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مقدمه
فضای ممزوج با اقتصاد  عنوان به، شهر 2و مامفورد 1از دیدگاه اندیشمندان حوزۀ شهر، شهرنشینی و شهرسازی، مانند لفور

و سیاست شکل گرفته است و عوامل انسانی در حال تغییر آن هستند. اقتصاد شهری در تولید و بازتولید فضاهای شهری 

شود و  ینمگاه پر  یچهینی و خلق فضاهای جدید شهری است و این فضا مانند ظرفی است که بازآفرمداوم در حال  طور به

 4و سوجا 3پردازانی مانند لوفور، فوکو دانان و نظریه (. جغرافی37: 1397فنی و محمودی، )است پیوسته در حال تغییر 

ناپذیر  دهد و تقلیل یمکنند که مفهوم فضا کیفیت اساسی هستی علوم انسانی و اجتماعی تشکیل  یمهمگی استدالل 

ۀ هستی شناختی فضا، گان سهوسیلۀ  کند که موجودیت اجتماعی به یماست. سوجا در این زمینه بسیار خاص است و بیان 

ین ادعا ممکن است در نگاه اول چندان جسورانه و مهم به نظر نرسد، اما باید در نظر گرفته ا شود. یمزمان و جامعه تولید 

 :Rick, 1997) اند وابسته، در علوم اجتماعی توسعه یافته طور بهجداگانه و چه  طور بهشود که چگونه زمان و جامعه، چه 

، درواقعکنندۀ روابط اجتماعی هستند.  یبترکفضایی و راکد نیستند، بلکه  طور بهیدشده، تول(؛ بنابراین، فضاهای اجتماعی 5

 :Skordoulis, 2008) کنند یمروابط و فرایندهای فضایی روابط اجتماعی هستند که در شکل جغرافیایی نمود پیدا 

شود که نتیجۀ  یمیژه با ظهور دولت مدرن آغاز و بهن اواخر قاجار، (. تولید فضای شهری به شکل دولتی، در ایرا107

خواستار  اش متشکلهاز نهادهای  هرکدام(. بعد از این اتفاق، دولت و 1398منوچهری و رهنمایی، بود )انقالب مشروطیت 

(. دولت 85: 1977وفور، ل) کنندی ده سازمانیازمندهای خاصشان آن را نبتوانند بر طبق  ها آنفضا هستند، اما فضایی که 

های جدیدش بتواند در قالب آن  یشهاندکه  استدنبال تولید فضای مدرن  مدرن برآمده از دل انقالب مشروطیت، به

تواند مدرنیته و  یری چنین فضایی نیازمند مدرنیزاسیون بود. ابزار چنین تحوالتی شهر است که میگ شکلپرورش یابد. 

کند و  یمقهرمان مدرنیته انتخاب  عنوان بهیجه دولت مدرن شهر را درنتته تولید کند. فضای زیس صورت بهمدرنیسم را 

ها و فضاهای  یابانخکند. این فرایند مدرنیزاسیون قرار است شهری مدرن با  یمشروع به مدرنیزاسیون در مقیاس بزرگ 

ی و ا توسعهی جدید باید با اهداف عمومی جدید هماهنگ با تفکر مدرنیته تولید کند. چنین فرایند خلق فضاهای شهر

را از نو بسازد یا جایگزین  ها آناست تا بتواند هفتۀ بعد  جدید ساختن دنبال یجه دولت بهدرنتکنترلی بر فضا همراه شود. 

ن توان امیدوار بود که تا ابد در اشکال سودآورتری ادامه یابد. پس ای یمتواند بارها تکرار شود و  یمکند. کل این جریان 

کردن از  و مدرن توسعه آن ین هدفتر مهم ساختن به شکل فرایند است که از اوایل قرن چهاردهم شروع شده است.

شود این است که ابتدا  می پرداختهآن بود. آنچه در این تحقیق به آن  دار عهدهطریق کنترل و تغییر فضا است که شهر 

االن به چه صورت بوده و دوم اینکه خروجی چنین تغییر فضای فرایند تولید فضا در شهر از اوایل قرن چهاردهم تا 

 شهری منتج به چه نوع فضایی شده است.

                                                 
1. Lefebvre 

2. Mumford 

3. Foucault 

4. Soja 
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 مبانینظري

مفهومفضا

تا حد زیادی تغییر اساسی داشته است و  1970، از دهۀ «تولید فضا»گرفته تا « تولید در فضا»ی یا فلسفه از شناس معرفت

 ;Foucault, 1977; 1980; 1986ها تبدیل شده است ) ینهزمفضا به یک کلمۀ کلیدی در علوم اجتماعی، انسانی و سایر 

Harvey, 1973; Lefebvre, 1991; Soja, 1989ه هنری لوفور شاهکار تولید فضا را منتشر کرد، لوفور و (. از زمانی ک

مداوم این تئوری را برای ادغام تولید فضا، توسعۀ نابرابر جغرافیایی در موضوعات شهری یا تحقیقات  طور بهیارانش 

از (. با استفاده از این مفهوم، بسیاری Castells, 1977; Harvey, 1982; Soja, 1989) گرفتندکار  شهرسازی به

 ;Harvey, 1990a, b; Klink, 2013محققان نظرات جدیدی در حوزۀ تولید فضای شهری در سراسر جهان ارائه دادند )

McGee, 2009; Purcell, 1997; Raco and Gilliam, 2012 های  یتفعال(. مفهوم فضایی لوفور، شهر را محصول

-کل گرفته است؛ بنابراین شهر پیامد فرایندی فرهنگیکند که در ادوار مختلف تاریخی متداول و ش یماجتماعی معرفی 

های  یژگیواجتماعی مشخص متعلق به همان جامعه است. فضای شهری به فضایی در شهر اشاره دارد که با شکل و 

(. بین Lefebvre, 1991: 73)یافته دارد  یک محصول اجتماعی در ادوار مختلف، تاریخی تداوم عنوان بهمتفاوت 

محیط  جمله ازفقط فضای فیزیکی  نهدارد. شهرنشینی سریع  وجود مقیاس ولید فضا رابطۀ دیالکتیکی و چندشهرنشینی و ت

 Ye) کند یمدهد، بلکه فضای تخیلی و ذهنی را نیز عوض  یمو غیره را تغییر  اندازها چشم، کاربری اراضی و شده ساخته

et al., 2017: 107 انواع مختلفی از مقیاس بین شهرنشینی .)( و تولید فضا وجود داردBrenner, 2000 که در )

 ,Cash et al., 2006; Shen, 2005; Ye, Chenیده هستند )تن درهمهای مختلف اجتماعی، مکانی و زمانی  یاسمق

Chen, & Guo, 2014 توان در مقیاس مکانی، شهر، منطقه تا کشور و در مقیاس جهانی به سه  یمی طورکل به(. فضا را

. محققان درمورد (Gregory, Johnson, Pratt, Watts, & Whatmore, 2009کرد )یانه و خرد تقسیم نوع کالن، م

ی ا خالصههای فضایی و  یاستسرا برای ادغام کاربری اراضی، تولید و  ها چارچوبتولید فضا در مقیاس میکرو، برخی از 

 & ,Li, Li, &Wang, 2014; Ye, Chen, Chen) ندا دادههای تولید فضا بر پایۀ مطالعات دانشگاهی انجام  یسممکاناز 

Guo, 2014 یی معمول در ها نمونه عنوان بهآنجلس، بالتیمور و شانگهای  پاریس، لس معموالً(. در مقیاس شهری نیز

 ,Harveyکنند ) یمشهرنشینی جهان، اغلب برای تبیین فرایند تولید فضا از رویکردهای هنری و تفسیر متن استفاده 

2000 & 2003; Huang, 2004; Soja, 1996 .)مادی است و هم  یها در چارچوب لوفوری، فضا هم برساخت

فضای  که یطور ، بهدارد یاست که انواع متفاوت فضا را از هم دور نگاه م ای یشهلوفور مخالف آن اند .ذهنی یها برساخت

اســت هریک از ســه نوع فضا متضمن  فیزیکی، فضای ذهنی و فضای اجتماعی با همدیگر تداخل نیابند. او معتقد

درواقع لوفور با نقد نگاه (. 36: 1991 ،لوفوردهد ) یدیگری را تشکیل و از وجود دیگری خبر م ۀشــالود و دیگری است

دنبال تلفیق فضای ذهنی، فضای فیزیکی و فضای اجتماعی است. بر همین اساس در مقابل  جوهری به فضا، به

 ،زایلینچ) کند قائل به فضای واقعی و فضای ذهنی است از مفهوم فضای اجتماعی استفاده می انگاری سنتی که هدوگان

زمان  نظم هم و یزمان هم کند. فضا عالمت یملوفور از مفهومی ربطی درخصوص فضا و زمان استفاده  (.69: 2007

ینجا نه است. جامعه در ا یاجتماع یدتول یخیتار یندفرا بنابراین ی؛زمان نشانگر نظم درزمان ی است واجتماع یتواقع
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با مادیت و احساسشان، حس و  ها انسانو کردارها.  ها کنشیا ماده است و نه جمع کل  ها بدنزمانی -تمامیت فضایی

ها و  یتفعالیی که از طریق ها انسانشان در مرکز نظریۀ ماتریالیستی لوفور قرار دارند؛  یدئولوژیاتخیلشان و با تفکر و 

کند. بر  یمبنا  ها مفروضشوند. لوفور نظریۀ تولید اجتماعی و زمان اجتماعی را بر این  یمبا یکدیگر وارد روابط کردارشان 

پذیر  بینی یشپرا به وضعیت مفاهیم محض و  ها آنتوان  ینمی مادی محض نیستند و ها عاملاین اساس، فضا و زمان 

یجه درنتبیند.  یمرا در تولیدات اجتماعی  ها آنشوند. لوفور  یم ادارهناپذیر کردار اجتماعی  ییجدامانند ابعاد  ها آنتقلیل داد. 

(. البته بسیاری از Goonewardena et al., 2008) اند جامعهشرط تولید  یشپهردو عنصر زمان و مکان، نتیجه و 

، منطقه و محلی استفاده کنند. در انداز چشمط، مکان، محی جمله ازیافته  ینتعدهند از مفاهیمی  یمدانان ترجیح  جغرافی

 .استانتزاعی  ظاهر به، فضا مفهومی ها آنمطالعات 

مدرنیتهوتغییرفضا

( و یکی از معانی لغوی آن، نوگرایی و توجه به 68: 1386حبیبی و جابری، است ) 1مدرنیسم از تبار التین مدرنوس

توان آن را  یممعماری و شهرسازی  جمله ازهای هنری و ادبی و  ینهزمی نوین است؛ بنابراین در ها روشها و  یدهپد

زاده،  نقیندارد )کند و به مبانی معنوی و روحانی اعتقادی  یمکه گذشته را نفی  کردی تلقی تجددطلبوجهی خاص از 

ینۀ هنر و شهرسازی با خواست زم(. این پدیده که با عقالنیت و خردگرایی پیوند خورده است، در 79: 1378

ی زندگی برای انسان مدرن آغاز شده بود که به گفتۀ شارل بودلر شاعر فرانسوی تالشی ها مکانکردن  شناختی یباییز

یزی شهری ر برنامه(. معماری و 3: 1388پاکزاد، )بود  یزندگبرای تسلط هنر همراه با عقالنیت مهندسی در قلمروهای 

ی مجزا تقسیم شده ا پارهلحاظ فیزیکی و اجتماعی به  کند. جهانی که به یمشده از گذشته را ارائه   یته روایت مدرنمدرن

موانعی از چمن و سیمان، جایی  ها آنخانه، اینجا اغنیا، آنجا فقر و در میان  آنجااست. اینجا مردم، آنجا ترافیک، اینجا کار، 

در  2دکارت هنر(. آثار فیلسوف مشهور، 1392برمن، کنند )به رشد توانستند گرد سر آدمیان شروع  یمی زرین ها هالهکه 

ۀ استعاره و تغییر منزل بهای برخوردار است. جالب اینکه دکارت دقیقاً شهر را  کننده یینتعبررسی منشأ مدرنیته از اهمیت 

اتفاقی  طور بهشناسی  یخترۀ مدل منزل به( گرفته شکلیا شهرهای گذشته )گیرد. به عقیدۀ وی، شهرهای  یمکار  واقعیت به

شوند  یمکه با خرد هدایت شوند که باید این شهرها به دست افرادی طراحی  یدرصورتگیرند؛  یمو تصادفی شکل 

ی خویش را ها کلنگدهد که  یم(. در پی چنین تفکری فاوست در داستان گوته دستور 543: 1393بحرینی و حسینی، )

رابطۀ  درواقعکنید.  وداغان دربرحمی  یبردارید و این شهرهای محترم و معزز را با ی خود را بها چکشبردارید، تبرها و 

شتابد که هرگز  یمی آینده سو بهی آور سرسامطور مستمر با چنان سرعت  مدرنیته با گذشته قطع شده است. مدرنیته به

مدرنیته قادر نیست به  درواقعدهد.  یمادامه  تواند در جایی ریشه بدواند و صرفاً با گذر از امروز به فردا، به حیات خود ینم

یگر، د عبارت به(. 1392برمن، ) یابدبازخود را  بخش نجاتی خویش بازگردد و از این طریق قوای احیاگر و ها سرچشمه

