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چکیده
بررسي و تحلیل برخورداری یا عدمبرخورداری افراد یک جامعه از سرپناه و مسکن به این دلیل که از نیازهای اولیۀ انسان است ،در
فرایندهای برنامهریزی و سیاستگذاری شهری اهمیت بسیار دارد .مسکن نهتنها فقط جنبۀ انفرادی ندارد؛ بلکه بهدلیل تأثیر مستقیم بر
روابط اجتماعي و سی اسي یک جامعه ،امری جمعي است و از خدمات عمومي -اجتماعي بهشمار ميآید .بيتوجهي به جایگاه اجتماعي
مسکن و نبود نگاه سیستماتیک در فرایندهای برنامهریزی و سیاستگذاری سیستم مسکوني ،ميتواند دستیابي به هدف دسترسي کل
جامعه به مسکن را با مشکل روبهرو کند و به نابرابری فضایي (که چندبعدی و دربردارندۀ ابعاد اقتصادی ،اجتماعي ،کالبدی و جز آن
است) بیانجامد .شهر -پایتخت تهران بهعلت رشد شدید ،شتابنده و برنامهریزینشده ،نابرابری شدیدی را بیش از دیگر شهرهای ایران
تجربه کردهاست که به شکل سکونت غیررسمي ،رشد پیراشهری غیرمبتني بر برنامه ،تخریب محیط زیست طبیعي و سوداگری زمین و
مسکن نمایان است .وجود و تداوم چنین وضعیتي ،دسترسي گروههای فرودست اقتصادی -اجتماعي مردم را به مسکن بهصورتي منفي
متأثر کرده است .هدف این مقاله ،شناسایي وضعیت نابرابری فضایي در سیستم مسکوني شهر تهران یعني شناسایي تفاوت قسمتهای
مختلف فضا براساس نشانگرهای نابرابری فضایي و تعیین میزان و گسترۀ آن در شهر تهران است .بهمنظور دستیابي به هدف مقاله،
مسیر دوگانۀ توصیفي -تحلیلي برای دستیابي به برونداد اصلي این مقاله ،یعني وضعیت نابرابری فضایي در سیستم مسکوني شهر
تهران پیموده شدهاست .در مسیر نخست بهعنوان پژوهش پایۀ این مقاله ،انگاشتها و رویکردهای نظری و نیز چهارچوب فني
موردنیاز ،ردیابي ،معرفي و تشریح شدهاند .در مسیر دوم ،نابرابری فضایي در سیستم مسکوني شهر تهران با استفاده از نشانگر قیمت
هر مترمربع واحد مسکوني در یک مقطع زماني در مقیاس بلوکهای شهری خوشهبندی جغرافیایي شده و همچنین در یک بازۀ زماني
 59ساله در مقیاس منطقههای 55گانه با استفاده از خوشهبندی آماری براساس فاصله با «انحراف معیار» ،ردیابي و اندازهگیری شده
است .تحلیل نابرابری فضایي در سیستم مسکوني شهر تهران براساس نشانگر قیمت مسکن ،بهعنوان شاخصي که نمایانگر کلیت و
مجموع ارزش های عیني و ذهني مسکن است ،نشان از نابرابری فضایي شدید در سیستم مسکوني شهر تهران در مقطع زماني مورد
بررسي دارد و همچنین در طول دورۀ زماني مورد بررسي این مقاله ،یعني سالهای  7917-7932نابرابری فضایي در سیستم مسکوني
شهر تهران شدت یافته است .رشد بسیارزیاد قیمت مسکن در بازار مسکن شهر تهران در طول دورۀ زماني مورد بررسي ،سبب چیرگي
جنبۀ کاالیي -سرمایهای مسکن شده که این نیز ،نابرابری میان مالکان و غیرمالکان مسکن را تشدید کرده و ميکند .همین افزایش
شدید قیمت ،سبب شده است تا جمعیت ساکن در نواحي گستردهای از شهر تهران (تقریبا همپوشان با نیمۀ جنوبي آن) ،دچار رشد
سکونت غیررسمي و غیرمبتني بر برنامه و مشکل نابرابری فضایي ،رویارو باشند.
واژههای کلیدی :نابرابری فضایي ،سیستم مسکوني ،برنامهریزی شهری ،قیمت مسکن ،شهر تهران.
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مقدمه
رویارویی با نابرابری فضایی ،همواره یکی از اهداف
سیاستگذاری و برنامهریزی شهرها در کنار اهدف
افزایش کارآمدی آنها بوده است .گسترش فزایندة
نابرابری در همۀ سطوح جغرافیایی در دهههای آخر
سدة بیست و یکم و آغاز هزارة سوم میالدی ،سبب
شده است تا رویارویی با آن بیشازپیش در دستورکار
نهادها و مراجع سیاستگذاری و برنامهریزی فراملی و
ملی ،بهویژه در سطح محلی یا شهری ،قرارگیرد .در
سطح شهری موضوع نابرابری فضایی در سیستم
مسکونی شهرها و ارتقای کیفیت زندگی افراد ساکن
در شهر به موضوع و دستورکاری مهم در
سیاستگذاری و برنامهریزی شهری تبدیل شده است.
مسکن ،که مهمترین عنصر سیستم شهر است ،از
نیازهای اولیۀ انسان بهشمار آمده و برخورداری یا عدم
برخورداری افراد از آن در یک جامعه ،موضوعی است
که در گسترة عمل برنامهریزی و سیاستگذاری شهری
قرار میگیرد .برخورداری از سرپناه ،فقط در سطح
فردی مطرح نیست؛ بلکه بهعنوان یک نیاز اساسی است
که عدم برخورداری برخی افراد جامعه از آن ،یا در
معرض آسیب قرارداشتن مسکن آنها  ،به بحرانهای
اقتصادی -اجتماعی و به بروز نارضایتی و در نتیجه،
شکلگیری اعتراضهای مردمی ،هرجومرج ،بحرانهای
شهری و بحرانهای سیاسی در سطح فراشهری
انجامیده که زندگی همۀ اعضای جامعه را تحتتأثیر
قرار میدهد و مشروعیت دولتها را دچار چالش
میکند (.)Chua, 1997; Hall & Pfeiffer, 2000: 23
تعریف مسکن فقط به سرپناهبودن آن محدود
نمیشود و فعالیت مسکونی در نواحی شهری،
زیرسیستمی از یک سیستم شهری است که خاصیت
فضایی (چندبعدی) دارد ( ;Banerjee & Baer,2013:1
)Chapin, 1965: 226, 422؛ درنتیجه ،نابرابری در

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،25پاییز 7931



سیستم مسکونی نیز به تبع آن خاصیت فضایی دارد،

که موجب دسترسی نابرابر گروههای مختلف به کلیۀ
خدمات «رفاه عمومی» یا «رفاه اجتماعی»  iمیشود.
نابرابری فضایی بهمعنی تفاوت دسترسی و اثرگذاری
گروههای مختلف مردم در عرصههای گوناگون
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و کالبدی است.
بهاینصورت که نابرابری موجود در سیستم مسکونی
به دسترسی گروههای مختلف اجتماعی -اقتصادی به
خدمات رفاه عمومی و بهرهمندی از شرایط
زیستمحیطی مطلوب اثر میگذارد و در ارتباط
متقابل همافزا با نابرابری درآمد ،نابرابری محیطی،
نابرابری قومی -نژادی و جز آن قرار میگیرد
(Ginsburg & Watson, 2012؛ خلیلی عراقی و حسنی،
.)422 :4 31
در دستورکار قرار نگرفتن برابری فضایی در برنامهها
و سیاستگذاری شهری ،همچون یک آرمان واال و یک
ارزش و اختیارنکردن نگاهی اجتماعی و همچنین نبود
و یا ضعف بکارگیری رویکردی سیستمی در تأمین و
پشتیبانی مسکن ،در بستری که گروههای اقتصادی-
اجتماعی مختلف قدرتهای نابرابر دارند ،افزون بر
عوامل مربوط به ساختار اقتصادی -سیاسی جوامع که
به شکلگیری نابرابری فضایی میانجامد ،موجب
گسترش سوداگری زمین و مسکن در شهرها و
درنتیجه ،بروز محرومیت  ،i iطرد اجتماعی  ،i i iجدایی
v
سکونتی ،i vاسکان غیررسمی ،توسعۀ ناپایدار شهری
و از بین رفتن منابع طبیعی و مالی یک جامعه
میشود (Balchin & Rhoden, 2002: 54, 190, 256-
;385; Bramley, Munro, & Pawson, 2004
Crook, 2012; N. W. Ginsburg, Sophie, 2012:
143-145; Hall & Pfeiffer, 2000: 16-38; Jones
.)& Watkins, 2009: 36; Langstaff, 2012: 40

حتی گروههای اجتماعی -اقتصادی فرودست جامعه
بهعلت اجبار در گزینش مکان سکونت خود در نواحی
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با کیفیت پایین و با دسترسی نامناسب به انواع
خدمات رفاهی ،بیش از سایر گروهها در معرض
مشکالت فراگیری همچون ازدحام حرکت (ترافیک
رفتوآمد) و آلودگی هوا قرار دارند .با شکلگیری
چرخۀ محرومیت ،هیچ راهی برای کاستن از این
مشکالت باقی نمیماند و شکاف میان دو سوی
پیوستار نابرابری اقتصادی -اجتماعی چنین جوامعی
هرچه بیشتر و بیشتر میشود .تداوم چنین وضعیت
نابرابری ،به کاهش طبقۀ متوسط شهری منجر
میشود ( & DeVerteuil, 2009: 433-435; Hall
.)Pfeiffer,2000: 13-15; Harvey, 1973/2010: 159

شهرهای کشورهای کمتر توسعهیافته ،بهعلت شدت
رشد جمعیت و وسعت شهری ،بیشتر با مشکل مسکن
مواجه هستند و نبود سیستم برنامهریزی کارآمد
میتواند این مشکل را تبدیل به وضعیتی با مشکالت و
بحرانهای گشودهناشدنی کند
(.)Hall & Pfeiffer, 2000: 3-15; Tipple, 2003: 1

