)3120 ،
به دلیل انتخاب تهران بهعنوان پایتخت و با افزایش جمعیّت و ایجاد ساختمان ،سیماي شهر تغییر
یافت .با این انتخاب ،تهران نقشی جدید یعنی نقش سیاسی پیدا کرد و دورهي دیگري از تحوّل
شهرنشینی آغاز شد (مرکز مطالعات و برنامهریزي .)3120 ،بدین ترتیب زمینههاي تشکیل تبعیض
طبقاتی در فضا در دورهي قاجار پدیدار شد که روند آن در شکل زیر به اختصار آورده شده است.
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ب) تهران دورهي قاجار ( 3101-3301هجري قمري 3050-3220 ،میالدي) :در دورهي قاجاریّه
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شکل شمارهی پنج -زمينههای تشکيل تبعيض طبقاتی در فضا در دورهی قاجار (مأخذ :نگارندگان)

ج) تهران در دورهي پهلوي :در عصر رضاخان با فزونی گرفتن گرایش به مدرنیزم و تشکیل
گروههاي اجتماعی جدید از شهرنشینان ،بیشترین توسعهي کالبدي در شمال شهر اتّفاق افتاد و
دوره شکل گرفتند .کاالهاي خارجی به شهرهاي بزرگ بهویژه تهران سرازیر شدند و بورسبازي
روي زمین شهري همراه با صنعت ساختمان رونق پیدا کرد .تمرکز فعّالیّتهاي اداري در تهران نیز
قشر جدیدي از کارمندان دولتی را پدید آورد (مرکز مطالعات و برنامهریزي.)3120 ،
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توسعهي شهر به سمت جنوب بسیار کند صورت گرفت .همچنین زیرساختهاي شهري در این
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شکل شمارهی شش -تخصيص منابع مختلف شهری در جهات چهارگانه در دورهی پهلوی اوّل
(مأخذ :نگارندگان)

روند مدرنیزاسیون از اواسط دوران قاجار بهتدریج آغاز شده ،در دوران پهلوي اوّل بهصورت
برنامهریزيشده و سازمانیافته درآمد و با ایجاد ساختارهاي زیربنایی و ادغام اقتصاد کشور در نظام
سرمایهداري جهانی ادامه یافت .این ادغام ،خود را به معناي سازماندهی اقتصاد کشور بر اساس
نیازها و تقسیم کار جهانی متجلّی ساخت و سیستم اقتصادي و اجتماعی کشور بهتدریج دچار
تحوّل شد .این تحوّالت شامل فروپاشی بخش سنّتی کشاورزي ،صنعتی شدن محدود ،شتاب یافتن
شهرنشینی و مهاجرتهاي داخلی و تغییر الگوي مصرف بود .بخش سنّتی کشاورزي بر اثر
فروپاشی روابط سنّتی ،بدون برخورداري از مزایاي صنعتی شدن ،حجم عظیمی از نیروي کار و
اضافهي جمعیّت خود را به شهرها روانه کرد .تهران در این دوره رشد جهشی یافت .توسعهي
زیرساختها و امکانات رفاهی برحسب تقسیمات طبقاتی رشدي متمایز و کند داشتند .در این
دوره فعّالیّتهاي شهر حول خیابانها ،در رابطه با قیمت اراضی و سرقفلی و کشش نوع کاربري
مستقر شدند .همچنین نخستین نشانههاي حاشیهنشینی در شهرهاي بزرگ بهوجود آمد.
