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چکیده
جدایی گزینی فضایی- اجتماعی، یکی از مهم ترین چالش های کنونی شهرها به حساب آمده و رویکردهای متفاوت در 
مورد آن منجر به پیدایش نظریه پردازی های مختلفی در ارتباط با این موضوع شده است. مفهوم جدایی گزینی فضایی- 
اجتماعی در شهرها از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در روند شکل گیری و جداکردن گروه های مختلف اجتماعی در شهرها 
بوده- زمینه شکل گیری انواع محرومیت ها را در شهرهای در حال توسعه افزایش داده است. میزان باالی جدایی گزینی در 
نواحی مختلف شهر می تواند تمرکز فقر و محرومیت های ناشی از آن، از جمله کمبود فرصت های شغلی، خدمات عمومی 
و تبعیض های شدید که خود پیامدهایی همچون افزایش میزان نرخ جرم و جنایت را به همراه دارد، تشدید نماید. از 
طرف دیگر با افزایش تماس های درون طبقاتی و کاهش تماس های بین طبقاتی، نقش طبقات متوسط را کاهش خواهد 
داد. شناسایی عوامل تأثیرگذار در جدایی گزینی فضایی- اجتماعی در دیدگاه های مختلف هدف اصلی نگارش این مقاله 
این  از روش مروری- تحلیلی و روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. در  به آن،  می باشد که به منظور دستیابی 
پژوهش مفهوم جدایی گزینی در آراء، نظریات و تعاریف موجود استخراج و طبقه بندی شده و در نهایت با بررسی سیر 
تاریخی نظریه ها، عوامل ایجادکننده جدایی گزینی در چند گروه اصلی معرفی و شاخص های جدایی گزینی استخراج شده 
است. نتایج به دست آمده از این بررسی ها حاکی از آن است که پنج عامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی، سیاسی 
و مدیریت شهری در ایجاد جدایی گزینی فضایی- اجتماعی مؤثر بوده که دیدگاه های مطرح شده در این مقاله بر اساس 
این پنج عامل دسته بندی شده اند. عوامل اقتصادی و اجتماعی در میان نظریه های فوق دارای اولویت و فراوانی بیشتر و 
عامل کالبدی دارای فراوانی کم تری می باشد. دو مقوله سیاسی- مدیریتی و فرهنگی از لحاظ فراوانی در رده میانی قرار 
دارند. مقوله کالبدی نیز کم ترین فراوانی را در نظریه ها به خود اختصاص می دهد و البته باید اذعان کرد حضور این مقوله 
در نظریه های جدیدتر جدی تر است و به نظر می رسد در شهرهای امروزی تأثیر قابل توجهی داشته و حضور پررنگ تری 

را در نظریه های جدید به خود اختصاص خواهد داد.
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1. مقدمه
به  نمی توان  است.  پیچیده  بسیار  مفهومی  جدایی گزینی 
داد،  پاسخ  چیست؟«  »جدایی گزینی  پرسش  به  سادگی 
چیستی  یعنی  آن  مقابل  سؤال  به  پاسخ  که  همان گونه 
تنها  نه  مفاهیم  این  زیرا  می نماید؛  دشوار  نیز  یکپارچگی 
مفاهیمی پیچیده که مفاهیمی پویا بوده و پیوسته مورد 
 Finney & Simpson, 2009,( هستند  مجادله  و  بحث 
به  نهایت  در  فضایی  می توان گفت جدایی گزینی   .)p.  8
جدایی گزینی اجتماعی منجر شده و علت این امر نقشی 
است که جدایی گزینی فضایی در روابط اجتماعی بر عهده 
 Jalilisadrabad, Shi’e, & Behzadfar, 2018a, p.( دارد

.)19
در واقع جدایی گزینی با توجه به مفاهیم مرتبط با آن نظیر 
یکپارچگی و فاصله اجتماعی باید تعریف و تحدید شود. از 
این منظر، جدایی گزینی، به تمایل ارادی و اجباری اقشار 
و گروه های مختلف اجتماعی به جدایی فیزیکی از یکدیگر 
 Afroogh,( در عرصه های مختلف زندگی اطالق می شود

.)1998, p. 243
جدایی گزینی حالتی مطلق و ثابت نیست؛ یعنی می تواند 
نسبت به سایر افراد یا نسبت به کل جامعه باشد. می تواند 
ارادی یا غیرارادی بوده و کامل یا خفیف باشد. همچنین 
و  آموزش  یا  اشتغال  روابط،  شبکه  و  مسکن  در  می تواند 
 .)Finney & Simpson, 2009, p. 19( باشد  پرورش 
جدایی گزینی می تواند گستره متفاوتی داشته و از مفهوم 
پذیرد؛  تغییر  انزوا  یا  ایزوله شدن  مفهوم  تا  ساده  جدایی 
این که  جای  به  و  باشد  داشته  متفاوتی  علت  می تواند 
نوعی گزینش باشد تا مفهوم طرد اجتماعی پیش رود. در 
واقعیت، جدایی گزینی، اغلب کامل نیست؛ بلکه، »اکثریت« 
ساکنین یک محله جدا شده از افراد متعلق به یک گروه 
 Shokoie, 1986,( شغلی، قومی، نژادی یا طبقاتی هستند
و  گتو  جدایی گزینی،  کامل  و  افراطی  اشکال  از   .)p. 29
فراجدایی گزینی است. وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی 
تفاوت  تشدید  ایجاد  باعث  شهر،  یک  مختلف  نواحی  در 
فضایی-  جدایی گزینی  نتیجه  در  و  شهرها  در  فضایی 

اجتماعی شده است. 
با توجه به بررسی صورت گرفته در مورد نظریه های مطرح 
به  کرد،  بیان  می توان  اجتماعی  فضایی-  جدایی گزینی 
دلیل گستردگی مفهوم جدایی گزینی، اینکه چه عواملی در 
ایجاد جدایی گزینی اهمیت بیشتری دارند و چه نگرشی به 
جدایی گزینی وجود دارد، سبب ایجاد رویکردهای مختلف 
نسبت به آن شده که در برخی موارد این تغییر نگرش ها 
بررسی  مورد  شرایط  تغییر  یا  و  سیاسی  عوامل  دلیل  به 

می باشد.  به بیان دیگر عوامل مؤثر بر جدایی گزینی، عوامل 
کالبدی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  مانند:  مختلفی 
است و هر یک از نظریه پردازان بر اساس نگرش و رویکرد 
مقاله  این  موضوع  لذا  پرداخته اند.  مفهوم  این  به  خویش 
در حوزه بین رشته ای قرار داشته و رشته های مختلفی را 
مختلف  رشته های  میان  از  می کند.  درگیر  حوزه  این  در 
کمک  می توانند  شهرسازی  و  جامعه شناسی  رشته  دو 
شایانی به حل مشکالت مربوط به جدایی گزینی در شهرها 
اقتصادی،  کالبدی،  عوامل  همه  شهر  در  که  چرا  نمایند. 
اجتماعی و سیاسی در هم تنیده اند و به صورت سیستمی با 
یکدیگر کار می کنند. درحال حاضر جدایی گزینی فضایی- 
اجتماعی یکی از معضالت اصلی شهرهای امروزی خصوصاً 
نظریات  بررسی  و  دسته بندی  لذا  است.  شده  مادرشهرها 
این  به حل  این حوزه می تواند کمک شایانی  مختلف در 
برای  معضل در شهرهای بزرگ نماید. این مقاله خصوصاً 
و شناختی  دارند  فعالیت  کسانی که در حوزه شهرسازی 
به رشته های علوم انسانی ندارند، می تواند مفید باشد. لذا 
جدایی گزینی  موضوع  با  مرتبط  نظریه های  مقاله  این  در 
دیدگاه  از  جدایی گزینی  ایجادکننده  عوامل  اساس  بر 

نظریه پردازان دسته بندی شده است.

2. روش تحقیق 
نظریه های  بررسی  به  تحلیل محتوا  با روش  پژوهش  این 
و  نظرات  است.  پرداخته  جدایی گزینی  موضوع  با  مرتبط 
مقایسه  مورد  و  طبقه بندی  استخراج،  موجود  تعاریف 
عوامل  نظریه ها  تاریخی  سیر  بررسی  با  گرفته اند.  قرار 
نظریه پردازان  دیدگاه  از  جدایی گزینی  ایجادکننده 
این  مختلف  گروه های  و  افراد  نظر  مطابق  و  دسته بندی 
عوامل در گروه اصلی معرفی می شوند. با بررسی نظریه های 
مختلف، ضمن عمیق تر  ابعاد  در  به جدایی گزینی  مربوط 
شدن در حوزه مسائل مربوط به جدایی گزینی، شاخص های 

جدایی گزینی استخراج می شوند. 

3. نظریات جدایی گزینی
در زمینه جدایی گزینی  نظریه های مختلفی از نظریه پردازان 
متقدم مثل: مارکس و وبر گرفته تا نظریه پردازان متأخر در 
کشورهای مختلف وجود دارد. هر یک از نظریه پردازان بر 
عامل و یا عوامل خاصی تأکید دارند. در ابتدا نظریه های 
مرتبط با جدایی گزینی بررسی شده اند. سپس با توجه به 
عوامل مؤثر ایجادکننده و رویکرد نظریه پردازان، دسته بندی 

و در شکل 1 به تصویر کشیده شده اند: 
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 شکل 1:دسته بندی نظریات جدایی گزینی با تأکید بر عوامل ایجادکننده آن ها

 
در ادامه به هر یک از این نظریه ها در دسته بندی مختلف 
پرداخته می شود. گرچه هر یک از نظریه ها به طور مفصل 
بیان  امکان  مقاله  حجم  به  توجه  با  اما  شده اند  بررسی 
بررسی های انجام شده در مورد ریشه هر یک از نظریه ها 
و بیان پشتوانه هر یک از آن ها وجود ندارد. از این رو در 

مقاله حاضر تنها به دسته بندی آن ها پرداخته شده است.

