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Abstract  
The residence of foreign nationals in the city of Tehran and their coming and 

going in the new form of ambassador and adviser and the old form of 

merchant and tourist and the gradual movement towards the northern areas 

of the city with the king and courtiers and the acquisition of gardens and the 

construction of large houses and Luxury causes some changes and 

transformations in these areas and gradually in the whole city of Tehran. The 

purpose of this research is to enumerate the effects of foreign nationals and 

especially the ambassadors of different countries living in Tehran and to 

analyze the socio-spatial changes caused by their residence in the northern 

neighborhoods of Tehran during the Qajar period. To analyze how social and 

spatial changes occur in the historical background of Tehran city, we used 

the method of historical studies and descriptive-analytical method. The 

results of this research show that foreign nationals and especially 

ambassadors of influential countries during the Qajar era, with the benefit of 

the king's authority, appropriate financial resources and to some extent social 

acceptability, had the best residential areas of Tehran at different times. took 

and caused the expansion and strengthening of the phenomenon of socio-

spatial Segregation in Tehran. By living in the best areas of the city 

(generally in the north of the city), they changed many of the common socio-

economic relations and laid the groundwork for residential developments, 

the effects of which can be seen to this day. 
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در تحول ساختار  یسفرا و اتباع خارج ینیگز مکان ریتأث لیتحل

 هیشهر تهران در دوره قاجار ییفضا-یاجتماع ینیگز ییجدا

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یشهرساز یدکتر یدانشجو   ینیحس یدهادیس

  

  چکیده
درقالبجدیدسفیرومستشاروشکلقدیمیتاجروهاآنوآمدرفتاقامتاتباعخارجیدرشهرتهرانو

درباریانوتملکسیاح و شاه بههمراه احداثهاباغوحرکتتدریجیبهسمتمناطقشمالیشهر و

تمامشهرتهرانمروربهبزرگومجلل،موجببروزبرخیتغییراتوتحوالتدراینمناطقویهاخانه

ساکندرسفرایکشورهایمختلفژهیوبهاتباعخارجیوراتیتأث.هدفاینپژوهش،برشماریشودیم

تحلیلتغییراتاجتماعی تهرانو تهراندر-شهر فضاییناشیازسکونتآناندرمحالتشمالیشهر

دورهقاجاراست.برایتحلیلچگونگیرخدادتغییراتاجتماعیوفضاییدربسترتاریخیشهرتهران،از

توصیفی روش و تاریخی مطالعات پژوهش-روش این نتایج گرفتیم. بهره تحلیلی اتباعدهدیمنشان

ازاختیاراتپادشاه،تمکنیمندبهرهسفرایکشورهایصاحبنفوذدردورانقاجار،باژهیوبهخارجیو

مختلفدریهابرههمالیمناسبوتاحدودیمقبولیتاجتماعی،بهتریننقاطسکونتیشهرتهرانرادر

 تقویتپدیده وسبببسطو -تماعیاجینیگزییجدااختیارگرفته تهرانشدند. باهاآنفضاییدرشهر

بسیاریازمناسباتاقتصادیعموماًسکونتدربهترینمناطقشهر) تغییر-شمالشهر(، اجتماعیرایجرا

بروزتحوالتسکونتیبودندکهاثراتآنتابهامروزقابلمشاهدهاست.سازنهیزمدادهو

  سفارتخانه. ،یسفرا، فاصله طبقات ،ییفضا ینیگز ییجدا ،یاتباع خارج :ها واژهکلید
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مقدمه

تاریخاندازهبهدرشهرتهرانقدمتی1فضایی-یاجتماعینیگزییجدایپدیدهریگشکل

تهراندرآغازپایتختیوشروعسلطنتخاندانقاجار،شهریکوچکبا اینشهردارد.

محالتمحدودبود.محالتیکههنوزبهشکلجدیآلودهبهتمایزاتسیاسی،اجتماعیو

وملموس،درکاخسلطنتیواطرافآنمالحظهقابلاقتصادینشدهبودندوتنهاتفاوت

 بود یافته زدییپلپا)نمود 1131ی، :11 اتحادیه، 1133؛ .Madanipour, 1998)؛111:

حضورپادشاهودرباریان،هموارهدارایبهترینامکاناتبودهولیدلیسلطنتیبههاکاخ

زندگیمحسوبنیترامن شدندیممنطقه مرورزمانبه. با یوگسترشروابطریگشکل،

المللنیب چه خارجی اتباع استقرار و جدید قالبتمدن در سیاسی و وعنوانبهی سفیر

 چه تعامالتعنوانبهدیپلماتو نوع تهران، مناطقمختلفشهر در مستشار، و بازرگان

تغییرات اعمدهاجتماعیدچار در به شاهنیناصرالدیآغازینپادشاهیهاسالیگردید.

درونحصاروسازساختران،دیگرفضاییبرایجهتافزایشچشمگیرجمعیتشهرته

شکلگرفتوباقینماندهبود،بنابراینمحالتجدیدیدربیرونازحصارقدیمیقدیمی

هاومنازلخارجیان،همگیدربیرونازاعیانی،سفارتخانه هاییشاهی،کوشکهاکاخ

نشاههمموقعیتزندگیباجابجاییشاه،درباریانوبستگامعموالًحصارشهرساختهشد.

 تغییر را دادندیمخود و مستشاران مناسباتهاتیشخص. و حیاتسیاسی یسیاسیکه

شانیاقتصاد پادشاه خوردهگرهبه پیرامون در همواره مستقرهاکاخبود، سلطنتی ی

شخصشاهویااطرافیاناولهیوسبهودربسیاریازمواردمحلزندگیاینافرادشدندیم

البتهشدیمنیأمت و شهر مرکزی منطقه فضای کمبود و جمعیت روزافزون افزایش .

مطلوبیتاراضیشمالیتهرانازجهتآبوهواییوپوششگیاهی،شاهانقاجاررابر

خانواده کنند. پیدا سوق مناطق، سمتاین به یکحرکتتدریجی طی داشتتا آن

درمرکزسلطنتی،خانه خودرا یجدیدشمالهاکاخشهرترککردهودرهایقدیمیِ

گرفتنشاهواطرافیانشازمناطقمرکزیشهرتهرانوحرکتشهرساکنشدند.بافاصله

بهسمتمناطقشمالی،بسیاریازاتباعخارجیدارایقدرتسیاسیواقتصادیهمبهاین
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Socio-Spatial Segregation 
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 ،خدمات،تسهیالتوامکاناتنیزبهاینمناطقسرازیراندکاندکمناطقکوچکردند.

شهرو ساکنانقدرتمندوثروتمندمناطقمرکزیبهشمالِ یانتقالنوعبهشدواینصعودِ

این موجببروزهامحلهقدرتوثروتبه یفضاییونیگزییجدایجدیدشهرتهران،

خششمالوجنوبگردیدپایتختبهدوبهیتجزتیدرنهاسپسگسستگیاجتماعیو

(.ایجاداینگسستوشکافکهبرایاولینباردرتاریخشهـ.1821یهاسال)حوالی

 ثبترسید، به تهران مناسباتواسطهبهشهر در اتباعالمللنیبتغییر اثرگذار حضور و ی

وتشدیدگردید.شدهتیتقوخارجیصاحبنفوذوثروتمنددرشهرتهران،

 مسئله بیان
اماکوتاهخود،شاهدبروزتحوالتفراوانیبودهاست.بیپرفرازونشتهراندرطولتاریخ

 اقتصادیو اجتماعی، معلولتصمیماتوتیدرنهاتحوالتسیاسی، تهران شهر فضاییِ

متأثر سالهبهوقوع841ازحوادثتاریخیپرشماریاستکهدریکبازهزمانیحدوداً

تهرانامروز یتاریخیهاشهیرازشرایطایندورهزمانینیستومتأثرتنهاپیوستهاست.

یبارزتهرانِامروزهایژگیوقبلرهگیریکرد.یکیازهادههازتوانیمهرویژگیآنرا

وجودتمایزاتاجتماعیآشکارمیانطبقاتمختلفمردموشکافعمیقفضاییمیاندو

 است. جنوبشهر شمالو یکهادهیپدمنطقه آن -یاجتماعینیگزییجداعنوانبهاز

 یاد شودیمفضایی هم پدیده این مانندبه. به تحوالتتهران از دیگر یهاسالبسیاری

درایجادوتقویتپدیدهمؤثر.شناختعواملگرددیبازمآغازینشروعفعالیتاینشهر

فهمچگونگیبهوجو-یاجتماعینیگرییجدا تهرانو آمدنآندرفضاییدرشهر د

درحلمشکالتوساماندادنبهتواندیمگیرودارحوادث،تغییراتوتحوالتشهری،

راتیتأثبنابراینهدفاصلیاینپژوهش،برشماری؛معضالتشهریامروزراهگشاباشد

سفرایکشورهایقدرتمندساکندرشهرتهرانوتحلیلتغییراتژهیوبهاتباعخارجیو

یطبقاتنیگزییجدادرتقویتهاآنآناندرمحالتشهرتهرانونقشناشیازسکونت

اصلیپژوهشدربارهسؤالیمفهومشمالوجنوباست.ریگشکلاجتماعیاینشهرو
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واتباعخارجیونیگزمکانریتأثچگونگیارتباطو درهاسفارتخانهیریگشکلیسفرا