شهر تهران بهعلت تمرکز جمعیت و تمرکز باالی
فعالیتهای اقتصادی -سیاسی و نیز نبود و ناکارآمدی
سازوکار برنامهریزی شهری و فراشهری ،سیستمی
بسیار پیچیده دارد که سیاستگذاری در آن نیازمند
نگاه سیستمی و یکپارچه است (ابراهیمنیا و دانشپور،
 .)41 :4 36رشد شدید و برنامهریزینشده و
مهاجرتپذیری شهر تهران که از آغاز سدة چهاردهم
شمسی شکلگرفته بنا بر پژوهشهای مختلف
(اعظمآزاده73- 3 :4 24 ،؛ دانشپور1 -11 :4 22 ،؛
دانشپور3-44 :4 21 ،؛ راغفر ،محمدیفر و سنگریمهذب،
 ;41 :4 37مدنیپور )464-461 :4 24 ،نابرابری فضایی
گستردهای را پدید آورده است که با بزرگسری شهر
تهران ،پراکندهرویی ،حاشیهنشینی ،دوقطبیشدن
درآمدی و تغییرات مخرب محیط پیراشهری و بهویژه
نابرابری فضایی گسترده در سیستم مسکونی شهر
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تهران همراه بوده است .برخی پژوهشها (اعظم آزاده،
73- 3 :4 24؛ دانشپور1 -11 :4 22 ،؛ دانشپور،
3-44 :4 21؛ 74 :4 24؛ راغفر و دیگران3-41 :4 37 ،؛
مدنیپور )42 -426 :4 24 ،با بررسی نابرابری در شهر

تهران ،آنرا ناشی از عواملی چند ،بهویژه دگرگونیهای
اجتماعی ناشی از رویدادهای سیاسی -اقتصادی
گوناگون و به قدرت رسیدن گروههای سیاسی جدید،
شکلگیری قشر تازهمرفه ،کارکرد بازار مسکن و
گسترش سوداگری در آن ،بهویژه کاستیهای
سیاستگذاری عمومی و برنامهریزی شهری و نیز ناشی
از عوامل اقلیمی -اجتماعی -اقتصادی چون تفاوت
آبوهوای شمال و جنوب شهر ،دانستهاند.
آگاهی ناقص از ویژگیهای نابرابری فضایی در سیستم
مسکونی شهر تهران و چگونگی پراکنش و دگرگونی
آن درطول زمان و همچنین چگونگی اثرگذاری
سیاستهای شهری ،امکان تحلیل و مقایسۀ اثرات
سیاستهای بخشی و فضایی بر نابرابری مسکونی را
ضعیف و رویارویی با این مشکل را دشوار میکند.
بخش عمومی کمتر به برنامهریزی مسکونی به شکل
فضایی (و نه بخشی) پرداخته و نهادهای الزم برای
این کار را تشکیل داده است (دانشپور17 :4 22 ،؛
دانشپور .)47 :4 21 ،همچنین سیاستها و برنامهها در
راستای منافع عمومی و یا کاهش نابرابری میان نواحی
مختلف شهری نبودهاند و بیشتر به سوداگری در بازار
مسکن و مقرراتزدایی از آن (اطهاری و یزدانی بروجنی،
16-13 :4 22؛ خاتم ،)64-34 :4 31 ،تأمین منافع
گروههای صنفی و یا منافع گروههای اقتصادی-
اجتماعی فرادست (خاتم64-34 :4 31 ،؛ دوبوله:4 31 ،
 )73-13و نادیدهانگاشتن خواستهها و منافع گروههای
اقتصادی -اجتماعی و نیز بیتوجهی به دستورکار
عدالت اجتماعی (سعیدی شهروز464-733 :4 31 ،؛
شکوهی بیدهندی ،)4 3 ،منجر شده است.
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دوگانۀ برابری -نابرابری سیستم مسکونی و
سیاستگذاری و برنامهریزی برای رویارویی با آن را
میتوان از یک زاویۀ دوگانه ،فرایندهای محتوایی در
برابر فرایندهای روند کاری سنجید .دوگانۀ برابری-
نابرابری محتوایی به این موضوع اختصاص دارد که
نواحی مختلف شهرها براساس نشانگرهای تعریفشده
چه میزان تفاوت دارند و برایناساس چقدر نابرابری
وجود دارد و چگونه در فضا گسترده است .در برابر آن،
دوگانۀ برابری -نابرابری روند کاری به چگونگی تأثیر
سیاستها و برنامههای بخشی و فضایی اجرا شده ،به
نابرابری فضایی ،اختصاص یافته است .این مقاله
شناسایی وضعیت نابرابری فضایی در سیستم مسکونی
شهر تهران یعنی شناسایی تفاوت قسمتهای مختلف
فضا براساس نشانگرهای نابرابری فضایی و تعیین
میزان و گسترة آن در شهر تهران و دستیابی پاسخ به
این پرسش را در دستورکار خود قرار داده است که
«دوگانۀ برابری -نابرابری فضایی در سیستم مسکونی
شهر تهران براساس قیمت مسکن چه ویژگیهایی
دارد و چه دگرگونیهایی درطول زمان داشته است؟».
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برای دستیابی به هدف مقاله ،مسیر دوگانۀ توصیفی-
تحلیلی برای دستیابی به برونداد اصلی این مقاله یعنی
وضعیت نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر
تهران پیموده شده است (شکل  .)4در مسیر نخست،
بهعنوان پژوهش پایۀ این مقاله ،انگاشتها و
رویکردهای نظری و نیز چهارچوب فنی موردنیاز،
ردیابی ،معرفی و تشریح شدهاند .در مسیر دوم،
نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران با
استفاده از نشانگر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی
در یک مقطع زمانی در دو مقیاس بلوکهای شهری و
خوشهبندی جغرافیایی و نیز در یک بازة زمانی 76
ساله در مقیاس منطقههای 77گانه با استفاده از
خوشهبندی آماری ،براساس فاصله با «انحراف معیار»،
ردیابی و اندازهگیری شده است ،تا بتوان به نتایجی
تحلیلی درمورد نابرابری فضایی در سیستم مسکونی
شهر تهران ،دست یافت.
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:

-

شکل  :7نمودار روش کار مقاله برای دستیابي به هدف پژوهش پایه در مقاله

تهیه و ترسیم  :نگارندگان ،برای استفاده در این مقاله4 32 ،

بهمنظور تعیین روش شناسایی نابرابری فضایی در

ایران و چه در جهان دربارة نابرابری ،صورت پذیرفته

سیستم مسکونی شهر تهران ،روشهای بهکار

است که با مقایسه و بررسی آنها ،دو گونۀ کلی

گرفتهشده در پژوهشهای مختلف بررسی ،گونهبندی

پژوهشهای فضایی و بخشی در انتظامهای

و ویژگیهای آنها شناسایی شد .در پژوهشهای

دانشپژوهانۀ مختلف ،قابل ردیابی و گونهبندی هستند

انجامشده در انتظام برنامهریزی شهری و منطقهای در

که در ادامه تشریح شده و مقایسۀ آنها در شکل

ایران ،برای شناسایی نابرابری فضایی از مجموعه

شمارة  7نمایش داده شده است:

شاخصهای کالبدی -جغرافیایی و در مواردی اندک از

نخست -گونۀ پژوهش بخشي :این گونه در چهارچوب

شاخصهای اجتماعی استفاده شده است که براساس

انتظامهای دانشپژوهانۀ مختلف علوم اجتماعی،

رویکردی هنجارین به موضوع است و نشاندهندة

اقتصادی و جغرافیا قرار داشته و فقط بر یک بخش

مطلوبیت فضا از نظر ابعاد مختلف بودهاند .در

خاص (اقتصاد ،مکان ،جمعیت و جز آن) تمرکز دارند.

انتظامهای دیگر ،نیز پژوهشهای مختلفی چه در

نشانگرهایی که در چهارچوب این گونه قرار میگیرند
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نیز خاصیت تکبعدی دارند و نمیتوان آن را در



نشانگرهای رفاه استفاده کردهاند بدون آنکه همپوشانی

طبقات مختلف یک جامعۀ آماری که براساس یک

آنها را با یکدیگر و یا منطق ارتباط آنها با نابرابری را

ویژگی مشترک بهصورت اسمی تقسیم شدهاند (در

ردیابی کرده باشند و هدف پژوهش در چهارچوب

این پژوهش محلهها و منطقههای شهر تهران که

نظری تشریح شده باشد .در این پژوهشها ،بسیاری از

براساس محل جغرافیایی یکسان تقسیم شدهاند) بهکار

نشانگرهایی که کمتر در حوزة عمومی برنامهریزی

گرفت :یعنی دادههایی که بتوان این نشانگرها را با

قرارمیگیرند (چون میزان درآمد) بههمراه نشانگرهایی

طبقات اسمی ترکیب کرد ،تولید نشده است .بهویژه،

که در بیشتر در حوزة کار برنامهریزی قرار میگیرند

در پژوهشهای برنامهریزی شهری موضوع برابری

(چون فاصلۀ مکانی از خدمات) بررسی شده ،اما

فضایی بیشتر در معنای جغرافیایی آن و از رویکرد

همپوشانی میان دو نشانگر (چون درآمد با میزان

هندسی در سیستم مختصات دکارتی

vi

بررسی شده

برخورداری از مسکن) در نظر گرفته نشده است.

است .آنچه بیشتر در عرصۀ پژوهش با مطالعۀ موردی

دوم -گونۀ پژوهش فضایي :روشهای فضایی ،ترکیبی

در ایران باعنوان مشخص «عدالت و برابری فضایی»

از روشهای بخشی هستند که فضا را چندبعدی و

پرداخته شده ،بر رویکرد هندسی مبتنی است .در

توپولوژیک درنظر میگیرند .چهارچوب انتظام

جغرافیا از نشانگرها و روشهایی استفاده میشود که

برنامهریزی شهری از این روشها استفاده و ارتباط

بر عامل مکان مبتنی هستند و پراکنش جغرافیایی

ابعاد مختلف فضا و بخشهای مختلف را مطالعه

نابرابری را بررسی میکنند و منظور آنها از فضا،

میکند .پژوهشهایی که نگاهی هنجارین و ریشهای

فضای جغرافیایی است .این مجموعه روشها

به موضوع عدالت و برابری فضایی داشتهاند ،شامل

دربردارندة «مدلهای تخصیص مکان» « ،vi iمدلهای

انگاشتهای مرتبط دیگری با انتظام برنامهریزی

و «شناسایی پراکنش

شهری (چون حق شهر ،قدرت و برنامهریزی و جز آن)

تصمیمگیری چند معیاره»

vi i i

جغرافیایی شاخصهای کمی و کیفی» میشود .برخی

میشوند.