دورهي پهلوي دوم را از حیث روند شکلگیري عملکردها میتوان به چند مقطع زمانی کوتاهتر
تقسیم کرد:
 رشد تهران ناشی از تحوّالت جنگ جهانی دوم ( :)3115-3159پس از جنگ جهانی دوم ،باایجاد زمینهي اشتغال در فعّالیّتهاي گوناگون ،تثبیت موقعیّت تهران از نظر اداري ،فرهنگی،
تجاري و صنعتی که از زمان رضاخان با احداث ادارات دولتی ،کارخانهها و چند دانشگاه
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شهري به مفهوم معاصر ،شکلدهندهي تقسیمات طبقاتی کالبد شهر نیز بود؛ بهگونهاي که
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پایهگذاري شده بود ،دنبال شد .جذب جمعیّت مهاجر ،ساکنان طبقهي متوسّط و مرفّه شهر را به
سکونت در نواحی حاشیهي شهر قدیم و محلّات جدید بهویژه در شمال شهر ترغیب کرد ،امّا
برخی بازرگانان و بازاریان در مرکز شهر باقی ماندند .در مجموع ،عواملی براي انتقال مرکز ثقل
آیندهي شهر به سمت شمال وجود داشت (حبیبی و سلیمی.)3120 ،

 گسترش تهران به دلیل دگرگونیهاي ساختار اقتصادي و اصالحات ارضی ،واریز شدن سرمایهيمالکان ناشی از فروش اراضی کشاورزي و سرمایهگذاري آنها در تهران ( :)3109-3115دورهي
انقالب سفید یا دورهي اصالحات ارضی ،نقطهي عطفی در تاریخ سلطنت پهلوي بود .مهاجرتها
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شکل شمارهی هفت -تثبيت تبعيض مکانی (طبقاتی) شهر تهران در دورهی پهلوی دوم (مأخذ :نگارندگان)
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از روستا به شهر ،به رشد شهرنشینی در تهران شتابی بیسابقه بخشید؛ بهگونهاي که جمعیّت تهران
از  3/2میلیون نفر در سال  3112به  1میلیون نفر در سال  3102و  0/9میلیون نفر در سال 3122
رسید .از نظر اجتماعی در این دوره ،رشد سریع سرمایهداريِ وابسته و شهرنشینی شتابان موجب
شد طبقات متوسّط شهري و کارگران ،افزایش فزایندهاي پیدا کنند و شکاف میان اقشار و طبقات
اجتماعی عمیق شود .در واقع ،روند جابهجایی طبقات مرفّه ساکن محلّات مرکزي شهر به سوي
حومههاي شمالی شهر تهران از اوایل سال  3109آغاز شد .در عوض ،مهاجرین غیرمرفّه در
خانههاي فرسودهي مرکز شهر سکنی گزیدند و کیفیّت زندگی در مرکز شهر بهتدریج از همان
دوره دچار زوال و تنزّل شد .در جابهجایی مرکز شهر به سوي شمال عواملی چون رشد جمعیّت،
شکلگیري اقشار مرفّه و متوسّط ،قیمت زمین ،کیفیّت محیط شهري ،الگوي جدید زندگی و الگوي
جدید رفتاري ،تعیینکننده بودند .کالبد قدیم شهر تهران ،ظرفیّت و گنجایش رشد طبیعی و
مهاجرت گسترده را نداشت (مرکز مطالعات و برنامهریزي.)3120 ،
 توسعهي شهر به دلیل افزایش قیمت نفت صادراتی ،ایجاد اشتغال کاذب و فرهنگ مصرفی( :)3122-3109در این دوره ،نخستین طرح جامع شهر تهران تدوین گردید .این طرح ،شهر تهران
را به سه حوزهي «جنوبی» یا قدیمی شامل مناطق کمدرآمد جنوب شهر« ،مرکزي» شامل مناطق
مرکزي شهر متعلّق به گروههاي با درآمد متوسّط و حاوي کاربريهاي عمدهي اداري و تجاري و
حوزهي «شمال شهر» مختصّ طبقات پردرآمد شهر تهران تقسیم کرد (گروئن.)3102 ،
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 -3عوامل تعيينكنندهی اجتماعی ،اقتصادی و سياسی در انزوای محلّات قدیمی تهران

انزوای محلّات قدیمی تهران (مأخذ :نگارندگان)

 -2رویدادهای تاریخی مهم پس از مدرنيزاسيون
پس از آغاز مدرنیزاسیون در ایران ،رویدادهاي مهمّی در سطح ملّی اتّفاق افتاد که روند شکل-