آنتغییروتحوالتاجتماعیشهرتهراناست.تبعبهیسکونتیونیگزییجدا

 تحقیق پیشینه
فضاییدر-یاجتماعینیگزییجداکهدهدیمنشانمختلفیهاپژوهشبررسیومطالعه

امروز نمایندهعنوانبهمناطقمختلفشهرراتوانیمیکهاگونهبهاست،توجهقابلتهرانِ

 دانست خاصی اجتماعی و اقتصادی موقعیت آزاده، مشکینی1128)اعظم رحیمی،و؛

نتایج؛(11۳1 تحقیقاتبررسیهمچنین برکهدهدیمنشانبرخی ساختارمهاجران

تمایلیبهتوجهوبا(11۳1)زکی،گذارندیمریتأثمهاجرپذیرمنطقهاجتماعیواقتصادی

راشدهنیگزییجداویاخوشهزندگینوعدارند،خودهمنوعکناردرزندگیبهکه

زنگنهدهندیمترجیح 11۳1)پوریعیسمو. رابطه( که متغیرهایبینمعناداریدریافتند

یهاییجاجابهجهتبامهاجر،خانوارمهاجرتسابقهوتحصیالتسطحدرآمد،میزان

آنیشهردرون وجودها مهاجران مبنایسطحوعمدتاًدارد. بر را محلسکونتخود

 و اجتماعی شانیاقتصادخواستگاه کنندیمانتخاب یکرابطه محلداریمعنو میان

)رفیعیانوهمکاران،زندگی،سطحاجتماعیودسترسیبهامکاناتوخدماتوجوددارد

طوربههایخارجکهدهندیمنشانخودپژوهشدر(8113)1هسو.ایبراهیموویچ(11۳3

گروهیبهذاتی زاودنیتمایلزندگیِ 1۳۳۳)8دارند. کهدهدیمنشانخودمطالعهدر(

استمهاجرانیاقامتمحلمهاجران،سویازسکونتمحلانتخابدرعاملنیترییابتدا

وکه آنبااجتماعیواقتصادییهایژگیازنظر 1بومادوفوندرالن.هستندمشترکها

خودشبیهبهیاهیهمساداشتنبهتمایلکهخودبهایننتیجهرسیدهاستمطالعهدر(8113)

دهالمانشدهمنجرمسکونیانزوایبهزیادیحدتا در(8111)1وبستان(8111)4است.

افرادمشابههمسایگیدردهندیمترجیحهایخارجکهبهایننتیجهرسیدندخودمطالعات
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.دهدیمافزایشراهاآنامنیتحسامراینزیراکنند،زندگیهایخارجسایروخودشان

یمختلفدرآمدیومیزاندسترسیهاگروهبرخیتحقیقاتبهرابطهمیانمحلاستقرار

نتایجاندپرداختهبهامکاناتوتسهیالتشهریهاآن (،11۳2تحقیقاتلطفیوقضائی).

یکسواز،هاگروهسایرازهاآنانزوایوضعیفقشرتمرکزوینیگزییجدادهدیمنشان

یهابافتوجودسویدیگر،ازوانجامدیمشهرییهابافتردفرسودگیگسترشبه

شهریبرخوردارکماقشارتمرکزوینیگزییجدابرایراشرایطمختلف،ابعاددرفرسوده

سطحبینکهدهندیمنشانخودمطالعهدر(1123)وهمکاراننژادیحاتم.سازدیممهیا

خانوادهاجتماعی-اقتصادی رابطهشخصییهایکاربروخدماتبهدسترسیمیزانوها

.داردوجودمستقیمی

ــان ــههم ــکــهمشــاهدهگون ــدهشــودیم ــاتوجــودپدی ــاتیدرخصــوباثب ،مطالع

ودالیـلرشـدوهاشهیریبهامطالعهیدرشهرتهرانصورتپذیرفتهاماکمترنیگزییجدا

درشـهرتهـراناشـارهیوافـزایشآنریـگشـکلعللتاریخیژهیوبهتقویتاینپدیدهو

مهـاجرانومهـاجرتآنـانبـرمنطقـهمقصـدراتیتأثهمچنیناینمطالعاتبر.کردهاست

فضـایی-یاجتمـاعینـیگزییجـداداشتهواینپدیدهرایکیازعواملمهمتقویتدیتأک

توجهمتمرکزبودهوهاینیگزییجدابررگذاریتأثبرعواملداخلیهاآنامابیشترانددانسته

یصـورتهـاپـژوهش.ازطـرفدیگـربیشـتراندنکردهیبهعواملاثرگذارخارجیاژهیو

،طبقهدرآمدکمی،برمهاجراننیگزییجدامهاجرتبرتحوالتریتأثپذیرفتهدرخصوب

متمرکزهستندومهاجرانمتخصصوباسطحدرآمدبـاالوهاآنکارگرومسائلمرتبطبا

علمیوپژوهشـی،تحقیـقپـیشِخأل.بهجهتوجودهمیناندماندهدورهازنظرراتشانیتأث

یپرداختهوعواملاثرگذارخارجینیگزییجداوعللایجادوتقویتپدیدههاشهیرروبه

.دهدیمیقرارموردبررسراباتوجهبهمتونومنابعدردسترس

 نظری چارچوب
نواحیمختلفیکش نابرابریفضاییدر وجود محسوبادهیپدهر، شودینمیجدید

پیدایشقدمتبهتاریخی،شیوبکمنیز«ینیگزییجدا».واژه(1132:13،دانشپوریعبد)
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12۳1دههازوداردشهرها توسط ادبیاتوارد1شهریکنندگانکیتفکمیالدی،

فیالکوفمعتقد.(Nightingale, 2013, 2-3)یشهریشدهاستزیربرنامهویشناسجامعه

یاجتماعیهستندورویرفتارساکناناثرهاتیموقعیفضاییبرگردانهاتیموقعاست

عواملاقتصادیواجتماعیبرشهرها،ریتأثرونیهم(.از1121:21)فیالکوف،گذارندیم

 ,Kaplan et al., 2004)انجامدیمیالگوهایهمگرایییاواگراییفضاییریگشکلبه

فضاییشوند.پوگاممعتقد-یاجتماعینیگزییجداسبببروزتوانندیمواینالگوها(175

 مدرن شهر که نیتریعالاست برای هازشیآممکان و اجتماعی امافرهنگی است، ی

:11۳1)پوگام،یدرذاتفضاوزندگیشهرینهادینهشدهاستنیگزییجداحالنیدرع

31) توانیمبنابراین؛ پدیده نیگزییجدابیانکرد یکنونیهاچالشنیترمهمییکیاز

،هامحلهدرونیکمحله،میانتواندیمو(11۳3:111)رفیعیانوهمکاران،شهرهااست

 دهد شهرهایمختلفرخ میان حتی و یکشهر ؛(Firman, 2004, 349-350)مناطق

نیگزییجدابنابراینمفهوم یمختلفدرمحیطهاگروهیبینجدایدهندهنشانیشهری،

شهرهابودهوباتوجهبهبافتتاریخیوفرهنگیوهمچنینساختاروشکلخابشهر،

رندهیدربرگ متفاوتی (Feitosa et al., 2007, 300)ابعاد یهاینیگزییجداشامل

 Vaughan, 2005, 92; Feitosa et)است4وکالبدی1،اجتماعی،نژادییاقومی8درآمدی

al., 2007, 299-232).بهسهالگویکلیاشارهکرد:الف.قیمتزمینتوانیمبارهنیدرا

 عامل که کنندهنییتعشهری توزیع استهاگروهدر شهری فضاهای در اجتماعی ی

 121)فیالکوف، ؛(11: ازهاگروهب. را خود مصرففضا با فرادستکه اجتماعی ی

یقومی،مذهبیهاگروهیاافرادیکهتوسطنیگزییاجد؛ج.خودکنندیمفرودستانجدا

(.21-11۳1:1)پوگام،شودیمیادرآمدیاعمال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. City Splitters 

امالکدارانبنگاهو)شهرکالبدیفضایبندیتقسیمامردرنفوذصاحبافرادبهواژهاین امرکهکندیماشاره(

مثالعنوانبه)دهندیمانجامساکنانبینموجودیهاتفاوتاساسبربیشتررااراضیوهاپهنهافرازوتفکیک

.شوندیمینیگزییجداپدیدهبروزبهمنجردلیلهمینبهو(اقتصادیوفرهنگییهاتفاوت

2. Income Segregation 

3. Ethnic Segregation 

4. Physical Segregation 
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تمایلجامعهباالیطبقاتافرادکهمعنابدیندارد؛فضایییاجلوهاجتماعینابرابری

 ,Liu et al., 2015)دارندجامعهپایینطبقاتافرادازخودسکونتمحلینیگزییجدابه

منابعبهمتفاوتدسترسیمعنایبهیدارهیسرماشهردر1مسکونیینیگزییجدا.(2

ازاستممکنو(11۳4:41همکاران،وسجادیان)استبازارظرفیتتصرفوکمیاب

(1996)8براساسنظریاتپیچ.(Gauvin, 2013, 1320-1321)شودمشتقمختلفیعوامل

 گراکثرت)مدل پردرآمد، و ثروتمند گروه یک همواره حالتشیوبکمیی(،

یخودراحفظخواهدکرد.همچنینشکوهیمعتقداستکهدرشهربههرنیگزییجدا

 مردم باشد که منزلتاجتماعیمندندعالقهوسعتی دارای که مجاورتگروهی در که

 نمایند. زندگی هستند، رونیازایکسانی بسیار یکدیگر از شهری اندمتفاوتمحالت

 1111)شکوهی، :48) درمجموع. رفتارهای مطالعه درهاگروهرویکردهای اجتماعی ی

متفاوت،اماوابستهمتمرکزاست:سازوکارهنگامانتخابمحلسکونتشانحداقلبرچهار

یدولتیهاستایسزمینوامالک؛د.خصی؛ب.بازارکار؛ج.بازارهایالف.ترجیحاتش

 درهایگذارهیسرماو بهمردمعالقهبهتوجهباینیگزییجداکهمینیبیماولرویکرد.

 ;Schelling, 1971, 143-186)دیاییمافزایشخودشانبهشبیههمسایگانیداشتن

Feitosa et al., 2011, 104-115)رویکرد پیامدهایوکاربازارکهدهدیمنشاندوم.