عوامل  بر  تأکید  با  جدایی گزینی  نظریات   -1-3
اقتصادی

- کارل مارکس  و فریدریش انگلس: مارکس و انگلس از 
نابرابري اجتماعي مبتنی بر طبقات  میان اشکال مختلف 
اجتماعي؛ گروه هاي منزلت، گروه هاي قدرت و یا احزاب؛ 
وزن اساسي را به طبقات اجتماعي داده و به دنبال رابطه 
فضا و طبقه بوده اند )رابطه، تولید، توزیع و مصرف(. این 
فرآیندهای  که  می دیدند  قلمرویی  را  شهری  فضای  دو، 
درهم تنیده انباشت سرمایه و ستیز طبقاتی در آن تمرکز 
گرایش  و  تمرکز  به  سرمایه  گرایش  شهرها  در  می یابد. 
طبقات اجتماعی به قطبی شدن عینیت و گسترش می یابد 
شکل  منظر،  این  از   .)Afroogh, 1997, pp. 210-216(
فضایی شهر را باید در ارتباط با مفهوم شیوه تولید درک 
کرد. تبدیل فضا به کاال و یک منبع کمیاب در حال تولید 
روزافزون  و  گسترده  تولید  با  سرمایه داری،  نظام  توسط 
فضا باعث تمرکز بخشیدن به مرکز تصمیم گیری )تمرکز 
)دفع  پیرامونی  مستعمره های  ایجاد  و  مرکز(  در  سرمایه 
مردم به پیرامون( شامل حواشی شهری از قبیل گتوها و 
 Afroogh, 1998,( محله های حاشیه نشین شهری می شود
pp. 204-213(. به طور کلی رویکرد مارکسی و نئومارکسی، 
Fir- می دانند  اجتماعی  طبقه  از  تابعی  را  )جدایی گزینی 

.)man, 2004, p. 353
و  شکل  مارکسیست ها  برای  مارکسیستی:  رویکرد   -
نابرابری و جدایی گزینی در شهر نتیجه تولید سرمایه داری 

Kaplan, Wheeler, & Hollo- )و توزیع منابع شهری بود 
way, 2004, p. 189(. مارکسیست ها، سرمایه داری را علت 
و  و جدایی گزینی ها در شهرها می دانند  نابرابری ها  اصلی 
 Pickvance, 1984,( همه آن ها بر این امر اتفاق نظر دارند
ذات  عدالت،  زمینه های  مارکسیست ها  دیدگاه  از   .)p. 37
نظام  این  بلکه  نیست،  معمولی  انسان  اجتماعی  زندگی 
وجود  به  را  شرایط  این  که  است  آن  سازوکار  و  طبقاتی 
می آورد. از این رو نیاز به مفهوم عدالت برای توزیع منابع 
کمیاب تنها در جوامع طبقاتی به ویژه سرمایه داری نمایان 
مفهوم  مارکسیستی  فرهنگ  در  اساس  این  بر  می شود. 
عدالت یک مفهوم نسبی و غیردائمی است که با گذار از این 
جامعه طبقاتی و تحقق کمونیسم زمینه های عدالت از بین 
می رود و انسان به کمال خویش می رسد. آن وقت است که 
از هرکس به اندازه توانش کار کشیده شدهو به هرکس به 
 Haji-heidar,( تعلق خواهد گرفت  امکانات  نیازش  اندازه 
2008(. در این دیدگاه از بین رفتن مفهوم عدالت با حذف 
جامعه طبقاتی منجر به ارزش یافتن عنصر برابری و مسئله 
از  براساس تعبیر خاص خود  نیاز می شود. مارکسیست ها 
عدالت، اولویت ها را برحسب مقوله نیاز طبقه بندی می کنند 
و برآنند که ساختار اجتماع باید به گونه ای تدارک دیده 
شود که نیازهای اساسی آحاد جامعه به بهترین وجه تأمین 
شود. ایشان می کوشند تا نیاز را به صورت یک ارزش نهایی 
و مبنایی اخالقی برای سیاست و اداره جامعه مطرح کنند. 
دولت  کارکرد  اصلی ترین  را  نیاز  رفع  مقوله  رویکرد،  این 
معرفی می کند و حتی قلمرو و حیطه اختیارات دولت را با 

 .)Vaezi, 2004( نظریه نیازها پیوند می دهد
نئومارکسیستی  رویکرد  نئومارکسیستی:  رویکرد   -
جدایی گزینی فضایی را بازتاب طبقات اجتماعی و ساختار 
Ka- )اقتصادی می داند و بر موضوع قدرت تأکید می کند 

مفهوم   .)plan, Wheeler, & Holloway, 2004, p. 189
اجتماعی  گروه های  میان  تمایز  نبود  و  اجتماعی  عدالت 
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مختلف برای بار اول توسط پیشتازان مکتب نئومارکسیست 
 Tabibian, Shekoohi Bidhendi, & Arbab,( مطرح شد
p. 9 ,2010(. آن ها معتقد بودند که توزیع منابع از طریق 
این  بر  به عدالت در شهرهاست.  تنها راه رسیدن  عادالنه 
اساس سه معیار نیاز، منفعت عمومی و استحقاق را برای 

.)Harvey, 1973( تحقق این امر مطرح کردند
به نقش ویژه  اولین فردی است که  - رابرت ازرا پارک1: 
سلطه در ایجاد فضای نابرابر اشاره می کند. به اعتقاد پارک، 
سر  بر  رقابت  دلیل  به  شهر  طبیعی  و  درونی  فرآیندهای 
منابع کمیاب شکل می گیرند. رقابت بین افراد و گروه های 
تمایزیافتگی  به  مختلف،  اجتماعی  و  طبقاتی  شغلی، 
منجر  رقابت آمیز  همکاری  نوعی  اساس  بر  کارکردی 
تجلی  فضایی  صورت  به  کارکردی  تمایزیافتگی  می شود. 
می کند؛ یعنی رقابت با ایجاد تقسیم کار، گروه های مختلف 
می کند.  توزیع  آن ها  با  متناسب  نواحی  در  را  اقتصادی 
نابرابری در دستیابی به منابع کمیاب، این توزیع فضایی را 
نیز نابرابر می سازد؛ بنابراین نواحی طبیعی به معنای محل 
سکونت گروه هایی که به دلیل زندگی در قلمرویی مشترک، 
گرایشات  حاصل  بیشتر  دارند،  متمایز  و  خاص  فرهنگی 
ذاتی فرآیندهای شهری هستند تا حاصل برنامه ریزی قبلی 
)Afroogh, 1998, pp. 200-202(. از نظر او الگوي کاربري 
متقابل  وابستگي  الگوي  معرف  نوعی  به  شهر،  در  زمین 
اقتصادي است. او تنها بعد تجاری و صنعتی را در سلطه 
اقتصادی مورد بحث قرار داده و از سلطه سیاسی، فرهنگی 
و ایدئولوژیک آن برای تعیین الگوی کاربری ارضی غافل 

.)Afroogh, 1998, pp. 202-203( می شود
- ساسکیا ساسن2: ساسن نیز با توجه به شرایط شهرهای 
جهانی بر مفهوم شهر دوگانه تأکید دارد که بر اثر نیروهای 
جهانی تشدید می شود. از نظر او، اقتصاد جهانی فضاهای 
جدیدی را )مانند: بازساخت مرکز شهرها( به خوشبختی 
Fir- )می رساند و برای برخی دیگر مهمان نامیمونی است 

man, 2004, p. 353(. نظریه ساسن با عنوان »مقیاس بندی 
مجدد فضا« یا »ساختاربندی مجدد« در قالب هفت مرحله 
بیانی از نحوه وجود اقتصاد جهانی به درون شهرها، دگرگونی 
اقتصاد  از  واگذاری  و  انتقال  موجود،  شرکتی  نقش های 
شکل گیری  نهایت  در  و  دانش بنیان  اقتصاد  به  خدماتی 
تأثیراتی است که بر جدایی گزینی فضایی  شهر جهانی و 
فرآیند  این  در مرحله چهارم  بر جای می گذارد.  در شهر 
بازگو  را  شهری  کالبد  در  بازنگری  شاخص های  ساسن 
که  است  کلیدواژه ای  تجمع  از  ناشی  صرفه های  می کند. 
در مرحله پنجم از دیدگاه ساسن مطرح شده و همچنین 
بر آن تأکید داشته اند. چنانچه محیط  نیز  کاستلز و هال 
این گونه باشد که همه شرکت ها در یک منطقه شهری قرار 
گرفته باشند، به آن صرفه های شهرنشینی گفته می شود 
که زمینه را برای سرریز شدن جمعیت به سمت این نواحی 
شهری و بروز و تشدید جدایی گزینی در این مناطق فراهم 