گیري بافتهاي فرسوده را تسریع کرد .در زیر به این رویدادها اشاره میشود:
الف) برنامههاي عمرانی توسعه :سال  3159پایان حکومت رضاخان و پایان سالهاي پیاده شدن
نهضت شبهمدرنیسم وي بود .پس از جنگ جهانی دوم ،اهمّیّت نفت در صحنهي اقتصادي بیشتر
شد .در سال  3152هجري شمسی ،موضوع برنامهریزي منظّم در سیستم اقتصادي کشور مورد
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شکل شمارهی هشت -تأثير سازوكارهای فضایی ایجادشدهی ناشی از ورود سيستم سرمایهداری ناقص در
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توجّه قرار گرفت و کارشناسانی به ایران دعوت شدند تا زمام امور اقتصادي ایران را به دست
گیرند و در قالب برنامههاي عمرانی براي آن برنامهریزي کنند .اعمال و بازنماییهاي فضایی
تولیدشدهي ناشی از سازوکارهاي تعیینشده در برنامههاي عمرانی توسعه ،در شکل زیر قابل
مشاهده است:

عمرانی توسعه (مأخذ :نگارندگان)
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شکل شمارهی نه -اعمال و بازنماییهای فضایی توليدشدهی ناشی از سازوكار های تعيينشده در برنامههای
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ب) اصالحات ارضی و اثرات آن بر رشد شهرنشینی :اصالحات ارضی در ایران بهعنوان عاملی
مهم ،موجب تشدید مهاجرتهاي روستایی به سوي شهرها شد و شهرنشینی رشدي سریع به خود
گرفت .در پی آن ،بر اثر عدم توانایی شهرها در پاسخگویی به نیازهاي ساکنان تازهوارد ،مشکالت
تازهاي دامنگیر شهرها گردید؛ زیرا در کشورهاي جهان سومی چون ایران ،هیچ یك از اهداف
برنامهي اصالحات ارضی جز در مواردي استثنایی برآورده نشد .بهعبارت دیگر ،برخالف
کشورهاي صنعتی این پدیده در کشورهاي آسیا ،آفریقا و آمریکاي التین از مسیر اصلی و طبیعی
خود خارج شد و عوارض مخرّبی به بار آورد (مشهديزاده.)3130 ،
به دنبال قرار گرفتن ایران در مسیر اقتصاد جهانی ،سیاستهاي آن ایجاب میکرد که در
الگوهاي اقتصادي ایران بهعنوان یك کشور جهان سومی تغییراتی صورت گیرد .مشکالتی که
دولت پس از کودتا با آن مواجه شده بود ،اقتصاد ایران را در شرایط نامناسبی قرار داد .افزایش
درآمد نفت ،توجّه به صنعت و استقرار کارخانجات مونتاژ ،نیاز به نیروي انسانی را افزایش داد و از
سوي دیگر ،براي جلوگیري از ایجاد ناآرامیهاي اجتماعی و سیاسی و بهخطر افتادن ثبات سیاسی
حکومت تحت سلطهي ایران ،اقداماتی باید صورت میگرفت .بدین ترتیب اصالحات ارضی از
سوي سیاستگذاران آمریکایی پیشنهاد و در ایران اجرا شد .در ایران این کار با هدف ارتقاي سطح
تولید کشاورزي ،افزایش قدرت خرید دهقانان ،افزایش درآمد ملّی ،تأمین عدالت اجتماعی از
طریق توزیع عادالنهي درآمد و نابودي بزرگمالکی بهعنوان طبقهي پرنفوذ و حاکم بر دیگر طبقات
اجتماعی و مانع پیشرفت اقتصادي ،از سال  3103در سه مرحله آغاز شد (رزّاقی .)159 :3192 ،امّا
اصالحات ارضی در عمل ،بهطور مستقیم اثرات مخرّبی بر اجتماعات روستایی و کشاورزي
شکل زیر قابل مشاهده است:
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بهعنوان بخشی از اقتصاد کشور ،بر جاي نهاد .سازوکارهاي ایجاد شده پس از اصالحات ارضی در
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شکل شمارهی ده -سازوكارهای ایجادشده پس از اصالحات ارضی (مأخذ :نگارندگان)

ج) مهاجرت و اثرات آن :مهاجرت در این جا به مفهوم انتقال نیروي مازاد از مناطق سرریز