وینیگزییجدامسئولاجتماعینابرابریومحرومیتمانندآن،اجتماعیِواقتصادی

.(Gerometta et al., 2005, 2007-21)استفقیریهاخانوادهپرمخاطرهزندگیشرایط

دهندگانتوسعهچگونهکهشودیمدیتأکوتمرکزامالکوزمینبازاربرسومرویکرددر

آنکارگزارانو گزینشیجداکهامری،کنندیمیسازهیشبمسکنبرایرارقابتها ییِ

اینبررویکردچهارمیندر.کندیممستثنارافقیریهاخانوادهوتقویترامرفهیهاگروه

سرمایه،نابرابرتوزیعنامناسب،اقدامدلیلبهدولتچگونهکهشودیمدیتأکنکته

انحصاری،یبندمنطقهمانندکنندهمیتنظابزارهایوعمومیمسکنعظیمیهاپروژه

شودیمآنتقویتوینیگزییجداپدیدهبروزسازنهیزم کناردرعواملاینمجموعه.
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وزندیمرقمشهرهادررااجتماعیوکالبدییهاینیگزییجدایکدیگر )رفیعیان

 11۳3همکاران، :11۳) شهرنیگزییجدا. نابرابرخدماتعمومیدر توزیع یسکونتیبه

شودیممنجر موانعدرنیگزییجدا. ایجاد محدودیتبرایفعالیتو ایجاد یسکونتیبا

)مشکینیشودیمیراسببگذارهیسرمایمعیوبساختاریوعدمهاچرخهبازارمسکن،

 11۳1ورحیمی، :21 11۳4؛جواهریوهمکاران، در8: اجتماعیطبقاتکهجوامعی(.

اقتصادییهاعرصهنقش،اندگرفتهشکل وبودهاساسیطبقاتیینیگزییجدادر

طبقاتیتمایزکهجوامعیاما؛استگوناگونیهاعرصهرابطهشدتوجهتکنندهنییتع

وتحرکاتدراساسینقشکهاستدولتسیاسیاقتدارومنابع،اندنگذاشتهسرپشترا

وداشتهشهریواقتصادییهافرصتومنابعبهدسترسیوفضایییهاینیگزییجدا

بهباشدیمهارابطهشدتوجهتکنندهنییتع منشأقدرتشرایط،ایندرگریدعبارت؛

)افراختهوعبدلی،گرددیمشهریکمیابمنابعوتسهیالتکاالهاوبهدسترسیثروت،

1122 براساسنظریاتکمپنو(11: سهنظریهبرای(Firman, 2004, 353)1اوزاکن. ،

اولیننظریهرهیافتاکولوژیانسانینیگزییجداتوضیحالگوهای یفضاییوجوددارد.

رقابتبرایفضابررسیبراثروتغییرشهررانگردیمیککلیتمثابهبهاستکهشهررا

املیاستواراستکهالگوی.دومینرهیافتبرتحلیلناحیهاجتماعیواکولوژیعکندیم

 Spielman)دهدیماجتماعیشهرراازطریقنقشهنمایش-یاقتصادیهایژگیوفضایی

& Thill, 2008, 112)یتقاضایبازارهاجنبه.سومیننظریهرهیافترفتاریاستکهبر

ی،سطحدرآمدخانوارودسترسیبهاعتباراتبانکیوشناستیجمعمسکنمانندساختار

یشهریرانیگزییجداشاالوکوانو.(Cadwalder, 1985, 64)شودیمنرخبهرهمتمرکز

 عمومی توافق دانندیمنوعی چگونگی بندطبقهکه کههاگروهی زمانی را مردم ی

زندگیصورتبه درشهرها نشانکنندیممجزا  ,Shala & Quainoo, 2007)دهدیم،

بهسهعرصهمختلفومرتبطدرمجموعیفضایینیگزییجدامنشأافروغمعتقداست.(15

:اولنظماقتصادییاساختاراقتصادی؛دومدولتونظمساختارسیاسیوگرددیبرمباهم

.(1133:811)افروغ،اجتماعی-سومعرصهزیستی
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یحضورمهاجراندرشهراستکهباتوجهنیگزییجدایبروزپدیدههانهیزمیکیاز

وبراساسآنکنندیمیخاصیازشهررابرایسکونتانتخابهامکانانبهترجیحاتش

)رفیعیانوهمکاران،کنندیمفضاییشهریرافراهم-یاجتماعینیگزییجدازمینهتقویت

باخودبههمراهداردو(.11۳3:111 عنوانبهافزایشمهاجرتتوسعهنامتوازنشهریرا

یشهری،سببافزایشهاتیجمععواملتغییرساختاروموقعیتترکیبینیترمهمیکیاز

هاینابرابر شهری مناطق در فضایی و اجتماعی شودیمی وارد، و 1123)ساوج :۳8).

آوردیمیجمعیتیوسکونتیبرایشهربهارمغانهاهیالییرادرونهایقشربندمهاجرت

اقشارمختلفاجتماعیراازهمجیتدربهابری.قشربندیونابر(11۳1)یوسفیوورشوئی،

.رشد(1123:۳8)ساوجووارد،دهدیمیفضاییاجلوهجداکردهوبهنابرابریاجتماعی،

افزایشزمانهمهاینابرابر در شهرها توسعه فضاییبازتابپیدا-یاجتماعیهاییجدابا

 .(11۳4:12)اژدریوهمکاران،کندیم

 تحقیق روش
حاضرپژوهش ویهاپژوهشحوزهدرهدفازنظر کاربردی زمرهدرماهیتازنظر

روشمطالعاتتاریخیروشتحلیلیو-توصیفیتحقیقات باشدیم1تحقیق، محدوده.

 است.موردمطالعه معاصر دوران تا قاجار حکومت ابتدای از زمانی بازه و تهران شهر

وقایعلیوتحلهیتجزطریقازکهاستکیفیتحقیقاتانواعازیکیتاریخیمطالعات

وتفسیرمفاهیم،شواهد،»ازیارهیزنجراتاریخیمطالعه8ابرین.ردیگیمصورتگذشته

.(818-1128:814یوغفاریان،احمدیعل)داندیمگذشتهدرپدیدهیکبهمربوط«معانی

تاریخی،ازآندستتحقیقاتیاستکهبرموضوعیمعینکهدرگذشتهودریکمطالعه

گیرد.ازآنجاکهدرفاصلهدوزمانمشخصمقطعزمانیمشخصاتفاقافتاده،صورتمی

وقوعپیوستهوابزاریتکمیلگشتهاست،بنابراینتالشمحققدرگذشته،رویدادهاییبه

آوریاطالعات،ارزشیابیقگذشتهراازطریقجمعدرروشتاریخیبرآناستکهحقای

صحت بررسی تجزو و مستدل دالیل ترکیب اطالعات، این ها،آنلیوتحلهیوسقم
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فرضیابه با ارتباط در را دفاع قابل پژوهشی نتایج و کند ارائه عینی و منظم صورتی

تاریخییکپژوهش.(1121:11ی،نراقفیس)نادریودهایویژهتحقیقنتیجهبگیرفرض

تعیینارزیابیگردآوری،طریقازکهاستگذشتهعینیوسیستماتیکیبازسازینوعبه

صورتدفاعقابلیاجهینتتحصیلووقایعاثباتمنظوربهحوادثترکیبووسقمصحت

وردیگیم .روشمطالعه(1121:14ویلیام،وایزاک)استمبتنیمعینیاهیفرضبرغالباً

صرفاًتاریخی بلکه نیست، وقایعگذشته اصلیاینهیمادرونانباشتناطالعاتمربوطبه

رسیدنتاریخی،مطالعهازاست.هدفهادهیپدیبرایرسیدنبهمعانیهادادهکارتفسیر

کهاستگذشتهرویدادهایروندریتأثهمچنینوخابدالیلوعللازبرآمدهنتایجیبه

خاکی،)نمایدکمکآیندهوقایعینیبشیپوکنونیرویدادهایکردنروشنبهتواندیم

باسهویژگیازدیگر(1124:81۳ یتحقیقمتمایزهاروش.رابرتینتحقیقتاریخیرا

چگونهوچرااست؛مربوطبهرویدادگذشتهاستومحققسؤال:بهدنبالپاسخبهکندیم

.درمطالعهتاریخی،ازطریقبررسیدقیقوخالی(1121:3)ین،بررویدادکنترلیندارد

مییآیمیمتعادلدرپرتوآنشواهد،بهفهمنائلهایداوریشواهدوانجامداورشیپاز

 1121)استنفورد، برای(4-11: .استشدهپیشنهادمختلفییهاروشتاریخیمطالعات.

(8111)1لیدیپل(و1۳23)8یانگ(،ریموند1۳21)1نلژواناروشبهتوانیمنمونهبرای

اینکندیمپیشنهادگامهشتتاریخیمطالعاتبرایلیدیدکتر.کرداشاره گامهشت.

1:ازاندعبارت گردآوری. 8داده؛ تفسیروارزیابی. 1داده؛ بهمربوطمالحظاتاعمال.

نیتأم.1اولیه؛یهابرداشتتبیین.1تحقیق؛منظوربادادهتطبیق.4تاریخی؛فضایوزمان

یهابرداشتبرایپشتیبانشواهد 3اولیه؛ بامتفاوتشواهدمنصفانهیریکارگبه.

انجامصحیحیهابرداشتاصالحوضعفنقاطتشخیص.2محقق؛یهابرداشت محقق.

 و مراحل شناختمناسبریکارگبهاین ابزار توسعههاافتهیتواندیمی در ارزشمندی ی

.بدینترتیبدرابتدا،اطالعاتو(1128:818یوغفاریان،احمدیعل)علومحاصلنماید

اسنادتاریخیمرتبطباموضوعپژوهشدربازهزمانیآغازحکومتخاندانقاجاردرشهر
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 شدهیگردآورتهران تاریخی شواهد استخراجازیموردنو تحقیق موضوع با مرتبط و

 سپس وسقمصحتگردید. تاریخی،آمدهدستبهاطالعات سند اهمیت به توجه با

قرارگرفت.موردسنجشوشدهیابیارزیادومبودناسنادونقددرونیوبیرونیاولدست

نموضوع،درمقامتوصیفبهایمسئلهیبندصورتدرادامهباپاالیشاسنادوباتوجهبه

تاریخی یعنیمدنظرپرداختیمکهپدیده چهزمانی،-یاجتماعینیگزییجداما فضایی،

چهکسییاکسانیظهوروبروزیافتهویاتشدیدلهیوسبهکجاودرچهموقعیتی،چگونهو

پسازتکمیلتوصیفاتالزم،بهتبیینعللوقوعوتحوالتاجتماعیتیدرنهاشدهاست.