یز و مبتنی بر تفرقه است. این وحدت همه را آم تناقضبخشد، اما این وحدتی معماروار،  یممدرنیته کل نوع بشر را وحدت 

(. از 197: 1384امیرضیائی، )افکند  یعذاب مبه درون گرداب فروپاشی و تجدیدحیات مستمر، مبارزه و تناقض، ابهام و 

                                                 
1. Modenus 

2. René Descartes 
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یته است که چهرۀ ظاهری و مدرنجمله عوارض ذاتی مدرنیسم، میل غریزی آفرینش محیطی همگون و فضایی تماماً 

در  ییو رها یآزاد شهرسازی مدرنیستی یآرزوی، از آن محو شده است. ا نشانهان کهن بدون هیچ ردپا یا وهوای جه حال

کمک  یشهر یزندگاین نوع از  یبه نابود اش یروزیدر آن است که پ یشهرسازاین  تراژیک طنز اما بود زندگی شهری

بر ناپایداری، گسست و  4و چایلدز 3، تورن2من، بر1(. تأکید متفکران مدرنیست نظیر هابرماس1392برمن، کرده است )

جدایی فزایندۀ مدرنیسم و مدرنیزاسیون و البته غلبۀ مدرنیزاسیون، بیانگر بحران مدرنیته است. قرار بود مدرنیته به دست 

 (.197: 1384امیرضیائی، برد )سوی فراوانی، آزادی و خوشبختی پیش  عقل، جامعۀ بشری را به

که تأثیر آن بر تغییر فضا چه از لحاظ  استاست، تفاوت مدرنیته در غرب و جهان سوم  وردتوجهمآنچه در این پژوهش 

یژه فرانسه جامعۀ خود را مستقیم براساس مواد و و بهغرب  که چرا؛ استفیزیکی و چه از لحاظ ذهنی و روحی کامالً متفاوت 

ی خویش را استخراج ها آرمانشده انرژی و  مصالح مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادی برپا کرده بود و از دل واقعیتی مدرنیزه

ا هرچه بلوارهای پاریس هوسمان، ابزارهای بورژوازی پویا و دولتی بودند که عزم راسخ داشتند جامعه ر درواقعکرد.  یم

را در پیکر جامعه  ها انسانتر مدرنیزه کنند، نیروهای مولد و روابط اجتماعی را توسعه دهند و جریان مبادلۀ کاال، پول و  یعسر

یافتگی خیز برداشته بود. ن توسعهی و ماندگ عقبفرانسه و در سراسر جهان سرعت بخشند، اما مدرنیسم جهان سوم از دل 

نایافته و آمیخته با جیغ و جنجال بود. این مدرنیسم همیشه علیه  خشن و خام، شکل ناچار به یسوم جهانیجه مدرنیسم درنت

 (.1392برمن، کند )تنه تاریخ را عوض  دهد که چرا قادر نیست یک یمشورد و خود را شکنجه  یمخود 

ی منظم برای توسعۀ سریع، عموماً به معنای تولید فضای ها برنامهو  ها طرحیافته، اجرای ن توسعهدر کشورهای 

بتوانند بر آن کنترل داشته باشند و موانع فضایی برای کنترل و تسلط بر فضا برداشته شود.  ها دولتجدیدی بود که 

. شدیت تولید فضای مدرن برای سرمایه بود. این نوع مدرنیسم در کشورهایی مانند روسیه و ایران تجربه درنها

حدوحصر داشتند و بیشتر صحنۀ نمایش بودند.  یبحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معنوی فاصلۀ  های ایران  یابانخ

داری شکل نگرفته بود که پشتیبان معنوی این تغییرات  یهسرمامدرنیسم زمانی در ایران ظهور کرد که اصالً طبقۀ  درواقع

بود. دولت مدرن از دل مشروطیت بیرون آمده بود و  کنترل قابلفضای  مادی باشد. فلسفۀ این مدرنیسم بیشتر برای تولید

با پشتیبانی مالی عنصری جدید به نام نفت قدرت الزم را برای تغییر داشت. آریستوکراسی مدرن برای حکمروایی نیازمند 

(. دولت مدرن 1393روی، هابود )پول بود و روابط فضایی جدید از ائتالف سرمایۀ مالی، دولت و مالکیت ارضی ناشی شده 

یدهای مهم، یافتن راهی برای کلای شکل دهد و یکی از  یتهمدرنگونه  یچهتوانست  ینمای سوداگر  یهسرمابدون تجمع 

در مقیاس الزم شود. آن کلید در ایران،  ها پروژهتوانست متقبل  یمیبارهای سرمایه به گردش حجیم بود که جوهدایت 

ین اقدامات برای تولید روابط تر مهمآنکه به جایی وابسته باشد، کلید مدرنیزاسیون را زد. از  نفت بود که دولت مدرن بدون

فقط مشخصات فیزیکی  نهها در داخل شهرها بود که خطوط آهن  یابانخبین شهرها و  آهن راهفضایی جدید، ایجاد خطوط 

های  یهحاشو  ها حومها انقالبی کرد. ادغام های حسی ر یافتدرروابط فضایی، بلکه روابط اجتماعی، فضاهای صمیمی و 
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2. Berman 

3. Touraine 

4. Childs 
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هیچ مکانی از فرایند تمدن شهری در امان نیست. نظام  کهۀ روستایی در گرداب زندگی شهری بدین معنا بود دورافتاد

 افزایش ناشی از موقعیت زمین بود.  ی درحالها رانتی بزرگی برای کسب ها فرصتجدید خیابانی 

های  داری در محله یهسرمایی برای کنترل نظامی فراهم کردند، بلکه اجازه دادند ها فرصتفقط  نههای جدید  یابانخ

از اوربانیسم با تمامی پیامدهای اجتماعی و  گرا برونی نوعی شکل سو بهتجاری و تفریحی به حرکت درآید. گذار 

درتی که قدرت به مفهوم دقیق کلمه اش تضمین شد. در این میان وظیفۀ دولت فرماندهی و کنترل بود. در فضای ق یفرهنگ

(. در چارچوب اندیشۀ هانری لوفور، 1393هاروی، بود )کرد، این مفهوم خود را زیر سازمان فضا پنهان کرده  ینمنمود پیدا 

کنند. براساس  یمی از فضاهای کاپیتالیستی نقش مهمی ایفا ا گستردهنهادهای دولتی در تولید، تنظیم و بازتولید طیف 

(. 1398)منوچهری و رهنمایی، « تواند وظیفۀ مدیریت فضا در مقیاس وسیع را برعهده بگیرد یمفقط دولت »او  نظریات

 یها جنبه توان یآن م یقکه از طر سازد یرا فراهم م یقدرتمند یلیتحل ینکع ی،دولت تولید شیوۀ ۀفور دربارول نظریۀدرواقع 

 ؛(Brenner, 2001: 789کرد ) ییرمزگشا یانتقاد یا گونه را به یدولت اییتولیدگر جغرافیایی و نهادی سیاسی، یابندۀ تکامل

 .بود یسمفضا مدرن ینا ییرتغ ابزار .کند ییرفضا تغ یدبا یدولت ینچن یبقا یبود که برا یدهمتولدشده فهمتازه مدرن دولت ینکها

 توانستمیشهرها  یقو دولت از طر کنندعمل  یتهمدرن قهرمانعنوان  به توانستند یدرواقع شهرها م .شهرها بودند ییر،تغ کلید

 .یابددست  داری یهکنترل فضا و بسط سرما یعنی ،خود یتا به دو هدف اصل کند یددلخواه خود را تول یفضا

های تولید  یوهشر زمان با گذ یخاست. در طول تار فضا تولید بارۀلوفور در یهانر آرای بر مبتنی پژوهش نظری رویکرد

داری هریک  یهسرمای، فئودالیسم و دار بردههای تولید،  یوهشکند؛ برای مثال  یمفضاهای اجتماعی تغییر  ها آن تبع بهو 

 و داری یشاسرمایهپید تول یوۀش .سازد یم را خود خاص فضای  تولید،یوۀ بنا بر شی ا هر جامعهفضای خاص خود را دارند. 

ی اقتصادید تولیوۀ بر ش مبتنی صرفاً فضاید تول  ،ینا وجود . باکنند یم را تولید خود خاص فضاهای هرکدام داری یهسرما

اباذری دارند ) نقش یندافر ینا دردهند  یم خودیط مح به روزمرهی زندگ در آنان کهیز نای  معانی و کنشگران بلکه، نیست

نفسه وجود ندارد، بلکه تولید  یف(، فضا یک محصول اجتماعی است که 1991لوفور )به عقیدۀ  (.11: 1391پور،  و قلی

 ۀگان در سه ،رویکرد لوفور برای فهم تولید فضا و دانش راستین از فضا(. 136: 1399عزتی و همکاران، ) شود یم

 چارچوبی را برای فهم 3شده و فضاهای بازنمایی 2های فضا ییبازنما، 1رو، عمل فضایی ینااز  شود. یمتبلور م اش ییفضا

لوفــور با تکیه بر  .کند خاص تاریخی فراهم می یها تولیدشان درون جوامع و دوره ۀمتن و زمین فضاهای اجتماعی در

زعم وی،  . بهدهد یفضــا را در ایجاد محدودیت و امکانیت برای کاربران آن شرح م ۀنقش دوگان ،تریالکتیک فضایی

کند  طرح می ییتا اساس، لوفور مدلی سه ینفضایی را دربرگیرد. بر هم ۀدانش کامل از فضا باید روابط درونی این سه مؤلف

فضا و  های ییبازنما کردارهای فضایی، ۀگان ها را به سه که از سویی آن نامد یها یا لحظات تولید فضا م ها را سازنده و آن

منوچهری و است )تعبیر کرده  6هو فضای زیست 5، فضای پنداشته4شده و از سویی دیگر به فضای دریافته فضاهای بازنمایی
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معنا بازنمایی فضا( و تولید دانش )عمل فضایی(، تولید ) یماددر کانون این نظریه، سه لحظۀ تولید ( 93: 1398رهنمایی، 

ی مادی ها واژهدنبال فضای خود نیست. فضا نظم مصنوعات  فضای بازنمایی( وجود دارد، به همین دلیل، نظریۀ لوفور به)

 (.18: 1391پور،  اباذری و قلی) شود یمای از روابط است که دائماً تولید  یدهتن درهمشبکۀ  نیست، بلکه
 

آنهايیانوبنلوفوریالکتیک.تر1جدول

فضاازاستفادهوتملکفضاکنترلوسلطهفضاتولیدحوزه

ۀگانسهابعاد

/فیزیکیفضاي

تجربی

 فیزیکی
 )طبیعت(

 

 ونقل )حمل یزیکیفهای  یرساختزتولید 
 و ارتباطات و غیره(

یمات دولتی و تقس مالکیت خصوصی زمین،
اداری فضا، واحدهای همسایگی و اجتماعات 

 بندی  محلی بسته، منطقه

کاربری اراضی و محیط مصنوع فضاهای 
 اجتماعی

 عمل فضایی
 )تجربی(

 ذهنی
)انتزاعیات 

صوری دربارۀ 
 فضا(

ی جدید تولید نقشه، بازنمایی ها نظام
ی معماری و هنری ها گفتمانری، بص

 جدید

، مراتب سلسلهناسیونالیسم، ژئوپلیتیک، 
 الزامات سرزمینی

فضایی، فضای شخصی،  مراتب سلسله
ی ذهنی فضای اشغالی، بازنمایی ها نقشه

 نمادین فضاها

فضا بازنمایی 
 ()ادراک

 اجتماعی
 )تعامالت انسانی(

ی تخیلی، اندازها چشمی اتوپیایی، ها طرح
ی فضا و مکان، شعر فضا، شناس اسطوره

 فضای مطلوب

یی، فضای هراس، امالک و مستغالت، ناآشنا
فضاهای آیینی و یادمانی، فضاهای سرکوب، 

 موانع نمادین

خیابان، ) یعمومی تماشایی ها مکانآشنایی، 
ها، تبلیغات،  یوارنگارهدمیدان و بازار(، 

 ی بازها مکان

 فضایی بازنمایی
 )تخیل(

1393:291هاروي،:منبع

روشتحقیق
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل فرایند تولید فضای شهری از اول قرن چهاردهم تا امروز صورت گرفته است. 