از پژوهشهایی که نابرابری را در ابعاد مختلف بررسی

این دو گونۀ کلی روشهای شناسایی وضعیت نابرابری

کردهاند (بهویژه مواردی که توسط پژوهشگران

فضایی بهمنظور مقایسۀ آنها با یکدیگر در شکل  7به

جغرافیایی انجام شده است) از میزان بسیار زیادی از

تصویر درآمده است.
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شکل  :5جدول انواع پژوهشهای سنجش نابرابری فضایي به تفکیک انتظامهای دانشپژوهانه
مقیاس

بخشی

فضایی

روشها ،فنون و
مدلهای سنجش

عوامل مورد بررسی

کاستیها

پراکنش
شاخصهای کیفی
و کمی

فرصتها و کیفیت
تسهیالت عمومی-
رفاهی در ارتباط با
عواملی چون قومیت،
طبقۀ اجتماعی ،جنسیت
و جز آن

نگاه تکبعدی

تحلیل ذینفعان،
فنون پژوهش
کیفی

روابط قدرت و چگونگی
ارتباط کلیۀ عامالن فضا

پژوهش موردی ناکافی
در ایران

فرصتها و کیفیت
تسهیالت عمومی-
رفاهی در ارتباط با
عواملی چون درآمد
خانوار ،گروههای شغلی و
جز آن

 .4نگاه تکبعدی؛
.7تأکید بر فقر
درآمدی؛  .بیتوجهی
به کاالهای عمومی

منابع گروه پ

 .4رویکرد هندسی به
موضوع برابری فضایی؛
 .7درنظرگرفتن میزان
بسیار زیادی از
نشانگرها بدون آنکه از
منطق مشخصی
پیروی کند و ارتباط
متقابل و همپوشانی
آنها بررسی شود.

منابع گروه ت

ــ

ابعاد

انتظامها

اجتماعی-
فرهنگی

جامعهشناسی

اقتصادی

اقتصاد

نشانگرهای
اقتصادی نابرابری

جغرافیایی

جغرافیا

مدلهای تخصیص
مکان ،مدلهای
تصمیمگیری
چندمعیاره ،بررسی
پراکنش جغرافیایی
شاخصهای کیفی
و کمی

دسترسی کالبدی به
تسهیالت عمومی-رفاهی
در ارتباط با عواملی چون
مقیاس کارکردی،
شبکههای ارتباطی و جز
آن

چندبعدی

برنامهریزی
شهری و
منطقهای،
سیاستگذاری
عمومی

ترکیب مدلهای
تخصیص مکان و
پراکنششاخصهای
کیفی و کمی

فرصتها و کیفیت
تسهیالت عمومی-رفاهی
براساس همۀ ابعاد
مختلف موضوع

پژوهشهای
ix
مرتبط

منابع گروه الف

منابع گروه ب

منابع گروه ث

مأخذ :نگارندگان ،برای استفاده در این مقاله4 32 ،

برای دستیابی به هدف این مقاله ،الزم است تا
اصولی تعیین شود که به انتخاب روش و تعریف
نشانگر نابرابری فضایی کمک میکند .براساس این
اصول است که نشانگر نابرابری فضایی در بستر مورد
پژوهش قابلیت استفاده را خواهند یافت و همچنین
براساس این اصول فنون و مدل قابل استفاده تعیین

میشوند .اصولی که در این مقاله برای سنجش
نابرابری مسکونی در شهر تهران در نظر آمده است ،به
شرح زیر است:
نخست -منظور از نابرابری مسکونی ،نامساویبودن
وضعیت سیستم مسکونی بهعنوان محصول فرآیندهای
پیچیدة اجتماعی است .اینکه این نابرابری منصفانه
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نیست و پایدار نخواهد بود ،در چهارچوب نظری این
مقاله تشریح شده است.
دوم -نشانگر نابرابری باید بهگونهای تعریف شود که
فارغ از مقیاس باشد .بهاینصورت که اگر میزان
برخورداری افراد به یک نسبت مساوی چندبرابر شود،
میزان نابرابری ثابت بماند.
سوم -نشانگر نابرابری باید بهگونهای باشد که اگر در
سطح برخورداری افراد دگرگونی نامتقارنی بهوجود
آمد ،متناسب با آن ،نشانگر نابرابری تغییر کند .یعنی
اگر از برخورداری گروههای اقتصادی-اجتماعی
فرادست کم شد و به برخورداری گروههای اجتماعی-
اقتصادی فرودست جامعه اضافه شد ،میزان نابرابری
کمتر شود.
چهارم -تعیین مرز نابرابری براساس چهارچوب نظری
و تجربی و امکانی که مدل سنجش در اختیار
میگذارد ،تعیین میشود.
نابرابری در قیمت مسکن ،که در بند  1-7بحث
شدهاند ،بهعنوان نشانگری که برخالف نشانگرهای
استفاده شده در پژوهشهای مشابه جنبههای ذهنی
مطلوبیت فضا را افزون بر جنبههای عینی آن میتواند
دربر داشته باشد ،بهعنوان نشانگر نابرابری فضایی در
سیستم مسکونی شهر تهران برای تحلیل موردنظر این
مقاله ،انتخاب شد .بههمینمنظور قیمت مسکن در
شهر تهران خوشهبندی شد .این خوشهبندی یک بار
در مقیاس بلوکهای شهری و برای یک مقطع زمانی
بهمنظور شناسایی نابرابری فضایی در یک زمان
مشخص (دادههای دیماه  )4 3که براساس
دادههای سامانۀ جامع امالک ایران xو تحلیل فضایی،
توسط رصدخانۀ شهر تهران تولید شده ،استفاده شده
و یک بار نیز با هدف شناسایی تغییر نابرابری فضایی
درطول زمان براساس دادههای قیمت هرمتر مربع
واحد مسکونی از سال  4 23تا  4 31شمسی به
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تفکیک منطقههای 77گانۀ شهر تهران در هر سال که

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تولید
میکند .برای انجام خوشهبندی ،میزان تفاوت نرخ
رشد قیمت مسکن در هر سال از میانگین سنجیده
شده است ،بهاینصورت که براساس فاصله با «انحراف
معیار»  xiو در پنج دستۀ رشد بسیار زیاد ،تا رشد
بسیار کم تعریف شدهاند .بدینترتیب ،که میتوان در
محدودة فاصلۀ یک انحراف معیار از میانگین به سمت
مثبت را محدودة رشد متوسط زیاد و به سمت منفی
را محدودة رشد متوسط کم بهشمار آورد .در محدودة
فاصلۀ یک تا دو انحراف معیار به سمت مثبت و منفی
نیز بهترتیب محدودههای رشد زیاد و رشد کم و
چنانچه خارج از محدودة فاصلۀ دو برابری انحراف
معیار از میانگین باشد ،نشانگر وضعیت رشد بسیار
زیاد یا بسیار کم در یک منطقه از مناطق 77گانۀ شهر
تهران است.
مباني نظری
تشریح نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهری
در راستای دستیابی به هدف این مقاله ،به معرفی و
تشریح ویژگیهای هریک از دو انگاشت اصلی مقاله
یعنی «نابرابری فضایی» و «سیستم مسکونی شهر»
نیاز دارد ،تا امکان تشریح نظری «نابرابری فضایی در
سیستم مسکونی شهرها» فراهم آید .در تشریح
چهارچوب نظری انگاشتهای مرتبط با نابرابری
فضایی ،رویکردهای نظری به آن ،چیستی سیستم
مسکونی شهری و چگونگی شکلگیری نابرابری
فضایی در شهرها ردیابی ،تعریف و تشریح شدهاند.
برونداد این بند معرفی و تشریح تابرابری در قیمت
زمین ،بهعنوان نشانگر الزم برای تحلیل نابرابری
فضایی در فضای تحلیل موردنظر در مقاله ،است.

تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران؛ ...

 -شناسایي و تعریف نابرابری فضایي

برابری -نابرابری برداشتی از عدالت است که
بهعلت ماهیت گسترده و چندوجهی آن ،تعریف آن با
آمیزگری مواجه است .دوگانۀ برابری -نابرابری در
تعریف سادة خود شکلیحسابی  xi iدارد به معنی اینکه
مردم بهعنوان موجودی هدفمند با ارزش اخالقی برابر
و برخوردار از قوة عقل و توانایی به نسبت برابر،
صاحب این حق هستند که در فرآیندهای اجتماعی با
آنها رفتار برابر شود و بهطور برابر از مواهب جامعه
برخوردار شوند و وضعیت اجتماعی (درآمد ،رفاه،
سالمت و موارد مشابه) برابری داشته باشند .چالش
اصلی در منصفانهبودن برابری -نابرابری آن است که تا
چه اندازه نابرابری میان وضعیت اجتماعی افراد ناشی
از نابرابری آنها در تواناییها و ارزشهای اخالقی آن
جامعه است .منظور از انصاف داوریهای افراد جامعه و
قرارداد اجتماعی آنان در چهارچوب دموکراتیک
بهمثابۀ یک فعالیت سیاسی در داوری میان ادعاهای
ناهمسو است .بااینحال آچه درمورد نامنصفانهبودن
برخی نابرابریها آشکار است ،تفاوت ناشی از زیانهای
رویدادهای طبیعی و یا اجتماعی و انواع تبعیضها،
براساس ویژگیهای نامربوط و غیراخالقی (بهویژه
ویژگیهای قطعی ذاتی هر فرد یعنی نژاد ،جنس و جز
آن) است .بدینترتیب برابری ،زمینهای نسبی و
مقایسهای بهشمار میرودBlackburn, 2005: 128; ( .
;Bunnin & Yu, 2008: 219; Cottingham, 1998
;DeVerteuil, 2009: 434; Mains, 2006: 454
( )Weale, 2005: 238رالز.)473:4 3 ،نهادهای

بینالمللی اقتصادی-اجتماعی  xi i iو پژوهشهای بزرگ
مقیاس جهانی همین تعریف از نابرابری و فاصلۀ میان
گروههای اجتماعی -اقتصادی فرادست و فرودست
جامعه را در عرصههای مختلف در سطوح مختلف
بینالمللی ،منطقهای و شهری بهعنوان معیار مهم
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اجتماعی بهکار بستهاند و بر وجه غیرمنصفانه و در
نتیجه غیرعادالنۀ آن تأکید کردهاند
( Carron & Chau,1980; OECD, 2011; OXFAM
international confederation, 2017; Piacentini,
.)2014; Piketty, 2014; United Nations, 2015

انگاشت دوگانۀ برابری -نابرابری فضایی به معنی
چندبعدیبودن برابری-نابرابری و دربردارندة ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و جز آن است .با توجه به
جامعنگری برنامهریزی شهری و منطقهای و تعریفی
که از فضا بهعنوان فضای چندبعدی ارائه میدهد،
دوگانۀ برابری-نابرابری انگاشتی فضایی یا چندبعدی
است که منظور از فضا در این انگاشت ،فضای تجریدی
و یا توپولوژیکی است که همۀ ابعاد یکپدیده و ارتباط
میان آنها را درنظر میگیرد (دانشپور .)771 :4 22
بااینحال در بیشتر تعریفها از نابرابری فضایی ،فضا،
معنای فضای جغرافیایی دارد و نابرابری فضایی
بهعنوان بروز و داللت جغرافیایی نابرابری و به معنی
توزیع نامتوازن xi vمجموعهای از ویژگیها در مکان
شناخته شده است که بهلحاظ اخالقی درست یا
نادرست هستند ( ;DeVerteuil, 2009: 433, 436
.)Gregory et al., 2009: 380; Mains, 2006: 453