یاولیهارائههابرداشتوشواهدتکمیلیمربوطبهپرداختهدرگذرزمانسئلهمفضایی–

گردیدتابتوانیمهرچهبیشتربهتشریحواقعیتتاریخینزدیکشویم.

 های پژوهش یافته
 دچار هاگسستتهران هاتفاوتو این استو کالبدی و اجتماعی مهم درهاتفاوتی

مهاجرانفقیرعموماًاست.درجنوبتهرانتیرؤقابلمشهودوکامالًمناطقمختلفشهر

اندشدهیمرکزیوشمالآنطبقاتباالتراجتماعیساکنهاقسمتسکونتدارندودر

 1112)کاستللو، :3) هاابانیخ. نسبتبه یجنوبیدارایبرتریهاابانیخیشمالیتهران

 است؛ هاخانهفیزیکی قیمتزمینتربزرگی کمتر، تراکم و، کمتر خانوار بعد باالتر،

 تهران شمالی نواحی مختصات از بیشتر، درآمد و اشتغال وباشدیممیزان امکانات .

باشدیمبیشازجنوبآنمراتببهتسهیالتشهریوسرانهفضایسبزشمالتهراننیز

معتقداستکهاینجداییمناطقشمالیوجنوبیشهرپوریمدن.(1128:8۳،آزادهاعظم)

یاستکهبیشترارتباطاتآنبراساساقتصادپولیودسترسیاجامعهدهندهنشانتهران

وضعیتنخستینروزهای.(Madanipour, 1998)شودیمافرادبهامتیازاتمادیتعریف

چشمگیریداشتهاست.،تفاوتمیکنیمپایتختیاینشهرباآنچهامروزمشاهده
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 فضایی تهران در گذشته -اجتماعی  شرایط

یدرساختاراجتماعیوفضاییتهرانبرقرارووابستگیامحلهدردورانگذشتهارتباطات

،بردیبخشیمکهحالتفیزیکیواجتماعییکسانرابهمحالتجمعیوهمبستگیزیاد

 بود حاکم شهر قاجار،(Madanipour, 1998)فضای پادشاهان حکومت اوایل در .

یمختلفشهرکهکمترشاهدهامحلهیبرجستهسیاسیبااندکتفاوتی،درهاتیشخص

 میان چندانی فرق و سکونتداشتند بود، اجتماعی تمایزات وهامحلهوجود شمالی ی

در تهیدستان و ثروتمندان واحد، محله یک در زمان، آن در نداشت. وجود جنوبی

.هرچندوجودساختارمرکز(1131:11ی،زدییپاپل)کردندیمیگییکدیگرزندگیهمسا

این– به حدی تا پیرامونی( مناطق در مردم بقیه و مرکز در اطرافیان و )شاه پیرامون

چنانآنوجودنیباایبازتابیازاستقرارنظامطبقاتیبود،ولینوعبهدامنزدهوهاتفاوت

میان و نبود هاگروهآشکار در مختلفعمومیتنداشتکه بههاگزارشی تاریخی ی

شکلویژهازآنیادشود.تمایزاندکاجتماعیمیانمحلزندگیافرادسببشدهبودتا

یمرکزیشهرهامحله،همانندمردمعادیدرکردندیماتباعخارجیکهدرتهرانزندگی

فرانسوی)از1،مانندژولریشارهایخارجیازاعده.(1133:111)اتحادیه،مستقرباشند

ادوارد و انگلیسی( )دیپلمات صاحب برون )خیاط(، فرنگی مشاق دارالفنون(، معلمین

بازارزندگی8برجیس درمحله اطرافکردندیم)متصدیچاپروزنامهوقایعاتفاقیه(، .

 از برخی استقرار اروپایهاسفارتخانهپارکاتابکمحل و دولتی بودی تهران مقیم یان

.سفارتخانهفرانسهوکلیسایپروتستانتدرمحلهسنگلج(1118:111ی،تفرشیفمیفیس)

 داشت قرار اتحادیه، و 1131)سعدوندیان گذر(481-448: در انگلستان سفارت .

 داشتو قرار بازار محله در ایرانیوخارجیسفارتواعدهخدآفرین، کارمندان یاز

آنحوالیسکونتداشتندیدیگراعده در ازخارجیان، اتحادیه، :1131)سعدوندیانو

13-12) خانه در و عودالجان محله در عثمانی، کشور سفیر جواهریخاننیعبدالحس.

کردیمزندگی بود مستقر غریبان کوچه و گذر در هم روسیه کنسول و. )سعدوندیان
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 1131اتحادیه، ا(111، بسیاری ترتیب همین به . سفرا، کشورهایهاپلماتیدز اتباع و

یمرکزیشهرودرنزدیکیاقامتگاهشاهانقاجارزندگیهامحلهخارجیدیگرهمدر

جدیصورتبهوتمایزاتاجتماعیهاتفاوتوهنوزشواهدیمبتنیبرظهورکردندیم

آشکارنشدهبود.

 اولیه تغییرات یها نشانهبروز 

یمفهومشمالوجنوبدرشهرتهران،باحرکتشاهریگشکلجرقهتغییراتاجتماعیو

یصاحبانقدرتونیگزییجدایاولیههانشانهودرباریانزدهشد.دراینزماناستکه

.درابتدابهسببجابجاییپادشاهبهسمتمحلهدولت،عدهشودیمثروتدرشهرآشکار

)سعدوندیانواتحادیه،تغییرمکاندادندزیادیازشاهزادگانوثروتمندان،بهاینمحله

1131 :131-411) تبعبه. بسیاریاز ودرمحلههایخارجآن، ترککرده بازاررا محله

 شدند دولتمستقر 1133)اتحادیه، :111) انگلیس،هاسفارتخانهمثالعنوانبه. یروسیه،

-1131:131دیانواتحادیه،)سعدونتغییرمکاندادندگازچراغعثمانیوآلمانبهخیابان

یدولتوسنگلج،هامحله.استقرارپادشاه،درباریان،ثروتمندانواتباعخارجیدر(411

.بسیاریاز(1133:41)اتحادیه،یاولیهبهسمتمناطقشمالیشهرراشکلدادهاشیگرا

درنقاطدورتریازمناطقمرکزیشهر،یعنیالممالکیمستوفوصدراعظمدرباریانمانند

ی باغوآبادوسفدر برایخود ییاحداثنمودندهاساختمانوداودیه :1111)بنجامین،

یهاخانهکردند،مکاننقل،افرادثروتمندیکهبهمحلهدولت1.طبقگفتهجانگرنی(22

لشدهوبهدنبالمحلیمناسبنیزبهسمتآنمناطقمتمایهاسفارتخانهمجللیبناکردند.

سلطنت.(Gurney, 1992, 51-71)گشتندیم دوران دوم نیمه در و ادامه در

بیشتریمیانشاهنیناصرالد یهامحله.محلهدولتوشدپدیدارهامحله،تبعیضاجتماعیِ

 غربشهر، در طوربهباًیتقرواقع سکونتشاهزادگان، محل منصبانصاحبانحصاری

رتبهیعال نمایندگانکشورهایخارجیبود، ازاینافراددرمناطقکیچیهکهیطوربه،

نداشتند خانه شرقیتهران، زدییپاپل)جنوبیویا 1131ی، :11) ازطرفدیگر، تشکیل.
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ورتبهدولتیوارتشی،تجارعالیمنصبانِداران،صاحبطبقاتجدیدشهرینظیرسرمایه

 و مستشاران بازرگانان، کشورهایمختلف، محلسکونتآننظامیان تا ازباعثشد ها

مهاجرانجداشودوطبقاتگروهوجزورانِدیگرطبقاتاجتماعینظیرکارگران،پیشه

وند.متمایلش،طرفشمالشهربیشتربهاول

یوهواآبباگذشتزمان،پادشاهانبهساختقصرهاییدرباغاتومناطقخوش

.درفصلتابستان،شاهودرباریانبرایدرامانماندنازگرماشوندیمشمالشهر،مشغول

 کوچ مناطق این کردندیمبه در ماه چندین آنجاو شدنشدندیممستقر آباد با .

آنجایازخارجیانمقیمتهرانهمدراعدهیشمالیشهرمانندقلهکوزرگنده،هادهکده

یازاعیانواشرافتهراننیزدراراضیاطرافاهعدیییالقیساختهوهاخانهبرایخود

 محالت، هاخانهاین هاباغو احداثکردند ییالقی ی 1111)بنجامین، یه(22-2۳: ناگا.

دیدنتهرانازشاهمظفرالدینحکومتبازمانهمشمسی،1832سالکهدر1تویوکیچی

اش،سفرنامهدرکرده هاسفارتخانهکوچ را شهر شمالی مناطق به خارجی گونهنیای

سیاسینمایندگانودولتبزرگاناست،گرمبسیارهواکهتابستاندر»:کندمیتوصیف

تهرانمیلی18تا2هایکوهپایهدرکهآنپیرامونیاقلهکییالقبهگرانتوانوخارجی

روندمیاست،واقع امرسیدهتهرانبهمنکه)اکنون. واعیانواستگرمهمچنانهوا(

برنگشتهییالقازهنوزاشراف اند 11۳8)تویوکیچی، سیاسی.«(111-113: نمایندگان

ژهیوبهرادرشمیرانهاتابستانکشورهاوخارجیانمقیمتهرانبرایگریزازگرمایتهران،

ملکوآنجادرهاآنوبعضیازبردندیمدرروستاهایتجریش،قلهکوزرگندهبهسر

درمیان هاآنباغداشتند. انگلیسدرقلهک،سفارتخانهروسیهدرزرگندهوسفارتخانه،

:11۳8)موسوی،یعثمانیوآلماندرتجریشباغواقامتگاهتابستانیداشتندهاسفارتخانه

براینکه(۳2 عالوه یوهواآببهسببعدمقطعمناسباتسیاسیوهمچنینهایخارج.