جمعیّت به مناطق نیازمند به نیروي انسانی نیست ،بلکه به مفهوم آن است که بر اثر اصالحات
ارضی و مکانیزاسیون کشاورزي و بیکار شدن روستاییان ،آنها جذب صنایع و مشاغل بهوجود
آمده در شهرها شدهاند (مشهديزاده.)3130 ،
د) تمرکزگرایی در تهران :با انتخاب تهران بهعنوان پایتخت در دورهي قاجار ،هستههاي اوّلیّهي
تمرکزگرایی ایجاد شد .در زمان ناصرالدین شاه کوششهایی براي ایجاد و استقرار صنعت در
بهوجود آمد .با گسترش روابط سیاسی و تجاري با کشورهاي غربی ،نمایندگیها ،کنسولگريها،
تجارتخانهها و مراکز تجمّع و فروش تولیدات خارجی در تهران مستقر شدند و بر مرکزیّت
اداري و سیاسی تهران افزودند .این روند با روي کار آمدن رضاخان در سال  3199هجري شمسی،
در همهي جوانب و موارد بیشتر به نقطهي تمرکز نزدیك شد .با شروع دوران حکومت پهلوي که
با وقوع تحوّالت تازهاي در روند شهرنشینی ایران همراه بود ،گسترش و توسعهي زیرساختهاي
ارتباطی با تمرکزگرایی رابطهي دو جانبهي علّت و معلولی پیدا کرد؛ بهگونهاي که گسترش
ارتباطات و متّصل شدن بسیاري از نقاط عمده به تهران ،موجب تسلّط بیشتر پایتخت و ظهور آن
بهعنوان یك شهر سرآمد گردید .ظهور و بزرگتر شدن پایتخت نیز گسترش زیرساختهاي
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ارتباطی را به صورت بیشتر و وسیعتر طلب کرد .تمرکز فعّالیّتهاي اقتصادي ،سرمایهگذاريهاي
صنعتی و ایجاد صنایع مصرفی اوّلیّه ،آن هم بیشتر در اطراف تهران و مهمتر از همه ،تمرکز
قدرتهاي تصمیمگیري کشور به همراه تمرکز اداري و سیاسی در تهران ،این شهر را بهعنوان شهر
اوّل کشور معرّفی کرد (مشهديزاده.)3130 ،
یافتهها
همانگونه که اشاره شد ،تا پیش از دورهي صفویّه ،تهران قریهاي بیش نبوده و سازوکارهاي
تولیدشده در آن بهواسطهي شیوهي تولید جامعهي روستایی که جامعهاي فئودالی بوده ،منجر به
تولید بازنمودهاي فضایی نمیشده است .پس از رسمیّت یافتن شهر تهران و آغاز تدریجی
مدرنیزاسیون ،روابط فضایی و سازوکارهاي فضایی درون آن بهوقوع پیوست .در واقع فضا بهسان
عامل بنیادي ،پس از مدرنیته قابل تحلیل است.
پس از دورهي قاجار ،با تثبیت قلمرو فضا ،بهتدریج تعامل میان فضا و سازوکارهاي اجتماعی و
سیاسی (بهعنوان اَعمال فضایی) منجر به بازنماییهاي فضایی شد .یکی از مهمترین اثرات اَعمال
فضایی ،تبدیل شدن زمین به کاال بود؛ یعنی ،زمین عالوه بر ارزش مصرفی ،داراي ارزش مبادالتی
نیز شد و منطقهبنديهاي اوّلیّه ،زمینهساز بهرهگیري متفاوت افراد از منابع شهري گردید .همچنین
با ورود روزنامه و تأسیس مراکز آموزشی ،زمینهي شکلگیري قشر متوسّط باسواد نیز بهوجود آمد.
با آغاز دورهي پهلوي اوّل و افزایش منابع شهري (گسترش صنایع ،ایجاد نهادهاي اداري ،ایجاد
زیرساختهاي شهري ،گسترش مساحت شهر و  ،)...نوعی توزیع شکل گرفت؛ بهگونهاي که
شهر مستقر شدند .در پی این روند اقشار مرفّه ،کارمند و تحصیلکرده به نواحی شمالی شهر نقل
مکان کرده ،در نقاط خوش آبوهوا سکنی گزیدند و قشر کارگر نیز در نواحی جنوبی شهر مستقر
شدند .استقرار فعّالیّتهاي صنعتی در نواحی جنوبی و قدیمی شهر منجر به آلودگی مهمترین منبع
رایگان شهري یعنی هوا شد .سازوکار ایجاد شدهي مذکور ،قیمت منابعِ در اختیار اقشار توانمند را
افزایش داد و به همان میزان به افت کیفیّت منابعِ در اختیار قشر کارگر انجامید .در واقع ،فضا به
نحوي بهکار گرفته شد که کنترل بر مکانها و تفکیك بخشها را تضمین کند.