ی( ا )کتابخانه یاسناد، از روش ها دادهی آور جمع. برای استیدادی( رو )پس یفیتوصجهت روش انجام مطالعۀ  ینبد

یق بر این مبنا است که فرایند تولید فضای شهری با تکیه بر شهر تهران در سه مقطع است. رویکرد تحق شده  استفاده

، نتایج، مؤثرشامل اقدامات، عوامل  ها حوزهکند. این  مطالعهی پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسالمی ها دورهزمانی 

 تولید فضای شهری تهران بررسی شود.شده تا فرایند  مطالعهکه در سه مقطع  استاهداف تغییرات فضا در شهر تهران 

 

 .چارچوبمفهومیتحقیق1شکل
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کنترلفضاوییرتغدورةاول:

ی اسالمی بود که خود را در ساختار و کارکرد شهرها شناس جهانتولید فضا در قبل از مدرنیته در شهرهای ایران متأثر از 

؛ 1365، زاده سلطان؛ 1386؛ پوراحمد و یزدانی، 1384؛ حبیبی، 1385؛ شکویی، 1391پور،  اباذری و قلیبود )نشان داده 

(. هرچند که تغییراتی در اواخر دورۀ قاجار Burckhardt, 1992؛ 1389؛ کالنتری و همکاران، 1390پوراحمد و همکاران، 

یه هنوز ترکیبی از سنت و مدرنیته بود و تغییرات کلی در در شهر تهران تحت تأثیر مدرنیته ایجاد شد، تهران دورۀ قاجار

تئاتر به سبک غربی، ایجاد  یآمفشهر یعنی تغییر در نقشۀ شهر و ایجاد دارالخالفۀ ناصری، عناصری مانند نگارخانه، 

(. با 1392 ؛ رمضان جماعت و اکبری،1393؛ زیاری و همکاران، 1384حبیبی، نبود )تولید فضای جدید  منظور بهدارالفنون 

منوچهری و رهنمایی، ) مدرن( در اوایل قرن چهاردهم، فرایند تولید فضای شهری تغییر کرد) یدجدیری دولت گ شکل

دنبال تولید فضای اجتماعی جدید است که مسیر آن از طریق مدرنیته و  (. دولت مدرن از طریق شهر به1398

رم و محتوا و نقش شهر مانند شهرهای مدرن غربی تغییر کند تا یر است. برای این منظور باید فپذ امکانمدرنیزاسیون 

یر پذ امکانکه از طریق شهر مدرن  استفرایند مدرنیزاسیون انجام شود. هدف غایی دولت، تولید سلطه و مالکیت بر فضا 

داف خود برسد. ۀ اجتماعی جدیدی نیاز دارد تا از طریق حمایت و پشتیبانی آن به اهطبقاست. در این مرحله، دولت به 

با حمایت مستقیم دولت از دل دولت مدرن متولد « بورژوازی بوروکراتیک»یجه طبقۀ جدید شهرنشین با عنوان درنت

دنبال تغییر ابزاری فضا است. هدف، تولید فضایی است که اهداف دولت  به عمد بهشود. برای اولین بار است که دولت  یم

نظامی پایگاه -ی و سیاسی در آن تأمین شود. دولت با ایجاد بورژوازی بوروکراتیکهای مختلف اجتماعی، اقتصاد ینهزمدر 

(. با رشد این طبقۀ جدید در 1381؛ زهیری، 1397، کرد )آبراهامیانرا فراهم  قوی برای رسیدن به اهداف خود در شهرها

جذب امکانات مالی و درآمدهای  واقع شدند. مؤثرایران، بخشی از حامالن فرایند نوسازی در عرصۀ تغییرات اجتماعی 

 یبرتر های جدید، همگی بندی یمتقسیفۀ اجباری، خرید اسلحه و وظ نظامنفتی، افزایش تعداد کادر افسران ایرانی، خدمت 

بود سوم بودجۀ کل کشور  پایان این دولت، بودجۀ وزارت جنگ بیش از یک تا. کرد یم یترا بر جامعه تثب جدید طبقۀ

ین هدف دولت، تغییر و تسلط بر فضا بود که از طریق توسعۀ شهرها و نقش تر مهم(. 1373خو،  خلیلی ؛1397کاتوزیان، )

داری بوده است که در شهرها  یهسرماهای الزم برای  یرساختزشد. در مرحلۀ بعدی، ایجاد  یمفراهم  ها آنسیاسی -اداری

شود که بتواند برای تمام  یمی تبدیل ا برنامهآمد. برای این منظور دولت از یک دولت انتظامی به یک دولت  وجود می به

یژه تهران( را و بهیجه دولت خود بر آن شد که فضای شهرها )درنتیزی کند. ر برنامهپایین  باال بهسازمان فضایی کشور از 

 داری تغییر دهد. یهسرماتسلط بر فضا( و سرانجام بسط خود )هوسمانسیم( و با توجه به نیاز مدرن )الگوهای براساس 

و  تحت تأثیر عناصر تاریخی، جغرافیایی تدریجی و در گذر زمان صورت بهفضا که  از این به بعد بود که عمل فضایی 

کرد، باید  یمار اجتماعی و بازتولید روابط اجتماعی آگاه جامعه را از استمر فرهنگی شکل گرفته بود و به شیوۀ منسجم

 زمان همکند که  یم تغییر کند و براساس گفتمان جدید مدرنیته شکل بگیرد. برای این منظور، دولت اقدام به بازنمایی فضا

 شده را تغییر دهد. عمل فضایی و فضای بازنمایی
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 .رواب ابعادتولیدفضادرپهلوياول2شکل

نماییفضاباز
دهد عناصر اصلی شهر با توجه به  یمبازنمایی فضا داللت بر ساختار شهر دارد. ساختار شهر تهران قبل از مدرنیسم نشان 

است، اما اقداماتی که برای  گرا دروناسالمی شکل گرفته است و شهر از لحاظ ساختاری -ینی شهر ایرانیب جهان

دهندۀ این شهر شده است. شهر  یلتشکییرات زیادی در بازنمایی عناصر شهر مدرن انجام گرفته موجب تغ وساز ساخت

 کند. یمگرایی حرکت  برون سمت بهیی گرا درونیج از حالت تدر به

ییفضادرشهرسنتیومدرنبازنما.2جدول
گرفتهبراياقداماتصورت

بازنماییفضا
تهرانمدرنتهرانسنتیعناصر

 ها( یابانخنقشۀ تهران )تصویب نقشۀ  -
 (1309) یهبلدتصویب قانون  -
 تخریب دیوارهای کهن تهران -
 های عریض کمربندی یابانخایجاد  -
تصویب قانون احداث و توسعۀ معـابر و   -
 (1309) ها یابانخ
تهیۀ نقشۀ جدید تهـران و طـرح نقشـۀ     -
 ها یابانخ
 (1303) یعمومقواعد ساخت امکان  -

 

 خیابان
مراتب معابر و پیروی آن از  سلسله -

 فضای شهر مراتب سلسله
 بست بنطراحی متکی بر  -

 مراتب سلسلهمعابر از  مراتب سلسلهاستقالل  -
 فضایی شهر

 طراحی متکی به تسهیل دسترسی -

 ها از یکدیگر یکاربرتمایز کامل  ها یکاربر
ها و ترک موقعیت تاریخی  یکاربراختالف نسبی  -

بازار و گسترش امور تجاری به ) یاییجغرافو 
 ها( یابانخ

 طبقات اجتماعی
جنوب اجتماعی شهر و بالطبع  -نبود شمال

 تظاهر کالبدی آن
 شمال و جنوب اجتماعی و تظاهر کالبدی آن

 واحدهای فضایی
ی که ا محله، متکی به سازمان دورنگرشهر 

 هستی مستقل داشتند ها محلههریک از 
یف فضایی برای نبود تعری و ا محلهنبود سازمان 

 شهر

 بدنه
ی بسیار ساده که عمدتاً از دیوارهای ها بدنه

 شد یمیکنواخت تشکیل 

ها  یابانخهای تجاری و اداری به  یتفعالبا گسترش 
و قرارگرفتن واحد مسکونی در بر خیابان یا کوچه، 

 واقع شد. توجه موردسازی  بدنه

؛زیطاريویوسطفی،1378؛اقوامیمقدم،1390؛پوراحمدوهمکاران،1385؛حبیبیواهري،1384؛حبیبی،1380منبع:اهلرز،

1385،دهاقانی،1382

که  استدر سطح شهر تهران  یمعظ یاربس های یجراح آن نتیجۀ شود. یم یطراح مدرناهداف دولت  برای مدرن شهر

شدند  یمتوسعۀ فضای جدید قلمداد  مانعبلکه  ،(یرهبانک و غ ،ینما)س جدید نهادی رقیبعنوان  به نه یسنت ینهادها بیشتر

ی مجدد براساس ده سازمانیجه از ساختار فضایی شهری محو شدند. درنتیافتگی بودند و ن توسعهکه نشانی از گذشته و 

ی دولت ها خواسته ها آنوسیلۀ نخبگان و در رأس  نیازهای روز، این بار نه از کانال تصمیم فرد همۀ ساکنان شهر، بلکه به

های اروپایی است. با اولین اقدام مدرنیستی یعنی تصویب طرح  یتختپاکه خواهان پایتختی در شأن و مقام  شکل گرفت

گیرد و بعد از آن قانون تعریض و توسعۀ معابر  یمشمسی صورت  1309ها در سال  یابانخ، با عنوان نقشۀ «قانون بلدیه»
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است مشخص شهرسازی هوسمانی  طور بهجوابی روشن به بازنمایی فضا در شکل مدرنیستی و  1312ها در سال  یابانخو 

قصر  جمله ازشماری  یبشهر به همراه بناهای  دروازۀ دوازده(. 1385زاده،  ؛ بحرینی و امین7: 1382زیاری و یوسفی، )

پور،  مدنیشدند )نگرایانه و مدرنیستی از چهرۀ شهر تهران محو آباد بر اثر اقدامات بازنمایی فضایی روش قاجار، سلطنت

(. با تصویب قوانین مذکور، ابزارهای قانونی برای اجرای تغییرات کالبدی شهر نیز فراهم شد. سیمای شهری 60: 1381

-نه بر مبنای قومی ها آنشدند و تمایز  یمیج از همدیگر متمایز تدر بهها  کرد. محله یموسیلۀ دولت تغییر  یج بهتدر به

این تغییرات از قبل شروع شده بود، با اجرای قوانین  هرچندمذهبی یا فرهنگی، بلکه براساس طبقات اجتماعی بود. 

یی برای کنترل فضا از طریق حرکت نظامی ها فرصتفقط  نههای جدید  یابانخجدید سرعت بیشتری گرفتند.  وساز ساخت

 .ینددرآحرکت  تجاری و تفریحی به های  ار اجازه دادند در محلهد یهسرمافراهم کردند، بلکه به طبقۀ 

شدهفضايبازنمایی
 یعیطبتوانند  یمسازد. نمادها  یمشده به فرایندی از داللت اشاره دارد که خود را با دال یا نماد مرتبط  فضای بازنمایی

ساختمان، بناهای تاریخی یا یک بشر ) ساخت دستقومی، نژادی و هویتی( و ) یفرهنگطبیعی و غیره(،  اشکالدرختان، )

 دهد. یمباشد. این بعد فضا تخیل اجتماعی و اتوپیای زندگی روزمره را شکل  انداز( چشم

 دهد: یتوضیح م عنصر سهی برمبنا رای اسالم شهرهایی اجتماعی فضا  1ابولقود جانت

 ؛و غیره( ی اسالم  امت) دین براساس مردمی قشرهایان م تمایز. 1

 یتی؛جنس یکتفک. 2

 (.27: 1391پور،  )اباذری و قلی محله کنترل وی اجتماع ییتمرکززدا. 3

یی به سبک فرنگی، باغ ملی، ها مغازهرغم اینکه عملکردهایی مانند ساخت تماشاخانه، سینما، چاپخانه، هتل و  یعل

پوراحمد و همکاران، کرد )یکباره چهرۀ شهر کهن را در اواخر دورۀ قاجار دگرگون  بهو گیاه، بانک، قورخانه و غیره  وحش باغ

شهر شامل ارگ،  یرا داشت و عناصر اصل اسالمی-ایرانی شهر های اجتماعی یژگیو همچنان(، تهران دورۀ قاجار 53: 1390

 تمایزات، این مبنایو  رفت  شمار می به یاجتماع یزاتتبلور تما یبرا ی. محله مکاندو محله بو یدانمساجد، مدارس، بازار، م

: 1385 حبیبی،بوده است ) یرمسلمانانمسلمانان و غ یانم ییفضا گزینیجداییصورت  به که بود یو مذهب یقوم های یژگیو

یع، یهودیان و اقلیتی از مسیحیان بوده است و دو گروه مذهب تش یروانپ ۀدربردارند عوالجان محلۀمثال  برای ؛(134

. در محلۀ سنگلج، اند داشتهزیستی نسبتاً آرام و سالمی  ی زندگی مشترک با یکدیگر، همها سالان و یهودیان طی مسلمان

وبیش همۀ طبقات و  لحاظ اجتماعی و منزلتی شکل و نمای افقی داشته است. در همه جای محله، کم شیوۀ زندگی اهالی به

ها دارای  نبودند. همۀ آن بزرگبدون اعیان و اشراف و روحانیون  ها یک از محله یچهی اجتماعی سکونت داشتند. ها گروه

ی مانند طبابت ا برجستهآورد. مشاغل  یمو اماکن مقدس بودند و همین امر ادغام اجتماعی و انسجام مردمی را پدید  زاده امام

(. نیازی که جامعه به طبیبان 1396؛ ناصربخت، 1393تکمیل همایون، بود )و داروسازی نیز گاهی برعهدۀ یهودیان محله 

زیستی مناسبی را  آورد و شرایط هم یمهای بزرگ کشوری و دربار پدید  یتشخصیهودی داشت، روابطی را بین طبیبان و 

                                                 
1. Abu-Lughod 
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ودیان و مسیحیان از مسلمانان، یه جمله ازها با پیروان ادیان و مذاهب  زیستی میان محله ینی و همنش همداد.  یمسامان 