 .)Hall & Pain, 2006( می آورد

 Tمانوئل کستلز3: به اعتقاد کستلز کارکرد نظام شهری -
به طور عمده اقتصادی و آن هم معطوف به مصرف جمعی 
شهری فرآیند  معرف  فضایی  تقسیم  وی  تعبیر  به  است. 
 Afroogh,( دارد  کار  فضایی  تقسیم  اندازه  به  اهمیتی   T
pp. 163-164 ,1998(. رهیافت او حاوی این پیشنهاد است 
مهم ترین  امروز  جهان  رویدادهای  کافی  شرح  برای  که 
به عنوان  باید  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  جنبه های 
گیرند.  قرار  آزمون  و  بررسی  مورد  هم  به  مرتبط  عناصر 
به هر حال رهیافت او آن گونه است که بر تماس و اتصال 
قسمت ها تأکید دارد. اگرچه اغلب این ها تعارض با یکدیگر 
در  منحصربه فردشان  بسیار  ویژگی  و  باشند  داشته  قرار 
برخوردار  اهمیت  از  تغییر  شریک  به عنوان  نقش  ایفای 
برقرار  رابطه  گونا گون  مقوله های  میان  کستلز  است. 
فرآیندهای  با  را  جدایی گزینی  او  مثال  به عنوان  می کند. 
جهانی سازی و همچنین با نوآوری های اقتصادی، فناوری و 
با تغییر در اشکال خانواده و تغییر در طبقه بندی اجتماعی 
مرتبط می داند. کاستلز در راستای کاهش و حذف مفهوم 
جدایی گزینی در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ بر مفهوم 
جامعه شبکه ای تأکید می ورزد. شبکه  جریان مالی جهانی 
جانبی  خدمات  مراکز  و  بورس  بازارهای  اتصال  نقاط  از 
اجتماعی  پیشرفته  آن ها تشکیل شده است. یک ساختار 
مبتنی بر شبکه، سیستم باز و پویایی است که بدون این 
که توازن آن با تهدیدی روبرو شود، توانایی نوآوری دارد. 
هستند:  مختلف  فعالیت های  برای  مناسبی  ابزار  شبکه ها 
برای اقتصاد سرمایه داری، برای کار، کارگران و شرکت ها، 
برای حکومت ها و برای سازمان های اجتماعی. از آنجا که 
بین شبکه ها  که  کلیدهایی  و  شبکه ها چندگانه اند، کدها 
عمل می کنند به منابع اصلی شکل دهی، هدایت و گمراه 
ساختن جوامع تبدیل می شوند )Castells, 2007(. شبکه ها 
و  می دهند  تشکیل  را  ما  جوامع  جدید  اجتماعی  ریخت 
گسترش منطق شبکه ای تغییرات چشم گیری در عملیات 
ایجاد  تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ  نتایج فرآیند های  و 
اجتماعی  سازمان  شبکه ای  شکل   که  حالی  در  می کند. 
در دیگر زمان ها و مکان ها نیز وجود داشته است، الگوواره 
نوین فناوری اطالعات بنیان مادی گسترش فراگیر آن را 
منطق  این  می کند.  ایجاد  اجتماعی  ساختار  سرتاسر  در 
از  آن  مرتبه   که  می کند  ایجاد  اجتماعی  عزمی  شبکه ای 
از طریق شبکه ها  به خصوصی که  اجتماعی  سطح منافع 
جریان های  از  جریان ها  قدرت  است:  فراتر  شده اند  بیان 
قدرت پیشی می گیرد. غیبت یا حضور در شبکه و پویایی 
و  سلطه  حیاتی  منابع  شبکه ها،  دیگر  برابر  در  شبکه  هر 

.)Castells, 2005( تغییر در جامعه هستند
متاخر  جامعه شناسان  از  یکی  رایت4:  اولین  اریک   -
رایت  اولین  اریک  داده،  قرار  مدنظر  را  پایگاه  مفهوم  که 
است. وی با کمک گرفتن از این مفهوم سعی در تصحیح 
تقسیم بندی طبقاتی از نگاه مارکس و انطباق آن با شرایط 
نوین دارد. وی معتقد است که در جوامع مدرن، کار و شغل 
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به هم مرتبط اند. افراد )زنان و مردان( با قراردادی رسمی 
یا غیررسمی این سمت ها و یا مشاغل را اشغال می کنند 
)Fulcher & Scott, 1999(. با این وجود داشتن شغل به 
معنی شرکت در تقسیم کار ساده نیست. شغل صرفاً کاری 
نیست که فرد باید آن را انجام دهد. شغل شاخص منابع 
بازار در اختیار و بر آن  ارزشمندی است که یک فرد در 
کنترل دارد. شغل همچنین قدرت و امتیازی است که به 
بنابراین وی  را ممکن می سازد؛  این منابع  اختیار گرفتن 
می داند  اجتماعی  فضایی-  جدایی گزینی  عامل  را  شغل 

.)Grbic, Ishizawa, & Crothers, 2010, p. 28(

عوامل  بر  تأکید  با  جدایی گزینی  نظریات   -2-3
اجتماعی

- ماکس وبر5: وبر معتقد است طبقات در نظم اقتصادي 
می توانند بر پایه نوع دارایي نیز تقسیماتي داشته باشند. 
نابرابري  شهري،  فضاي  نظریه هاي  لحاظ  با  ترتیب  بدین 
در  سازمان دهی  طبقاتي،  جدایي گزیني  و  اجتماعي 
که  آنجا  از  ضمن  در  می شود.  میسر  فضایي  برنامه ریزی 
نقش کارکردها در فضا بسیار مهم است، لذا پرداختن به 
مقوله طراحي شهري با توجه به فرآیندهاي قید شده امري 
 Andalib & Sabet Ghadam,( می باشد  اجتناب ناپذیر 
2009(. به نظر وبر طبقات شامل کساني است که در بازار 
منابع  این  دارند.  یکساني  جایگاه  ارزشمند،  منابع  مبادله 
شامل: منابع اقتصادي، قدرت، منزلت، تحصیالت و نیروي 
بدني )و یا کنترل نیروي بدني( می باشد؛ که البته مالکیت 
کنترل منابع اقتصادي را امکان پذیر می کند، ولي در حال 
حاضر در جوامع فرا صنعتی مدیران استخدام شده کنترل 
اصلي بنگاه های اقتصادي را در اختیار دارند. مدیران گاهي 
با دارندگان شرکت هایی که آن ها را به کار می گیرند شریک 
می شوند )Gursky, 1994, p. 143(. وبر انسداد اجتماعي را 
فرآیندي می داند که در آن مجموعه های اجتماعي با ایجاد 
مانع در برابر دسترسي دیگران به منابع و فرصت های در 
پاداش هایشان  افزایش  پي  در  شرایط  واجد  دوایر  اختیار 
قابل  قدرت  زبان  به  انسداد  زبان  کلي  به طور  می باشند. 

ترجمه است. انسداد اجتماعي می تواند براساس:
1- ویژگی های اجتماعي یا فیزیکي )رنگي پوست(؛

2- ویژگی های گروهي و
3- نژاد، زبان، اصالت اجتماعي، مذهب و غیره

خاص  اقتصادي  فرصت های  به  هدایت  موجب  که  باشد 
به رغم  این  می شود.  جامعه  در  آزاد  رقابت  مانع  و  شده 
و  افراد  یا  در گروه ها  منفي  و  مثبت  وجود شخصیت های 

.)Gurb, 2007( شایستگی های فردي است
منزلتی  نمادهای  از  یکی  به عنوان  را  اقامت  محل  وبر، 
نظر  از  برمی شمارد.  اجتماعی  نظام  در  منزلت  گروه های 
فضاهای  به  طبقات  و  منزلتی  گروه های  توسط  شهر  وی 
توسط  نابرابر  این فضای  تقسیم می شود.  نابرابر  و  متمایز 
می گیرد.  قرار  حمایت  مورد  نیز  مذهبی  و  حقوقی  نظام 

وجود گروه بندی های توزیعی با ایجاد امکان جدایی گزینی، 
تقویت کرده و جدایی گزینی  را  تقسیم بندی های طبقاتی 
فضایی گروه های منزلت را با وجود تفاوت صریح در عقاید 
 Afroogh, 1998, pp.( و شیوه زندگی تقویت کرده است

.)213-217
اثر  مورد  در  که  می کند  بیان  مسی  مسی6:  داگالس   -
موقعیت اجتماعی و طبقه اجتماعی بر جدایی گزینی قومی 
و نژادی و فرآیند انتخاب محالت جداگانه توسط گروه های 
متفاوت برای زندگی، دو فرضیه متفاوت مطرح می شود: اول 
فرضیه جذب است که بیان می کند هرچه طبقه اجتماعی 
و پایگاه اقتصادی اجتماعی باالتر رود، ادغام فضایی گروه 
اقلیت در اکثریت بیشتر می شود؛ فرضیه دوم که فرضیه 
فیزیکی  فاصله  که  است  معتقد  است،  اجتماعی  فاصله 
اجتماعی  فاصله  با  مستقیمی  ارتباط  شهری  فضای  در 
گروه های قومی دارد که به معنای جدایی گزینی گروه های 
اجتماعی  پایگاه  نه  و  اجتماعی  فاصله  دالیل  به  قومی 
.)Massey, 1981, p. 649( اقتصادی متفاوت آن ها می باشد

- براساس نظریه مسی، فرصت ها و منافع به صورت نابرابر در 
فضا توزیع شده اند. بنابراین خانواده ها وضعیت اجتماعی- 
اقتصادی خود را بهبود بخشیده، به منظور دستیابی به این 
 Préteceille,( خدمات به نواحی دیگر مهاجرت می نمایند

.)2011
را، فرآیند  ری پال مهم ترین فرآیند در شهر  - ری پال7: 
آن  مهم  عنصر  یک  فضا  که  شهری  کمیاب  منابع  توزیع 
نابرابر  به طور  همیشه  شهری  منابع  اگرچه  می داند.  است 
توزیع می شوند، چگونگی توزیع آن ها عمدتاً معلول رفتار 
کسانی است که موقعیت های راهبردی را در نظام اجتماعی 
اشغال می کنند؛ بنابراین منطق توزیع فضایی و در نتیجه 
الگوی  جدایی گزینی به طور عمده منشأ یافته از منطق و 

