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چكيده 
در  دموگرافى  و  اجتماعى  تغييرات  شامل  تغييرساختار  يك  به  بخشى  اصالت 
شود. اين نظريه يك نظريه مهم  وضعيت ناحيه داخل اليه عمومى شهر گفته مى
تغييرات  واقع  در  باشد.  اخير مى  اجتماعى در دهه هاى  تغييرات گروه هاى  در 
كالبدى و اقتصادى مراكز شهرى و حومه خصوصًا در شهرهاى بزرگ كشورهاى 
غربى تغييرات دموگرافى در پى داشته است. با توجه به اهميت اين موضوع هدف 
شهرها  اجتماعى  طبقاتى  تغييرات  در  بخشى  اصالت  نقش  بررسى  مقاله  اين  از 
باشد. براى بررسى سعى شده با استفاده از منابع  به خصوص مراكز شهرى مى
اى در دسترس، به بررسى و تحليل  مختلف داخلى و خارجى و منابع كتابخانه

اين تغييرات پرداخته شود.
دهد كه با اعمال سياستهايى مانند كنترل اجاره، ايجاد  نتايج اين پژوهش نشان مى
اصالت  از  ناشى  منفى  اثرات  مى توان  مالياتى  تخفيف هاى  و  عمومى  مؤسسات 

بخشى را كاهش داد.
 

حومه،  شهر،  مركز  طبقاتى،  تغييرات  بخشى،  اصالت  كليدى:  واژه هاى 
سفرهاى روزانه. 

1- مقدمه 
ادبيات اصالت بخشى از نيمة اول دهة 1990 ظهور كرد.  از اين دوره به بعد 
بود كه اصالت بخشى محالت مسكونى بر ديگر بحث هاى جغرافياى شهرى 
كشورهاى  سياست  بخشى  اصالت  واقع  در   (Badcock,1995:70 شد(  مسلط 
انگليس و آمريكا براى درمان تمام بيماريها و فرسودگىهاى داخلى شهرها 

. (Lees,2000:389)  بود
 اين پديده به قدرى مهم بود كه در حال حاضر  به طور گستردهاى و به عنوان 
يك پديدة جهانى و آشكار در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است 
(Atkinson, Bridge  2005) با گسترش اين نظريه در سرتاسر جهان انديشمندان 

مختلف به بررسى و نقد اين پديده پرداختند مانند  اتكينسون(3)  و بريج(4) كه 
مجموعهاى به نام «اصالت بخشى در سابقة جهانى: استعمار جديد جهانى»(5) 
منتشر كردند. اين مجموعه يك انعكاس گستردهاى بر روى نظريات نسبت به 
اين پديده داشت كه اين پديده پاسخى براى ظهور يك نوع ديگر شهرنشينى 

(Butler,2005:2) در سرتاسر جهان مىباشد
دربارة اين پديده از زمان بوجود آمدن تاكنون نظرات مختلفى داده شده است. 
تعدادى اين پديده را نشانه مثبت سرمايهگذارى در محالت مسكونى مىدانند 
متنفر  آنها  ويژگىهاى  و  در جمعيت  تغييرات  از  ديگر  بعضى  كه  در حالى 
هستند. بعضى مردم از ديدن ساختمانهاى شيك در حاشيه خيابان خوشحالند 
در حالى كه عدهاى از ديدن يك كافى شاپ خالى از مشترى ناراحت هستند 
بعضى از مردم اصالت بخشى را يك بازى انحصارى(6) مىدانند كه در اين 
بازى هدف ضعيف كردن بازيگران از طريق خريدن، اجاره كردن و فروش 

 (CURL,2002:3) .مالكيت مىباشد
بنابراين پديده اصالت بخشى يك عامل اقتصادى براى طبقات باالى جامعه 
است كه منجر به خروج ساكنان اصلى و پايين از نظر اقتصادى از محل اصلى 
مشكالت  و  مزايا  بررسى  به  شده  سعى  مقاله  اين  در  مىشود.  زندگى شان 

تغييرات اجتماعى  ناشى از اصالت بخشى پرداخته شود. 