شاهد سکونت و حضور طبقات مختلف اجتماعی  توان یم حال یندرعین نمودهای روابط و مشارکت محلی بوده است. تر مهم

قاجار نمود بیشتری داشت. هر محله دارای اماکن و  ۀدر دور ییآوا زیستی و هم و منزلتی در یک محله بود که این هم

سیاسی و مذهبی در مقاطع زمانی  یها وفصل امور ساکنان یا مرکز جنبش جمله حل تماعی ازهای اج برای فعالیت ییها پاتوق

ها  جمعی و تعاون بین آن های یتاز عوامل انسجام و هدایت اهالی در فعال ها، هدر محل یونحضور روحان است. مختلف بوده

 ای یژهنقش واز ها و اماکن مقدس دیگر  امزادهام نظیردر این کارکرد اجتماعی، عناصر کالبدی مهمی  .استرفته  شمار  به

توجه  یها با تمهیدات طراح مراتب و حریم دسترسی به فضاهای خصوصی خانه مفهوم سلسلههمچنین به  .اند بوده برخوردار

ویژگی حفاظت و محرمیت در نسبت با موقعیت قرارگیری خانه در محله نوعی ارزش و امتیاز  که یطور به؛ خاصی شده است

؛ حقیقت نائینی و همکاران، 1396؛ ناصربخت، 1393؛ تکمیل همایون، 1367شهری، است ) شدهخانه محسوب  رایب

به سبب سبک خاص زیست ایشان و نوع  جمله یهودیان دینی از های یتحریم برای اقل ین. ایجاد قلمرو با هدف تأم(1398

جمله  دینی از یحریم برای بناها ین( و تأمیاسالم یراز مواد خوراکی کاشر )معادل حالل در تعب ها آن شدۀ یفتعر یبردار بهره

 یناز موارد مرتبط با ا یژهو یاز عملکردها یشانا یبردار در بهره یفو تعر یلبا هدف تسه یهودیان یها و گرمابه ها یسهکن

عنوان قلمروهای اختصاصی  مختص به حضور ساکنان محله بهفضاهای  است. از مصادیق دیگر باید به تعریف پاتوق یا یارمع

سیاسی یا مذهبی محله بود که  شدۀ یفتعر های یتاشاره کرد که مکانی برای فعال با کارکردهای جمعی ها یا محله برای هم

. (1398و همکاران،  حقیقت نائینیشد ) یحضور نامتعارف افراد ناشناس دیگر برخورد و مقابله م مفهوم قلمرو، با یلدل به گاهی

جمله حضور  مدارانه از با معیارهای ارزش ها هعزاداری محل یها در چینش دسته مراتب و حریم در تعبیری دیگر، مفهوم سلسله

 دیگر بروز یافته است که البته مشابه این رویکرد را در یها نشین در پیشاپیش دسته سادات های همحل  یعزادارهای  هدست

 .قرار داشت که دیدار بزرگان قوم و محله در اولویت یا گونه به .شاهد بود توان یمناسبتی نیز م وبازدیدهاییدمراتب د سلسله

شدهدرشهرسنتیومدرن.فضايبازنمایی3جدول
يهاشاخصینترمهم
هايفضايیژگیو

شدهبازنمایی
شهرمدرنشهرسنتی

 مردمی قشرهایان م تمایز
 فضـایی  گزینـی  جـدایی  صـورت  به که مذهبی و قومی های ویژگی برمبنای تمایزات

 است بوده غیرمسلمانان و مسلمانان میان

ــی  - ــای ویژگ ــایزات برمبن ــات   تم ــای طبق ه
گزینـی فضـایی    صـورت جـدایی   اجتماعی که به

 های دیگر بوده است میان ثروتمندان و گروه

 و حریم مراتب سلسلهقلمرو، 
 دینی های اقلیتحریم برای  تأمینایجاد قلمرو با هدف  -
 قلمروهای اختصاصی عنوان بهفضاهای مختص به حضور ساکنان محله  پاتوق یا -
 برخورد با حضور افراد نامتعارف در محله -

شـدن از   تغییر شکل روابط اجتماعی و کاسته -
 اهمیت عواملی مانند محرمیت و خویشاوندی

ل کنتر و اجتماعییی تمرکززدا
 محله

 خود محلۀبه بزرگان دینی، سیاسی و ادبی  حس تعلق -
 با محله به ابراز تعلق و پیوند خود ای محله همعنوان  -
ظرفیت بیشتر و برتر هـر   با هدف نمود توان و های هرقابت و خودنمایی بین محل -

 ها همحله نسبت به سایر محل

بـدون   هـا  کشی از میـان محلـه   ایجاد خیابان -
ــه نظــم فضــایی محلــه  و کــاهش  هــا توجــه ب

دادن  ای و درنهایت ازدست محله ارتباطات درون
 حس تعلق به محله

های  یتفعالتعاون، مشارکت و 
 اجتماعی

بیشـتر و برتـر هـر     ظرفیت وبا هدف نمود توان  ها هرقابت و خودنمایی بین محل -
 ها همحله نسبت به سایر محل

 سیاسی و مذهبی در مقاطع زمانی مختلف های جنبشمرکز  -
عوامـل انسـجام و هـدایت اهـالی در      عنـوان  هـا بـه   لـه روحـانیون در مح  حضور -

 ها آنجمعی و تعاون بین  های فعالیت
 وسیلۀ ساکنان ها به حل مشکالت اجتماعی و کالبدی محله-

کاهش ارتباطات فضایی بین ساکنان محله و  -
هـای   درنتیجه کاهش میـزان تعـاون و فعالیـت   

 اجتماعی
دهی مشکالت  ر ساماندخالت بیشتر دولت د -

 ها و کاهش نقش مردم محله
 

،زنطديو1372داروفرنطاق،؛تحصطیل1386؛لطفطی،1387لطفیوشطعله،؛1384؛حبیبی،1396؛ناصربخت،1395،1393منبع:تکمیلهمایون،

1362زاده،سلطان؛1353اشرف،؛1384مقدم،؛جابري1376؛خیرآبادي،1386؛رهنماییوهمکاران،1364اشرفیان،
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عملفضایی
، ها کوچهی انسانی در ها کنشکند. این بعد شامل  یمبخشد و آن را بازتولید  یمشده را ساختار  عمل فضایی، فضای زیست

طبیبیان و همکاران، ) سازد یمرا به هم متصل  ها مکانو میادین است که مردم و  خانه قهوهی تعاملی، بازار، ها شبکهگذرها، 

های شهری و   (. عمل فضایی در شهر تهران قبل از مدرنیسم از لحاظ رفتاری تحت تأثیر چگونگی پیوند محله68: 1390

افتاد.  یمگذرها با عناصر اصلی شهری یعنی بازار و مسجد جامع بود که از طریق ارتباط پیادۀ ساکنان فضای شهری اتفاق 

های مذهبی بود که گذرها فقط محل عبور و مرور بودند و هیچ توقف و ایستادنی در  یشهاندثیر چنین الگوی رفتاری تحت تأ

ی تجاری و مذهبی، مکان ها نقش(. بازار و مسجد جامع عالوه بر 32: 1391پور،  ؛ اباذری و قلی27: 1376پیران، نبود )میان 

روهای گوناگون، یک فضای شهری کامل محسوب ۀ حضور نیصحن عنوان بهیری تعامالت اجتماعی بودند. بازار گ شکل

 یبرا بستری مدرسه، و شد. حجره و تیمچه و راسته، محل حضور نیروهای اقتصادی بود و عناصری نظیر گرمابه، مسجد یم

نقش یک شبکۀ  کامالًشد و  یمبیشترین حجم اطالعات و اخبار نیز در بازار مبادله  .کرد یفراهم م یاجتماع یروهایحضور ن

عمل فضایی  جمله ازها و مسابقات ورزشی و پهلوانی  یعزاداری ملی و مذهبی، ها جشنپیچیدۀ اجتماعی را داشت. همچنین 

ها و مجازها را بازتولید  یتممنوعمردم در بازار بوده است. ساکنان شهری با عمل فضایی خود معانی، تمایزات، تابوها، 

 ییعمل فضا یارهایتوجه به مع شود با یممشاهده  4جدول (، اما چنان که در 34: 1391 پور، اباذری و قلی) کردند یم

(Mehta, 20141397 همکاران، و پوراحمد ؛)، ی فضایی در ها قبل اتفاق افتاده است. کنش ۀنسبت به دور یادیز ییراتتغ

یرا هنوز فضای جدید برای کنش فضایی تغییر کرده و یک سردرگمی در بین شهروندان ایجاد شده است؛ ز کامالًشهر مدرن 

شدۀ  افراد غریبه هست و هماهنگی کمی بین عمل فضایی شهروندان و بازنمایی فضای دولتی وجود دارد. فضاهای بازنمایی

 .جدید نیز هنوز نتوانسته است معانی نهفتۀ خود را به ساکنان انتقال دهد

.عملفضاییدرشهرسنتیومدرن4جدول
لیارهايعممع

فضایی
منبعپهلوياول(مدرن)شهرشهرسنتی

 ها یدسترس

 آمدوشدهانکردن  یبند دسته آمدوشدهای بند قالب

 ؛1390طبیبیان و همکاران، 
؛ پوراحمد و همکاران، 1378اقوامی مقدم، 

؛ 1375؛ بحرینی، 1382؛ مرتضی، 1390
؛ 1376، شهری، 1393غروی الخوانساری، 

 1393تکمیل همایون، ناصر بخت، 

 فضایی مراتب سلسلهیف تضع فضایی مراتب سلسله

 آمدوشدهانکردن بر  نظارت آمدوشدهانظارت بر 

 افزایش عرض معابر عرض اندک معابر

 های طوالنی یابانخ نبود معبر در مقیاس شهری

 مراتب سلسلهمعابر و پیروی از  مراتب سلسله
 فضایی

 مراتب سلسلهمعابر از  مراتب سلسلهاستقالل 
 فضایی

 یف مشخص از مسیرهای پیادهنبود تعر تداوم مسیرهای پیاده

 ها یابانخسیستم باز شبکۀ  بست بناتکا به سیستم 

 پذیری اجماع

 وگو ی توقف و گفتها مکانبودن  مشخص
وگو با  ی توقف و گفتها مکانکاهش تدریجی 

 فضایی مراتب سلسلهیف تضع
 ؛1390پیربابایی و سجادزاده، 

؛ 1367، شهری، 1389پوراحمد و موسوی، 
 1393تکمیل همایون، ناصر بخت، 

 بودن نظارت اجتماعی باال
فضایی و نظارت  مراتب سلسلهیف تضع

 و کاهش نظارت اجتماعی آمدوشدها

های در حال  یتفعالبودن مشارکت در  باال
 انجام در فضا

ها با  یتفعالکاهش تدریجی میزان مشارکت در 
 مراتب فضایی یف سلسلهتضع
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 .عملفضاییدرشهرسنتیومدرن4جدولادامه

یارهايعملمع
 فضایی

 منبع پهلوياول(مدرن)شهر شهرسنتی

 بودن بخش لذت

 یزانگ خاطرهی ها نشانهوجود یادمان و 
با مدرنیزاسیون  ها نشانهها و  یف یادمانتضع

 شهری
 یری عناصر جدید شهری بیگانهگ شکل نبود عناصر دلسردکننده در فضا 1384؛ حبیبی، 1390پیربابایی و سجادزاده، 

 احساس امنیت در فضا
فضایی و نظارت اجتماعی  مراتب سلسلهیف تضع

 ها و کاهش احساس امنیت در محله

 ها یتفعالکاربری و 

و  ها یتار کاربرخسا مقیاس انسانی در
 ها یتفعال

 یجا مقیاس ماشین به تدریجی جایگزینی
 مقیاس انسانی

 ؛1390پیربابایی و سجادزاده، 
 ؛1393غروی الخوانساری، 

؛ پوراحمد و همکاران؛ 1378اقوامی مقدم، 
 1393؛ غروی الخوانساری، 1390

 

 ها با یکدیگر یکاربرتمایز بالنسبه کامل 
ها و گسترش تدریجی  یکاربراختالط نسبی 

 ها یابانخامور تجاری به 
 الگوی و تطابق کامل فرهنگ سنتی زندگی

 محلهو  مسکن
فرهنگی سنتی و  شروع تدریجی واگرایی بین

 الگوی مسکن و محله
 یف هستۀ خدماتی مشخص برای محلهنبود تعر ها محلهبودن مراکز  یا هسته تک

 شدن بناهای محلی کارکردی تک استفادۀ چند کارکردی از بناهای مراکز محله

 شمولیت

دلیل محدودیت  بودن تنوع سنی به پایین
مسجد، بازار، ) یعمومحضور در فضاهای 

 ، حمام عمومی و غیره(خانه قهوه

ها و افزایش حضور برای  یابانخیری گ شکل
 تمام سنین جامعه

 ؛1367؛ شهری، 1391اعتماد، 

بودن حضور زنان در فضاهای  یرممکنغ
و حضور  ها زورخانه، ها خانه قهوهمردانه مانند 

 کمرنگ در مساجد، دارالحکومه و غیره.