)Afroogh, 1997, pp. 151-153( اجتماعی توزیع است
در  فضایی  جدایی گزینی  گیدنز  تعبیر  به  گیدنز8:  آنتونی 
است.  اجتماعی  طبقات  تشکیل  الزمه  مسکونی  محالت 
وی تقسیم و تفکیک مکانی در جامعه طبقاتی را یکی از 
 Afroogh,( تمایزیافتگی طبقاتی برمی شمرد وجوه اصلی 
2000(. گیدنز بیان می دارد که ساخت یابی طبقاتی جوامع 
برحسب مجاورت فیزیکی و دوره های طوالنی زمانی ترسیم 
می شود؛ یعنی طبقات فقط در جایی شکل می گیرند که 
کنشگران توانایی مشترکی داشته و طی سال های متمادی 
با یکدیگر کار و زندگی کرده باشند و بدین طریق فرهنگ 
او   .)Dikenz, 1998( کنند  بازتولید  و  تولید  را  مشترک 
به  از شهر سنتی  و تحلیل گذرا  بررسی  به  راستا  این  در 
شهرهای امروزه می پردازد و شهرها را به شهرهای سنتی یا 
پیش از سرمایه دار، شهرهای پس از سرمایه داری و مدرن 
تقسیم می کند، او ویژگی های شهرهای سنتی و پیش از 

سرمایه داری را چنین بیان می کند:
بیان گر  دیوار  این  که  شهرها  اطراف  در  دیوارکشی   -1
محدودیت و جدایی شهر از محیط پیرامون و نیز اهداف 
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نظامی بوده است. بنابراین دیوارها )برج و بارو و حصارهای 
شهرهای سنتی( دو کارکرد عمده داشتند:

 الف( کارکرد تأمین امنیت ساکنان در مواقع خطر و حمله؛ 
ب( وسیله ای برای تفکیک و تمایز اجتماعی شهر و روستا و 

طبقات گوناگون درون شهرها.
و  کاخ ها  معابد،  سنتی،  شهرهای  مرکزی  ناحیه  در   -2
و  تجاری  مرکزی  موارد  برخی  در  که  داشته  قرار  بازارها 

تشریفاتی با دیوار مخصوص محافظت می شدند.
امور  این  ولی  بودند  هنر  و  علم  کانون  اگرچه شهرها   -3
در انحصار قشر محدودی از اشراف و نجبا محصور بوده نه 

توده مردم.
گیدنز سپس به بررسی و تبیین شهرهای سرمایه داری و 
مدرن امروز می پردازد. شهرهایی که این مرحله گذار را طی 
تغییر و دگرگونی، دچار تحوالت  فرآیند  این  نموده و در 
شهرهای  او  به زعم  شده اند.  فراوانی  بنیادین  و  ساختاری 
سرمایه داری امروزی در تمامی شاخص های یاد شده دچار 
تحول شده اند؛ یعنی شهرهای سرمایه داری فاقد برج و بارو 

.)Gidenz, 2000( و حصار هستند

عوامل  بر  تأکید  با  جدایی گزینی  نظریات   -3-3
اقتصادی- اجتماعی

سال  در  شهری(:  اکولوژیک  )نظریه  شیکاگو  مکتب   -
وجود  به  شهری  مطالعات  در  شیکاگو  مکتب   ،1916
از  مکنزی  رودریک  و  برگس  ارنست  پارک،  رابرت  آمد.  
بزرگان این مکتب در آن زمان هستند. بنیان گذاران این 
مکتب معتقدند گروه های شهری با هر پایگاه اجتماعی و 
به  حرکت  با  گیاهی،  گونه های  مانند:  قومی،  و  اقتصادی 
سوی تعادل و توازن، همه مراحل اکولوژیک را در زیستگاه 
 Shokoie, 1986, pp.( خویش در طول زمان طی می کنند
127-9(. از نظر مکتب شیکاگو، جدایی گزینی فضایی یکی 
تمایل  از  است  و آن عبارت  است  اکولوژیکی  روندهای  از 
به  اجتماعی  مختلف  گروه های  و  اقشار  اجباری  یا  ارادی 
زندگی  مختلف  عرصه های  در  یکدیگر  از  فیزیکی  جدایی 
اندام  قیاس  با  دیدگاه  این   .)Afroogh, 1998, p. 243(
وارگی، شهر را همچون پهنه اي جغرافیایی در نظر می گیرد 
و  گیاهی  جامعه  همچون  اکولوژیکی  جریانات  آن  در  که 
توجیه  اجتماعی  اصلی  انگیزه هاي  می دهند.  رخ  حیوانی 
کننده این مکتب، رشد سرسام آور جمعیت شهري، ورود 
اجتماعی  جدایی گزینی  جمعیت،  ناهمگنی  مهاجران، 
است  شهرها  در  اجتماعی  روزافزون  معضالت  درکل  و 
در  فضایی  جدایی گزینی   .)Tavassoli, 2002, p. 157(
علت  و  می شود  منجر  اجتماعی  جدایی گزینی  به  انتها 
روابط  در  فضایی  جدایی گزینی  که  است  نقشی  امر،  این 
اجتماعی برعهده دارد. به طور کلی دیدگاه بوم شناختی بر 
دارد  اشاره  عامل جدایی گزینی  به عنوان  فضا  برای  رقابت 
)Firman, 2004, p. 353(. براساس اظهارات نظریه پردازان 
مکتب شیکاگو، اصلی ترین اصول تقسیم شهر به مناطق یا 

بخش های طبیعی عبارت اند از: فرآیندهای زیست محیطی، 
.)Stevenson, 2009, p. 59( رقابت، تسلط، هجوم و توالی

به  اکولوژیکی  رویکرد  و  شیکاگو  مکتب   1960 دهه  در 
 )Stevenson, 2009, p. 68( انتقاداتی مواجه شد  با  شهر 
این چالش ها  نتیجه  به وجود آورد. در  را  که چالش هایی 
نظریات شهری مارکسیستی و نئووبری با الهام از نظریات 
کارل مارکس و ماکس وبر در خصوص تباین و جدایی گزینی 

در شهرها ظهور کرد.
مکتب  در  نظریه پردازان  از  ویرث  لوئیس  و  پارک  رابرت 
نیز در مورد  نظر آن ها  مقاله  این  شیکاگو هستند که در 

جدایی گزینی اجتماعی مطرح می شود.
مفهوم  با  که  است  جدی  جریان  اولین  شیکاگو  مکتب 
می باشد  ارتباط  در  فضایی  کالبدی-  جدایی گزینی 
)Fainstein, 2007(. در قرن بیستم با ظهور شهر صنعتی، 
پارک )1915-1936( و مکتب شیکاگو اقدامات اجرایی و 
نظری بسیار مهمی را در شهرها اجرا نمودند. نظریه پردازان 
برخورد  منظور  به  اجتماعی  ارگانیسم  واژه  از  مکتب  این 
علمی با شهر بهره گرفتند. سه دستاورد سنتی از اقدامات 

این مکتب عبارت اند از:
- دستاورد اکولوژی انسانی؛

- تجزیه و تحلیل نواحی اجتماعی.
محققانی  گروه  اولین  به عنوان  انسانی  اکولوژیست های 
جدایی گزینی  تشریح  به  سیستماتیک  صورت  به  که 
Van Kem- )کالبدی- فضایی پرداختند، شناخته می شوند 

pen & Murie, 2009(. واژه اکولوژی نشان دهنده ارتباط 
خصوصیات اجتماعی و الگوهای کالبدی- فضایی می باشد 
فضاهای  دستاورد،  این  در   .)Knox & Pinch, 2010(
عمومی شهر به عنوان بهترین مکان برای زنده نگاه داشتن 
متعادل ترین  و  بهترین  در جستجوی  اجتماعی  گروه های 
دستاورد  این  اصلی  مفاهیم  می باشد.  زندگی  برای  مکان 

عبارت اند از: 
- رقابت بین گروه های مختلف جمعیتی در شهر؛

- تسلط یک گروه جمعیتی و یا نواحی عملکردی شهری؛ 
- تهدید نواحی طبیعی توسط گروه های رقیب و

شهر  در  طبیعی  نواحی  بر  رقیب  گروه  نهایی  تسلط   -
.)Park, 1926(

فرهنگی  اکولوژی  کلی،  به طور  نئواکولوژیک:  مکتب   -
تالش داشته است تا مفاهیم نظام و روابط بوم شناختی را 
در مجامع انسانی به خدمت بگیرد. کالوین اشمید  با مطالعه 
گروه های  و جدایی گزینی  نظیر خودکشی  مسائل شهری 
ویژه شهری از طریق آمارهای به دست آمده، نظریه ساخت 
 Shokoie, 1986, p.( می سازد  مطرح  را  شهر  اکولوژیک 
وابستگی میان ساختارهای  نئواکولوژیک،  10(. در مکتب 
اجتماعی و ساختارهای اقتصادی، اساس کار قرار می گیرد 
شاخص های  همه  با  شهرها  اجتماعی  قشربندی های  و 

اجتماعی و اقتصادی مطالعه می شود.
به طور  اعتقاد  این  زیمل،  کار  اساس  بر   : زیمل9  - جورج 
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از  ناشی  فضایی  جدایی گزینی  که  دارد  وجود  گسترده ای 
جدایی اجتماعی است )Eijk, 2010, p. 6(. شهر، جدایی را 
به عنوان یک عنصر ذاتی در خود نهفته دارد. هیچ شهری را 
نمی توان بدون جدایی گزینی ساکنین آن متصور شد؛ زیرا 
مبنا و پایه تشکیل و توسعه  شهر، تقسیم کار است و تقسیم 
کار، منتهی به جداسازی افراد قرار گرفته در نظام تقسیم 
کار بر اساس تخصص، منزلت شغلی- اجتماعی، درآمد و 
 Fialkuf, 2009, p.( زندگی خواهد شد  نهایت سبک  در 
76(. از طرف دیگر شهر، بستر زندگی با بیگانگان بوده و لذا 
همواره متضمن میزانی از فاصله اجتماعی بین افراد با سایر 
شهروندانی است که بیگانه تلقی می شوند. جدایی گزینی را 
صورت کم و بیش نهادینه شده فاصله اجتماعی دانسته اند 
 Fialkuf, 2009; Afroogh, 1998; Shokoie, 1986, pp.