2- اصالت بخشى چيست ؟ 
انگليسى روس  به وسيله جامعه شناس  ابتدا در سال 1964  اصالت بخشى 
گلس(7)  در كتاب «لندن: تغيير مناظر»(8) به كار برده شد: «بسيارى از واحدهاى 
مسكونى و خانههاى قديمى و كهنه كارگران لندن مورد هجوم طبقات متوسط 
قرار گرفت. اين هجوم زمانى اتفاق مىافتد كه اجاره ساكنان سپرى و بر اثر 
شده  تبديل  زيبا  و  گرانقيمت  مسكونى  واحدهاى  به  خانهها  اين  نوسازى 
باشند. فرآيند اصالت بخشى زمانى كه در يك محدوده شروع شود به سرعت 
منجر به تغيير و جابه جايي تمام يا بيشتر طبقه كارگر مستأجر مىشود و تمام 

 . (Glass, 1964) « ويژگىهاى اجتماعى محدوده را تغيير مىدهد
بعد از مطرح شدن اين واژه توسط گلس تعاريف ديگرى از اين واژه به عمل 
به  بخشى  «اصالت  مىكند:  تعريف  اين طور  را  بخشى  اصالت  ليون(9)  آمد. 
اجتماعى به وسيله يك  عنوان جابجايي يا جايگزينى يك گروه اقتصادى – 
گروه اجتماعى- اقتصادى باالتر در مركز شهر، نوسازى ساختمانهاى فرسوده 
مىدهد» رخ  مختلفى  مراحل  در  كه  مىشود،  تعريف  ساكنان  استفاده  براى 

 .(Lyons,1996:39 )

مىباشد.  بوميان»  رانى  «برون  معنى  به  بخشى  اصالت  يا  فيكشن»  «جنترى 
«بومى» كسى است كه به دليل تعلقاش به مكان خاصى كه در طول نسلها 
حاصل شده، بخشى از ثروت فرهنگى جامعه به شمار مىآيد. راندن عملى 
واقع مىشود  كه موضوع  واقعى و حقيقى شخصى  ميل  برخالف  كه  است 
به  چه  باشد  كاذب  برانگيختگىاى  و  ارعاب  پى  در  چه  مىگيرد  صورت  
تدبيرى ناروا و چه در پى تطميع. برون رانى در طول روند جابه جايي بوميان 
اقدامات به شكلى حساب شده بررسى شدهاند  صورت مىگيرد كه تمامى 
و «برون» به معناى جايي نيست كه معناى مجاورت و تشابه و هم ارزشى 
داشته باشد و به معناى انتقال دادن مردمان به خارج از محفل اوليه آنان است 

(فالمكى،1384؛ 78) . 
طبقه  ساكنان  كه  است  بدين صورت  بخشى  اصالت  از  اقتصاددانان  تعريف 
كارگر و فقير محالت مركزى شهرها بر اثر هزينههاى باال مجبور به خروج از 
اين بافت مىشوند و طبقات يقه سفيد و ثروتمندتر جايگزين آنها مىشوند 

 . (Strategic Economics, 1999)

تعريف اصالت بخشى از نظر اجتماعى عبارت است از:  هجوم طبقات متوسط 
مساكن  قديمى،  سكونتگاههاى  بهبود  همراه  به  كارگرنشين  طبقه  مناطق  به 

نقش اصالت بخشى(1)  در  تغيير مكانى طبقات اجتماعى (2) 
دكتر جمال محمدى

عضو هيأت علمى گروه جغرافيا و برنامه ريزى شهرى دانشگاه اصفهان 
يونس غالمى  
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فرسوده و تبديل آنها به يك سكونتگاه زيبا كه در نتيجه اين حركت اكثر مردم 
 (Hellström,2003:9)  : طبقه متوسط جايگزين طبقه كارگر ساكن مىشوند

3- تئوريهاى ناشى از اصالت بخشى
3-1- تعاريف طرف تقاضا(10)

تعاريف طرف تقاضا اصالت بخشى بر تغيير عوامل جمعيتى و برترى متمركز 
مىباشد كه ممكن است منجر به افزايش تقاضا ازگروههاى درآمدى باال براى 

.(Ley, 1987 :466) مسكن مناطق مركزى شود
عوامل بحث شده در ادبيات عبارتنداز : 

3-1-1- بلوغ نسل بعد از جنگ جهانى دوم (11)
3-1-2- رشد شاغلين يقه سفيد (12) 