شدن حضور فعال قشر جدید از زنان  ممکن
ها و سینما، تئاتر،  یابانخطبقۀ متوسط در 

 دانشگاه و غیره

؛ رشیدی و 1367؛ شهری، 1391اعتماد، 
 1393حسینی،  ملک

شدت اعمال تفکیک و جداسازی تعامل 
جنسیتی، سنی و مردان )میان زنان و 

 عملکردی(

یری فضاهای جدید مانند سینما، تئاتر، گ شکل
و کاهش جداسازی جنسیتی  ها و پارکدانشگاه 

 و افزایش تعامالت

؛ رشیدی و 1367؛ شهری، 1391اعتماد، 
 1393حسینی،  ملک

 

دهندۀ ساختار فضایی شهر، نظام فضایی شهر  یلتشکۀ پهلوی اول با بازنمایی فضایی فضا و حذف عناصر اصلی در دور

شده، در تمایز و تقابل با فضای در  شود. فضای گذشته و زیسته یمتهران دچار شکافی عظیم بین فضای گذشته، حال و آینده 

دنبال حذف یکدیگر  گیرد. عناصر قدیم و جدید برای حضور در فضای شهری به یمیری مدرنیستی قرار گ شکلحال ساخت و 

ی شاهی، بازار و مسجد جامع( ها کاخارگ، ) یمقدهستند. با توجه به دیدگاه هوسمانی در دولت آن دوره، با گذشت زمان عناصر 

های  یابانمدرن )ختر شدند و عناصر  یتاهم کمی قبل ها دورهبه  نسبت کارکردی صورت بهمادی( و هم ) یکالبد صورت بههم 

کنترل بر هر  دنبال بهدرواقع دولت (. 162: 1374حبیبی، شدند ) ها آنیج جایگزین تدر به( تجاری، دانشگاه، بانک، سینما و غیره

 برسد.اهداف خود  به ییو عمل فضا شده بازنمایی یبر فضا یرگذاریفضا و تأث ییبازنما تا باسه بعد فضا بود 

 کار، محلمجزا ) یاه به پاره یو اجتماع ییفضا لحاظ بهاست که  یشهر تحوالت، این از حاصل مدرن شهر

تر شد،  منظم فیزیکی ساختار و از نظر شکل آن مخلوق شهری فضاهای است. شده تقسیموآمد(  رفت و تفریح استراحت،

عمل فضایی( و ساختار ) ییفرم فضا بینکه  بود یشروع شکاف همان این شدند. معنا یب یو معنو یاجتماع لحاظ از یول

شدن و تر رنگ کمشده( در شهر مدرن ایجاد شد که نتیجۀ آن،  فضای بازنمایی) یاجتماعبازنمایی فضا( و تولید ) ییفضا

فراموشی فضای شهر سنتی بود. فضای جدید با رنگ و بوی مدرنیستی و اندیشۀ مدرنیته شکل گرفت. دولت با اندیشۀ 

برای تولید  شده ساخته ی محیطسو به بلندمدتگذاری گسترده و  یهسرماکنترل فضا و هدایت  منظور بههوسمانیسم 

زند و فضای شهری جدیدی  یمو ارتباطات به خلق محیط جدید دست  ونقل حملصنعتی، مصرف جمعی، گردش کاال، 

 داری است. یهسرماکند که روایتگر شیوۀ تولید جدید یعنی  خلق می
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دوم:انباشتسرمایهوحافموانعفضاییدورة

ین ابزار تر مهم. شهرها دوباره استدنبال توسعۀ فضایی کل کشور  یاس بهمق بزرگی ها طرحدر دورۀ دوم، دولت از طریق 

ی انباشت سرمایه و ایجاد جغرافیای نامتوازن از طریق قطب ا توسعهدولت برای رسیدن به این هدف هستند. مسیر چنین 

یابد.  یمصاعدی افزایش ت صورت بهگذاری و ایجاد صنایع سنگین و مونتاژ  یهسرمایژه در پایتخت، میزان و بهرشد بود؛ 

ها و  یتفعالکردن  . سیاست قطبیاستاولین حرکت در این زمینه  1327یئت عالی در سال هتشکیل سازمان برنامه و 

های عمرانی  یتفعالها،  یتفعالقطب اصلی  عنوان بهی توسعه، محور اصلی این برنامه است و پایتخت ها قطبتشکیل 

کند. نتیجۀ این برنامه، توسعۀ شتابان شهر تهران بود. الگوی تهران  یمتمرکز خصوصی را در خود م مؤسساتدولت و 

المللی عملیاتی شد و  ینبسبک معماری  آموختگان دانشوسیلۀ  تعریف جدیدی از شهر و گسترش آن را مطرح کرد که به

تبلور  عنوان بهود. شهر نه بندی عملکردی ب ساختمان متأثر از نوعی منطقه وفضای شهر جدید مبتنی بر تعدادی خیابان 

تصویری از تصوری مجرد و  عنوان بهفرهنگی، بلکه -سیاسی و اجتماعی-فضایی، سازمان و تشکیالت اقتصادی-کالبدی

در تولید فضای شهری، بازنمایی فضا  درواقع(. 191: 1384حبیبی، ) شود یماز ذهن معمار یا مهندس مطرح  متأثرفردی، 

فضا شکل( تحت تأثیر بازنمایی ) ییفضاتولید اجتماعی( و عمل شده ) فضای بازنمایی شود. یمیین تعوسیلۀ معماران  به

 ،کهن یمناآشنا در ارتباط با مفاه یپراکنده و نامنسجم با منظر یاربس یها از مجموعه یبیترک شهر. گیرند یمساختار( قرار )

 .شود یمرسوم م یستز های یوهشده در رابطه با ش دگرگون یو معمار

و  استدنبال بیشترین سودآوری در کمترین زمان  یزی شهری با حذف موانع فضایی، مزیت تجمع و تمرکز، بهر برنامه

شود و انباشت  یمیجۀ چنین فرایندی فضا دگرگون درنت. استهدف آن، افزایش سرعت چرخش سرمایه در فضای شهری 

های فضایی  یری مرکز و پیرامون و تباینگ شکلوجب گیرد. این روند م یمسرمایه در پایتخت با سرعت بیشتری صورت 

شود، با توجه به  یمشود. نتیجۀ چنین فرایندی، تشدید تراکم و تمرکز و انباشت سرمایه در فضا  یمدر سطح شهر تهران 

 ی، توسعۀرسان خدماتمشکالت  صورت بهشهرداری( این نوع فرایند، آثار خود را ) یمحلسطوح و نوع مدیریت در حکومت 

ربط، فضای شهر  یذدهد. اقدامات دولت و نهادهای  یممتفاوت مناطق شهری، آلودگی هوا، ترافیک سنگین و غیره نشان 

 داريسرمایهبس 

 بلدیه()شهرداري برنامهریزانشهري

 شهرمدرن

 دولتمدرن

فضايدهیسازمانمدیریتو

 جدید

 سود

 

 کنترلوتسل برفضا

شدهریزيبرنامهایجادفضاي

 مدرن()

 تغییروکنترلفضا
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کند و  یمکند. شهر با گذر زمان، گذشتۀ خود را فراموش  یمرا برای تغییر بیشتر و استحالۀ گذشته آن در آینده آماده 

 .کنند یمر شهروندان آن را تجربه شود که برای اولین با یمتبدیل به فضای زیستی 

 

.رواب ابعادتولیدفضادرپهلويدوم4شکل

شدهوعملفضاییدرپهلويدوم.بازنماییفضا،فضايبازنمایی5جدول
عملفضاییشدهفضايبازنماییبازنماییفضا

تصویب الیحـۀ قـانونی تشـکیل شـهرداری و      -
 انجمن شهر

 تهران و شمیران قانون ایجاد جادۀ سوم بین -
هـای دولتـی،    ینزمتصویب قانون منع تصرف  -

 کیلومتری 10اوقاف و موات در فاصلۀ 
ی هـا  برنامـه قانون تملک اراضی برای اجرای  -

 یساز خانهشهرسازی و 
ی جامع شهری و قـانون تملـک   ها طرحشروع -

 ها آپارتمان
 (1347تهران )تصویب طرح جامع  -
 تهرانقانون نظارت بر گسترش  -
نامــۀ اســتفاده از اراضــی در خــارج از     ینآئــ-

 و حریم شهرها ها محدوده
هـای امـالک خالصـه و واگـذاری      یبنـد  قطعه -

هـای کوچـک در    یبند قطعهبه کارمندان و  ها آن
 جنوب برای تودۀ مردم

اجتمـاعی  -ی اقتصادیها تفاوتها و  ینتبایری گ شکل -
 ی فضاییا رخسارهبا تبلوری کالبدی و 

یری فضاهای جدیـد جمعـی نظیـر نمایشـگاه     گ شکل -
ی هـا  پـارک منظریه، ورزشگاه آزادی،  اردوگاهالمللی،  ینب

 یشهر برونی و شهر درونبزرگ 
نشین، اعیانی، دولتمنـد در   های مرفه یری محلهگ شکل -

 دولت یبهای فقیرنشین، مستمند و  مقابل محله
کـز  ایجاد مراکز جدید شهری در فواصل دورتـر از مرا  -

های نـو پـا    یدانمو  ها گاه گرهتاریخی تهران در پیرامون 
، آهـن  راهمانند میدان امام حسین، میدان انقالب، میـدان  

میدان ونـک، میـدان صـادقیه، میـدان صـنعت، حـوض       
 نارمک، میدان آزادی

هـای    رفتن سـاختار فضـایی و اجتمـاعی محلـه     ازمیان -
 های شطرنجی یابانخشدۀ  کهن شهری و جایگزین

هـای   حدف کامل نهادهای سنتی و مردمـی در محلـه   -
 ی مردمجا بهشدن دولت  شهری و جایگزین

ی خـودروی پیرامـون   هـا  بافـت و توسـعۀ   یریگ شکل -
ی متعدد ها شهرکساخت  -ی بزرگ صنعتیها مجموعه

 شهرک اکباتان، آپادانا جمله از

کاهش دسترسی پیاده به فضا بـا تضـعیف بیشـتر     -
 محورشدن فضا اتومبیل شهری و مراتب سلسله

 آمدوشدهانکردن  یبند دسته -
 محور های اتومبیل یابانخافزایش کمی معابر و  -
وگـوی   ی توقـف و گفـت  هـا  مکانحذف تدریجی  -

 محور پیاده
ـ کاهش نظارت اجتماعی با  - هـای زیـاد    ییجـا  هجاب

 ساکنان در شهر
انجـام در   هـای درحـال   یتفعالکاهش مشارکت در  -

 دورۀ قبلفضا نسبت به 
وگـوی افـراد و کـاهش حـس      بودن گفت عمق کم -

 تعلق مکانی
ها و گسـترش بیشـتر امـور     یکاربراختالط بیشتر  -

 ها یابانختجاری به 
 ها حذف کامل سازمان فضایی سنتی محله-
 تضعیف نظارت اجتماعی و حس امنیت در فضا-
یری فضا برای پاسخ به نیازهـای  پذ انعطافکاهش  -

 شدن فضا کارکردی با تکمختلف کاربران 
هـای اجتمـاعی و    یـت فعالکاهش حمایت فضـا از   -

 فرهنگی
ــرای   متناســب - نبــودن طراحــی و معمــاری فضــا ب

 های مختلف یتفعال
 رسیدن نسبت زنان به مردان تعادل به -
هـا   یابانخحضور فعال زنان از قشرهای مختلف در -

 و غیره. ها پارکو سینما، تئاتر، دانشگاه و 
استفادۀ بیشتر از فضاهای جدید مانند سینما، تئاتر،  -

و کـاهش جداسـازی جنسـیتی و     ها پارکدانشگاه و 
 افزایش تعامالت

، پوراحمـد و  1385؛ دهاقانی، 1384منبع: حبیبی، 
؛ زیـاری و  1378مقـدم،   ؛ اقوامی1390همکاران، 

 ،1382یوسفی، 

ــاران،    ــد و همک ــع: پوراحم ــی، 1390منب ؛ 1384؛ حبیب
؛ 1366؛ خلیلــی عراقــی، 1398هری و رهنمــایی، منــوچ

؛ زنـدی  1384؛ میرمقتدایی، 1386رهنمایی و همکاران، 
 1364و اشرفیان، 

؛ پوراحمــد و همکــاران، 1378مقــدم،  منبــع: اقــوامی
ــدایی، 1390؛ اعتمــاد، 1390 ، غــروی 1384؛ میرمقت

 ،1393الخوانساری، 
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افزایش تراکم و تمرکز شدید در  تبع بهایش انباشت سرمایه و گذاری در فضای شهری جدید سبب افز یهسرمادولت با 

یجه درنتشود.  یمشود. با افزایش تراکم و تمرکز، نیاز به حذف موانع فضایی برای سرمایۀ بیشتر احساس  یمشهر تهران 

شهرداری( و ) یمحلیژه حکومت و بهکنند. این قوانین پشتوانۀ نهادهای ذیربط  یمقوانینی را در این راستا تصویب 

توان گفت که  یمعبارتی  وجودآمده را برطرف کنند. به بتوانند مشکالت به ها طرحشود تا با اجرای  یمریزان شهری  برنامه

یزی شهری در این مقطع از زمان، بیشتر برای رفع موانع فضایی ر برنامهفلسفۀ اصلی نهادهایی مانند شهرداری و مشاوران 

کنند و پشتیبان مادی و  یمیه بوده است؛ چرا که این نهادها قوانین مصوب دولت را اجرایی یجادشده برای دولت و سرماا

به دولت بودند تا فضای شهری را به  کننده کمکیجه این نهادها بیشتر درنت. استنیز خود دولت  نهادهامعنوی این 

، مدیریت فضا برای 1340یژه بعد از دهۀ و هبی هدف از بازنمایی فضا طورکل بهیزی کنند. ر برنامهدلخواه دولت و سرمایه 

 انباشت سرمایه و حذف موانع فضایی در سطح کالن و خرد بوده است.