.)40-41
- دیوید هاروی10: دیوید هاروی جدایی گزینی را به معنی 
محدود کردن حق بر شهر می داند. هاروی »حق به شهر« 
تغییر  واسطه  به  خودمان  دادن  تغییر  »حق  به عنوان  را 
محیط  بازسازی  و  ساخت  حق  به  و  کرده  معرفی  شهر« 
شهری به روشی اشتراکی اشاره دارد )Harvey, 2009(. از 
منظر هاروی جدایی گزینی مسکونی در شهر سرمایه داری 
به معنای دسترسی متفاوت به منابع کمیاب جهت تصرف 
ظرفیت بازار است. وی جدایی گزینی را در ارتباط با ساختار 
اجتماعی می بیند. به بیان دیگر جدایی گزینی را برحسب 
بازتولید مناسبات اجتماعی تبیین می کند و معتقد است 
محالت(  همسایگی،  )محیط های  مسکونی  نواحی  که 
فراهم  اجتماعی  تعامل  برای  را  متمایزی  محیط های 
تا حدود قابل توجهی  بر آن ها  با تکیه  افراد  می آورند که 
موازین ارزشی، انتظارات، عادت های مصرفی، ظرفیت های 
 Harvey,( استخراج می کنند  را  آگاهی  و حالت های  بازار 

.)2009
- فرانک پارکین11: از نظر پارکین تمام این گروه بندی های 
مختلف طبقاتی، منزلتی، جنسی، نژادی، قومی و مذهبی 
سر  بر  که  هستند  قدرت  نابرابر  گروه بندی های  نوعی  به 
انسداد  فرآیند  طریق  از  فرصت ها  و  منابع  به  دستیابی 
پارکین   .)Parkin, 1982, pp. 175-185( مبارزه می کنند 
و  طبقاتي  شکاف های  یافتن  پي  در  وبر  ماکس  از  متأثر 
اشکال بی شماری از استثمار است که وراي شکاف طبقاتي 
و  پرولتاریا  بین  یعني شکاف  مارکس  توسط  مطرح شده 
بورژوازي می باشد. او در تالش براي انتقاد به مارکسیسم 
به  بورژوائي  نقد  طبقه:  نظریه  و  »مارکسیسم  کتاب  در 
مارکسیسم )Parkin, 1978(« به موضوع کار بدني و فکري 
اشاره می کند. برخالف تصور مارکس استثمارشوندگان در 
کار  فکري کنندگان،  کار  فقط  و  دارند  وجود  گروه  دو  هر 
بدني کنندگان را استثمار نمی کنند. نمی توان این دو گروه 
را دو قطب متضاد خواند. کار بدني و غیر بدني صرفاً مربوط 
تحلیل  این  می باشد.  زندگي  فرصت های  و  شانس ها  به 
آن  در  که  می باشد  صنعتی  فرا  جدید  جوامع  به  مربوط 

قشر وسیعي از طبقه متوسط کارکنان فکري وجود دارد؛ 
استثمارشوندگان  جزء  آن  پاییني  وسیع  بخش  البته،  که 
هستند. فرانک پارکین همچون وبر معتقد است که ارتباط 
می باشد  فهم  قابل  قدرت  توزیع  منظر  از  طبقات  بین 
با توجه  باید  نابرابري اجتماعي را  )Gursky, 1994(. پس 
به روابط مبتني بر قدرت و نه روابط طبقاتي تحلیل کرد. 
این تحلیل بر اساس 1- فرصت های بازار )بازار مبادله منابع 
ارزشمند(؛ 2- شانس های زندگي و 3- پاداش های نمادین 
از  را  اجتماعي  انسداد  مفهوم  پارکین  می کند.  پیدا  معنا 
وبر گرفته، آن را گسترش داده و در ابعاد مختلف زندگي 
اجتماعي بررسي می کند. انسداد اجتماعي در دیدگاه وبر 
فرایندي است که در آن »برخي گروه بندی های اجتماعي 
دیگران را از دستیابي به منابع و فرصت ها محروم می سازند. 
اجتماعي  انسداد  هرگونه  ذاتي«  »صفت  قدرت  او  نظر  از 
است«. پارکین دو شکل اساسي را براي انسداد اجتماعي 
فرض می کند: تحریم و زورگیري )غصب(. شکل برجسته 
انسداد تحریم است. »تحریم ابزار اولیه ای است که با آن 
جناح مسلط، افراد تحت سلطه را از قدرت محروم می سازد 
از  افراد تحت سلطه  که  است  کلیدي  ابزاري  زورگیري  و 
طریق آن می خواهند حداقل قسمتي از قدرت از دست رفته 
را باز پس گیرند. از این دو شکل انسداد، تحریم در جوامع 
جدید مؤثرتر است، زیرا که به وسیله قواعد قانوني به وجود 
آمده و ضمانت اجراي رسمي آن نظام قضایي دولت است 
و در صورت لزوم از عاملین سرکوبي آن محسوب می شود 
البته برخي از تحریم های نژادي و قومي   .)Gurb, 2007(
غیرقانونی بوده و از طرف گروه های اقلیت اعمال می شوند. 
است  پایین  جهت  در  قدرت  از  استفاده  نوعي  به  تحریم 
طور  به  می باشد.  باال  در جهت  قدرت  اعمال  زورگیري  و 
کلي، فرآیندهای انسداد در وراي تمامي ساختارهای نابرابر 
وجود دارند. از نظر پارکین دارائي مهم ترین و اولین شکل 
نامتقارن  از منابع اعمال قدرت  تحریم است. دارایي یکي 
بین طبقات می باشد. وبر در مورد دارائي به عنوان ویژگي 
همه وضعیت های طبقاتي با مارکس هم نظر است. دومین 
که  مدارکي  است.  رسمي  مدارک  کاربرد  تحریم،  شکل 
امتیازات خاصي براي دارندگان آن فراهم می کند. داشتن 
قانوني  انحصار  امکان  مهم ترین  تحصیلي  گواهینامه های 
و  مهندسي  خدمات  حقوق،  طب،  همچون  خدمات  ارائه 
غیره را فراهم می کند. این انحصار امکان استثمار را در برابر 
کساني که فاقد مدارک هستند، فراهم می کند. در نتیجه 
دارندگان مدارک الیه دومین طبقه مسلط )یا استثمارگر( 
را می سازند. طبقات میاني که اشکال ناقص تحریم و انسداد 
و  کارآموزي  مدارک  داراي  کارگران  ماهر،  تجار  دارند،  را 
دارند؛  کارآموزی  مدرک  که  مؤسساتی  از  خاص  تخصص 
امکان  داراي  تخصص  بدون  و  ساده  کارگران  به  نسبت 
تحریم متفاوتي می باشند. اگرچه این گروه خود نیز مورد 
مدرکي  امتیازات  از  حدي  تا  ولي  می گیرند  قرار  تحریم 
برخوردار می باشند. پس دو مورد فوق )مالکین و دارندگان 
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مدارک( هسته اصلي طبقه استثمارگر را تشکیل می دهند. 
دارندگان ثروت و امتیاز، امکانات تحریم و امتیازات خود را 

.)Gursky, 1994( به فرزندان منتقل می کنند
- گرین ستین12: جدایی گزینی فضایی داوطلبانه را پدیده 
جدیدی می داند که توسط عامل تقاضا از سوی جامعه مانند 
امنیت و عامل عرضه مانند: جهانی شدن به عنوان یک عامل 
خارجی در فرآیند توسعه تشدید می شود. او مدعی است که 
مطالعات نشان می دهد جهانی شدن جدایی گزینی فضایی 
 Greenstein, Sabatini, & Smolka,( را تقویت کرده است
یکی  فضایی  جدایی گزینی  که  می دارد  بیان  وی   .)2000
از  برخی  در  می باشد.  مادرشهرها  تمامی  خصوصیات  از 
مکان ها جدایی گزینی مربوط به گروه های نژادی می باشد، 
در حالی که در برخی دیگر مربوط به گروه های مذهبی و یا 
گروه های اقتصادی است. از نظر گرین ستین جدایی گزینی 
با توجه به شکل و ساختار مادر شهر و نیز  مسکونی نیز 
فرهنگ و سابقه تاریخی آن ها دارای مفاهیم و پیامدهای 

.)Sabatani & Smolka, 2015( متنوعی می باشد
اهمیت  دارای  جدایی گزینی  وی  نظر  از  پیچ13:  کری   -
زیادی می باشد، چرا که درجه جدایی گزینی کالبدی، میان 
گروه ها در یک شهر بر شاخص اعتماد اجتماعی مؤثر است. 
اعتماد  نشان دهنده  کالبدی  جدایی گزینی  باالی  درجه 
معنای  به  پایین  جدایی گزینی  و  بوده  پایین  اجتماعی 
گروه های  جدایی گزینی  پیچ،  می باشد.  پایین تر  درگیری 
فرآیند  مجموعه  سه  نتیجه  را  شهری  فضاهای  در  قومی 

می داند: تبعیض؛ عدم سودرسانی و انتخاب فردی. 
فرآیند  زمینه  در  را  نظریه عمده  دو  در سال 1996  پیچ 
همگون سازی  نظریه  کرد:  مطرح  فضایی  جدایی گزینی 
گروه های  سکونتی  مکان یابی  است  معتقد  که  فضایی14 
اقتصادی  تحرک  و  فرهنگ پذیری  سطح  بیان گر  مهاجر 
آن هاست و پیش بینی می کند که افزایش درآمد گروه های 
به کاهش میزان جدایی گزینی فضایی آن ها منجر  اقلیت 
می شود )Peach, 1996, p. 3(. مدل نظری دیگر با عنوان 
این  براساس  یا چند فرهنگی می باشد.  مدل کثرت گرایی 
نظریه، جدایی گزینی فضایی گروه ها در طول زمان همواره 
باالست و همواره یک گروه ثروتمند و پردرآمد، کم و بیش 
 Grbic,( کرد  خواهد  حفظ  را  خود  جدایی گزینی  حالت 
Ishizawa, & Crothers, 2010, p. 28(. مدل چند فرهنگی 
درونی  تمایل  اما  می باشد،  اقتصادی  همجوشی  دارای 
اعضای گروه به بازگشت و شرایط فرهنگی و هویتی خود، 
زمینه را برای جدایی گزینی فضایی آن ها فراهم می آورد. 
این در حالی است که در مدل همگون سازی فضایی، از بین 
رفتن جدایی گزینی نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی نیز زمینه را برای کاهش و در نهایت 
 Portes( از بین بردن جدایی گزینی فضایی فراهم می آورد