«نابرابری» و «مکان» وابستگی متقابل دارند و افزون
بر ابعاد اجتماعی -اقتصادی نابرابری ،مکانهای
مختلف نیز درجههای متفاوتی از رفاه و محرومیت را
تجربه میکنند .طرد اجتماعی و جدایی فضایی
گروههای اجتماعی -اقتصادی فرودست جامعه از
جریان اصلی بازار میتواند به کاهش بهروزی
اجتماعی xvآن جامعه منجر شود .همچنین جدایی
فضایی سبب میشود زیانها در یک مکان از نسلی به
نسل دیگر منتقل شوند و به افزایش محرومیت
چندگانه و ناتوانی در مشارکت  xviدر جامعه منجر
شود .برعکس ،مزایای زندگی با به دنیا آمدن در یک
مکان خوب موروثی منتقل میشوند .نابرابری در
مقیاسهای مختلف محله تا شهر و منطقه و از سطح
فرد تا حکومت و روابط بینالملل وجود دارد .مداخله
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برای تغییر این شرایط نیز بهشدت به «مکان» وابسته
است ( DeVerteuil, 2009: 433-435; Mains, 2006:
 .)453; Ross & Rosati, 2006: 436در این مقاله
نابرابری دربردارندة ابعاد مختلف اقتصادی -اجتماعی و
مکانی است که بر هم اثر متقابل دارند و بدینترتیب
فضایی است.
گونهبندی نظریهها و روشهای بازگویندة نابرابری-فضایی در چهارچوب رویکردهای اقتصادی -سیاسی
گوناگون در چهارچوب رویکردهای اقتصادی -سیاسی
گوناگون ،میتوان دو رویکرد اصلی بهعدالت را،
بهعنوان انگارهای اخالقی که نابرابری در چهارچوب آن
میتواند معنی مثبت یا منفی داشته باشد ،شناسایی
کرد :رویکرد «لیبرال» که برآمده از اقتصادی-سیاسی
«لیبرالیسم»  xvi iاست و رویکرد «ریشهای»  xvi i iکه
برآمده از اقتصادی -سیاسی «سوسیالیسم» xi xاست.
 -رویکرد لیبرال به نابرابری فضایي

نظریهها و رویکردها در این دسته ،مبتنی بر
چهارچوب اقتصادی -سیاسی لیبرالیسم هستند.
اینگونه از نظریهها و رهیافتها بر «آزادی» و
«برابری» بهعنوان دو ارزش انسانی تأکید دارند و
اینکه هر فرد باید از حق برابر به آزادیهای بنیادین و
فرصتهای برابر در چهارچوب حکومت قانون برخوردار
باشد .این رویکرد که تأکید بسیاری بر آزادیهای
انسانی بهعنوان منزلت اصلی وی در جهان طبیعی
دارد ،چهارچوبی در حوزة اقتصادی -اجتماعی را شکل
داده است که در آن سازوکار بازار آزاد سرمایهداری
نسبت به مداخلۀ بخش عمومی و حکومت ،چیره
است .در نظریه و نیز در تجربههای مبتنی بر این
رویکرد ،دوگونۀ کلی قابل شناسایی است که در زیر
تشریح شدهاست:
 -رویکرد لیبرال -محافظهکار به نابرابری فضایي

رویکرد لیبرال -محافظهکار xxبه نابرابری فضایی
رویکردی در چهارچوب اقتصاد -سیاسی لیبرالیسم
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است که اصل خود را بر مبنای آزادی بشر تعریف

کرده که به رشد بیشتر و کارآمدی بیشتر فردی و
درنتیجه اجتماعی منجر میشود و براساس آن آزادی
همۀ افراد جامعه نقطۀ آغاز در برابری برای دستیابی
به رفاه و قدرت است و سبب میشود تا عدالت برقرار
شود؛ چراکه از آن پس تالش و شایستگی افراد است
که تفاوت در رفاه عمومی و قدرت را پدید میآورد .در
این تعریف که براساس منطق بازار آزاد سرمایهداری
است ،نابرابری در درآمد و رفاه را ناعادالنه نمیداند.
بدینترتیب در این چهارچوب ارزش آزادی (بهصورتی
که در این دیدگاه تعریف شده است) بر عدالت مقدم
است ( Hooker, 2001: 456-457; Ross & Rosati,
 .)2006: 436چیرگی نگاه ابزارگرایانه به فرآیند
برنامهریزی و سیاستگذاری ،همراه با پیگیری آزادی،
در همۀ امور در این چهارچوب دنبال میشود که در
عرصۀ اقتصادی به شکل خصوصیسازی ،آزادسازی و
سیاستزدایی در بسیاری از خدمات رفاه عمومی
(همچون مسکن اجتماعی ،تأمین بهداشت و ارائۀ
خدمات آموزشی و یا حملونقل عمومی) شناخته
میشود .این رویکرد بهویژه در راستای جریان
اقتصادی -سیاسی نئولیبرالیسم که ازطریق
سازوکارهای توسعۀ ناموزون جغرافیایی از دهۀ 4323
میالدی به بعد در سرتاسر جهان در سطوح مختلف
ملی  xxiو یا سطوح منطقهای  xxi iو شهری  xxi i iرشد
و نمو داشته است (D. Harvey, 2007: 87-88؛ فالچر،
 .)24-27 :4 22نتایج این رویکرد نه فقط گسترش
بیشتر نابرابری فضایی؛ بلکه کاهش رشد اقتصادی در
بلندمدت بوده است ( ;Deng, Poon, & Chan, 2014
 )Kennelly & Watt, 2011; Kontokosta, 2012این
رویکرد به نابرابری فضایی در عرصۀ روند کاری
برنامهریزی شهری با رهیافتهای اتمباور همخوانی
xxi v
دارد.
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 -رویکرد لیبرال -هنجارین به نابرابری فضایي

رویکرد لیبرال هنجارین رویکردی به نابرابری
فضایی در چهارچوب اقتصاد -سیاسی لیبرالیسم است
که چیرگی سازوکار بازار آزاد سرمایهداری و یا دخالت
کامل دولت را نامناسب میداند .با این تفسیر ،نیاز به
ترکیبی از دست پنهان بازار آزاد سرمایهداری ،مداخلۀ
حکومت و مشارکت جامعۀ مدنی است .این دیدگاه
تأمین حداقل سطح رفاه برای همگان (بهویژه در
بهداشت ،مسکن و آموزش) و ایجاد اشتغال کامل در
جامعه را در کنار رشد اقتصادی ،مجاز میداند که
عمال ،در اواسط سدة بیستم میالدی به شکل حکومت
رفاه و آنچه اقتصاد کینزی xxvشناخته میشود شکل
گرفت (( )D. Harvey, 2007: 9-10رالز11 :4 3 ،؛
رالز .)12 :4 31 ،در چهارچوب این رویکرد ،نظریهها و
اندیشههای دیگری را که دربارة چگونگی توزیع
کاالهای عمومی در شهر و حدود آن بحث کردهاند،
میتوان شناسایی کرد که منتقدان ،همۀ این رویکردها
را دارای درکی تجریدی ،فردباورانه ،کلی ،فارغ از
روابط اجتماعی و ویژگیهای تاریخی و فضایی افراد و
سلسلهمراتب قدرت میدانند ( ;D.Harvey,2007: 184
 .)Marcuse et al., 2009: 3نظریهها و اندیشههای
مرتبط با این رویکرد را در زیر چنین میتوان معرفی
کرد:
xxvi
نخست -قراردادباوری اجتماعي  :برای اصالح
کاستیهای رویکرد اقتصاد کینزی ،برخی از
اندیشمندان در همین چهارچوب براساس نظریۀ
قرارداد اجتماعی بر رویکرد قابلیتی  xxvi iتأکید دارند.
قابلیتها که دربردارندة توانایی یک فرد در حفظ
کنترل مادی و سیاسی محیط خود میشوند،
نشاندهندة وجود برابری در فرصتهایی (چه روند
کاری و چه محتوایی) است که هر فرد باید از آن
برخوردار باشد ،حکومتها باید آن را تضمین کنند و

امکان واگذاری به دیگران و یا محرومشدن از آنها
وجود ندارد ( Sen, 1999 & Nussbaum, 2000 in
.)Heiman, 2006: 134; Marcuse et al., 2009: 3

دوم -پایداری شهری  :xxvi i iتفکر توسعۀ پایدار با
نگاهی هنجارین ،براین امر تأکید دارد که رشد
اقتصادی باید بههمراه عدالت اجتماعی و حفاظت
زیستمحیطی صورت پذیرد و میان این سه رکن
اساسی و مشکالت اجتماعی (چون فقر ،نابرابری و افت
محیطی) روابط متقابلی وجود دارد .عدالت بهعنوان
یکی از رکنهای سهگانه ،در تعریف توسعۀ پایدار و
منطق درونی آن ،قابل ردیابی است که برآناساس
توزیع منافع و ضررها میان گروههای مختلف یک نسل
و همچنین میان نسلهای مختلف اهمیت دارد و همۀ
این افراد صاحب حق دسترسی به محیط زیست امن و
سالم و تصمیمگیری برای آن هستند (دانشپور:4 22 ،
173-171؛ ;Mitchell & Walker, 2007: 447-448
on

& Environment
.)Development., 1987

Commission

World

سوم -رویکرد ارتباطي :xxi xرویکرد ارتباطی بر عدالت
و برابری بر نظریۀ کنش ارتباطی xxxمبتنی است و به
مرزبندی میان دو نوع عدالت محتوایی و روند کاری
تأکید دارد .نظریۀ کنش ارتباطی با استفاده از
نظریههای مختلف ،بهویژه قراردادباوری اجتماعی و
نظریۀ انتقادی یک نظریۀ استداللی از دموکراسی و
مشارکت کلیۀ عوامل درگیر و عدالت روند کاری که بر
«گفتگو براساس وضعیت آرمانی» تأکید دارد ،بهدست
میدهد و بر این باور است که به عدالت محتوایی
رهنمون میشود (Susan S. Fainstein, 2000: 453-
461; S.S. Fainstein, 2010: 29-32; Marcuse et
al., 2009: 3؛ دانشپور.)144-142 :4 22 ،