انباشتسرمایهوحافموانعفضایی(شهر).مرحلۀدومتولیدفضایی5شکل

مستغالتوفروشفضابورژوازيسوم:دورة

یژه تأمین مسکن نسبت به دورۀ قبل تغییر کرد. در این دوره و بها وقوع انقالب اسالمی، رویکرد حل مشکالت شهری ب

آمد؛ برای مثال، مسئوالن وقت به این نتیجه رسیدند که با دادن زمین در اطراف شهر  وجود بهای  یانهگرا آرمانتفکرات 

افقی گسترش یابد.  صورت بهتوان همۀ مردم را صاحب مسکن کرد. نتیجۀ چنین تفکری این شد که شهر تهران  یم

دلیل افزایش نرخ رشد  بیشتر قوانین نیز برای تأمین مسکن شهروندان تصویب شد. از طرفی سرعت تحوالت شهری به

کنان خدمات عمومی و دولتی بیشتر شد. همۀ شهرنشینی، دخالت دولت از اعمال حاکمیت به اعمال تصدی و رشد کار

 انباشت سرمایه و حذف موانع فضایی

 بخش خصوصی() سرمایه

 شهر

 انباشت سرمایه

ها تمرکز صنعتی و سوداگری زمین تزریق پول حاصل از نفت
 در اطراف شهر

 دولت

 تشدید تمرکز و تراکم در شهر

 های شهریاجرای طرح های شهریمشاوره و تهیه طرح

 شهرداری برنامه ریزان شهری

 های فضایی وتباین
 جنوب -گیری شمالشکل 

 بروز مشکالت فضایی و موانع فضایی
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ین نیاز شهروندان مطرح شود. بورژوازی مستغالت که پیش از انقالب تر مهم عنوان بهاین اتفاقات سبب شد که مسکن 

فرصت  یناز ا رفت، در به یداناز م شهری عمدتاً خصلت صنعتی یافت و پس از انقالب برای یک دهه با قانون زمین

ناتوانی در هدایت بورژوازی  .آمد بیرون انزوا از سوداگر یک هیئت در، 1360 دهۀاز اواخر  فروشی تراکم با استفاده کرد و

تصمیم گرفت  1368یج نهادهای شهرسازی و مسکن را کژکار کرد. دولت در سال تدر بهمستغالت به مدار مولد، 

اجازۀ فروش تراکم ساختمانی  ها آنب درآمد، به رو دولت برای کس یناهای شهرهای بزرگ را خودکفا کند. از  یشهردار

یگر، دولت به دست خود شهر را به ارزش د عبارت بهی جامع و تفصیلی تعیین شده بود. ها طرحداد، مازاد بر آنچه که در 

ان، اکباتساختمان )صنعتی  وساز ساختی مستغالت تقریباً وجود نداشت و ( بورژواز1368) زمان آن. در مبادله تبدیل کرد

پذیرفت. آمار بانک مرکزی  یمی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی انجام ها شرکتیلۀ وس بهساز و شهرک غرب(  یآت

درصد کاهش یافته بود.  5یلۀ بخش خصوصی به وس بهدهد سهم تولید مسکن برای فروش از کل تولید آن،  یمنیز نشان 

 باز مبادله ارزش به شهر مصرفی ارزش تبدیل برایرا  ها یدست شهردار یرانا یو معمار یشهرساز یعال یدرواقع شورا

 یفروشناگهان اجازه داد تا تراکم ی،ساز و بلندمرتبه تراکم یشو مقررات افزا ضوابط»عنوان  تحت 1369 سال. در گذاشت

بودند تا  یگرمل همدمک ،تراکم یشو افزا ها یشهردار ییخودکفا قانون(. 47: 1387 اطهاری،) یابد یشدرصد افزا 25

 5 مادۀ یونپس، کمس ین. از اشد یمستغالت انجام م بورژوازی وسیلۀ بهکار  این. شود یلتبد یا به مبادله یمصرف فضای

. شد یزطرح جامع ن ییرتغ یبرا ینامحدود یباًتقر یاراخت یداشت، دارا تصویب اختیار تفصیلیطرح  حددر  یناز ا یشکه پ

ی از بورژواز پیش از آنباز شد.  شهر مبادلۀ منظور به ها یبا شهردار یزن چانه یمستغالت برا یبورژواز ترتیب بدین

یجه دست بوروژوازی مستغالت باز درنتشد.  یم( استفاده 1378-1376اقتصاد )شدن از رکود کل  مستغالت برای خارج

ی سه طبقه به باال تعلق ها ساختمانمالیاتی به ها و بخشایش  قرار گرفت. انواع یارانه ها آنگذاشته شد و شهر در اختیار 

 وجود آورد.  گرفت و بهشتی را برای بورژوازی مستغالت به

 

.رواب ابعادتولیدفضابعدانقالباسالمی6شکل

در شهر تهران سبب افزایش جمعیت شهری شد. با  خصوص بهرویۀ زمین در اطرف شهرها  یببرنامه و  یبتفکیک 

-شهر»به « مصرف-شهر»قدرت بورژوازی مستغالت بیشتر شد. در این دوره  افزایش جمعیت شهری و نیاز به مسکن،

 صورت بهافقی و هم  صورت بهشهر تهران به یک کاالی ارزشمند تبدیل شده است که هم  درواقعشود.  یمتبدیل « کاال

 صورت بهشود. شهر تهران  یمهای دولت بر مبنای تولید فضای دولتی در این دوره کامل  یاستسرسد.  یم عمودی به فروش
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براساس  ها قطعهدر هریک از این  اجبار بهشود و ساکنان نیز  یمبه مناطق خوب و بد تقسیم  قطعه قطعهموزائیکی و 

یدشده تمام شرایط تولید تولفضای  درواقعکنند.  یمشوند و به جریان انباشت سرمایه کمک  یمتوپوگرافی درآمد ساکن 

اما از دهۀ  کرد، یمهای شهرداری را پرداخت  ینههزدرصدی از  1367سرمایه را در شهر فراهم کرده است. دولت تا سال 

نشین ها باید جا ینههزین تأمها میزان وابستگی شهرداری به دولت کمتر شد. شهرها برای  یشهرداربا طرح خودکفایی  1370

کردند. شهرداری درآمد حاصل از فروش فضا را جایگزین درآمدهای دولتی کرد. بدین طریق همکاری بین  یمبهتری پیدا 

ی فروش فضا و تبدیل آن به سرمایه، درصد زیادی ازا درشود.  یمهماهنگ شروع  صورت بهشهرداری و بورژوازی مستغالت 

 شد. یمدرصد درآمد شهرداری از این طریق تأمین  90یش از شود که ب یماز سود حاصل از آن نصیب شهرداری 

شدهوعملفضاییبعدانقالباسالمی.بازنماییفضا،فضايبازنمایی6جدول
عملفضاییفضايبازنماییشدهبازنماییفضا

قانون لغو مالکیت اراضـی مـوات    -
 شهری

 دهی شهر تهران طرح سامان -
ــالی   - ــایی مــ ــانون خودکفــ قــ

ــهردار ــالی    یش ــتقالل م ــا و اس ه
 ها یشهردار

ــراکم و   - ــزایش تــ ــانون افــ قــ
 یساز بلندمرتبه

-راهبــردیتهــران )طــرح جــامع -
 ساختاری(

طرح مجموعۀ شـهری تهـران و    -
 شهرهای اطراف

 منشور علمی شهرداری تهران -
رویۀ زمین  یببرنامه و  یبتفکیک  -

وســـیلۀ نهادهـــای انقالبـــی و  بــه 
 واگذاری آن به متقاضیان مسکن

 

 -ی اقتصــادیهــا تفــاوتهــا و  ینتبــاتشــدید  -
 اجتماعی

توسعۀ ناپیوسته و پیرامونی به شکل غالـب در   -
 توسعۀ فضایی تهران

نشین، اعیانی،  ها مرفه تشدید شکاف بین محله -
های فقیرنشین، مستمند و  دولتمند در مقابل محله

 دولت بی
کامــل نهادهــای ســنتی و مردمــی در   حــذف -

ی جـا  بـه شدن دولـت   ها شهری و جایگزین محله
 مردم

نشینی و تشدید روند تخریب باغات  یهحاشرشد  -
 های کشاورزی ینزمو 
یرمجاز در اطـراف  غگسترش و استقرار صنایع  -

 تهران،
تبدیل کل شهر برای کل ساکنان و فعاالن در  -

 «کاالیی عمومی»آن به یک 
پیـدایش اقمـار و    توسعۀ روستاهای قـدیمی و  -

 ی جمعیتی اطراف شهریها قطب

 محور نداشتن آسان به فضاهای پیاده دسترسی -
 و مسیرهای دسترسی موجود در فضا ها راهشدن  نامناسب -
 مسکونی یوستگی بین فضا و بافتنبود پ -
 وگو و فضاهای عمومی ی توقف و گفتها مکانحذف تدریجی  -
 های شهر       رفتن سازمان فضایی محله اجتماعی با ازبین رتنبود نظا -
 انجام در فضا با کاهش سرمایۀ اجتماعی های درحال یتفعالکاهش مشارکت در  -
 وگوی افراد در فضا نبود گفت -
 کاهش استفاده از فضا -
 یانآشنافضا برای قرار مالقات با دوستان و  کاهش محبوبیت -
 یزانگ خاطرهی ها نشانه توجهی به یادمان و یب -
 افزایش عناصر دلسردکننده در فضا -
 کاهش امنیت در فضا-
 یری فضا برای پاسخ به نیازهای مختلف کاربرانپذ انعطاف نبود -
 های اجتماعی و فرهنگی یتفعالیت فضا از حما عدم -
 های مختلف یتفعالنداشتن طراحی و معماری فضا برای  تناسب -
 نسبت زنان به مردانرسیدن  تعادل به -
هـا و سـینما، تئـاتر، دانشـگاه و      یابانخحضور فعال زنان از قشرهای مختلف در -

 و غیره. ها پارک
و کاهش  ها پارکاستفادۀ بیشتر از فضاهای جدید مانند سینما، تئاتر، دانشگاه و  -

 جداسازی جنسیتی و افزایش تعامالت
 یافزایش فاصلۀ زیاد بین محل کار و محل زندگ -

؛ دهاقــانی، 1384منبــع: حبیبــی،  
؛ 1390، پوراحمد و همکاران، 1385

ــوامی ــدم،  اقـ ــاری و 1378مقـ ؛ زیـ
 1382یوسفی، 

؛ 1384؛ حبیبی، 1390منبع: پوراحمد و همکاران، 
ــی عراقــی، 1398منــوچهری و رهنمــایی،  ؛ خلیل

؛ میرمقتدایی، 1386؛ رهنمایی و همکاران، 1366
 1364؛ زندی و اشرفیان، 1384

؛ 1390؛ اعتمــاد، 1390؛ پوراحمــد و همکــاران،  1378مقــدم،  اقــوامیمنبــع: 
 1393غروی الخوانساری،  ؛1384میرمقتدایی، 

انباشت سرمایه در  یشافزا فرایند تراکم، یشو افزا ها یشهرداردولت با تصویب قوانین جدید یعنی خودکفایی 

یجه شد. درنت یشترب یزافزوده ن سود و ارزش یزانش از اقتصاد، مبخ یندر ا سرمایه یشتبع افزا به وکرد  تسریع مستغالت را

درصد سرمایۀ کشور در شهر  50دلیل تمرکز حدود  زمین و مسکن به یک فضای کمیاب در شهر تهران تبدیل شدند. به

شد و تمام این روندها در کمیابی فضا در شهر تهران  یمبیشتر  سال به سالتهران، میزان ورود مهاجران جویای کار نیز 

گذاری  یهسرماتأثیر زیادی داشت. دولت و بخش خصوصی نیز از این شرایط به شیوۀ خود استفاده کردند. بیشترین میزان 

ه شده بعد از دهۀ هفتاد در بخش مستغالت اتفاق افتاد؛ چرا که موانع فضایی برای کسب سود بیشتر در این بخش برداشت

های شهر به  یکمربنددر داخل و  ها اتوبانو  ها بزرگراهبود. بازگشت سود به کمترین زمان رسیده بود و دولت نیز با ایجاد 
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کاال تبدیل شد. این شهر نمادی از -مصرف به شهر-یجه شهر تهران از یک شهردرنتکرد.  یماین فرایند کمک 

مصرف، بلکه برای مبادله آماده کرده است. در مرحلۀ بعدی، نقش  های نئولیبرالی است که فضا را نه برای یاستس

است. شهرداری برای جبران کسری بودجه که از طرف دولت دیگر  پررنگشهرداری( در این فرایند ) یمحلحکومت 

 90ش از که بی طوری کند؛ به یمترین راه انتخاب و از قوانین فروش تراکم استفاده  ین و سوددهتر آسانشود،  ینمتأمین 

ریزان شهر و مشاوران  شود. در مرحلۀ آخر نیز برنامه یمدرصد درآمدهای شهرداری تهران از محل فروش تراکم تأمین 

وسیلۀ  به ها طرحیی برای بهبود سازمان فضایی شهر تهیه کنند، اما این ها طرحمعماری و شهرسازی قرار دارند که باید 

نیاز دارند.  ها آنریزان و مشاوران برای ادامۀ حیات به  شود و خود این برنامهۀ قبلی باید تصویب و اجرا ذکرشدعوامل 

از این چهار عامل یعنی دولت، سرمایه،  هرکدامی دارند و همخوانشده  یبتصوها و قوانین  یاستسنیز با  ها طرحیجه درنت

برای انباشت بیشتر سرمایه در شهر  یزی شهری در فرایند تبدیل فضا به کاال و فروش فضار برنامهشهرداری و مشاوران 

 نقش دارند. این فرایند طی یک سده اتفاق افتاده است.