3-1-3- رشد نيروى كار زنان (13)
3-1-4- عوامل فرهنگى

 
3-2- تئوري هاى طرف عرضه (14)

اين تئورى مترادف با تئوري هاى شكاف مى باشد. در واقع تئورىهاى طرف 
و  اجاره  بر روى شكاف  و  مىباشند  تئوريهاى شكاف  تأثير  عرضه تحت 
قيمت متمركز شدهاند. يك شكاف وقتى به وجود مىآيد كه اجاره جارى يا 
قيمت ملك خيلى كمتر از قيمت بالقوه (15)  ملك مىباشد. اين شكافها بافت 
را براى ورود سرمايهگذاران جالب مىكند و عرضه مسكن را تغيير مىدهد. 

اخيراً تئوريها بيشتر به تركيب اين دو تمايل دارند:  
(Smith, 1979; Clark, 1988; Badcock, 1989)  (16) 3-2-1- تئورى شكاف اجاره

(Hamnett and Randolph, 1988)  (17) 3-2-2-تئورى شكاف قيمت
تئوري هاى شكاف بر پايه دو چيز بنا شده اند: 

 1-واكنش بازار به تغيير الگوى فضايي قيمت زمين.
2- تفاوت قيمت بازار مسكن تحت تأثير اجارههاى متفاوت.

4- اثرات اصالت بخشى بر جابجايي طبقات اجتماعى 
پيدايش مشاغل خدماتى (18) (گروهى از افراد بين 25 تا 45 با يك درآمد باال و 
تحصيالت باال و داراى مشاغلى مانند وكالت، پزشكى، سرمايهگذار، رسانهاى 
و هنرمندان در هسته شهر) يك اصل اساسى تئورى طرف مصرف اصالت 
بخشى مىباشند. البته اين مشاغل با مشاغلى مانند سرايدارى، دربانى، كارگر 
روزمزد، پرستار بچه يا كارگر در رستوران كه اگر چه احتياج به مهارتهاى 
شغلى دارند اما تحصيالت كمى احتياج دارند متفاوت مىباشد. پيدايش اين 
مبناى  بر  اقتصادى  از  غرب  جهان  در  تغيير جهت  ظهور  به  منجر  تغييرات 

صنعتى(19) به اقتصاد بر مبناى خدمات(20)  در دوره فرا صنعتى(21) شد.
از ديدگاه جمعيت شناختى شهرهاى غربى ظهور يك رشد جمعيت ميانسال 
تغييرات حادث  25تا 45 ساله در هسته داخلى شهرهاى خود ديدند. ساير 
باال  و  كار  نيروى  در جنسيت بخشهاى  تغيير  از: وجود يك  عبارتند  شده 
رفتن سن ازدواج و فرزنددار شدن افراد به عالوه تحقيقات شهرى.  همچنين 
افزايش در تعداد زنان مجرد كه در مناطق اصالت بخشى شده زندگى مىكنند. 
اگر چه اين منجر به كمبود مسكن قابل خريد در اين نواحى براى ساكنان كم 

درآمد شد و مشكالتى ايجاد كرد. 
چند  هر  مىباشد.  جنسيتى  مطالعات  از  منظر  يك  عنوان  به  بخشى  اصالت 
مطالعات گستره اى در اين مورد صورت نگرفته است اما جنسيت عامل مهمى 
تحقيقاتى  كه  طوري  به  مىباشد.  شهر  مركزى  بافتهاى  طبقات  وضعيت  در 

كه در اين زمينه صورت گرفته نشان مىدهد، زنان و مردان مجرد بر فرآيند 
اصالت بخشى در محالت مسكونى(22)  مركز شهرها اثر داشتهاند. 