درمجاورتشاهباشند،شاههمتمایلداشتاینارتباطدادندیمشمالشهر،ترجیحبهتر

کامالًصورتبه دریغ امتیازاتویژه دادن از اینراه در و .کردینمنزدیکحفظشود

ملکییالقیبهعنوانبهیقلهکوزرگندهازطرفشاههادهکدهبخشیازمثالعنوانبه
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یشبهاروپاییهاخانهسرعتبهروسیهواگذارشد.درایندهکدهیانگلیسوهاسفارتخانه

 کارمندان سایر و روسیه انگلیسو هاسفارتخانهبرایاقامتسفیر و شد یهاباغساخته

تملکگردیدهاساختمانوسیعیدراطرافاین یا احداثو 1111)بنجامین، :22-2۳).

وشدیمنگلستان،ازتهرانبهدهقلهک،منتقل،سفارتارفتیمکهشاهبهییالقهاتابستان

یفرانسههاسفارتخانه.(1133:111)اتحادیه،کردیمدرزمستاندوبارهبهتهرانمراجعت

تابستانیاقامتجهتمدتیطوالنییرادرتجریشودزآشوببرایهاباغواتریشنیز

.سفارتعثمانیهمساختمانوباغمجللیدریکیازبهتریننقاطکردندیمخوداجاره

 بود خریده تجریش 1111)بنجامین، اعضای.(2۳: تابستانی اقامت برای ایتالیا دولت

سفارتش،باغوعمارتفرمانفرماراکهمدتیدراجارهسفارتفرانسهبود،خریداریکرد

یراهرسالهدراخانهآمریکانیز،باغیامتحدهالتایاسفارتخانه.(1133:13)فرمانفرماییان،

.(11۳8:۳2)موسوی،کردیمجعفرآبادشمیراناجاره

 اتباع خارجی مکان نقلعلت 

ارتباطنزدیکیکهباشاهواطرافیانویداشتندوواسطهبهسفراواتباعخارجیمقیمتهران

وشاههاآننبودندفاصلهمیانمندهعالق،هرگزکردندیممنافعیکهازاینارتباطکسب

 و جهیدرنتزیاد درمثالعنوانبهارتباطکمرنگشود. تهران در سفارتآمریکا نماینده

ازگرمایتهراندرنظرصرفکهکندیمخصوبلزومخریدخانهییالقیدرتهرانبیان

هاتابستاندربارووزیرخارجههمچراکهصالحنیست؛وجهچیهبهتابستان،ماندندرتهران

شمیرانمنتقل شوندیمبه با ارتباطما هاآنو اشکالمواجه شودیمبا :1111)بنجامین،

زمانهمبهشمالشهرهاپلماتیدییسفراوجاجابهدالیلنیترمهم.درنتیجهیکیاز(2۳

اهیبهتردرشمالتهران،باشاه،عالوهبردرنظرگرفتنمسائلآبوهواییوپوششگی

 استثنایی، موارد برخی در بود. بیشتر منافع کسب و شاه با پیوسته ییجاجابهارتباط

هایخارج شاه به سکونت محل نزدیکی باشد.توانستیمو هم دیگری دالیل به

قتلگریبایدوفمثالعنوانبه جریان سفارت1در روسیه، مختار وزیر )دیپلماتروسی(،
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.البتهسهولت(1111،132)بروگیش،ابهدالیلامنیتی،بهداخلارگمنتقلنمودروسیهر

شمالشهر،دوعلتعمدهخصوببهدرمناطقمختلفشهرتهرانوهایخارججابجایی

 تهران، مقیم خارجی اتباع نخستآنکه عموماًداشت؛ سفرا، بازرگانان،هاپلماتیداز ،

مستشارانودیگرافرادمتخصصبودندکهوضعیتمالیمناسبیداشتهومتمولمحسوب

اینافرادشدندیم بهخریدراحتبه؛ هاخانهیقادر وبزرگشهرمتیقگرانیهانیزمو

بود.نکتههاآناشرافوتجارایرانی،کمترکسیقادربهخریدجزبهییکههانیزمبودند.

خانهومعاملهزمینمنعیدوفروشیخردرآنزماناتباعخارجیبرایکهنیاترمهممودو

هنگامبازگشتبهکشورفرانسه،محلسکونتخودرا1نداشتند.براینمونه،ژنرالسمینو

 همچنین بفروشد. یا و داده اجاره او برای که سپرد ریشار ژول درخانرزاحسنیمبه

تعداد به زمینتوسطمکتوباتخود معامالتملکو هایخارجزیادیاز درخصوصاً،

البتهدربرخیمواقع،دولتبه(1133:111)اتحادیه،کندیمنواحیشمالیتهراناشاره .

با ملکی معامله مشکالت، بروز و خارجی اتباع با مردم ملکی افزایشمعامالت علت

اینممنوعیتدرتوقفیاکندکردنرسدیم،امابهنظرکردیمراممنوعاعالمهایخارج

 معامالتمؤثراینروند، و شدندیممنعقدشیازپشیبنبوده 1133)اتحادیه، در(114: .

ییاتباعخارجیدرشهرتهراناشارهشدهاست.جاجابهعللنیترمهم،به1جدولشماره

 علل جابجایی اتباع خارجی به شمال شهر تهران نیتر مهم. 0 جدول

 علل جابجایی اتباع خارجی به شمال شهر تهران نیتر مهم

یازمزایایسیاسیمندبهرهنزدیکیبهپادشاهودرباریانو

تمایلشاهبهحفظارتباطنزدیکباسفرایکشورهایصاحبنفوذ

وپوششگیاهیمطلوبدرشمالشهروهواآب

سکونتشاهیازبرقراریامنیتدرنواحیمجاورمحلمندبهره

برخورداریازقدرتخریدباالوتمکنمالیمناسب

ومعاملهملکوزمیندوفروشیخرآزادیاتباعخارجیدر
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 فضایی-اجتماعی ینیگز ییجداسکونتی و  تغییرات

 و خارجی اتباع زندگی محل تغییر دنبال ژهیوبهبه کارمندان و وهاسفارتخانهسفرا

هاآنینیگزمکان شمالشهر، اینجیتدربهدر در پدیدآمد. زندگیمردم تغییراتیدر

ومشتاقبهخریدزمینوملکدرنزدیکیمندعالقهزمانافرادزیادیبهدالیلمختلف

بههایکنسولگروهاسفارتخانهومنازلاطرافهانیزممحلزندگیاتباعخارجیبودند.

 اقتصادی و سیاسی منافع داشتن دلیل زیادیداشتو رونق مردم، از بعضاًبرایبخشی

ترگران فروشهانیزماز به شهر مناطق مرغوبدیگر رفتیمی یکمحضبه؛ اینکه

یازاعده،کردیممکاننقلیجدیدامنطقهویابهشدیمیاحداثامنطقهسفارتخانهدر

 سودجو محل،هانیزمسرعتبهافراد آن به خریداریو را بناهایاطرافسفارتخانه و

 کردندیمکوچ مثالعنوانبه. زمان، آن دوفروشیخردر اطرافخصوببهزمین، در

قلهکنیزبهدلیلوجودسفارتآلمانباارزش سفارتانگلیس،رونقبهسزاییداشت.

 اختصابزرشدیمقلمداد آنحوالیدر معامالتزمیندر عمده و وهایارمنتشتیان،

.ازطرفدیگر،قسمتیازرونق(114-1133:111)اتحادیه،کارمندانسفارتقرارداشت

 اقدامات به مربوط مناطق این در مسکن و زمین توسطاژهیومعامالت که بود ی

رفتیپذیمصورتهاسفارتخانه بهمحضبههاآن. عمارت، یا و باغ یکزمین، خرید

پرداخ آن تسهیالتتجهیز امکاناتو و دراگستردهته با و فراهم یبرایآسایشخود

 داشتن ساتیتأساختیار همانند افزایشهاقناتویژه، به شرب، آب و اختصاصی ی

.اسنادومکتوباتیفراوانیازآنکردندیمکمکهاآنوافزایشارزشهانیزممرغوبیت

 ماندهیبرجادوره که دهندهنشاناست با مجاورت مستقیم رونقهاسفارتخانهرابطه و

.(1133:111)اتحادیه،معامالتامالکومستغالتاست

 دیگر هاتیمزاز مجاورتبا مهم هاسفارتخانهی بزرگ، کشورهای بهتوانیمی

و سیاسی حوادث بروز مواقع در کرد. اشاره همسایگی این از ناشی امنیت احساس

 واسطهبههاسفارتخانهاجتماعی، بیشاز درباریانااندازهقدرت و شاه مقابل در که ی

 شدن پناهنده و گرفتن پناه برای امنی محل مختلفمحسوبهاگروهداشتند، افراد و
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بهتهراندرزمانمشروطه،ترسووحشتهایاریبختنمونهپسازورودعنوانبه.شدندیم

پرچمروسیههاخانوادهازهمینروبسیاریازبود.جادشدهیایدرمیانمردمشهراگسترده

 برسردر هاخانهرا غارتِ از بودندتا افراشته جلوگیریهایاریبختلهیوسبههاآنیخود

کهاموالخوددادندیممواقعصاحبانامالکومستغالتبزرگترجیحگونهنیاکنند.در

ویاوابستگانآنانبسپارندتامالوجانشاندرمقابلهایخارجراباقراردادهایاجاره،به

1131)آوری،حوادثاحتمالیمحفوظبماند کارال(833: ایتالیاییکهجهانگرد،1سرنا.