 
شدنفضا(کاالییشهر)سومتوسعۀفضایی.فرایند7شکل

توان نتیجه گرفت این است که با ظهور دولت مدرن فرایند تولید فضا در ایران تغییر کرد؛ چرا که  یمآنچه از این پژوهش 

تولید فضا تا قبل از دولت مدرن، براساس مناسبات اجتماعی و فرهنگی مردم در طول زمان شکل گرفت و سرعت تغییر فضا 

زیست بود، اما  هروندان با حس رضایت و بدون استرس قابلدرک شد و برای ش کامالًیدشده تولیجه فضای درنتبسیار کند بود. 

بری به شیوۀ دولتی دست به تغییر و تولید فضای  داری بهره یهسرمایسم تغییر شیوۀ تولید، از شیوۀ مکاندولت مدرن با استفاده از 

افتد و موجب  یماتفاق  فرهنگی، نوسازی، سبک زندگی و اقتصادی-جدید زد. نتیجۀ آن تحوالتی است که در ابعاد اجتماعی

شود. در دورۀ اول، بسترهای الزم برای تغییر فضا فراهم شد و دولت با استفاده از منابع مالی  یماخیر  صدسالتغییر فضا در این 

 دولت سرمایه

 قانونافزایشتراکم بورژوازيمستغالت قانونخودکفاییشهرداري

 تبدیلشهربهکاال

 شهر

 

 شهرداري برنامهریزانشهري

 شهرداريخودکفایی

هايطرحمشاورهوتهیه

طرحساماندهی،)شهري

 مجموعهوجامع(
 فروشتراکم

 شدنفضاکاالیی

 شدنفضاتغییرماهیتفضاوکاالیی
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 شهر کالنیژه از و بهو فکری آن زمان به تقلید از غرب و با رویکرد هوسمانیسم شروع به تغییر فضا کرد. تغییر فیزیکی شهرها 

ی سنتی بود. در بعد ذهنی نیز با اندازها چشممدرن در شهرها و حذف مفاهیم و  انداز چشمهران شروع شد که هدف آن، ایجاد ت

ایجاد نهادهای جدید نظیر دانشگاه و سینما، هدف ایجاد روشنفکری مانند غرب بود و مفاهیم سنتی و دینی مانع توسعه و 

رتی زیربنای تغییر و تولید فضای شهری جدید در دورۀ اول ایجاد شد. ایجاد تغییر و تولید عبا رفت. به شمار می پیشرفت مدرنیته به

لحاظ  تر و به آسان یزیکیف لحاظ افتاد که به یمفضا در این دوره بسیار خشک، خشن و زمخت بود؛ چرا که تغییر در شهری اتفاق 

از اجتماع در حال تولید بود که دو بعد فضا یعنی بازنمایی روح و بیگانه  یبیجه یک فضای درنت سخت بود. یلیخ یو روح یذهن

یاست دولت سشده،  یبتصوو عمل فضایی هیچ نقشی در آن نداشتند. در دورۀ دوم با توجه به اقدامات و قوانین  فضا

سمت شهر حرکت و  بهها، سرمایه  یاستسیجۀ این درنتیژه پایتخت بود. و بهی شرایط برای انباشت سرمایه در شهرها ساز فراهم

سمت  های کالن کشوری نظیر اصالحات سفید و ارضی، تعداد زیادی از جمعیت را به یاست. سکرد شدن تمایل پیدا به شهری

ها به نفع شهرها و به ضرر روستاها تمام شد و شهر تهران بیشترین تغییر  یاستسیژه شهر تهران روانه کرد. تمام این و بهشهرها 

بیشتر اقدامات منتهی به انباشت سرمایه و کاهش موانع فضایی در شهر تهران شد. سرانۀ  ای دید. در دورۀ دومو تحول را در فض

ی صنعتی و مسکونی در اطراف شهر تبدیل شد. ها شهرکافزایش یافت و پول نفت به  شدت به ها اتوبانو  ها بزرگراهها،  یابانخ

یری طبقه بورژوازی را در گ شکلسو پتانسیل  داری را ایجاد کرد. دولت از یک هیسرمادولت به تقلید از غرب، شرایط بسط  درواقع

های کالن سرزمینی نیروی کار الزم را تحت عنوان طبقۀ  یاستسسوی دیگر با  ی و از یکبسترسازیژه شهر تهران و بهشهرها 

ران، با استفاده از قدرت مالی نفتی حذف کرد. یژه شهر تهو بهپرولتاریا در شهرها فراهم کرد. همچنین موانع فضایی را در شهرها 

قبلی از لحاظ ذهنی بخشی از شهروندان نسبت به  تمامی این اقدامات سبب تغییر چهرۀ فیزیکی شهرها شد و نسبت به دورۀ

مفاهیم ظاهر شهر بیشتر شبیه شهرهای مدرن غربی شده بود و تمامی  ی داشتند. در این دوره،تر مثبتاین تغییرات فضایی نگاه 

ی شهر و خودکفایی ده سازمانهای حضورنداشتن دولت در  یاستسایرانی از میان رفت. در دورۀ سوم با توجه به -اسالمی

یجه بین شهرداری و بخش خصوصی . درنتسپرد یو شهردار خصوصی بخشبه  را دولت شهر ،تراکم یشو افزا ها یشهردار

منظور سودآوری و انباشت  اری را تأمین کند و شهرداری بستر مناسب را بهتوافقی صورت گرفت که سرمایۀ نیازهای مالی شهرد

ی اول و دوم ماهیت فضا تغییر کرده بود، این تغییر ماهیت فضا موجب شد ها دورهسرمایه فراهم سازد. با توجه به اینکه در 

در  یالکتیکیصورت د جتماعات متضاد را بهو ا یروهان مرکز فرماندهی، عنوان بهسرمایه کنترل و تولید فضا را برعهده بگیرد و 

آن از  یا ارزش مبادله و یلتبد کاال به شهر شد سبب که کردرا درست  فضایی سرمایۀ یشترجهت سود ب درکنار هم جمع کند. 

 نتیجۀ. است سرمایه انباشت و سود تولیداست که هدف آن  یبنگاه اقتصاد یک شهربه بعد  ینا ازشود.  یشترب یارزش مصرف

که بسیاری از شهروندان مجبور هستند  یطور بهسرمایه و شهرداری است؛  نفع به و شهروندان ضرر به فضا تغییر دوره،سه  این

ی دارد که بتواند در تولید و انباشت سرمایه شهر ا طبقهها ترک کنند؛ چرا که فضای جدید نیاز به  یهحاششهر تهران را به مقصد 

 ی داشته باشد. مؤثرنقش 

ین عوامل تغییر فضا آمده است. این تر مهمنمایش داده شده است. در یک بخش  8شکل و نتایج تغییر فضا در  هاروند

 وسیلۀ به این فضا. داد تغییردر گذر زمان  یجیصورت تدر فضا را به ماهیتشد که  ییروندهایری گ شکلعوامل موجب 

 یکو  شد یم برقرارآن  براساس اقتصادی و اجتماعی مناسبات که بود گرفته شکل زمان طول در محلی اجتماعات
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قرن  ایندر طول  یکباره به . این فضاوجود داشت ییفضا یها و فرم یاجتماع یندهایفرا ینب یو عمود یافق یهماهنگ

. ددا یم افزایشفضا را  ییرکه سرعت تغ شد یمدرن انجام م دولت وسیلۀ به ابتداصورت عمد  به ییرات مذکورتغ ییر کرد.تغ

که  افتاد اتفاق( شهر فضایی ساختار تغییر) ییفضا یها ( و فرمیطبقات شهر تحول) یاجتماع یندهایروندها در فرا یناول

یج تدر بهی فضایی در شهرها، ها فرماجتماعی و  فرایندهای در تغییر با. بود شهری جدید فضای تولید مرحلۀ ینتر مهم

ی ها سکونتگاهیج تدر بهسمت شهرها حرکت کرد. همچنین این تغییرات در شهر تهران و شهرهای بزرگ دیگر  سرمایه به

الگوی صورت  بهتوسعه پیدا کنند؛ شهرسازی هوسمانیسم تهران ابتدا  شهر تهرانرا نیز ترغیب کرد به شکل  تر کوچک

 ۀشد و طبقات متحول یدر سبک زندگ یاجتماع ییراتبه شکل تغ بعدی مرحلۀ در یابد و فضایی در سراسر کشور گسترش

 یشهر یفضا یکصورت  به تهرانشهر در  یدتول یفضا یجه. درنتپیدا کندغرب در سراسر کشور انتشار  مانند یشهر

ی در سراسر پهنۀ ا مبادلهییر کارکرد فضا از حالت مصرفی به موجب تغ یزن یت. درنهایافت در کل کشور گسترش  یکدست

. این استی آن ا مبادلهویژگی  خاطر بهسرزمینی ایران و فضا به یک کاالی ارزشمند تبدیل شد که ارزش آن بیشتر 

گرفتن فضا به نفع دولت بود. در دورۀ بعدی تولید  خدمت اول به ین آن در دورۀتر مهمهایی داشت که  یخروجتغییرات فضا 

یجۀ تحوالت اجتماعی و اقتصادی درنتفضا  همچنین در دورۀ دوم، سرمایه نیز گذاشته شد.فضا عالوه بر دولت، در اختیار 

 مراتبی و قطبی شد. در دورۀ سوم، تولید فضا در اختیار سرمایه و شهرداری قرار گرفت. سلسله کامالًدر طبقات شهری 

 نضمامی به انتزاعی بود.ین نتایج فرایند تولید فضا در هر سه دوره، تبدیل فضای شهری اتر مهمیکی از 

گیريیجهنت
سمت تکامل حرکت  دهندۀ آن تغییر و به یلتشکیالکتیکی بین عناصر دیجۀ روابط درنتفضای شهری در طول زمان 

 یزاسیونظهور دولت مدرن و مدرن یدشدۀ قبلی بود. باتولکند، ولی مقیاس تغییرات خیلی زیاد نبود و هماهنگ با فضای  یم

 یجهبود که شهر نتوانست خود را با آن هماهنگ کند. درنت یادز یقدر فضا به ییراتچهاردهم، تغ قرن سدۀ در آغاز یراندر ا

و  یتهمدرن نظری پشتوانۀبا  جدید فضای. نداشت شباهتی هیچ خود اسالف بهشد که  تولید یدجد یفضا یکاز دل آن 

گذشته و  یفراموش یزی،ر برنامه ینا های یژگیو یناز بارزتر و بود شده تولید یسمهوسمان یستیمدرن یاز شهرساز یدیتقل

دچار شکاف  شهر تهران یژهو به یرانا یشهرها ییتحوالت، نظام فضا ینا ترتیب بدینگذشته بود.  ینف یادیدر موارد ز

و ساخت  شده در تمایز و تقابل با فضای درحال یستزعظیم بین فضای گذشته، حال و آینده شد. فضای گذشته و 

دنبال حذف یکدیگر بودند. با توجه  یته قرار گرفت. عناصر قدیم و جدید برای حضور در فضای شهری بهمدرنیری گ شکل

عملکردی از  صورت بهفیزیکی و هم  صورت بهبه دیدگاه هوسمانی در حاکمیت آن دوره به گذشت زمان، عناصر قدیم هم 

لحاظ  دند. شهر مدرن حاصل این تحوالت شهری بود که بهش ها آنفضای شهری حذف شدند و عناصر مدرن جایگزین 

و فضاهای شهری مخلوق آن  محل کار، استراحت، تفریح و غیره( تقسیم شدمجزا )ی اه پارهفضایی و اجتماعی به 

از دل  کهبود  ای یجادشدههمان شکاف ا این جان بودند. یبلحاظ فیزیکی تمیز و از نظر اجتماعی و معنوی مرده و  به

شهرها در طول زمان شکل گرفته بود تخریب  در که را ای ییو تعادل فضا بود خاستهبر یافتگین و توسعه یماندگ عقب

 آورد، اما مشکل آنجا بود که وجود می فضای جدیدی با رنگ و بوی مدرنیستی برای مردم مدرن به کرد. شرایط تازه، یم

 .بود نگرفته شکل هنوز باشد، غربی بورژوازی شبیه که مدرنی جامعۀ
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تهرانشهرکالنونتایجتولیدفضادرروندها.عوامل،8شکل