در دورهي پهلوي دوم ،به سبب افزایش درآمد نفت (بهعنوان منبع شهري) ،درآمدِ دولت،
سرمایهداران و برخی اقشار متوسّط افزایش یافت .قسمتی از درآمد ایجادشده ،در بخش صنعت و
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بقیه در بخش زمین شهري ،سرمایهگذاري گردید .در نتیجهي ایجاد صنایع و کارخانجات مونتاژ،
نیاز به نیروي کار ارزان در شهر ،بیش از پیش فزونی گرفت که این نیرو پس از اجراي اصالحات
ارضی و مهاجرت روستاییان به شهر تأمین شد؛ با اجراي اصالحات ارضی ،سرمایهي زمینداران
بزرگ به شهر منتقل گردید و دهقانانی که فاقد قدرت خرید زمین زراعی در روستا بودند ،بهعنوان
نیروي کار روانهي شهرهاي بزرگ بهویژه تهران شدند .بنابراین سه عنصر عمدهي تولید ،یعنی
نیروي کار ،زمین و سرمایه در یك فضاي ارتباطی شکل گرفتند .از این پس ،فضا ،قلمرو
جریانهاي سرمایه ،پول ،کاال و اطّالعات را بازنمایی کرد و مکان با به زمین وصل کردنِ
جریانهاي مادّي شکل گرفت و همراه با آن ،به این جریانها شکل داد .در نتیجه ،فضاي اجتماعی
تولیدشده که پیامد تسلسل و مجموعهاي از عملکردها بود ،برخی کنشهاي اجتماعی را امکانپذیر
و برخی دیگر را منع کرد و سازمان اجتماعی به طبقات مختلف تقسیم شد .همچنین توزیع فضایی
با ارائهي کیفیت بهتر یا بیشتر به طبقات ثروتمند پایان یافت.
ارزش مبادالتی زمین و امالک نیز در طول زمان تحتتأثیر اثرات خارجی افزایش یافت و
سپس مفهوم رانت بهعنوان قسمتی از ارزش مبادالتی ظاهر گردید .امّا به جاي آن که مصرف زمین
تعیینکنندهي ارزش آن باشد ،رانت تعیینکنندهي مصرف و نحوهي استفاده از زمین شهري شد .در
نتیجه ،سازوکارهایی مانند بورسبازي زمین و نایابی مصنوعی آن بهوجود آمد و از آن جا که
منفعت هر فرد ،از تصمیمات سایر افراد دربارهي انتخاب محلّ فعّالیّتها و سرمایهگذاري دیگر
صاحبان و مستغلّات بهشدّت تأثیر پذیرفت ،تکامل فضایی بازار مسکن و نظام قیمتگذاري به
نحوي صورت گرفت که اثرات خارجی عمالً به نفع گروه توانمند پایان یافت و تنها هزینههاي
پس از این دوره ،به سبب ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایهداري جهانی ،تغییرات گستردهاي
در مقیاس فضا بهوقوع پیوست .در شرایطی که نابرابري و عدم تعادل در توزیع قدرت اقتصادي و
سیاسی وجود داشت ،اثرات خارجی ،هزینه و سودهاي تازهاي بر مکانهاي موجود تحمیل کرد و
انتزاع فضاي اجتماعی با ترکیب دانش و قدرت در سیستم شهري براي سلطهي اجتماعی بهکار
برده شد که در دو مرحله قابل بررسی است :عدم تعادلهایی که میان تهران و کلّ کشور شکل
گرفت و عدم تعادلهاي درونی تهران (بهنام.)3101 ،
در مرحلهي اوّل ،گردش پول و کاال در شهرهاي بزرگ بهویژه تهران متمرکز شد .این امر ناشی
از میل به تمرکز ذاتی سرمایهداري براي تمرکز فرایند تولید و همچنین ناتوانی زیرساختی کشور در
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جذب غیرمتمرکز الگوي سرمایهداري بود که به پیروي از مسائلی چون نزدیکی به بازار فروش
تولیدات ،بازار تهیّهي مواد اوّلیّه و نیروي کار براي به حداقل رسانیدن هزینههاي تولیدي ،اقتصادي
و ارتباطی صورت گرفت .بهدنبال پیروي از این سیاست ،شهرهاي کوچك به دلیل نداشتن شرایط
الزم براي سودآوري در مسیر سرمایهداري وابسته ،از سرمایهگذاريها و تخصیص هزینههاي
عمرانی ،امکانات و تسهیالت بینصیب شدند.