چهارم -شهر عادالنه :نظریۀ شهر عادالنه یک نظریۀ
محتوایی برای ایجاد عدالت در شهر (با تأکید بر
شهرهای کشورهای غربی بیشتر توسعه یافته) است
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که شهر عادالنه را به معنی دربرگیری ارزشهای
«مساوات»« ،دموکراسی» و «تنوع»  xxxiتعریف
میکند .ایننظریه اگرچه از تحلیلهای ریشهای برآمده
است و منتقد تأکید نظریههای شهری بر فرآیند و یا
کارآمدی و رشد است ،اما درپی تغییرات هنجارین -و
نه ریشهای بهویژه با معرفی تجربههای موفق اروپایی-
آمریکایی است (.)S.S. Fainstein, 2010: 5-20
رویکردهای لیبرال -هنجارین به برابری -نابرابری
فضایی در عرصۀ روندکاری برنامهریزی شهری با
چهارچوب رهیافتهای هنجارین همخوانی دارد که
بهویژه تجربههای جدیدتر آن ،در چهارچوب برنامههای
«توسعۀ اجتماعهای شهری  »xxxi iقابل ردیابی
xxxi i i
است.
 -رویکرد ریشهای به نابرابری فضایي

رویکرد «ریشهای» در چهارچوب مکتب اقتصادی-
سیاسی«سوسیالیسم» قرار دارد که اگرچه شاخههای
فکری متعدد و مختلفی دارد xxxi v،اما کانون تفکر این
مکتب این است که دو ارزش «آزادی» و «عدالت»
چندان با یکدیگر سازگار نیستند و برای رهایی انسان
در دورانی که سازوکار بازار آزاد سرمایهداری در همۀ
ابعاد زندگی انسان چیره است ،ارزش عدالت و بهویژه
توزیع براساس نیازها ،باید تبدیل به خواست عمومی
شود ( D. Harvey, 2007: 42-43; Hooker, 2001:
 .)456-457در رویکرد ریشهای ،اندیشمندان بیان
میدارند که سرمایهداری در ذات خود استثمارگر و
ناعادالنه است و در سطح فضایی ،این سرمایه است که
فضا را به شکل یک کاال درآورده و ویژگیهای آن
(یعنی کاربرد زمین ،شدت فعالیت و جز آن) را تعیین
میکند .با تبدیل فضا به کاال گرایش مداوم سرمایه
بهسوی مکانهایی که احتمال بیشترین نرخ بازگشت
را دارد ،توسعۀ نابرابر در یک مکان را پدید میآورد.

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،25پاییز 7931



مکانهایی که با فرار سرمایه روبهرو میشوند رو به

زوال گذاشته و در برابر ،مکانهایی دیگر پذیرای
جریان سرمایه برای سودجویی میشوند و بهاینترتیب
است که موزاییکی از نابرابری در سطوح مختلف
جغرافیایی از سطح جهانی تا محلی پدید میآید
( ;D. Harvey, 2007: 87-119; 2010: 165
Pacione, 2002a: 7؛ دانشپور 11- 6 :4 22 ،؛
تاجبخش.)7 -71 :4 22 ،
برای دستیابی به «عدالت اجتماعی» ،مالکیت ابزار
تولید و دسترسی غیرمالکان به این ابزار باید متحول
شود و توزیع عادالنه آن است که معیارهای مختلف
نیاز ،استحقاق و شایستگی را درنظر میگیرد؛ به این
معنی که منابع طوری تخصیص یابند که اثرات
فزایندة بینقلمرویی را بیشینه کرده و درنتیجه ،منابع
اضافی بتواند به رفع مشکلهای خاص ناشی از محیط
کالبدی و اجتماعی یاری رساند ( DeVerteuil, 2009:
;437; Engels in Susan S. Fainstein, 2000: 466
.)Ross & Rosati, 2006: 436-437

این رویکرد با بیاعتقادی به بیطرفی حکومتهایی که
در سازوکار سرمایهداری فعالیت میکنند ،برای ایجاد
«عدالت» و «برابری» در شهرها ،شکلگیری بسیج
اجتماعی را برای دگرگونی ریشهای فضا ،پیشنهاد
میدهد که در چهارچوب رهیافتهای برنامهریزی
ریشهای و شورشگر ،xxxvبتواند به بازپسگیری حق
شهر  xxxviتوسط گروههای اجتماعی -اقتصادی
فرودست و محروم جامعه (مشابه آنچه در شهرهای
زیادی از آمریکای جنوبی که به مقتدرسازی فقرای
شهری پرداخته شده ،قابل ردیابی است) دست یابد
xxxvi i

( & Maricato, 2009: 205-201; Novy

Mayer, 2009: 114-116; Friedmann, 1987: 225309, 389-417; D. Harvey, 2012: 5; Miraftab,
2009: 32-50; Purcell, 2016: 386-398؛ دانشپور،

.) 11- 34 :4 22
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 جمعبندی رویکردهای نظری سهگانه بهنابرابری فضایي
دو رویکرد نظری اصلی به نابرابری فضایی ،براساس
انواع اقتصاد -سیاسی (لیبرال و ریشهای) ردیابی و
معرفی شد .با آشکارشدن کاستیهای این رویکرد در
تأمین منافع عمومی ،انتقادهای بیشتری ازسوی دو
رویکرد دیگر به آن وارد شده است که تالش داشتهاند
با ارائۀ اصول و راهبردهای جایگزین ،شرایط زیستی

بهتری را برای جامعههای انسانی فراهم آورند .رویکرد
ریشهای هدف اصلی جامعههای انسانی را «برابری»
میداند و برای این منظور درپی ایجاد برابری محتوایی
و روند کاری در جامعه است .رویکرد لیبرال-
هنجارین ،وضعیتی میان این دو اختیار میکند،
بهاینصورت که براساس آرمان حفظ آزادیهای انسان
درپی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است(شکل .)7

شکل  :9جدول جمعبندی رویکردهای نظری به نابرابری فضایي

انواع رویکرد به نابرابری
فضایی

اصل کانونی شکلدهنده به
رویکرد

راهبرد اصلی در ایجاد عدالت و
برابری

هدف اصلی رویکرد در سازوکار
جامعه

رویکرد لیبرال -محافظهکار

وجود آزادی کامل افراد برآورد
منافع فردی

گسترش آزادیهای فردی

افزایش رشد و کارآمدی

رویکرد لیبرال -هنجارین

وجود فرصتهای پایۀ برابر و
حفظ ارزشهای ابعاد مختلف

ایجاد فرصتهای پایه
(آموزش ،سالمت) بهصورت
برابر و آگاهیبخشی دربارة
ارزشهای اجتماعی

ایجاد تعادل میان رشد
کارآمدی و عدالت اجتماعی و
محیطی

رویکرد ریشهای

وجود برابری در همۀ عرصههای
روند کاری و محتوایی

ایجاد برابری در دسترسی به
ابزار تولید ،فرصتهای پایه و
خدمات رفاه و برابری در
تصمیمگیری در همۀ عرصهها

عدالت اجتماعی و محیطی

ماخذ :نگارندگان ،برای استفاده در این مقاله4 32 ،

شناسایي و تشریح ویژگيهای سیستم مسکوني
شهرها
فعالیت مسکونی در کنار فعالیتهای تولیدی و
رفاهی ،دو زیرسیستم فعالیتی اصلی از یک سیستم
شهری را تشکیل میدهد .این فعالیت با اختصاص
بیشترین سهم فعالیتهای شهری به خود مشابه
سیستم شهر ،دربردارندة ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی -سیاسی و کالبدی و همچنین فعالیتهای
مختلف است .الگوهای رفتاری افراد و خانوارهای درون
شبکهای از الگوهای فضایی شهری در نواحی مسکونی،
تجلی کالبدی مییابد که اثر مهمی بر کیفیت زندگی

شهروندان دارد .این زیرسیستم شهری فقط دربردارندة
فضای مسکونی نمیشود؛ بلکه بهدلیل تلقی فضاهای
کارکردی مسکونی ،دربردارندة خدمات وابسته به
مسکن و فضاهای شکلدهندة گستردهای که در آن
قرار میگیرد و آن را به سایر زیرسیستمها و نواحی
کارکردی و قسمتهای دیگر شهر وصل میکند ،نیز
میشود ( Banerjee & Baer, 2013: 1; Chapin,
 . )1965: 226, 422جایگاه مسکن جزء اصلی سیستم
مسکونی شهرها و وضعیت پیچیدهای دارد ،زیرا
ازسویی ویژگیهای کاالی خصوصی را دارد که قواعد
نهاد مالکیتخصوصی (اعماز تحلیلهاینظری همچون
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عرضه و تقاضا و یا قوانین رسمی شکلدهندة روابط
میان افراد) بر آن نیز حکمفرماست و ازسوی دیگر
کاالیی اجتماعی بهشمار میرود (Angel, 2000: 15؛
دانشپور44-4 :4 24 ،؛ خلیلی عراقی و حسنی:4 31 ،
43-77و  .)13-14ویژگیهای خاص مسکن سبب
می شود تا یک کاالی اجتماعی باشد به این معنی که
وجود و همینطور کیفیت آن برای هر فرد و گروه از
جامعه بر رفتار و رفاه آن گروه و همینطور سایر اعضا
و گروههای جامعه اثرگذار است .ازسویی ،مسکن و
بهطورکل زمین نمیتواند یک کاالی خصوصی قابل
رقابت باشد؛ چراکه هر زمین ویژگی منحصربهفرد و
خاص خود را دارد و مالکیت خصوصی بر آن ایجاد
انحصار میکند ،در نتیجه سازوکار رقابت متقارن
تعریفشده برای کاالهای خصوصی ،برای مسکن
معنادار نیست .حتی از نظر برخی اندیشمندان ( Karl
 )Polanyi in David Harvey, 2014: 56-60زمین که
جزء اصلی مسکن را تشکیل میدهد بخشی از طبیعت
و نه فرآوردة کار انسان است ،در نتیجه کاال نیست و
کاالییشدن آن به تخریب طبیعت و غیرانسانیشدن
آن میانجامد .تأمین و پشتیبانی مسکن برای
گروههای اجتماعی -اقتصادی فرودست جامعه ،برای
بخش خصوصی جذابیتی ندارد؛ ازاینرو نیاز است که
xxxvi i i
حکومتها وارد عمل شوند
(Angel, 2000: 15; Harvey, 2010: 157-159,
)168؛ دانشپور44-4 :4 24 ،؛ خلیلی عراقی و حسنی،