وضعیتتهرانبهشمسی1811سالدر آمد، منازل بر چنینراهایخارجامنیتیحاکم

»استکردهتصویر پاسمحلیسبکبهییهاخانهقراولدرقراولچنددرهاجلویدر:

هاقراولاینازبیرزدتنشانبهسرشانکههااروپایییاهاایرانیهایخانهآستانهدر.دهندمی

تمکنمالیواسطهبههایخارجکهکندیمهمچنینسرنابهایننکتهاشاره«شود.میدیده

امنیتخودسربازهایمخصوباستخدامکنندواینکارینیتأمبرایتوانستندیممناسب

صورتبه؛وجوداینسربازها(41-1118:11)سرنا،نبودکهازعهدهمردمعادیبربیاید

یبرخیازمندعالقهویکیازدالیلرگذاریتأثناخودآگاهبرباالرفتنامنیتکلیمنطقه

 به جوارهممردم اتهاسفارتخانهیبا منازل ایننکتهو ذکر البته است. باعخارجیبوده

 اینمناطقو در اقداماتصورتگرفته برایتبعبهضروریاستکه آنافزایشتقاضا

 امالک، و زمین استلزوماًخرید نبوده کامل امنیت برقراری معنای به در؛ زیرا

هاگزارش مناطقمحلسکونتهایدزدیمختلفیبه در شدههایخارجیمکرر اشاره

متمولبودندواجناسولوازمقیمتیعموماً.اهالیاینمحالت(1133:111)اتحادیه،است

برایدزدیهاخانهدر اینمحالترا بههمیندلیلبسیاریازتبهکاران، یخودداشتند،

 .کردندیمانتخاب

 هامحلهسکونتاتباعخارجیدر شهر افزایشتوجهقابلریتأثیشمال قیمتیبر

تمکنمالیبهترنسبتبهواسطهبههایخارجداشت.بهااجارهزمینوبهدنبالآنافزایش

 تهران، ساکنان زمینتوانستندیمدیگر و خانه خرید یا و اجاره برای را بیشتری مبالغ

نسبتبههاخانه،همقیمتشدیم.اینموضوعسبب(1133:118)اتحادیه،پرداختکنند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Carla Serena 
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عیآنافزایشیابدوهمتمایلفروشواجارهامالکبهاتباعخارجیبیشترشودارزشواق

(Jone, 1986, 21-26).بودند،مؤثردرافزایشقیمتواجارهامالکتنهانهاتباعخارجی

)اتحادیه،دندیورزیمزمینوملکدرتهرانمبادرتدوفروشیخرنیزبههاآنبلکهخود

.معامالتمکررزمیندراینمنطقهیکیازعواملاصلیافزایشقیمتزمین(1133:114

 درجدولشماره 8بود. عللتمایلمردمبهسکونتوخریدزمیندراطرافنیترمهم،

ومحلسکونتاتباعخارجیبیانشدهاست.هاسفارتخانه

 زندگی اتباع خارجیو محل  ها سفارتخانه. علت عالقه مردم به سکونت در مجاورت 3جدول 

و محل زندگی اتباع خارجی ها سفارتخانهعلت عالقه مردم به سکونت در مجاورت 
امالکومستغالتدوفروشیخرکسبسودبیشتربهعلتباالبودنارزشزمینورونق

هاسفارتخانهیازتسهیالتوامکاناتاختصاصیمندبهره

مناطقشهروجوداحساسامنیتبیشترنسبتبهدیگر

 معامالتمکررزمینوملکوایجاداحساسنیازکاذب

دوفروشیخر اطراف در ملک و هاسفارتخانهزمین وقصدبههمیشه نبود سکونت

یبرخورداربود.دراینمیاناژهیوآنکسبسودبیشترهمازاهمیتتبعبهیوبازبورس

ملکدوفروشیخرارایبیشتریننقشدردهاسفارتخانهثروتمندان،درباریانووابستگان

 میرزا اینمناطقبودند. بوددرخصوبضرورتخانحسندر بهدربار کهیکوابسته

وقتیبهاعلیدرجه،الخصوبیعل»:سدینویمخریدملکدراطرافسفارتخانهانگلیس

دراینفوجاوجپیداخواهدکردکهراهآنکشیدهشدهاستوفرنگیانفوجآنجاقیمت

«شهرورودخواهندکرد.دراینصورتیازمینیاخانهدرمحلهابتیاعشود،پشیمانیندارد

 1133)اتحادیه، :111) جایدیگری ویدر سدینویم. حضرتاجل»: حوالیسفارت،

،باغیوقناتیبرایآناحداثکردهکهخیلیتعریفپیداکردهاست.اراضیالسلطاننیام

«روزدرتحولوترقیاست.خیالکردمدوقطعهزمینخریدهوداشتهباشماطرافروزبه

یامنطقه.اینافرادحتیباحدسوگماناینکهشایددرآیندهدر(1133:118)اتحادیه،

 زمینشدهاحداثیکسفارتخانه خرید به شود، مستقر آنجا در وابستگان و سفیر یا و

 دندیورزیممبادرت 1133)اتحادیه، :111-113) اوضاع حتیاگونهبه؛ که بود شده ی
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هاسفارتخانهفراش بودند امالکمشغول معامله به نیز 1133)اتحادیه، طرف(118: از .

یسنتیوبامصالحبومیهاوهیشدیگر،بسیاریازامالکقدیمیموجوددراینمناطقبه

 دارایسبکمعماریو و بودند شده خارجیوردعالقهمویسازساختمانساخته اتباع

،سببهایخارجافزایشتمایلبهواگذاریامالکبهمرورزمانبهنبودند.هایغربژهیوبه

نظر جلب برای مردم گردید. منازل تعمیرات و ساخت شیوه در تغییرات برخی بروز

ویاساختندیم«فرنگیپسند»اصطالحبهیخودراهاخانهوافزایشمرغوبیت،هایخارج

قراربگیردهایغربژهیوبهوهایخارجموردتوجهکهکردندیمرابهنحویبازسازیهاآن

 1133)اتحادیه، :1۳1) که مهمی تغییرات ونوعبه. جدید معماری سبک سرچشمه ی

بنابراینافزایشقیمتزمین؛شودیمیامروزشهرهایکشورمحسوبهاساختمانطراحی

یجدیدهاسبکشتنعمدهمعامالتتوسطافرادخابوگرایشبهوملک،دراختیاردا

 همه بنا، سببنوعبهمعماری یکقشرتوجهجلبی در منطقه ساکنین شدن منحصر و

یازافرادگردید.اژهیو

ازدیگرتغییراتبهوجودآمدهبهسبباستقرارسفارتخانهومنازلاتباعخارجیدر

یمختلفبرایساکنینمحلیتوسطهاتیمحدودوهاتیممنوعمحالتشهرتهران،وضع

هایخارج و سفرا درهاپلماتیدبود. روسیه انگلیسو مانند یکشورهایصاحبنفوذ

و قضاوتکنسولی از باالتر حقوقی خود برای زرگنده( )قلهکو شهر شمالی مناطق

1کاپیتوالسیون بدونکسچیهقائلبودندو زمینیرا یا اینمناطقخانه حقنداشتدر

ایندوکهآنمعاملهکند؛درستمانندهاآنومطلعساختنهاسفارتخانهکسباجازهاز

هاآن.(2۳-1111:22)بنجامین،دهکدهبخشیازخاککشورهایانگلستانوروسیهاست

 وضع هاتیممنوعبا خود، استقرار محل اطراف در راینوعبهیی محله کل مدیریت

.دادندینموبهساکنانشهرتهران،حتیاجازهتغییراتجزئیدرامالکراگرفتهبرعهده

 خانحسنمیرزا روسیه سفارت پیرامون امالک شرایط توضیح سدینویمدر همسایه»:

 کندبه مرغیصدا اگر امرونهسفارتروسبودنخوبنیست، صدایکنندیمیقیام ،

 بلند طفلی اعتراض ندینمایمشود، ممانعت بسازید، بخواهید فوقانی بنای کنندیم،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Capitulation 
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 1133)اتحادیه، نوعی«.(111: تهران، شهر شمالی مناطق در خارجی اتباع نحو بدین

ینیگزییجدابهتشدیدبازهمانحصارطلبیوموقعیتویژهبرایخودمهیاکردهبودندکه

،بهتغییراتوتحوالتسکونتیبهوجود1.جدولشمارهکردیمفضاییکمک-اجتماعی

 استقرار از ناشی اشارههاسفارتخانهآمده تهران شمالیشهر مناطق در خارجی، اتباع و

.کندیم

 زندگی محل وها  سفارتخانه . تغییرات و تحوالت سکونتی به وجود آمده در مجاورت2جدول 

 خارجی اتباع

تغییرات و تحوالت سکونتی
افزایشقیمتخریدواجارهامالکومستغالت

افزایشسوداگریوایجادرونقکاذبدربخشامالکومستغالت

یسازخانهتغییردرسبکزندگی،سبکمعماریو

یمختلفبرایساکنینبومیهاتیممنوعوهاتیمحدودووضعوسازساختاختاللدر

درزمانحکومتپهلویاولشیوبکمشرایطووضعیتبهوجودآمدهدردورانقاجار،

 ادامه نیز دوم داکردهیپو تشدید به منجر اجتماعینیگزییجداو با-ی گردید. فضایی

بیشتر استقراردائمشاهدرمحالتشمالیشهرتهرانوحضورپرشماراتباعخارجیکه

دیپلماتدعنوانبه و قطبشمالمستشار دو به تهرانعمالً داشتند، اینمناطقحضور ر

بهاتباعخارجیدرایندورانوبرخوردارکمبرخورداروجنوب توجهویژه تبدیلشد.