در مرحلهي دوم ،گروههایی که منابع مالی و دانش بیشتري در اختیار داشتند ،قدرت سازگاري
بیشتري را با تغییرات در شهرهاي بزرگ یافتند .سازوکارهاي پنهان توزیع منابع ،موجب ازدیاد
امکان بهرهگیري برخی افراد و کاهش امکان بهرهگیري برخی دیگر شد؛ زیرا تغییر قیمت منابعِ در
اختیار افراد ،سبب افزایش درآمد گروه اوّل و کاهش درآمد گروه دوم گردید .تغییر درآمد واقعی
گروهها ،زمانی بهوجود آمد که منابعِ در دسترس آنها تغییر کرد (تامسون .)3092 ،در واقع ،شهر به
سیستم بزرگ منابع تبدیل گشت که از حیث فضایی ،منطقهبندي و مکان هر منبع نیز معلوم شد و
بهرهمندي از آنها منوط به مجاورت با آنها یا صرف هزینه گردید .بنابراین در سیستم شهري،
نوعی توزیع فضایی منابع اقتصادي ،اجتماعی ،روانی و نمادي در زمینهي تولید و مصرف (به معنی
کلّیّهي وسایل و امکاناتی که در دسترس فرد قرار دارد) شکل گرفت .یکی از اصول مسلّمی که در
این باره وجود دارد آن است که قیمت محلّی هر منبع ،تابعی از مجاورت و دسترسی مصرفکننده
به آن است .اگر دسترسی و مجاورت تغییر کند ،قیمت محلّی منبع نیز تغییر میکند و در نتیجه،
تغییري در درآمد افراد حاصل میشود .بنابراین بهرهگیري از منابع تابعی از دسترسی و مجاورت
است .از آن پس ،اغلب وقایعی که در پایتخت ایران بهویژه در صحنهي سیاست اتّفاق افتاد،
تبیین هستند که خود عاملی براي نابرابري درآمد بهشمار میآیند؛ زیرا از سویی به هزینههاي
افتراقی ناشی از مجاورت منابع مانند آلودگی هوا توجّهی نشد و در نتیجه گروههاي اجتماعی
خاصّی تقریباً از تحمّل این هزینهها معاف و گروهی نیز ناگزیر از تقبّل آنها شدند .از سوي دیگر،
جنبههاي فنّی و مالی منابع که در فصل دو بدانها اشاره شد نیز مورد توجّه قرار نگرفت .بنابراین
گروهی که داراي مهارت ،تحصیالت و نظام ارزشی خاصّی بودند ،به بهرهبرداري از منابع پرداختند
و گروهی دیگر تنها ناچار به تحمّل هزینههاي افتراقی ناشی از بازتوزیع منابع شهري شدند.
اتّفاقاتی که در زمینهي توزیع منابع و درآمد در سطح ملّی صورت گرفت ،موجب شد که
تهران ،مهاجرین بسیاري را از روستاها و شهرهاي متوسّط و حتّی بزرگ به سوي خود بکشاند.