.)& Zhau, 1993

عوامل  بر  تأکید  با  جدایی گزینی  نظریات   -4-3
کالبدی

- گرانیس15 )1998( بیان می دارد که مناطقی که به وسیله 
شبکه های جاده ای به هم متصل شده اند، بیشتر از عامل 
مجاورت و دسترسی، ترکیبات نژادی مشابهی دارند. موانع 
فیزیکی همچنین یکپارچگی اجتماعی و دسترسی فیزیکی 
را محدود می کند )Jacobs, 1961; Grannis, 1998(. عالوه 
بر این، موانع فیزیکی)شبکه های ارتباطی( می تواند با ایجاد 
ضوابط مشخص زمینه را برای تمایز ارزش های زمین بین 
طبقه بندی  منظور  به  دیگری،  از  جغرافیایی  فضای  یک 
مناطق آسان تر نماید )Krysan & Bader, 2009(. چنین 
فرآیندهایی منجر به محدودیت در گسترش مناطق کوچک 
و حفظ انزوای اجتماعی و فضایی گروه ها شده و پیامدهای 
ایجاد  از طریق  نابرابری ها  به  مهمی در زمینه دامن زدن 
محیط های منزوی با شرایط اجتماعی و اقتصادی جداگانه 
و مشخص که می تواند منجر به نتایج نابرابر برای افراد و 
 Rabin, 1987; Hoxby, 2008;( خانوارها شود فراهم کند
Ananat, 2011(. وی محله هایی با خیابان های فرعی شهر، 
کمک  پیاده  عابر  ترافیک  به  که  کوچک تر  خیابان های 
می کند را تعریف نموده و بیان می کند که اتصال خیابان ها 
باالتر  مراتب  به  الگوهای جداسازی مسکونی  با  و جاده ها 
اداری مثل مکان های سرشماری  تعریف شده  از مرزهای 
شهری  فضاهای  در  اجتماعی  کالبدی-  جدایی گزینی  بر 
 Blakely & Snyder, 1997; Low, 2001;( دارد  بستگی 

.)Atkinson & Flint, 2004
ایزوله  و  افتاده  جدا  مناطق  به  جیکوبز16)1961(:  - جین 
شده از طریق راه ها اشاره کرده و بیان می دارد که موانع 
فیزیکی منجر به ایجاد و حفظ شرایط اجتماعی و اقتصادی 
متمایز شده و امکان برقراری ارتباط اجتماعی را به واسطه 
محدود کردن ترافیک عابر پیاده به فضاهای جدا شده از 
بین می برند. این امر منجر به حفظ و شدت بخشیدن به 
 .)Jacobs, 1961( تقسیمات فضایی موجود در شهر می شود
دخالت فعال داشتن ساکنان محله و شهروندان در نحوه  
توسعه و تغییر محله و آشناسازی مردم با مکان های زیست 
و فعالیت و تفریحشان یکی از پایه های اندیشه های جیکوبز 
است )Esmaeili et al., 2005(. مخالفت با ساخت بزرگراه 
و حمایت از همسایگی ها از جمله عقاید او به شمار می آیند. 

عوامل  بر  تأکید  با  جدایی گزینی  نظریات   -5-3
کالبدی و اقتصادی

 1893 سال  در  اولمستد  زیبای  شهر  نظریه  اولمستد:   -
یکی از اولین جنبش های نظری است که با شرایط نابسامان 
شهرها به مبارزه برخاست. هدف، زیباسازی شهر از طریق 
اقدامات طراحی شهری و در نهایت ایجاد پیوستگی بین 
 Ersoy,( ساکنان شهر از طریق ایجاد فضاهای عمومی بود
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مورد  بیشتر  شهر  این  که  بود  این  بر  پیش فرض   .)2007
استقبال افراد فقیر قرار خواهد گرفت و به واسطه اجرای 
این طرح، افراد متمول که در نواحی اطراف شهر زندگی 
خواهند  روی  جدید  و  زیبا  شهری  مراکز  به  می کردند، 
شیکاگو،  در  عمده  به طور  اصل  در  که  جنبش  این  آورد. 
کلیولند، دیترویت و واشینگتن DC پیشرفت کرد، زیبایی 
را نه تنها به خاطر خود آن، بلکه برای ایجاد فضیلت اخالقی 
و مدنی در میان جمعیت شهری ترویج می کرد. طرفداران 
نظم  می تواند  زیباسازی  این  که  بودند  معتقد  فلسفه  این 
کیفیت  افزایش  باعث  و  کرده  ایجاد  اجتماعی  هماهنگ 

.)Bluestone, 1988( زندگی و کاهش جدایی گزینی شود
تمرکز   1989 سال  در  هاوارد  باغشهر  جنبش  هاوارد:   -
بر حرکت به سمت نواحی بیرونی شهر به جای بازسازی 
باغشهرها  این  در  شهرداشت.  درون  عمومی  فضاهای 
تأکید  بود.  شده  گرفته  بهره  روستایی  محیط  عناصر  از 
و  بهتر  زندگی  لیاقت  کارگر  طبقه  که  بود  این  بر  هاوارد 
مسکن های مرفه تری را دارند؛ اما تجربه اولین باغشهر، لچ 
با شکست مواجه شد به گونه ای که  این زمینه  ورث، در 
گرفته  نظر  در  هزینه های  استطاعت  توانایی  کارگر  طبقه 
افراد  را  شهر  جمعیت  و  نداشتند  را  خانه ها  برای  شده 
هاوارد  توجه   .)Ersoy, 2007( دربرگرفتند  متوسط  طبقه 
کارگر،  طبقه  برای  صرفه  به  مقرون  خانه های  ایجاد  به 
که  بوده  کالبد شهر  قالب  در  اجتماعی  تمامی مالحظات 
بر جدایی گزینی فضایی- اجتماعی در جامعه تأکید دارد 

.)Fainstein, 2007(
انسانی  اکولوژی  دستاورد  فضایی  مدل  برگس:  ارنست   -
توسط  و سپس  برگس17 در دهه 1920  توسط  بار  اولین 
هویت در دهه 1930 و در نهایت توسط هریس و اولمن18 
برگس  مرکزی  مکان  فرضیه  شد.  مطرح   1940 دهه  در 
تأکید  منطقه  چهار  قالب  در  مرکز  از  رشد  اهمیت  بر 
می باشد.  تجاری  مرکز  به عنوان  مرکزی  منطقه  که  دارد 
تراکم  از جمله  مسکونی  نواحی  نوع  براساس  مناطق  این 
واحدهای سکونتی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی ساکنین، 
 .)Anderson & Egeland, 1961( می شوند  طبقه بندی 
مهاجران  زمینه  در  نظریه  این  در  مطرح  اصلی  مبحث 
تازه وارد به شهر می باشد که در ابتدا باید در نواحی ارزان تر 
سکونت گزینند و سپس زمانی که موفق به ارتقای شرایط 
مناطق  و  نواحی خارجی  به سمت  اقتصادی خود شدند، 
مسکونی بهتر نقل مکان کنند. فرآیند مطرح شده به عنوان 
ارتقا« شناخته می شود که در آن یک  و  تهاجم  »فرآیند 
گروه از گروه های دیگر پیشی گرفته و ارتقا می یابند، در 
از  و  باال  به  رو  آن ها  اقتصادی  شرایط  هم زمان  که  حالی 
منظر کالبدی- فضایی به سمت بیرون در حرکت می باشند 

.)Murdie & Ghosh, 2010(
هویت  همر  مکتب شیکاگو،  دیگر  نماینده  - همر هویت: 
شاگرد رابرت پارک می باشد. در نظریه شهر قطاعی وی، 
بخش هایی  به  ارتباطی  شبکه های  الگوی  مبنای  بر  شهر 

توجهی  آن  به  مرکزی  مکان  نظریه  در  که  تقسیم شدند 
بخش ها  این   .)Anderson & Egeland, 1961( نمی شود 
)نواحی مسکونی(، عالوه بر شبکه های ارتباطی، بر مبنای 
ارزش میانگین اجاره واحدهای مسکونی تعیین می شوند. 
قرار  را مورد اصالح  این طریق وی مراکز تجاری شهر  از 
صورت  شهر  کالبدی  تقسیم  نظریه  این  در  بنابراین  داد. 
می گیرد که براساس آن مردم در مکان های مختلف سکنی 

  .)Berry & Rees, 1969( می گزینند

اجتماعی،  جدایی گزینی  به  مربوط  نظریات   -6-3
سیاسی و مدیریتی

جدایی گزینی  نئووبری ها،  رهیافت  نئووبری:  رویکرد   -
مسکن  بازار  به  گروه ها  دسترسی  از  برآیندی  را  فضایی 
نئووبری ها  )Firman, 2004, p. 353(. همچنین  می دانند 
بر این باور استوارند که نظام فضایی، ویژگی ها و ناهمگونی 
آن به نقش دولت، بوروکراسی و مدیران اجتماعی وابسته 
نئووبری،  دیدگاه   .)Sheikhi, 2001, pp. 17-18( است 
جدایی گزینی را پیامد دسترسی متفاوت گروه های منزلتی 