تقویتنوعبه سبب آنان، اتباع به ویژه اهمیت و غربی سمتکشورهای گرایشبه ی

رهحکومتخاندانپهلوی،یفضاییگردید.دردوهاییجداتیدرنهاتمایزاتاجتماعیو

ژهیوبه امتیازات دوم، اژهیوپهلوی و سفرا به وابستگانشانیهاخانوادهی و کارکنان ،

سفارتخانه، نظیر عناوینیمختلفی با تهران مناطقشمالیشهر در سفارتجهتاستقرار

روندهایگذشتهراتیدرنهامحلاقامتسفیروباغاختصاصیسفارتاعطاگردیدکه

شیازپشیب بیشتر هم حاضر حال در کرد. هاسفارتخانهتقویت نهادهاینیترمهمو

(مستقر1،1،8،1یکشوردرشهرتهرانودرمناطقبرخوردارشهر)المللنیبدیپلماتیکو

باشندیم خارجی کارمندان و سفرا سکونتبیشترِ محل همچنین مراکزهاسفارتخانه. و
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 و ویالمللنیبدیپلماتیک تحقیقات نتایج دارد. قرار کارشان محل مجاورت در

هاپژوهش دارایسطحدهدیمیمختلفنشان شهر، مناطق دیگر نسبتبه مناطق این ،

برخورداریاقتصادیهستند باالییاز صالحیوهمکاران،11۳4)میرزاییوهمکاران، :

یبهالمللنیبزسیاسیوهمچنینمحلاستقراراینمراک.(11۳1؛صارمیوتوتزاری،11۳1

امنیتبودهکهاینموضوعنیتأمیجهانی،هموارهدارایسطحباالییازهاتیحساسدلیل

نحوه4بهافزایشکلیاحساسامنیتدراینمناطقکمککردهاست.درجدولشماره

یکشورهایخارجیبهتفکیکمنطقهنشاندادهشدههاسفارتخانهتوزیعومحلاستقرار

ست.ا

 ی کشورهای خارجی در شهر تهرانها سفارتخانه. منطقه استقرار 4جدول 

درصدفروانیکشورمنطقه

1

پادشاهی جمهوری جمهوری اتریش، جمهوری افریقای اردن،  جنوبی،

جمهوری جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلواک، برزیل، فدراتیو اکوادور،

جمهوری جمهوری بلژیک، جمهوری بالروس، جمهوری بنین،  بوروندی،

جمهوری ترکمنستان، پادشاهی خلق جمهوریچک، تاجیکستان،  چین،

جمهوری جمهوری دانمارک، ژاپن، دموکراتیک ساحل زیمبابوه،  عاج،

سیرالئون،سوئد،سوئیس، سنگال،جمهوری سوسیالیستیسریالنکا،جمهوری

 جمهوریفیلیپین، غنا،فنالند،جمهوری صربستان،جمهوری شیلی،جمهوری

مالی، کوبا،لیبی،مجارستان،جمهوری قزاقستان،جمهوری قبرس،جمهوری

پادشاهی عربی جمهوری جمهوری مصر، نیوزیلند، فدرال نروژ، نیجریه،

جمهوری بولیواری جمهوری پادشاهی ونزوئال، ویتنام، هلند، سوسیالیستی

یمن جمهوری

4441.11

8

جمهوریاسالمی جمهوری دولت خلق دموکراتیک افغانستان،  الجزایر،

بوسنی متحده امارات دولت هرزه و عربی، بولیوی، چندملیتی گوین،

نیکاراگوئه تونس،مالزی،جمهوری جمهوری

۳۳.43

1

 حفاظت آمریکا)دفتر متحدهاالتیاآرژانتین، آذربایجان،جمهوری جمهوری

پادشاهی جمهوری منافع(،  شرقی اسپانیا، جمهوریاروگوئه،  اوکراین،

 پرتغال،جمهوری بلغارستان،جمهوری دارالسالم،جمهوری اوگاندا،برونئی

سلطنت جمهوری عربی، دولت عمان، جمهوری قرقیزستان، کرواسی، قطر،

جمهوری کره جمهوری جنوبی(، دولت )کره گرجستان، کنیا، کویت،

8184.81
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درصدفروانیکشورمنطقه
مکزیک،یونان متحدهاالتیامغرب، لهستان،پادشاهی جمهوری

11.11شمالی( )کره خلقکره دموکراتیک جمهوری1

1
جمهوری جمهوری مردم استرالیا، رومانی،اسالمی بنگالدش، پاکستان،

لبنان فلسطین،جمهوری عراق،دولت جمهوری
33.11

11.11موریتانی،هنداسالمی گینه،جمهوری جمهوری3

44.81فرانسه،واتیکان جمهوریایتالیا، ارمنستان،جمهوری جمهوری11

44.81روسیه تایلند،ترکیه،فدراسیون آلمان،پادشاهی فدرال جمهوری18

۳1111 جمع کل

سفارتخانهموجوددرشهر۳1،ازتعدادشودیم،مشاهده4کهدرجدولشمارهگونههمان

،درمناطقشمالیشهرشاملهاسفارتخانهدرصد21سفارتخانهیعنیدرحدود31تهران،

1مناطق ،8 1و بهترینمناطقتهران جزء هستندکه امکاناتوازنظرمستقر تسهیالت،

کهاندشدهواقع1درصداینمراکزدرمنطقه3.1.همچنینحدودشودیمامنیتمحسوب

ینیگزییجدا،دهدیمنشانهاداده.بررسیدیآیمحساببهازمناطقبرخوردارشهربازهم

فضاییبهوجودآمدهدرزمانحکومتخاندانقاجار،همچنانادامهداشتهکه-اجتماعی

واتباعخارجیوابستهبهآناناست.هاسفارتخانهیکیازعواملمهمتقویتآن

 گیری نتیجه
تهراندرآغازپایتختی،کمترآلودهبهتمایزاتاجتماعیوفضاییبهشکلامروزیِشمال

اتباع و ثروتمندان درباریان، و شاه از اعم مردم، بیشتر و بود تهیدست جنوب و مرفه

-خارجی،درکناریکدیگرودرمحالتمرکزیشهرساکنبودند.هرچندساختارمرکز

پیرامونباحضورشاهودرباریاندرمرکزومابقیمردمدرپیرامونهمچنانوجودداشت.

پادشاهطی گذشتزمان، با ابتدا در تیدرنهافصلیوصورتبهیکحرکتتدریجی،

تاصورتبه درمعموالًزمان،پادشاهاننیازاشیپدائم،درمناطقشمالیشهرمستقرشد.

،امادرایندوره،کردندیمفصلتابستانوزمستانمیاندوشهرمختلفییالقوقشالق

زمانهم.کندیمیمختلفرادردومنطقهیکشهرسپریهافصلبرایاولینبار،پادشاه
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باتغییرموقعیتپادشاه،درباریان،ثروتمندانوسفراواتباعخارجینیزبههمراهشاهبهاین

کردندوبسیاریازامکاناتوتسهیالتشهرنیزمنحصربهمناطقشمالیمکاننقلمناطق

بعد شاهان دائمی استقرار گردید. تهران تهران، شهر شمالی پهنه در حضورجهیدرنتی

خارجیدراینمنطقهاستومنصبانصاحبسفراوژهیوبهپررنگوقویاتباعخارجیو

اینزمانهاآن در کردند. ایفا تهران شهر شمال در تثبیتموقعیتشاه نقشمهمیدر

.تمایلشودیمهیقشرصاحبقدرتوثروتدرشهرمشاهدنیگزییجدایاولیههانشانه

صاحبنفوذواعطایامتیازهایویژهبهاینافراد،در شاهبراینزدیکیبهاتباعخارجیِ

روندهای اجتماعینیگزییجداتسریع اینمؤثرفضایی-ی خصوبعلل در است. بوده

درباریانونیگزییجداتغییرموقعیتوبسترسازیبرایایجاد شاه، وبعدها،هایخارجیِ

مطرحکرد؛نزدیکیبهپادشاهوتوانیموثروتمندان،منصبانصاحب چندعاملکلیرا

یبهتردرشمالشهر،احساسامنیتبیشتر،قدرتخریدباالوتمکنوهواآبدرباریان،

 تیدرنهامالیمناسبو دوفروشیخرآزادیاتباعخارجیدر از اینعواملنیترمهم،

هستند.

یهاباغباسکونتدرمناطقشمالیشهربابرخورداریازحمایتشاه،درهایخارج

امنیتیویژهومأمورانبزرگخودامکاناتوخدماتویژهمانندآبشرباختصاصی،

راتیتأثازجملهغیره،فراهمکردند.ایجادیکفضایامنیتیوپلیسیدرمناطقشمالیشهر

برخیمردمنیگزییجداویتمهماتباعخارجیاستکهمنجربهتق یفضاییشدهاست.

همبهدلیلاحساسامنیتبیشترازهمسایگیباسفارتکشورهایقدرتمندتمایلزیادیبه

زمیندوفروشیخرداشتند.همینموضوعسببرونقهاسفارتخانهاطرافیهانیزمخرید

بههایخارجشدهبود.آنافزایشارزشزمینتبعبهوحتیاجارهامالکدراینمناطقو

مبالغباالتریبرایاجارهیامعموالًسببتمکنمالیمناسبنسبتبهدیگرساکنانشهر،

سببگسترشپرداختندیمدوفروشیخر موضوع این وبازبورس. سوداگریزمین یو

 به ترغیبمردم عوامل از خود که گردید مناطق این در ودوفروشیخرمسکن بیشتر

اتباعخارجیافزجهیدرنت درافزایشقیمتواجارهامالکتنهانهایشقیمتزمیناست.

مؤثر خود بلکه هاآنبودند، به مبادرتدوفروشیخرنیز تهران در ملک و زمین
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منافعشاندندیورزیم نفع تغییراتبه ایجاد در را حدیدستخود اتباعخارجیتا باز.

دندیدیم شهر، شمالی مناطق در هاتیمحدودکه برای دوفروشیخریی وسازساختو

 دیگرکردندیموضع از گزینشمشتریان، ملکو و معامالتزمین در انحصار ایجاد .

اینوضعیتبهنحوی–یاجتماعینیگزییجداپدیدهکنندهتیتقوعوامل فضاییاست.