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چون شهر از ارائهي مسکن و سایر خدمات شهري به این مهاجرین ،ناتوان بود ،طبقات فقیر و
کمدرآمد در زمینهاي پست و ارزان و زاغهها -چه در حاشیه و بیرون شهر و چه در بطن
شهر -ساکن شدند .مشکل مسکن و عدم تأمین سرپناههایی با حداقل استاندارد و همچنین
غیربهداشتی بودن این اماکن ،به ناهنجاريها و عدمتعادلهایی در شهر منجر شد و مسائل شهري
را تحتالشّعاع قرار داد .همچنین عدم جذب مهاجرین در بطن اقتصاد شهر ،بیکاري ،فقر و
گسترش شغلهاي کاذب را سبب شد .بهطور کلّی وابستگی اقتصادي ،اجراي اصالحات ارضی و
تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها و تمرکز گرایی ،موجب از همپاشیدگی شبکهي شهري
بهویژه در تهران شد .بافتهاي فرسوده نیز حاصل همهي سازوکارهاي مذکور هستند که در طول
زمان بهوجود آمدهاند .در شکل شمارهي یازده به سازوکارهاي فضایی اثرگذار در بهوجود آمدن
بافتهاي فرسوده در ادوار مختلف اشاره شده است.
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در شکل شمارهي یازده ،تعامل روابط فضاییِ بهوجودآورندهي بافتهاي فرسودهي تهران در
قلمرو فضایی پس از دورهي صفویّه تا پیش از انقالب اسالمی قابل مشاهده است .همچنین در
شکل شمارهي دوازده ،به تفکیك عناصر فضایی (شامل اَعمال فضایی ،بازنماییهاي فضایی و
فضاهاي بازنمایی) اثرگذار در تخصیص منابع که منجر به ایجاد بافت فرسوده شدهاند ،پرداخته
شده و تعامل میان آنها در مسیر تولید بافتهاي فرسودهي تهران به نمایش درآمده است.
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نتيجهگيری
بافتهاي فرسودهي شهر تهران با معضالت گوناگونی از جمله تنزّل کیفیّتهاي فضایی و
محیطی ،فرسودگی کالبدي و ناپایداري اجتماعی مواجه هستند .معضالت فوق ،نمود بیرونی روابط
اجتماعی و سیاسی و بازنماییهاي فضایی صورتگرفته پس از مدرنیسم در ایران بهشمار میآیند.
در واقع بافت فرسوده ،مکانی است که اسیر جریانهاي سریع فضایی شده و به علّت عدم قدرت
انطباق با تغییرات فضایی ،روزبهروز فرسودهتر و ناپایدارتر شده است.
با توجّه به اطّالعات موجود ،مشاهده شد که تا پیش از مدرنیزاسیون ،به سبب شیوهي تولید
جامعهي فئودالی ،روابط اجتماعی و الگوهاي فعّالیّت منجر به شکلگیري تضاد بر سر منافع
نمیشده است .پس از دورهي قاجار ،سازوکارهاي فضایی بهتدریج شکل گرفتند .تبدیل شدن
زمین به کاالي باارزش مبادالتی از اثرات فضایی این سازوکارها بود .با افزایش منابع شهري (در پی
افزایش سهم نفت) ،عوامل تولید در فضا نقشی اساسی یافتند .گروهی که از قدرت انطباق با
شرایط بهوجودآمده برخوردار بودند ،با بهرهبرداري از منابع ،درآمد واقعی خود را افزایش دادند و
بهعنوان صاحبان زمین و سرمایه (دو رکن تولید) ،نیروي کار ارزان را به خدمت گرفتند .از این
پس ،صاحبان سرمایه بازیگران اصلی درون فضا بهشمار میآمدند و نیروي کار بهوجود آمده به
دلیل عدم در اختیار داشتن دانش و سرمایه ،مجبور به تحمّل سازوکارهاي شکلگرفته شدند .در
واقع در جریانهاي پول ،سرمایه ،کاال و اطّالعات ،گروه اول به بهرهبرداري از توزیع منابع و منافع
پرداختند و اثرات سوءِ ناشی از آن را بر گروه دوم تحمیل کردند؛ بهعنوان نمونه در قلمرو فضایی
ایجادشده ،اثرات خارجی ناشی از توزیع کاالي عمومیاي مانند آلودگی هوا به ضرر گروه دوم