.)Firman, 2004, p. 353( به بازار مسکن می داند
را  جدایی گزینی  وی  دیدگاه  این  در  ماسترد:  ساکرو   -
یک مشکل حقیقی فضایی می پندارد؛ که سیاست گذاری 
و  جمعیت  پراکنده سازی  سیاست های  منطقه ای، 
این  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  مسکن  برنامه ریزی 
رویکرد جدایی گزینی، قدمی جلوتر از رویکرد اول می گذارد 
مانند  آمریکایی،  شناسان  جامعه  نظریه  با  که  به  طوری 
دنتون22   مسی21و  ویلسون20)1987(،  لوئیس19)1996(، 
از  ناشی  منفی  اثرات  به  افراد  این  است.  مرتبط   )1993(
زندگی در محله های نامطلوب بر آمال و فرصت های ساکنان 
در این محله ها )مانند: اثرات منفی خطر قربانی جرم شدن، 
کیفیت تحصیل و خدمت رسانی و ارزش های غالب اخالقی 
در درون شبکه دوستان( اشاره می کنند. عوامل تأثیرگذار 
درون این چارچوب تحلیلی، جدایی گزینی فضایی جمعیت 
و  نیست  مطلوب  قومیتی  و  اقتصادی  ویژگی های  پایه  بر 
بر مشارکت  که  است  ادراک شده ای  اثر مخرب  آن  علت 
ویژه  زنی23  انگ  از  سوء  اثر  این  دارد.  فرد  یک  اجتماعی 
نوع و یا نمود آن توسط افرادی ریشه می گیرد که بیرون 
از آن منطقه محروم زندگی می کنند. برای مثال؛ واکنشی 
که این دسته از افراد نسبت به تقاضای کار از سوی مردم 
 Musterd & De Winter, 1998,( محروم نشان می دهند

.)pp. 666-673
بزرگ ترین  شاید  گاتدینر  تعبیر  به  لوفور  لوفور:  - هانری 
فیلسوفان  بزرگ ترین  از  یکی  بی تردید  و  مارکسی  متفکر 
تحلیل گران  معدود  از  یکی  لوفور  است.  بوده  ما  دوران 
جامعه بود که واقعاً می دانست مارکس چگونه می اندیشید، 
و نشانه اش هم آن است که یکی از نخستین کتاب های او 
درباره دیالکتیک مارکسی بود )Lefebvre, 1939(. فضا به 
زعم لوفور در مرکز فرآیند پیوسته اجتماعی و تاریخی قرار 
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دارد که متضمن مبارزه بر سر معانی و ارزش هاست. فضا 
هم واسطه روابط اجتماعی و هم تولیدی مادی است که 
به  تأثیر قرار دهد. فضا  را تحت  می تواند روابط اجتماعی 
زعم لوفور در مرکز فرآیند پیوسته اجتماعی و تاریخی قرار 
دارد که متضمن مبارزه بر سر معانی و ارزش هاست. تحلیل 
فرآیندی درک کرد که  را می توان بسان  تاریخ فضا  از  او 
شیوه های متفاوت تولید، فضای خاص خود را در آن ایجاد  
اجتماعی،  سازماندهی  از  شیوه ای  هر  او  دید  از  می کنند. 
محیطی را تولید می کند که پیامد روابط اجتماعی ای است 
که این شیوه سازماندهی اجتماعی در اختیار دارد. جامعه 
تنها  نه  ماهیت خاص خودش،  با  مطابق  فضایی  تولید  با 
شکل مادی اشکال ساخته شده متمایز را به خود می گیرد، 
بلکه خودش را نیز با تولید چنین فضایی بازتولید می کند. 
فضا هم واسطه روابط اجتماعی است و هم تولیدی مادی 
است که می تواند روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. 
یکی از دالیل تداوم سرمایه داری در قرن  بیستم انعطاف در 
ساخت و بازسازی روابط فضا و اقتصاد فضای جهانی است. 
دقیقا همان گونه که زندگی روزمره به تسخیر سرمایه داری 

اجتماعی  فضای  روزمره   زندگی  این  لوکیشن  درآمده، 
فضا  تولید  است.  شده  تسخیر  سرمایه داری  سوی  از  نیز 
به  و  سیاسی  جنبه های صریح  دارای  که  است  بن مایه ای 
سیستم های درحال پرورش تولید در سرمایه داری مربوط 
می باشد )Elden, 2004(.  بنا به گفته لوفور زمین و روابط 
سرمایه داری پیشرفته تولیداتش که او مستغالت می نامد، 
چرخه دوم سرمایه را به وجود می آورند. این چرخه دوم 
یکی از نیروهای بنیادی جامعه و منبعی برای ایجاد ارزش 
اضافی است. این چرخه هرچند به چرخه نخستین مربوط 
مارکسی  تحلیل  دارد.  را  خودش  خاص  منطق  اما  است 
چیزی  آن  هرگز  دیگر  فضا،  درنظرگرفتن  با  سرمایه داری 
 Zieleniec,( است  بوده  این  از  پیش  تا  که  بود  نخواهد 

.)2007, p. 61
همان طور که بیان شد هر یک از نظریه پردازان بر عوامل 
بر  که  بودند  کرده  تأکید  جدایی گزینی  ایجاد  در  خاصی 
اساس این عوامل به دسته بندی نظریات پرداخته شد. در 
ایجادکننده  عوامل  و  شده  مطرح  نظریه های  زیر  جدول 

جدایی گزینی به صورت خالصه بیان می شود:

جدول 1: عوامل ایجاد کننده جدایی گزینی فضایی- اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان
مقولهزیرمقوله)عواملایجادکنندهجداییگزینی(نظریهپرداز

اقتصادی-1سیاسیطبقات1اقتصادی،1منزلت،1قدرت،1احزاب1و1سرمایهکارل1مارکس11و1فریدریش1انگلس
اقتصادیتولید1سرمایه1داری،1توزیع1منابع1شهری1و1نظام1طبقاتیرویکرد1مارکسیست1ها

اقتصادی-1اجتماعی-1سیاسیطبقات1اجتماعی،1ساختار1اقتصادی،1قدرت1و1توزیع1منابعرویکرد1نئومارکسیست1ها
توزیع1فضایي1طبقات1اقتصادی،1تمایز1یافتگی1کارکردی1رابرت1ازرا1پارک

طبقه،1رقابت1افراد1و1مشاغل1برای1منابع1کمیاب
اقتصادی-1اجتماعی

جهانی1شدن1و1برتری1اقتصاد1دانش1بنیان1به1اقتصاد1ساسکیا1ساسن
خدماتی

اقتصادی

نوآوری1و1فن1آوری1اقتصاد،1طبقات1اجتماعی،1کارکرد1مانوئل1کستلز
اقتصادی،1مصرف1جمعی،1جهانی1سازی،1تغییر1شکل1خانواده1

و1قدرت

اقتصادی-1اجتماعی-1سیاسی-1
فرهنگی

اقتصادی-1اجتماعیشغل1)به1عنوان1نماینده1پایگاه1اجتماعی(اریک1اولین1رایت
قدرت،1منزلت،1تحصیالت،1نیروی1بدنی،1طبقات1نظام1ماکس1وبر

اجتماعی،1عدم1رقابت1آزاد،1انسداد1اجتماعی
اجتماعی-1فرهنگی-1اقتصادی

اقتصادیشرایط1حرفه1ای1یا1سازمانیرویکرد1وبری1ها
اقتصادی-1اجتماعی-1فرهنگیهمبستگی1قومی،1نابرابری1اجتماعی1و1توزیع1نابرابر1امکاناتداگالس1مسی

اقتصادیتوزیع1ناعادالنه1منابع1کمیاب1شهری1)توزیع1فضایی1منابع(ری1پال
طبقه1و1تمایزات1اجتماعی1)تقسیم1و1تفکیک1مکانی1در1آنتونی1گیدنز

جامعه1طبقاتی(
اجتماعی

اجتماعیفاصله1اجتماعییانکل1فیالکوف
رقابت،1تسلط،1پایگاه1اجتماعی،1اقتصادی،1نابرابری1و1عدم1مکتب1شیکاگو

تعادل1و1توازن1اقتصادی1و1اجتماعی
اقتصادی-1اجتماعی-1سیاسی

اجتماعیقشربندی1اجتماعینئو1اکولوژیک
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مقولهزیرمقوله)عواملایجادکنندهجداییگزینی(نظریهپرداز

جدایی1اجتماعی1)تقسیم1کار(،1منزلت1اجتماعی،1شغل،1جورج1زیمل
سبک1زندگی1و1اصله1اجتماعی

اجتماعی-1فرهنگی

دسترسی1متفاوت1به1منابع1کمیاب1جهت1تصرف1ظرفیت1دیوید1هاروی
بازار،1ساختار1اجتماعی1و1مناسبات1اجتماعی

اقتصادی1-1اجتماعی

قدرت،1سلطه،1رقابت1برای1منابع،1انسداد1اجتماعی1)دو1عامل1فرانک1پارکین
ثروت1و1تحصیالت(

اقتصادی-1اجتماعی-1سیاسی

امنیت،1جهانی1شدن،1گروه1نژادی،1گروه1مذهبی،1طبقه1گرین1سیتن1و1همکاران
اقتصادی،1فرهنگ

اجتماعی-1اقتصادی-1فرهنگی

اعتماد1اجتماعی،1نظریه1همگون1سازی1فضایی1و1مدل1چند1کری1پیچ
فرهنگی،1ثروت،1اقتصاد1و1انتخاب1فردی

اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-1
سیاسی

اقتصادینظام1مسکن1متفاوت1بر1اساس1نواحی1اشتغال1مختلفهزیس1و1اولمن
اقتصادی1-1کالبدیشبکه1ارتباطی،1دسترسی،1مجاورت،1تمایز1و1ارزش1زمینریک1گرانیس
کالبدیشبکه1ارتباطی،1موانع1فیزیکی،1بزرگراه1هاجین1جیکوبز