 43 -77 :4 31و  .)13 -14این دو ویژگی متعارض
مسکن (کاالی خصوصی در برابر اجتماعیبودن) در
کنار جایگاه ویژة سیستم مسکونی شهرها که
دربردارندة ابعاد مختلف اجتماعی ،کالبدی -فعالیتی و
جز آن میشود ،نیازمند شکلی پیچیده و یکپارچه از
سیاستگذاری برنامهریزی مسکونی در کنار رفتارهای
تصمیمگیران خرد در سازوکار بازار آزاد سرمایهداری
است تا کیفیت زندگی شهروندان و رضایت آنها از
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مسکن با ایجاد جوامع پایدار ارتقاء یابد ( & Banerjee
& Baer, 2013: 1; Bramley et al., 2004; Jones
 .)Watkins, 2009: 4-5, 36اما اهمیت بعد اقتصادی

مسکن سبب شده است تا برنامهریزی مسکونی بیشتر
در بخش اقتصادی و بدون توجه بهسایر ابعاد سیاست
گذاری برنامهریزی مسکونی چون ویژگیهای کالبدی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و موارد مشابه و در سطح
ملی و استانی ،انجام شود ( ;Harvey,2010: 157-159
Malpezzi, 2003؛ خلیلی عراقی4 2 ،؛ دانشپور:4 24 ,
.)44 -47

 نابرابری فضایي در سیستم مسکوني شهرها ونابرابری در قیمت مسکن
نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهرها شامل
ابعاد مختلف اجتماعی یا اقتصادی میشود و بروز
کالبدی آن در سیستم مسکونی بهصورت جدایی
سکونتی نمایان میشود .این جدایی نشاندهندة وجود
نابرابری فضایی میان گروههای مختلف اقتصادی-
اجتماعی در دسترسی به فرصتهای کسب درآمد،
تأمین مسکن و قدرت تصمیمگیری است .جدایی
سکونتی ناشی از عوامل اقتصادی و یا اجتماعی است.
سازوکار بازار آزاد سرمایهداری عامل اقتصادی
جداییگزینی گروههای کمدرآمد در شهرها میشود و
در نهایت به محدودیت فرصت انتخاب مکان زندگی و
کاهش رفاه اجتماعی آنان منجر میشود ( Colini et
 .)al. 2013: 10- 12مداخلۀ حکومتی و سیاستگذاری
بازارسو ،همچون فعالیت بازنوسازی شهری xxxi xو یا
گسترش سریع حاشیۀ شهرها ،میتواند موجب طرد
اجتماعی گروههای اجتماعی -اقتصادی فرودست
جامعه شود (Colini et al., 2013: 10-12; Obeng-
Odoom, 2013؛ دانشپور .)43 :4 24 ،از دیگر سو در
یک جامعۀ نابرابر از نظر اقتصادی -اجتماعی،
گروههای مرفه نیز ممکن است خود را از سایر گروهها
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جدا کرده و خواستار شکلگیری و سکونت در
اجتماعهای دروازهای  xlباشند .بدینترتیب عنوان
جداییگزینی مسکونی بیشتر برای نواحی با کیفیت
زندگی پایینتر از متوسط شهر (یعنی میانگین کیفیت
زندگی در شهر) بهکار میرود و با وجود تمایل کم
شهروندان به زندگی در این نواحی ،فقر اقتصادی و یا
نابرابری در قدرت تصمیمگیری بخشی از جامعه را به
این نواحی میراند (مبتنی بر نظریۀ «پراندن» .)xl i
راندهشدن میتواند ناشی از تبعیض نسبت به گروههای
نژادی و قومی در تصمیمگیریها و اختیارهای
شهروندان در شهرها نیز باشد
(.)Balchin & Rhoden, 2002: 295

در سازوکار بازار سرمایهداری که مسکن ،یک کاال
محسوب میشود ،نابرابری در قیمت مسکن میتواند
نشان از نابرابری در دستیابی به چنین کاالیی باشد
زیرا قیمت مسکن در این سازوکار نشاندهندة ارزش
xl i i i
مبادلهای  xl i iآن ،که برآمدی از ارزش مصرفی
کاال ،ارزش عوامل تولید کاال ،ارزش حاصل از تعادل
عرضه و تقاضای کاال و ارزش ناشی از مطلوبیت
نهایی xl i vآن نزد استفادهکنندگان آن کاال ،xl vاست
(D. Harvey, 2010: 153, 161-162؛ تفضلی:4 34،
 7 3 -7 1و  742 -742و 47 -472و 3 -36؛
منگر 72 - :4 31،و  .)62 -22در تحلیل این
مطلوبیت میتوان عوامل و نشانگرهای یک مسکن
مناسب را ،که شامل کیفیت ساختمان ،دسترسی به
خدمات وابسته به مسکن و کیفیت ذهنی و جایگاه
اجتماعی -محیطی که در آن واقع شده است ،میشود
بهعنوان علت ،شناسایی کرد.
در سازوکار بازار سرمایهداری تفاوت تقاضای مسکن و
مطلوبیت نهایی مسکن و در نتیجه تفاوت قیمت آن
در نواحی مختلف شهرها ،نشان از نابرابری فضایی در
سیستم مسکونی و ساختار طبقاتی جامعه دارد .تغییر
قیمت مسکن ناشی از عوامل مختلف درطول زمان،

برندهها و بازندههایی را پدید میآورد که ناشی از زمان
و مکان ورود به بازار و البته طبقۀ اجتماعی است.
گروههای اجتماعی -اقتصادی فرادست یک جامعه
گزینههای بیشتری برای انتخاب دارند درحالیکه برای
گروههای اجتماعی -اقتصادی فرودست جامعه
انتخابهای محدودتر با شرایط نامناسبتر در نواحی
فرودست و محروم شهری برجا میماند .ارزش پایین
فعالیتی ،کالبدی ،محیط زیستی و اجتماعی این دسته
از نواحی سبب میشود تا سرمایهگذاری در
ساختوساز و بهویژه ساختوساز مسکن و ایجاد
خدمات در این نواحی کاهنده باشد .این عامل بههمراه
رکود و کاهش نشانگرهای کیفیت زندگی ،سبب
میشود تا ارزش مسکن ساختهشده در این نواحی
کمتر از نواحی فرادست شهر باشد .با کاهش قیمت،
گروههای اقتصادی -اجتماعی طردشده ،در این نواحی
ساکن میشوند که این امر میتواند موجب جدایی
مسکونی این نواحی از سایر نواحی شهر شود و
بدینترتیب تمایل سکونت در این نواحی و مطلوبیت
آنها برای زندگی کاهش مییابد که سبب ،کاهش
تقاضا و در نتیجه افت قیمت زمین و مسکن میشود.
بهاینترتیب است که چرخهای بازخورندی از افت
قیمت و افت کیفیت مسکن در این نواحی ایجاد
میشود ( Chua, 1997: 1; Hamnett & Hamnett,
2005: 12; D. Harvey, 2010: 168; Pacione,
2002a؛ دانشپور.)41-43 :4 24 ،

شناسایي محدودۀ مورد مطالعه
با توجه به دستورکار مقاله ،ویژگیهای بازار مسکن
در ایران در این بند معرفی شده است .با توجه به
اینکه سازوکار اقتصاد ایران بازارسو است ،عرضه و
تقاضای مسکن در شهر تهران نیز براساس
قیمتگذاری مشابه سازوکار بازار آزاد سرمایهداری و
به دور از تأثیرگذاری رسمی بخش عمومی تعریف
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میشود (Harvey, 2007: 85؛ اطهاری و یزدانی

بروجنی4 22 ,؛ رفیعی .) 3- 4 :4 26 ،برهمیناساس
دو ویژگی اساسی در بازار مسکن در شهر تهران قابل
شناسایی است که با توجه به مباحث بند  1-7که
قیمت مسکن را بهعنوان نشانگر نابرابری فضایی در
سیستم مسکونی معرفی کرد ،این ویژگیها امکان
بکارگیری رو ش پیشنهادی این مقاله را در سیستم
مسکونی شهر تهران مییابند .این دو ویژگی
عبارتانداز:
نخست -قیمت همۀ واحدهای مسکونی در شهر



است ،یعنی سهم مسکن عمومی و مسکن اجتماعی

که قیمت کمی دارند ،در این شهر کم و قابل
چشمپوشی است .براساس دادههای حاصل از
سرشماری سال  4 21مرکز آمار ایران (شکل )1
 33/2درصد از واحدهای مسکونی موجود ،خصوصی
هستند (چه ملکی و چه اجارهای) و  1/1درصد از
واحدها رایگان و  7/2درصد بهصورت سازمانی در
اختیار خانوارها در شهر تهران است .در نتیجه حدود
 33درصد از مسکن شهر تهران در سازوکار بازار آزاد
سرمایهداری قرار داشته و مورد معامله قرار میگیرد.

تهران در سازوکار بازار آزاد سرمایهداری تعیین شده
شکل  :4جدول انواع خانوارهای ساکن در شهر تهران برحسب نحوۀ تصرف ملک در سرشماری سال 7932

مالکیت
تعداد و سهم

کل مسکن

ملکی عرصه و اعیان

ملکی اعیان

اجارهای

در برابر خدمت

تعداد

7767123

4322661

772333

213311

64626

41471 33324

43
12/6
433
سهم (درصد)
ماخذ :نگارندگان .4 32 ،براساس دادههای مرکز آمار ایران4 22 ،

دوم -با توجه به چیرگی سازوکار بازار آزاد

دوم :بررسی تغییر نابرابری فضایی در یک بازة زمانی
بلندمدت که نشاندهندة تغییر نابرابری فضایی
درطول زمان و تأثیر سیاستهای رسمی و غیررسمی
شهری بر این وضعیت است.
 مرحلۀ نخست :شناسایی نابرابری قیمت مسکن درشهر تهران در مقطع زمانی مشخص ( .)4 3
بهمنظور شناسایی نابرابری فضایی در یک مقطع
زمانی ،از نقشۀ خوشهبندی جغرافیایی دادههای قیمت
هر متر مربع واحد مسکونی ،در سطح بلوکهای شهر
تهران در دی  4 3شمسی استفاده شده است (شکل
شمارة  .)1برایناساس نیمۀ جنوبی شهر تهران و
قسمتهایی از شرق و غرب شهر (یعنی تقریبا سطح
بیشتر منطقههای  3تا  ،)77یک خوشه را بهعنوان
نواحی با قیمت پایین شکل دادهاند.

یافتهها
براساس دستورکار این مقاله و چهارچوب نظری و فنی
تشریح شده ،در این بند نابرابری قیمت زمین در شهر
تهران بررسی و براساس نتایج حاصل از آن دربارة
نابرابری فضایی در شهر تهران بحث میشود.
بهاینمنظور فرایندی دربردارندة دو مرحله ،تعریف
شده است؛ نخست :شناسایی نابرابری فضایی در یک
مقطع زمانی در زمان انجام پژوهش پایۀ این مقاله.