ادامهي جریانهاي ایجادشده ،ائتالف همگن صاحبان سرمایه در فرایند افزایش درآمد و منابعِ در
اختیار ،موجب رانت بر روي زمین گردید .در نتیجهي این امر ،بسیاري از نیروهاي کار به دلیل
عدم قدرت انطباق با تغییرات ،مجبور به حذف از فضا و تحمّل هزینههاي خارجی ناشی از
سازوکارهاي فضایی از جمله فقر ،محرومیّت ،عدم امنیّت ،آسیبهاي اجتماعی و  ...شدند .با
افزایش تبعیضات مکانی ،گروههاي توانمند به دلیل درآمد باال ،تحصیالت و قدرت بیشتر به
بهرهبرداري از محیط زیست فیزیکی پرداخته ،منابعِ در اختیار خود را افزایش دادند و گروههاي
کمدرآمد نیز ناگزیر از تحمّل اثرات فضایی ناشی از این مسأله شدند؛ از آن جمله ،مکانی که
گروههاي کمدرآمد در آن اسیر بازيها و جریانهاي فضایی شده بودند ،رو به انزوا گذاشت و در
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خاتمه یافت و آنها مجبور به تحمّل آلودگی زیستی و صوتی ناشی از مجاورت صنایع شدند .در
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گذر زمان با ادامهي روند روابط و جریانهاي فضایی روزبهروز فرسودهتر شد .بنابراین در
بافتهاي فرسودهي شهر تهران با چالشهاي اساسی عدالت فضایی روبهرو هستیم.

شکل شمارهی سيزده -تحليل شکلگيری بافت فرسوده بر اساس چالشهای اساسی عدالت فضایی
(مأخذ :نگارندگان)

بهطور کلّی میتوان نتیجه گرفت که سازوکارهاي فضایی در طول زمان سبب تشدید تخصیص
ناعادالنهي منابع -که عامل شکلگیري بافت فرسوده هستند -شده و سرعت تغییرات فضایی را
افزایش دادهاند و چون گروههاي کمدرآمد به دلیل عدم برخورداري از قدرت و دانش ،توان
سازگاري و بهرهبرداري از شرایط بهوجود آمده براي افزایش منابعِ در اختیار را نداشتند ،در مکان،
محصور جریانهاي فضایی شدند .یکی از مناطق محصورشده در فضا مناطق بافت فرسوده است.
گروههاي مذکور به دلیل عدم ایفاي نقش مؤثّر در جریانهاي فضایی و اثرپذیري شدید از
سازوکارهاي فوق ،بهتدریج با نابرابري بیشتري مواجه شدند.
اجتماعی این مناطق ،نمیتواند مسألهي فرسودگی را حل کند؛ به عبارت دیگر ،واقعیّتهاي فضایی
و اجتماعی بافتهاي فرسوده ،هر دو در ارتباطی متقابل تحقّق یافتهاند .براي حل مسألهي
بافتهاي فرسودهي شهر تهران باید ساختارهاي شکلدهندهي این بافتها که در طول زمان منجر
به فرسودگی و ناپایداري این مناطق شدهاند ،شکسته شوند و درآمد واقعی و قدرتِ در اختیار
گرفتن منابع شهري ساکنان بافتهاي فرسوده افزایش یابد .ساختارهاي فوق ،شامل شیوهي تولید
جامعه ،شیوهي تخصیص ناعادالنهي منابع و سازوکارهاي پنهان در فضاي شهري است .در غیر این
صورت نه تنها مشکل فرسودگی مناطق مورد مطالعه حل نمیگردد ،بلکه مناطق بیشتري دچار این
مسأله میشوند؛ چون فرسودگی و همهي مسائلِ پس از آن (ناپایداري اجتماعی ،آسیبهاي
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بر اساس یافتههاي تحقیق ،دیدگاه صرفاً کالبدي به بافتهاي فرسوده و یا طرح مسائل صرفاً
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اجتماعی و  )...تنها یك نمود بیرونی از روابط پنهان در فضاست و تا زمانی که این روابط وجود
دارند ،تالش براي حل مسألهي فرسودگی به شکست منجر میشود؛ چرا که سیستم تولیدکنندهي
مسأله به قوّت خود باقی است.
یادداشت:
[ ]3به معناي اثرات نزدیکی به چیزي که براي مردم استفادهي مستقیم ندارد.
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