کالبدیعدم1با1بودن1زیباسازی1شهری1و1فضای1عمومی1شهریفردریک1المستد
اقتصادیایجاد1مساکن1مقرون1به1صرفه1برای1طبقه1کارگرابنزر1هاروارد
گونه1بندی1مسکن1بر1اساس1درآمد1افراد1)ارتقا1مکان1با1توجه1ارنست1برگس

به1ارتقا1شرایط1اقتصادی(
اقتصادی

اقتصادی1-کالبدینظام1مسکن1و1شبکه1ارتباطیهومر1هویت
دسترسی1متفاوت1گروه1های1منزلتی1به1بازار1مسکن،1نقص1رویکرد1نئووبری1ها

کارکردی1دولت1و1عدم1مدیریت1شهری
اقتصادی1-سیاسی

مشکالت1قومیتی،1محرومیت،1مشکالت1بیکاری،1ناعدالتی1ساکرو1ماسترد
آموزشی1و1رویکرد1سیاسی1دولت

اقتصادی-1فرهنگی-1سیاسی

اقتصاد جهانی، سازمان های اجتماعی، روابط اجتماعی، هانری لوفور
سرمایه و زمین، مستغالت

اقتصادی- اجتماعی

          (Adopted from Jalilisadrabad et al., 2018b)   

جدول2:  فراوانی موضوعات و عوامل مورد توجه در نظریات جدایی گزینی
درصدکلدرصدتعدادبهکاررفتهزیرمقوله)عاملوموضوعاتعنوانشدهدرنظریه(مقوله

39.5%5.8%5طبقه1اقتصادیاقتصادی
5.8%5ساختار1و1کارکرد1اقتصادی

5.8%5مناسبات1مسکن
5.8%5رقابت1برای1منابع
4.6%4شغل1و1حرفه

4.6%4توریع1منابع1و1امکانات
3.5%3سرمایه

2.3%2ارزش1زمین1و1مستغالت
1.16%1ثروت

12.8%5.8%5قدرتسیاسی1و1مدیریتی

4.6%4امور1سیاسی1و1مدیرتی1دولت
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درصدکلدرصدتعدادبهکاررفتهزیرمقوله)عاملوموضوعاتعنوانشدهدرنظریه(مقوله

12.8%1.16%1سلطهسیاسی1و1مدیریتی
1.16%1احزاب

26.7%9.3%8طبقه1اجتماعیاجتماعی
4.6%4منزلت1و1پایگاه1اجتماعی

3.5%3فاصله1اجتماعی
3.5%2انسداد1اجتماعی

3.5%2امنیت1و1اعتماد1اجتماعی
1.16%1جدایی1اجتماعی
1.16%1مناسبات1اجتماعی
1.16%1روابط1اجتماعی
1.16%1قشر1اجتماعی

12.8%3.5%2مناسبات1فرهنگیفرهنگی
3.5%2تغییر1خانواده1و1سبک1زندگی
3.5%2مناسبات1آموزشی1و1تحصیالت

1.16%1انتخاب1فردی
1.16%1نیروی بدنی

1.16%1نژاد
1.16%1قومیت
1.16%1مذهب

8.2%3.5%2شبکه ارتباطیکالبدی
1.16%1بزرگراه ها

1.16%1دسترسی و مجاورت
1.16%1موانع فیزیکی

1.16%1زیبا سازی شهری
1.16%1فضای عمومی شهری

 شکل 2: درصد فراوانی موضوعات و عوامل مورد توجه در نظریات جدایی گزینی
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4. بحث و  نتیجه گیری
که  کرد  بیان  می توان  شده  انجام  مطالعات  بررسی  با 
جدایی گزینی مفهوم گسترده ای می باشد که با رویکردهای 
مختلفی به آن پرداخته شده است. جدایی گزینی می تواند 
به صورت اختیاری و یا اجباری اتفاق بیفتد. می توان آن 
شهری  مختلف  مکان های  در  انسانی  گروه های  تمرکز  را 
اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  نیروهای  عملکرد  نتیجه  در 
نظریات  در  دانست.  شهری  مدیریت  و  سیاسی  فرهنگی، 
مورد مطالعه پژوهش حاضر، هر یک از نظریه پردازان و یا 
مکاتب، متأثر از نگاه خاص خود به پدیده جدایی گزینی، 
همچنین  برشمرده اند.  آن  ایجاد  برای  را  متفاوتی  عوامل 
در بررسی های صورت گرفته مطابق نظر افراد و گروه های 
اجتماعی،  اقتصادی،  عامل  پنج  شد  مشاهده  مختلف، 
بیش ترین  فرهنگی  و  شهری  مدیریت  سیاسی-  کالبدی، 
تأثیر را در جدایی گزینی فضایی- اجتماعی داشته اند. این 
میان  در  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  که  است  حالی  در 
عامل  و  بیش تر  فراوانی  و  اولویت  دارای  فوق  نظریه های 
کالبدی دارای فراوانی کم تری می باشد. در میان کلیه زیر 
فراوانی  بیش ترین  دارای  اجتماعی  طبقه  مقوله  مقوله ها، 
بوده که خود نیز بر اساس مقوله های اقتصادی شکل گرفته 
است. در میان زیر مقوله های اقتصادی بیش ترین فراوانی به 
مباحثی چون طبقه اقتصادی، دسترسی به منابع و شغل و 
مناسبات مسکن تعلق می گیرد که همه این موارد به نوعی 
تشکیل دهنده طبقه اجتماعی هستند. دو مقوله سیاسی- 
قرار  میانی  رده  در  فراوانی  لحاظ  از  فرهنگی  و  مدیریتی 
دارند. در واقع مقوله فرهنگی با گذشت زمان تأثیرگذاری 
کم تری نسبت با آنچنان که در گذشته داشته است، دارد؛ 

عامل  مهم ترین  در شهرهای سنتی گذشته  که  حالی  در 
جدایی گزینی محسوب می شد. مقوله کالبدی نیز کم ترین 
البته  و  اختصاص می دهد  به خود  نظریه ها  در  را  فراوانی 
نظریه های جدیدتر  در  مقوله  این  کرد حضور  اذعان  باید 
جدی تر است و اگر چه فراوانی کمتری در میان نظریه ها 
قابل  تأثیر  امروزی  شهرهای  در  می رسد  نظر  به  اما  دارد 
توجهی داشته و حضور پررنگ تری را در نظریه های جدید 
بررسی سیر  با  این مسئله  داد.  اختصاص خواهد  به خود 
تاریخی نظریه ها قابل درک بهتر می باشد. به طوری که در 
ابتدا تمرکز نظریه پردازان تنها به عوامل اقتصادی )درآمد( 
و اجتماعی- فرهنگی )طبقه اجتماعی و قومیت( و کالبدی 
)رویکرد  سیاسی  عوامل  تأثیر  زمان،  گذشت  با  اما  بود؛ 
سیاسی دولت( و مدیریت شهری )پروژه های بزرگ مقیاس 
شهری و مسکن و غیره( نیز در نظریه ها مورد بررسی قرار 
گرفت. در حالی که برخی از موانع فیزیکی مانند رودخانه ها 
از ویژگی های محیط طبیعی می باشد، سایر موارد از این 
قبیل، مانند: توسعه سیستم بزرگراهی و ریل های راه آهن 
محصوالتی هستند که از سوی کنشگران دولتی ایجاد شده 
و باعث جدا شدن مناطق می شود؛ بنابراین موانع فیزیکی 
به عنوان  ارتباطی  شبکه های  قبیل  از  شهرها  در  موجود 
جدایی گزینی  که  می شوند  شناخته  قدرتمندی  نیروهای 
و  می بخشند  شدت  یا  و  ایجاد  را  شهرها  در  موجود 
عدم  نوعی  و  کرده  محدود  را  شهری  منابع  به  دسترسی 
عدالت را به وجود می آورد. هر چه میزان قدرت و شدت این 
موانع بیشتر باشد. برای مثال شبکه های ارتباطی ایزوله و 
غیرمرتبط با نواحی اطراف مانند: ریل های راه آهن- میزان 

این جدایی گزینی کالبدی و اجتماعی افزایش می یابد. 
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پی نوشت
1. Robert Ezra Park
2. Saskia Sassen
3. Manuel Castells
4. Erik Olin Wright
5. Max Weber
6. Douglas Massey
7. Paul H. Ray
8. Anthony Giddens
9. George Simmel
10. David Harvey
11. Frank Parkin
12. Rosalind Greenstein
13. Cary Peach
14. Spatial Assimilation
15. Grannis
16. Jane Jacobs
17. Ernest Burgess
18. Harris and Ullman
19. Lewis
20. Wilson
21. Massey
22. Denton
Stigmatization .23: لکه زنی نیز آن را خوانده اند؛ بسیاري از جرم شناسان ردپاي نظریه برچسب زني را به کتاب »جرم و اجتماع«

)1938( اثر فرانک تانن بام باز مي گردانند. او معتقد بود وقتي فردي به عنوان بزهکار دستگیر مي شود این برچسب ]بزهکاري[ 
به خود  نه  و  برچسب  آن  به  نسبت  مردم  تا  موجب مي شود  تغییر دهد  را  از خودش  تصویر شخص  مي تواند  این که  بر  عالوه 
هوارد  آقاي  در سال 1963  این که  تا  نگرفت  به خود  برچسب زني  عنوان  بام  تانن  تفکر  این  لکن  دهد.  نشان  واکنش  فرد  آن 
یا لکه زني  یا انگ زني   )Labelling Theory( بام را روز آمد کرد و تئوري برچسب زني تانن  بکر استاد دانشگاه شیکاگو نظریه 

)Stigmatization( را ارائه کرد.
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