1/1

3/6

433

/7

سرمایهداری ،قیمت مسکن در شهر تهران همچون
یک کاال و برحسب مطلوبیت نهایی ،تعیین میشود که
نشاندهندة کیفیت هر واحد مسکونی و همچنین
کیفیت مکانی که در آن واقع شده در تناسب با
تقاضای کاال است.

7/2

رایگان

سایر

اظهارنشده

4/1
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شکل  :2نقشه وضعیت نابرابری در قیمت هر متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به تفکیک بلوکهای شهری ،دی 7939

مأخذ :رصدخانۀ شهر تهران4 3 ،

خوشۀ سطح پایین قیمت ،نشاندهندة مطلوبیت
پایین نواحی مربوط ،برای سکونت نزد استفاده-
کنندگان است که میتواند ناشی از پایینبودن کیفیت
کالبدی -فعالیتی و یا جایگاه اجتماعی این نواحی
باشد .آن دسته از نواحی شهر تهران که قیمت هر متر
مربع مسکن در آنها از سطح متوسط کل شهر تهران
باالتر است ( 23میلیون ریال و باالتر) کمتر از 43
درصد سطح شهر را تشکیل میدهند و دستۀ متوسط
حدود  41درصد شهر را تشکیل میدهد.
 مرحلۀ دوم :شناسایی نابرابری قیمت مسکن درشهر تهران در دورة زمانی  76ساله (4 23-4 31
شمسی) در مرحلۀ دوم بهمنظور شناسایی تغییر
نابرابری فضایی در طی زمان ،دادههای قیمت هر متر
مربع واحد مسکونی در مقیاس منطقههای 77گانۀ در
محدودة زمانی  76سالۀ  4 23-4 31شمسی
خوشهبندی آماری شدند (شکل شمارة  .)1نرخ رشد
ساالنۀ قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران

درطول دورة زمانی  4 23تا  4 31شمسی بهطور
متوسط برابر با  43بوده است و قیمت متوسط مسکن
در این بازة زمانی حدود  37برابر شده است .در
شرایطی که همۀ قسمتهای دیگر شهر ،در محدودة
نرمال قرار میگیرند و قسمتهایی از نیمۀ جنوبی
شهر تهران رشد بسیار کمی نسبت به محدودة
متوسط داشتهاند ،درطول دورة زمانی  4 23تا 4 31
شمسی قیمت هر متر مربع مسکن در بخشهایی از
نیمۀ شمالی شهر تهران رشد بسیار زیادی نسبت به
محدودة متوسط رشد قیمت در شهر داشتهاند .این
تغییرات ،با اطالعات بهدستآمده از مرحلۀ نخست
همخوانی دارد ،یعنی ناحیههایی که در مقطع زمانی
جدیدتر (دی  )4 3قیمت پایینتری داشتهاند،
درطول زمان نیز رشد قیمت پایینی داشتهاند و نواحی
با قیمت باالتر در مقطع زمانی جدیدتر ،رشد قیمت
مسکن بیشتری داشتهاند.

721

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،25پاییز 7931




رشد بسیار زیاد
رشد زیاد
رشد متوسط
رشد کم
رشد خیلی کم

شکل  :9نقشۀ وضعیت نابرابری در نرخ رشد قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در مناطق 55گانۀ شهر تهران دورۀ  59سالۀ *7917 -7932
* برای منطقههای  74و  77از دادههای  4 21تا  4 31و در مقایسه با دورة زمانی ده ساله استفاده شده است.

مأخذ :نگارندگان ،4 32 ،براساس دادههای دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

سه نوع منطقه ،براساس تحلیل انجامشده ،شناسایی
شد؛ گونۀ نخست؛ منطقههای با رشد زیاد قیمت که
درطول زمان ،فاصلۀ خود را از دیگر منطقهها بیشتر
میکنند که به لحاظ تعداد ،دو یا سه منطقه از مناطق
77گانۀ شهر تهران چنین ویژگیای را دارند .گونۀ
دوم؛ در سوی دیگر این پیوستار منطقههای با رشد
قیمت کم ،قرار دارند که درطول زمان ،فاصلۀ آنها از
سایر منطقهها بیشتر شده و از فرآیند رشد باز
ماندهاند ،و گونۀ سوم؛ در وسط پیوستار بیشتر
منطقههای شهر تهران با وضعیتی مشابه قرار دارند و
نرخ رشد کمتری از میانگین کل شهر تهران داشتهاند.
 مرحلۀ سوم :بحث درمورد یافتهها و تحلیل نابرابریفضایی در سیستم مسکونی شهر تهران
در این مرحله با تحلیل یافتههای بهدست آمده،
نابرابری فضایی در شهر تهران که قیمت مسکن
نشانگر مناسبی برای آن است (نک به؛ مرحلۀ نخست
و دوم همین بند) بررسی شده است .در مرحلۀ یک،

وضعیت نابرابری قیمت مسکن در شهر تهران در
مقطع زمانی مشخص( ،دی  )4 3شناسایی شد.
براساس این شناخت ،قیمت مسکن در حدود 23
درصد از نواحی شهر تهران پایینتر از میانگین قیمت
مسکن در شهر تهران است که نشاندهندة وجود
نابرابری فضایی شدید میان نیمی از شهر تهران (نیمۀ
جنوبی) با نواحی دیگر شهر تهران است .در مرحلۀ
دوم ،تغییرات نابرابری قیمت مسکن در شهر تهران در
دورة زمانی مشخص ( 4 23تا  )4 31بررسی شد.
براساس این شناخت ،نابرابری قیمت مسکن در شهر
تهران در این دورة زمانی ،بیشتر شده است و چند
منطقه از شهر تهران رشد قیمت بیشتر از میانگین را
تجربه کردهاند .این فرآیند نشاندهندة گسترش
نابرابری فضایی و قطبیشدن سیستم مسکونی در
منطقههای 77گانۀ شهر تهران است .با مقایسۀ برونداد
مرحلۀ نخست و دوم میتوان به این نتیجه دستیافت
که با گذشت زمان نه فقط این فاصله بیشتر شده
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است؛ بلکه با توجه به اینکه رشد قیمت هر متر مربع
واحد مسکونی در بیشتر منطقهها کمتر از میانگین
بوده است ،از گونۀ میانه نیز کاسته و به گونۀ با قیمت
کمتر و رشد قیمت کمتر نزدیکتر شدهاند .xl vi
این تغییرات شگرف نابرابری در سیستم مسکونی شهر
تهران را باید نتیجۀ واگذاری کامل سیستم مسکونی به
سازوکار بازار دانست که با جابهجاییهای سریع
سرمایه در آن ،بسیاری از نواحی را دچار افت کیفیت
کرده است و بسیاری از گروههای اجتماعی -اقتصادی
فرودست جامعه را از دستیابی به مسکن و خدمات
رفاهی عمومی محروم نگاه میدارد .این درحالی است
که در بسیاری از کشورهای بیشتر توسعهیافتۀ جهان
میزانی از سیاستهای لیبرال -هنجارین که رویکردی
اجتماعی و سیستمی به مسکن و سیستم مسکونی
دارند ،قابل ردیابی است که نه فقط از دسترسی همۀ
گروههای اجتماعی-اقتصادی به مسکن پشتیبانی
میکنند؛ بلکه با سیاستگذاری فضایی مانع از تغییرات
سریع نابرابرساز ناشی از جابجایی سرمایه در سیستم
مسکونی و ایجاد محرومیت در خدمات رفاهی وابسته
به مسکن شدهاند .با توجه به گسترش نابرابری فضایی
در تهران میتوان نتیجه گرفت که نه فقط شیوة
سیاستگذاری و برنامهریزی در این شهر ،فضایی نبوده؛
بلکه رویکردی هنجارین به این موضوع نیز نداشته و
حتی مداخلههای نهادهای حکومتی در شهر تهران،
همچون مداخله در نواحی فرسوده ،اعطای وامهای
سنگین مسکن به متقاضیان ،اعطای مجوزهای
ساختوساز گسترده و گاه غیرقانونی ،همگی در
راستای گسترش و تحکیم آن چهره از سرمایهداری
بوده که نابرابری فضایی در شهر تهران را تشدید کرده
است.

نتیجه
دلیل مهم در دستورکار قرارگرفتن بررسی نابرابری
فضایی در این مقاله ،آن است که ازیکسو دوگانۀ
برابری -نابرابری فضایی شکل خاص و روشن ،از
عدالت فضایی است که حتی اگر بیتوجه به منصفانه
یا غیرمنصفانهبودن وضعیت برابر باشد ،استانداردی
برای سنجش فاصلۀ افراد جامعه از یکدیگر براساس
معیارهای مختلف است؛ و ازسویدیگر برابری در
دسترسی به کاالهای عمومی از دیدگاه رویکردهای
مختلف و همچنین تجارب مختلف ،امری منصفانه
بهشمار میآید .سیاستگذاری و برنامهریزی شهری
بهعنوان ابزار بخش عمومی ایجاد برابری فضایی در
شهر را بهعنوان یک کاالی عمومی ،در دستورکار خود
دارد که اگر بازار سرمایهداری بتواند کارآمدی را
تضمین کند ،آنگاه سیاستگذاری و برنامهریزی موظف
به حفظ عدالت در جامعه و توزیع برابر کاالهای
عمومی هستند.
در این مقاله برای دستیابی به هدف خود یعنی
شناسایی وضعیت نابرابری فضایی در سیستم مسکونی
شهر تهران و شناسایی تفاوت قسمتهای مختلف فضا،
براساس نشانگرهای نابرابری فضایی و تعیین میزان و
گسترة آن در شهر تهران ،و نیز دستیابی به پاسخ
پرسش «دوگانۀ برابری -نابرابری فضایی در سیستم
مسکونی این شهر ،براساس قیمت مسکن چه
دگرگونیهایی درطول زمان داشته است؟» ،دو مسیر
موازی پژوهش تعریف شد که مسیر نخست دربردارندة
چهارچوب نظری نابرابری فضایی در سیستم مسکونی
شهرها بود و مسیر دوم دربردارندة روششناسی و
بهکارگیری روش انتخابی در شهر تهران برای
شناسایی نابرابری فضایی در سیستم مسکونی.
دستاورد اصلی هر یک از این قسمتهای اصلی
بهصورت زیر قابل جمعبندی است:
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نخست -دستاورد نظری
نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهرها امری
وابسته به نابرابری در تالش فردی و استعدادها و
تواناییهای افراد در کسبدرآمد و خرید ملک و
مسکن نیست؛ بلکه ویژگیهای اجتماعیبودن مسکن
و بستر اقتصادی -سیاسی یک جامعه است که سبب
میشود تا نابرابری در اشکال مختلف ،یک جامعه را
درگیر کند .برآمد نبود نگاه سیستماتیک در
برنامهریزی و سیاستگذاری شهری و نادیدهگرفتن
اهمیت اجتماعی مسکن در سازوکار بازارسو سبب
کاهش دسترسی اعضای جامعه به مسکن شده و
سیستم مسکونی را نابرابر میسازد .تغییر این شرایط
نیازمند بهکارگیری رویکردها و رهیافتهایی در
برنامهریزی و سیاستگذاری است که آرمان برابری را
به شکل هنجارین و یا ریشهای پی میگیرند و
خواستار جبران زیانهای طبیعی و اجتماعی اتفاقی،
ازطریق بازتوزیع قابلتوجه کاالهای مادی ،ارائۀ
فرصتهای ضروری اشتغال ،آموزش ،بهداشت و
درمان ،دسترسی برابر به نهادهای مهم ،مشارکت
سیاسی در تصمیمگیریها و کاهش فاصلۀ گروههای
اقتصادی -اجتماعی فرودست جامعه ،هستند.
سیاستگذاری و برنامهریزی دربارة چنین فعالیتهایی
باید از ویژگی فضاییبودن در برابر بخشیبودن،
بهرهمند باشند.
دوم -دستاورد روششناختي
بررسی و تحلیل نابرابری فضایی در انتظام برنامهریزی
شهری و سیاستگذاری و برنامهریزی در این مورد،
ویژگی فضایی (چندبعدی) دارد که با روشها و فنون
مختلف ،که میتواند برآمده از سایر انتظامها باشد،
قابل انجام است .برای شناسایی وضعیت نابرابری
فضایی در سیستم مسکونی در سازوکار اقتصاد سیاسی
سرمایهداری ،قیمت هر متر مربع واحد مسکونی
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نشانگر مناسبی است که برآیند همۀ ویژگیهای عینی