شدنپررنگوکشورجمعیتشدنشهري

 شهرهادراقتصادسومبخش

 دورةدوم

غربیبارویکردهاياندیشهنفوذ

 فضاییریزيبرنامهدرلیبرالیستی

دهیسازمانیکپارچگیاقتصاديو

 مراتبیسلسلهاجتماعی

 شدنوتمرکزصنعتدرشهرهاصنعتی

شدنشهري

 سرمایه

شدنشهري

 فضا

قرارگرفتنفضادر

خدمتدولتو

 سرمایه

تولیدفضاي

 مراتبیسلسله

تولیدفضاي

 شدهقطبی

 دورةاول

داريسرمایهتولیدازةتغییرشیو

 بريبهرانتیربهره

 شروعتولیدفضايجدیدتوس دولت

فروپاشینظامایلیودهقانیو

بهفضایی-دگرگونیسازماناجتماعی

 سودشهر

تحولدرطبقات

 شهري

ساختارتحولدر

 فضاییشهر

قرارگرفتنفضادر

 خدمتدولت

 مدرنیزاسیونمدرنیتهو

روندهايتغییر نتایج

 فضا

عواملتغییر

 فضا

 دوره

 دورةسوم
افزایشبوروکراسیوخدماتدولتی

 درشهرها

ۀمینبودجأدولتدرتنشینیعقب

 شهر

تغییرکارکرد

 فضا

شدنکاالیی

 فضا

قرارگرفتنفضادر

بخش)سرمایهخدمت

 وشهرداريخصوصی(

 

فضايشدنتبدیل

شهريازفضاي

 انضمامیبهانتزاعی
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گذاری  یهسرماهدایت  به کنترل فضا و دولت وقت غافل از تحوالت فرهنگی و اجتماعی، با اندیشۀ هوسمانیسم

و ارتباطات  ونقل حملبرای تولید صنعتی، مصرف جمعی، گردش کاال،  شده ساختهی محیط سو به بلندمدتگسترده و 

داری است. در این فضای شهری  یهسرمامحیط و فضای شهری جدیدی را خلق کرد که روایتگر شیوۀ تولید جدید یعنی 

یجه درنتمدرن بود.  و عناصر یتهمدرن هب عناصر سنتی در تولید فضا حذف شد و بیشترین توجهجدید، نقش نیروها و 

 مبادله قابلروح تبدیل شد؛ در عوض یک فضای انتزاعی و  یببرای جامعۀ سنتی به یک فضای  شده خلقفضای شهری 

یرگذار متفاوت بوده تأثنقش نیروها و عوامل  وجود آمد. کل این فرایند در سه دوره اتفاق افتاده و در هر دورۀ تولید فضا، به

یدشده در این تولصاحب اصلی فضای  درواقعاست.  پررنگاست. در دورۀ اول نقش دولت و در دورۀ آخر نقش سرمایه 

بورژوازی مستغالت حاکم اصلی فضای شهری تولید  در حال حاضرتوان گفت  یمعبارتی  . بهاستیه سرما یر،اخ صدسال

 .استدر شهر تهران 
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 .یسممدرن پستمدرنیسم و  یمپاراداشهر در دو  یده شکلو  یریگ شکل .(1393) یمعبدالکرحسینی وحدت،  و بحرینی، سید حسینی

 .558-541(، 3)40، شناسی یطمح مجلۀ

 .دانشگاه تهران . تهران:یشهر یفضاها یلتحل (.1375) یدحسینسبحرینی، 

 .26-13 ،26، شهرسازی و معماری-زیبا هنرهای نو. نگرشی: یراندر ا یشهر یطراح. (1385) امین زاده، بهناز و بحرینی، سیدحسین

 : طرح نو.تهران .مراد فرهادپور ترجمۀ. یتهمدرن ۀتجرب .(1389مارشال )برمن، 

 : شرکت عمران شهرهای جدید.تهران. جلد سوم. شهرسازی در اندیشه سیر .(1388جهانشاه )پاکزاد، 

 .11-1، (2)1 ،یاسالم-یرانیمطالعات شهر ا ۀفصلنام .ماهیت اجتماعی شهر اسالمی .(1389) سیروس ،وسویم د واحم ،پوراحمد

 .زیتبر ۀنمونــاســالمی، -رانییبر تحوالت کالبدی شــهر ا تأثیر مدرنیســم .(1386) محمدحسنزدانی، یپوراحمــد، احمد و 

 .52-29، (1)22، ییایقات جغرافیتحق ۀفصلنام

 یها پروژهدر  یعموم یفضا یتبر ماه یلیتحل .(1397حسن ) یا،ن ییرضا و حسین نژاد، حاتمی اهلل؛ کرامت زیاری،؛ پوراحمد، احمد

 ،شهری گردشگری ،(تهران شهر: موردی مطالعۀ) فضا اجتماعی تولید نظریۀ اساسبر یشهر یگردشگر یاسمق بزرگ

5(2 ،)135-159. 

کالبدی -ییفضا ۀتوســعتأثیر مدرنیســم بر  .(1390) آزاده وب و عظیمی،یپوراحمد، احمد؛ فرجی، امین؛ منوچهری میاندوآب، ا

 .61-47 ،(6)2، یاسالم-یرانیمطالعات شــهر ا ۀفصلنام (.تهران ۀنمون) یاســالم-رانییا شهرهای

 .51-46، 126، اقتصادی-سیاسی اطالعات نشریۀ. شهر شهروندمدار .(1376) یزپروپیران، 

(، 16)8، نظر باغ. سنتیمحلۀ تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در  .(1390حسن )سجادزاده،  و یمحمدتقپیربابایی، 

17-28. 

دانشکدۀ ، یارشد شهرساز یکارشناس ۀنام یانپا. شهریمحلۀ ضوابط و معیارهای تعیین  .(1372) یبحبفرناق،  و تحصیلدار، مهدی

 دانشگاه تهران.. هنرهای زیبا
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 .فرهنگی یها پژوهشدفتر  :تهران .(اودالجان )عودالجان ۀمحل .(1393)تکمیل همایون، ناصر 

 .فرهنگی یها پژوهشدفتر  :تهران .یمیانکل ۀمحل .(1395)تکمیل همایون، ناصر 

 .فرهنگستان هنر :تهران. تهیو مدرن شهر .(1384) یهاد یمقدم، مرتض جابری

اولین پژواک نوآوری و دومین  ؛.ش ه 1320-1310معماری و شهرسازی ایران در  .(1385زهرا )اهری،  و حبیبی، سید محسن

 .49-40، (42)15، صفه مجلۀ .الگوی تهران یینوگراپژواک 

 .80-66 ،41، صفه مجلۀ. در جستجوی اصول حاکم بر نوپردازی شهری .(1386) یهادجابری، مرتضی  و حبیبی، محسن

 : دانشگاه تهران.تهران. تأثر و تفکر آن، کالبدی سیمای و شهر مفهوم از تاریخی تحلیلی شهر، تا شار از .(1384حسن )یدس حبیبی،

بازخوانی مفهوم سکونت در محالت تهران در  .(1398) یمرتضمحمودی مهماندوست،  و حقیقت نائینی، غالمرضا؛ شیخی، محمد

 .70-54، (61)17، جغرافیا فصلنامۀ. فرهنگی و اجتماعی یها نوشتهقاجار و پهلوی، مبتنی بر بررسی تفسیری تاریخ دورۀ 

 : دانشگاه تهران.تهران. تهران ۀروی یبدر گسترش  مؤثرعوامل  شناخت .(1366منصور )خلیلی عراقی، سید 

 .جهاد دانشگاهی: تهران .رضاشاه ۀران در دوریا یتوسعه و نوساز .(1373محمدرضا )خو،  یلیخل

 : نیکا.تهران ،مافی اهلل عزتنژاد و  حاتمیحسین  ۀترجم. ایران شهرهای .(1376مسعود )، یرآبادیخ
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 .370-343 ،(3)2، یشهر یزیر برنامه یاییجغراف یها پژوهش(. ائل گلی تبریزپارک 

خانه نسبت  یریقرارگنحوۀ در  یجادشدهاقاجار تغییرات دورۀ تحوالت بافتی تهران در  .(1392) ینبزاکبری،  و رمضان جماعت، مینا

 .202-175، (1)5، یخیتار یشناس جامعه. به معابر شهری

ساختاری و عملکردی  تحول یرس .(1386)خاتون  قالیباف، محمدباقر و هادیپور، حلیمه؛ اهلل رحمتفرهودی،  ؛رهنمایی، محمدتقی

 .42-19(، 12)5 ،یرانا یاییانجمن جغراف یپژوهش-یعلم یۀنشر .محله در شهرهای ایران

 یها دانشکده. یارشد شهرساز یکارشناس ۀنام یانپا. سیر تحول مفهوم محله در تهران .(1364) یمینس، اشرفیان و زندی، میترا

 تهران. دانشگاه .هنرهای زیبا

 .انجمن معارف: تهران. یت ملیو هو یاسالم انقالب .(1381)رضا ی، علیریزه

بررسی تطبیقی تکوین و گسترش مکتب اصفهان و  .(1393رضا )عبدلی، محمد و یهسم ،زیاری اله؛ کرامتزیاری، رضا؛ زیاری، 

 .45-37(، 1)4، جهان نقش فصلنامۀ. سبک تهران در فضای شهری

، مدرس مجلۀ .شدن یجهانو  یسممدرن پستکالبدی تهران در فرایند مدرنیسم، (. توسعۀ 1382) یعلیوسفی،  و اله کرامتزیاری، 

7(2 ،)25-40. 

 : آبی.تهران. ینیشهر و شهرنش یخبر تار یا مقدمه .(1362) ینحس، زاده سلطان

 .24-1 ،35 ،فرهنگی کیهان ۀمجل .رانیدر ا ینیخ شهر و شهرنشیبر تار یا مقدمه برنقدی  .(1365) ینحس، زاده سلطان

 : سمت.تهران. یشهر یاینو در جغراف های یدگاهد .(1385) ینحسشکویی، 
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 .رسا یخدمات فرهنگ ۀمؤسستهران:  .زدهمیتهران در قرن س یخ اجتماعیتار .(1367)، جعفر یشهر

 فصلنامۀ. اسالمی-در شهرهای ایرانی مراتب سلسلهبازتاب اصل  .(1390) یهانسعبدالهی مهر،  و طبیبیان، منوچهر؛ چربگو، نصیبه

 .76-63، (7)4، آرمانشهر

 .(پارک نوبهار کرمانشاه :مطالعه مورد) ،تولید اجتماعی فضای شهری. (1399) یونهمامرادخانی،  و پور، سیاوش قلیعزتی، مهسا؛ 

 .161-131، (1)13، ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامۀ

. هویت محلی در شهر امروزاحیای معاصر، کندوکاوی در راهکارهای محلۀ سنتی تا محلۀ از  .(1396) یممرغروی الخوانساری، 

 .76-61، (21)10، آرمانشهر شهرسازی و معماری

 آموزش رشد مجلۀ. فور و پارادایم شهریت مامفوردول ۀگان سهتولید فضای شهری در گفتمان  .(1397لقمان )محمود،  و فنی، زهره

 .46-36(، 3)32، جغرافیا

 ۀمطالعگیری شهر اسالمی ) شکلنقش تاریخی وقف در  .(1389) قهرمان ،یرستم و داحمدیس ،یصالح؛ حسین، آباد کالنتری خلیل

 .43-33(، 1)1، اسالمی-ایرانی شهر مطالعات(. موردی شهر اصفهان

 .فرهنگی یها پژوهشدفتر  :تهران .(یتخت پهلوان جهان)زادگاه  آباد یخان ۀمحل .(1387)لطفی، سهند و شعله، مهسا 

 .فرهنگی یها پژوهشدفتر  :تهران .امامزاده قاسم ۀمحل .(1386)لطفی، سهند 

 شرکت پردازش.تهران: ، شهر کالن یکظهور  ،تهران .(1381) یعلپور،  مدنی

. بمانیان محمدرضافر و  الماسیهانیه اخوت، نینا  ۀترجم. یاسالم یکشورهادر  یسنت یو شهرساز معماری(. 1389هشام )مرتضی، 

 : هله.تهران

: مطالعه مورد)داری دولتی در ایران  تحلیلی بر فرایند تولید فضای سرمایه .(1398) یمحمدتق ،رهنمایی و منوچهری میاندوآب ایوب

 .116-85(، 1)23 ،فضا یشو آما یزیر برنامه(. شهر تهران

 دکتری رسالۀ(. موردی: تهراننمونۀ شهرها )تدوین معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی (. 1384مهتا )میرمقتدائی، 

 دانشگاه تهران.. هنرهای زیبادانشکدۀ . شهرسازی

 .فرهنگی یها پژوهشتهران: دفتر  .سنگلج ۀمحل .(1396)ناصربخت، محمدحسین 

 .91-79، 7، یباز یهنرها ۀمجل .مدرنیسم و نوگراییبا سنت معماری ایران  یتهو ۀرابط(. 1378محمد )زاده،  نقی

 ز.مرک: تهران .یرانا یاسیس اقتصاد .(1397) یمحمدعل، همایون کاتوزیان
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