سبک در حتیسببتغییر سازخانهپیشرفتکه شد. شمالشهر در یهاخانهیمردم

ج سبککشورهایاروپاییساخته کند.شدیمدیدبه بیشتریپیدا ارزشِ مقبولیتو تا

بدیننحو،سبکزندگیجدیدومتفاوتینیزدرشمالشهرظهورپیداکردکهمنحصربه

یبود.اژهیوگروه

وادامهیافت.دراینشدهتیتقواینشرایطدردورانحکومتپهلویاولودومنیز

ا فزایشمراوداتسیاسیبادیگرکشورهاوورودتعدادزیادیازاتباعخارجیدورانبا

یدراگستردهتحتعنوانمستشارومیسیونبهشهرتهران،انحصاراتفراوانوتغییرات

یبیشتروبیشترنیگزییجداکنندهتیتقووضعیتاجتماعیجامعهپدیدآمدهوروندهای

 حدود هم امروز 21گردید. محلسکونتهافارتخانهسدرصد یکشورهایخارجیو

(قراردارد1،1،8ی،درمناطقشمالیشهرتهران)مناطقالمللنیبسفراوکارمندانمراکز

 و بسط قاجار خاندان حکومت زمان در آمده پدید سبکسکونتی وافتهیگسترشو

توانینمسکونتقشرخاصیازمردمدرپهنهشمالیشهرتهرانتثبیتشدهاست.هرچند

یصحبتکرد،امابانیگزییجدااتباعخارجیدرایجاداینریتأثباقطعیتدرموردمیزان

یوالمللنیبیهاتیشخصبیانداشتکهحضوروسکونتتوانیمدرصداطمینانباالیی

 خارجیِ تأثیراتعمدهماًعمواتباع تهران، شهر شمال مناطق برخی در متمول و متنفذ

یافزودهوآنراتقویتنیگزییجداسکونتیواجتماعیبرجایگذاشته،برسرعتروند

.کردهاست
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 منابع
 ،تهران:تاریخایران.اینجاطهراناست:مجموعهمقاالتیدربارطهران(.1133اتحادیه،منصوره.)

-اجتماعیینیگزییبررسیجدا.(11۳4).وظهیرنژاد،عارفاکبریقاسم،تقوایی،علالاژدری،ابو

.21-13:(11)،مطالعاتشهریشهرشیراز،تحصیلیوشغلیدرکالنیهافضاییگروه

)ترجمهمسعودصادقی(،تهران:سمت.یپژوهخیتاردرآمدیبر(.1121استنفورد،مایکل.)

)آزادهاعظم منصوره. ،1128 چگونگی نیگزییجدا(. تهران، شهر در سکونتی انسانیی علوم
.11-81(،41و44)11و18،دانشگاهالزهرا

اصغر عبدلی، و حسن نابهنجارینیگزییجدا.(1122).افراخته، بافتیهایفضاییو اجتماعی

،تحقیقاتکاربردیعلومجغرافیاییآباد،مطالعهموردی:محلهباباطاهرشهرخرمفرسوده،

11(11،)11-21.

مدرس.،تهران:دانشگاهتربیتفضاونابرابریاجتماعی(.1133افروغ،عماد.)

(،اینیکرم)ترجمهمرضیهراهنمایجامعتحقیقوارزیابی(.1121ایزاک،استفنوویلیام،مایکل.)

مشهد:نشرآستانقدسرضوی.

( پیتر. 1131آوری، .) از ایران، معاصر قاجاریهسیتأستاریخ انقراضسلسله محمدتا )ترجمه

ی(،تهران:عطایی.مهرآبادیعیرف

)ترجمهحسینکردبچه(،جلداول،قرانصاحبسفریبهدربارسلطان(.1111بروگیش،هنریش.)

تهران:اطالعات.

ج اس، )بنجامین، 1111و. .) عصر در ایرانیان و حسینکردبچه(،شاهنیناصرالدایران )ترجمه

تهران:جاویدان.

)زدییپاپل محمدحسین. 1131ی، خیاباندرگذارنام(. و )ترجمهیکوچه امروز و دیروز تهران

.18-11،43،جغرافیاییتحقیقاتابوالحسنسروقدمقدم(،

 یرابطهاجتماعی،ترجمهعبدالحسیننیکگهر،تهران:هرمس.شناسجامعه(.11۳1پوگام،سرژ.)

تویوکیچی )ناگایه، .11۳8 هاشم)ترجمهآناطولیوایراندرتویوکیچیناگایهسفرنامه(.

طهوری.:تهرانزاده(،رجب
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ینیگزییجدا.(11۳4).اهللوپوراحمد،احمد،حسین،زیاری،کرامتنژادیجواهری،حسن،حاتم

جغرافیاوناهمسانیوانزاوگراییفضایی،یهااجتماعیشهرکامیاران؛تحلیلیبرشاخص
.12-11،1،یامنطقه-یآمایششهر

حسین؛،نژادیحاتم مرتضی.واهللرحمتفرهودی، 1123)محمدپورجابری، نابرابریتحلیل(.

(.اسفراینشهر:)موردمطالعهشهریخدماتیهایکاربرازبرخورداریدراجتماعی

.21-31(،11)41،انسانیجغرافیاییهاپژوهش

،تهران:بازتاب.یسینونامهروشتحقیقبارویکردیبهپایان(.1124خاکی،غالمرضا.)

( رضا. قاضی، و محمد قضائی، مجتبی، 11۳3رفیعیان، بررسی اجتماعیهاینیگزییجدا(. -ی

.132-111(،1)3،مطالعاتوتحقیقاتاجتماعیدرایرانفضاییمهاجراندرشهرمشهد،

جوامعاقتصادی-اجتماعیساختبرمهاجرتاثر.(11۳1)محمدعلی.زکی، مطالعه)شهری

.118-8،21،یشهریشناختجامعهمطالعات(،شهرینیخمباشهرنیشاهمقایسه:موردی

فضایی-ساختاجتماعیوسکونتیتحرکمهاجرت،.(11۳1)داود.،پوریعیسمویعقوبزنگنه،

.112-18،111،یامنطقهوشهرییهاپژوهشومطالعاتسبزوار،شهر

آلن وارد، مایکو رضا)شهرییشناسجامعه.(1123).ساوج، تهران:(پورابوالقاسمترجمه ،

انتشاراتسمت.

و علی شجاعیان، مرتضی، نعمتی، ناهید، طاهره.سجادیان، (11۳4)قنواتی، نابرابری. تحلیل

اجتماعیبراساسمتغیرهایمنتخبدرشهراهواز)نمونهموردی:شهرکنفت،گلستانو

.11-11(،8)1۳،وآمایشفضایزیربرنامه(،رآبادیحص

زوار.:تهرانسعیدی(.اصغرعلی)ترجمهسرناکارالسفرنامه(.1118رال.)سرنا،کا

سیروس )(یماف)نظامواتحادیهسعدوندیان، منصوره. ،1131 اسنادیاز(. آماردارالخالفهتهران،
،تهران:تاریخایران.تاریخاجتماعیتهراندرعصرقاجار

)تفرشیفمیفیس مرتضی. 1118ی، .) نظمیه و قاجارنظم دوره یساولیدر انتشارات تهران: ،

)فرهنگسرا(.

حسین شهر.(1111).شکوهی، اجتماعی اکولوژی شهرها: اجتماعی جهادجغرافیای تهران: ،

 .یدانشگاه
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( سهیال. توتزاری، و حمیدرضا مناطقبرخورداریسطوحارزیابیوسنجش(.11۳1صارمی،

،12شماره،2،هویتشهر،دورهTOPSISتکنیکازاستفادهباتهرانشهرکالنشهری

.11-43صص

مریم؛ وخداداد،حسین،،زادهیموسصالحی، مهدی )اهللفضلاسماعیلی، .11۳1 یبندسطح(.

کالنمناطق وعاملیتحلیلازاستفادهباپایدارتوسعهیهاازلحاظشاخصتهرانشهر

.۳1-31صص،1،شماره1پایدار،دورهشهرسازیوی،معماریاخوشه

-14(،8۳)۳،صفهتحلیلعدمتعادلفضاییدرشهرها،موردتهران،.(1132).،زهرهدانشپوریعبد

13.

(.اصولشناختوروشتحقیق)بانگاهیبهمطالعات1128ی،علیرضاوغفاریان،وفا.)احمدیعل

.811-841(،43و41)11،علومانسانیدانشگاهالزهرا)س(تاریخی(،

( رخسان. فرمانفرماییان، و منوچهر 11۳1فرمانفرماییان، نفت(. و مهدیخون )ترجمه

(،تهران:ققنوس.خواهقتیحق

،تهران:آگه.گهرکینیشهر،ترجمهعبدالحسینشناسجامعه(.1121فیالکوف،یانکل.)

وینسنت .(1112).کاستللو، خاورمیانه در )شهرنشینی ترجمه پرویز و عبدالعلپیران ،(رضاییی

.نشرنیتهران:

( محمد. قضائی، و سهند بررسی11۳2لطفی، یهابافتیریگشکلدرینیگزییجدانقش(.

.11-14،11،جغرافیاوتوسعهمشهد،آباد:قاسمموردینمونهشهری،زدهمحنت

یفضاییدرمادرشهرها:تحلیلیبرنیگزییجدا(.11۳1.)اهللحجتمشکینی،ابوالفضلورحیمی،

 تهران، مادرشهر اجتماعی آمایشفضازیربرنامهجغرافیای و انسانی(،ی علوم )مدرس

11(4،)21-113.

( کاظم. 11۳8موسوی، بزرگ(. تهران دانشنامه مرکز تهران: دوم، جلد بزرگالمعارفدائره،

 اسالمی.

احمدی،نیبجهانمیرزایی، و، )الرستانی،سجاد تحلیل11۳4کبر. برخورداریسطوحفضایی(.

اقتصاداقتصادمنظرازتهرانشهرکالنمناطق ،شماره1شهری،دورهمدیریتوشهری،

.33-1۳،صص11

ر.بد:،تهرانهایتحقیقدرعلومانسانیروش(.1121.)نراقی،مریماهللوسیفنادری،عزت
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)ترجمهعلیپارساییانوسیدمحمداعرابی(،تهران:دفترتحقیقموردی(.1121ین،رابرتک.)

یفرهنگی.هاپژوهش

علیوورشوئی،سمیه برآوردیاز.(11۳1).یوسفی، نابرابریاجتماعیدرفضایشهریمشهد:

.121-4،118،مطالعاتاجتماعیایراندرآمدیوتحصیلیدرنواحیشهر،یهاینابرابر
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