و ذهنی ابعاد مختلف مسکن است .پژوهشهای
دیگری که نابرابری فضایی را سنجیدهاند (منابع گروه
ت در شکل سه) با نگاهی هنجارین و بهشکل قیاسی
برخی عوامل را بهصورت پیشفرض بهعنوان عوامل
نابرابری فرض کردهاند .حتی نتیجههای برآمده از
بکارگیری آن روشها برای تهران (لطیفی و باباگل،
 )4 3نتوانسته توجیهگر نابرابری که در قیمت
مسکن تجلی یافته است ،باشد؛ درنتیجه عدمشناسایی
شدت و میزان نابرابری ،پیامدهای سیاستی کامال
متفاوتی را ایجاد میکنند .این امر ناشی از پیچیدگی
شکلگیری قیمتها (بهعنوان نشانگر نابرابری) و
ارتباط آنها با عوامل عینی است.
سوم -دستاورد مرحلۀ شناسایي نابرابری فضایي
در سیستم مسکوني شهر تهران
با توجه به تحلیل نابرابری فضایی در شهر تهران با
استفاده از دادهها و اطالعات گردآوری شده برای
مقصود این مقاله ،سیستم مسکونی شهر تهران در یک
وضعیت نابرابری فضایی شدید قرار دارد که درطول
دورة زمانی موردبررسی در این مقاله (یعنی  4 23تا
 )4 31نیز تشدید شده و گسترش یافته است .این
نتیجه مشابه نتیجههای پژوهشهای دیگر است (راغفر
و دیگران4 37 ،؛ مرصوصی4 2 ،؛ دانشپور4 22 ،؛
4 24؛ 4 21؛ اعظمآزاده )4 24 ،و در کنار آنها بستر
مشترکی برای سیاستگذاری و برنامهریزی مسکونی در
شهر تهران را با توجه به دو جنبۀ محتوایی و روند
کاری آن ،ایجاد میکند .برهمیناساس و با توجه به
اینکه سازوکار تعیین قیمت مسکن در شهر تهران
بازارسو بوده ،تغییر نابرابر آن و گسترش نابرابری
فضایی در شهر تهران نشاندهندة کاستیهای این
سازوکار است .سیاستهای شهری مرتبط با مسکن

تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران؛ ...

(که ماهیتی بخشی ،و نه جامعنگر و یکپارچهشده
دارند) چه رسمی و چه غیررسمی در شهر تهران برای
دورة زمانی مورد بررسی در این مقاله نتوانستهاند با
کنترل قیمت مسکن ،نه فقط نابرابری فضایی و
نابرابری فضایی مسکن؛ بلکه کمبود مسکن گروههای
درآمدی پایین جامعه را نیز مهار کنند .افزایش
نابرابری قیمت زمین سبب تشدید نابرابری فضایی
شده و در همۀ ابعاد گسترش یافته است .مهار این
نابرابری فضایی نیازمند دخالت بخش عمومی با
ماهیت و کارکردی فضایی ،یعنی دخالت در همۀ ابعاد
یک سیستم فضایی (چون ابعاد اقتصادی ،کالبدی،
حقوقی و سازمانی) است.
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Introduction
To study and analyze the housing access of a community, as a basic human need, in the process of
urban planning and policy-making is a critical endeavour. Housing is not entirely a separable and
sectoral area of decision-making as it affects and is affected by the social and political aspects and
relations of societies, and hence is considered as a socio-political issue and part of social services
besides being a matter of public policy-making and planning. In this regard, the state intervention in
planning and policy-making, supply, support and management of housing is one of the necessities of
public administration. Access to housing in a society is a widely held goal that its achievement could
be challenged by disregarding the social status of housing and the lack of systematic approach in
housing policy-making and planning processes. This would result in spatial (i.e., multi-dimensional,
including economic, social, physical and organisational dimensions) inequality. Tehran, the capital of
Iran that has densely contained various social, economic and political activities, is a complex urban
system, which its complexity makes it more vulnerable when confronting deficiencies in policymaking, especially in regards to its having an incomplete and unsystematic planning approach. Due
to the intense, accelerated, unplanned and migration-based growth of Tehran and its surrounding
environment, the severe inequality is more evident compared to the other cities of Iran. Such
inequality has resulted in the growth of informal urban-peripheral settlements. Furthermore, it has
contributed to the formation of such problems as the degradation of the natural environment, land and
housing speculation and the degradation of housing quality. The existence and continuity of such a
problematic situation has affected negatively the access of significant part of the population residing
in Tehran to housing.
The purpose of this paper is to study the extent and condition of spatial inequality in the housing
structure of Tehran and to study its variance amongst the 22 urban districts of Tehran. This is to
response to the two underlying questions of this paper, i.e., “based on the price of housing, what is
the status of the duality of spatial equality-inequality in the housing structure of Tehran”, and “how
the trends regarding the availability of housing to all socio-economic groups of population, has
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changed over time?” Thus is that, this paper has studied the dispersion of spatial inequality in the
housing system of Tehran and its transformation over a 26-year period of 1991 to 2016.
Method and Material
To achieve the set purpose of this paper, a dual descriptive-analytical methodology was designed and
subsequently applied in the first path. The first path -- as the basic research of this paper -- involves
four steps. The first step is to trace and describe both the characteristics of spatial inequality and the
housing structure of cities in general, as well as tracing the different approaches towards spatial
inequality worldwide. The second step, regarding the indicators of spatial inequality, presents a
description of the urban housing spatial inequality. The third step concerns the technical framework
of this paper, which studies and compares the methods and techniques that used to analyze spatial
inequality, worldwide. In the midst of the studied methods to be utilized in the second path of this
paper, a method and a process with two consecutive steps is devised. The first step, has measured the
spatial inequality of the housing structure of Tehran during a 26-year time period, i.e., from 1991 to
2016. By measuring the spatial inequality in Tehran, while in the second step, the output of the
measurement of spatial inequality in the housing structure of the 22 urban districts of Tehran has
been discussed by relating it to the output of the theoretical discussion as done on the first path.
Overall, the main outcome of this paper is the description and analysis of spatial inequality in the
housing structure of Tehran. The information and data for the second descriptive-analytical process
has been obtained from two sources. The first is the processing of information of the secondary
sources and texts related to the subject of this paper. The second source is the quantitative data of the
Iran's real-estate information system and the quantitative data generated by the housing office of the
Ministry of Roads and Urban Planning in Iran.
Results and Discussion
The analysis of spatial inequality in the housing structure of Tehran is based on a main indicator that
is the “housing price” and its variance during the period under study. “housing price” is considered as
an indicator that represents the overall and aggregated values of the objective and subjective value
system of housing. This displays that the housing price during the period under study has increased in
a way that the spatial inequality amongst the 22 urban districts of Tehran has amplified in favour of
the northern more affluent urban districts while it has disadvantaged the central and southern urban
districts of Tehran. An analysis concerning the housing prices in the scale of parcels in 2013,
indicates that not only there is vast gap between the northern and southern segments of the city, but
also the wealth is aggregated in a limited areas in the northern parts. Such a trend in the distribution
of wealth in Tehran, is an indication that the severe increase in housing prices has instigated the
population living in the vast inner areas of Tehran to bear and tolerate the unavoidable results of
political decisions and policies ignoring the urgency of dealing more passionately and powerfully the
problems of inequality and the unequal situation, extenuated by the socio-economic inequalities
which has created such a spatial inequality.
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Conclusions
This paper grasps a tripartite conclusion. First conclusion is that as an output of literature review, it
is noted that housing must be considered as a social right in policy-making and that planning systems
must confront the housing inequality in the spatial structure of cities such as Tehran. Second
conclusion is that as a methodological output, housing prices could be considered as a suitable
indicator that represents the overall and total values of the objective and subjective value system of
housing in such as Tehran. The third conclusion is that as the results of this paper indicates Tehran
suffers from a great spatial problem that is the serious inequality in its residential structure. Due to
the massive growth of the price of housing over the studied period, spatial inequality has experienced
an increasing trend during the 25 year period under study, which rests within the domain of market
mechanism in Tehran and absence of any controlling system of metropolitan planning and policy
making. Such inadequacies has led to the accentuation of the capitalist aspects of housing, itself
exacerbating inequality among different socio-economic groups of the society and amongst the
owners and non-owners of housing. It means that the sectoral, partial, disintegrated and aspatial (as
against spatial) policy- making methods applied by the policy makers both at the national and local
scales, were inadequate and inappropriate to meet the needs and rights to housing for the people of
this metropolis.
Keywords: Housing inequality, Residential system, Housing structure, Spatial inequality, Urban
planning, Housing prices, Tehran.
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