اگرچه اصالت بخشى زنان يك واكنش در مقابل ساختار متفاوت پدر ساالرى(23)  
بوده است در واقع نيرو و اجبارهاى وارد شده از خويشاوندان باعث رانده 
شدن شان به مركز شهر شده است. همچنين با شكسته شدن محدوديتهاى 
جنسى و ايجاد شدن شرايط تحصيالت عالى براى زنان باعث تغيير مكانى 

زنان به مراكز شهر شده است.  
وضعيت مالكيت مسكن بافت مركزى شهرهاى غربى به اين صورت بود كه 
قبل از جنگ مالكيت آن در اختيار طبقات متوسط بود اما در بين دو جنگ 
جهانى طبقات متوسط به حومه مهاجرت كردند و طبقات كارگر به اين بافت 
مجدد  توجه  باعث  كنونى  فرهنگى  و  اجتماعى  وضعيت  نمودند.  مهاجرت 

طبقات باالى جامعه به اين بافتها شده است. 
اصالت بخشى معموالً قيمت امالك(24)  در ناحيه مركزى شهر را افزايش مىدهد. 
بنابراين، اين پديده يك توسعه مثبت براى ادارات مىباشد (با افزايش درآمد 
مالياتى كه وابسته به قيمتهاى امالك است) اما متأسفانه رشد باالى قيمت با از 

بين رفتن زندگى گروههاى پايين جامعه همراه مىشود. 
با توجه به تغييرات صورت گرفته در بافت ديدگاههاى متناقضى به وجود مىآيد. 
بعضى اعتقاد دارند كه اصالت بخشى باعث افزايش ثروت و گروه ديگر اعتقاد 

دارند كه اصالت بخشى باعث تخريب زندگى افراد فقير مىشود . 

5- نقش گروه هاى اجتماعى 
بافت  به  خود  هجوم  و  مهاجرت  خاصى  شرايط  وجود  با  متوسط  طبقات 
مركزى را شروع مىكنند. در بيشتر موارد گروههاى در حاشيه از نظر اقتصادى 
كه در ادبيات به پيشگامان شهر(25)  معروف مىباشند پيشگام در اين حركت 
مىشوند (Smith 1996, 26) اگر چه اين اصطالح يك مفهوم نژاد پرستى مىدهد 
 Smith)اما در واقع اين گروهها اولين افراد سهيم در اصالت بخشى مىباشند

. (1996, 13

اين گروه از نظر درآمدى، تحصيالت، وضعيت حرفه باال نيستند و در بيشتر 
موارد يك استعداد باال در دريافت مرضهاى شهرى(26) (مانند بزهكارى، فقر 
تحصيالت، عدم سازگارى با گروههاى نژادى، قومى و اجتماعى و اقتصادى) 

دارند .
كه  هنر  گالرىهاى  رستوران،  مانند  خدمات  بافتها،  در  امنيت  رفتن  باال  با 
مى باعث  مىدهند  خدمات  اجتماعى،  نظر  از  اصيل  گروههاى  به  خدمات 
شوند كه گروههاى با درآمد باال به اين بافتها تمايل پيدا كنند. به اصطالح 
گروههاى پيشگام ميزان سازگارى و سرمايهگذارى در منطقه را باال مىبرند. 
باال مىبرند،  را  ناحيه  در  به اصطالح سازگارى و سرمايهگذارى  اين گروه 
قيمتهاى امالك منطقه باال مىرود و راه را براى سرمايهگذاران باز مىكنند. 
تازه واردين نرخگذارى و خريدارى مىكنند. به محالت مسكونى شيك و مد 
تغيير مكان مىدهند.طبق  تازه شروع شده،  فرآيند  نواحى كه  اين  به  روز و 
اين تئورى، مدل قطاعى كالسيك توالى مسكونى(27) (كه در اين مدل اساسًا 
گروههاى اجتماعى و اقتصادى از يك محله مسكونى(28) به محالت ديگر و 
به پايين رخنه(29) مىكنند. در واقع گروههاى  ثروتمندتر به صورت خطى به 
بيرون از منطقه تجارى مركز شهر(30)  حركت مىكنند) در جهت عكس عملى 

مىشود، اما فرآيند توالى – هجوم كامًال شبيه مدل و متداول انجام مىگيرد.
در واقع مراحل تكاملى الگوى اصالت بخشى عبارت است از:

1- حومهنشينى
2-عدم سرمايهگذارى نهادى 
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3- ترك امالك 
4- ورود گروههاى غير بومى و جايگزينى 

5- نقطه چرخش از عدم سرمايهگذارى به سرمايهگذارى مجدد 
6- سرمايهگذاران ثانوى 

7- كمكهاى مالى و نهادى (دولت و حكومتها و محلى و...) 
8- چشمانداز همگام با اصالت بخشى و الگوى مصرف فضا (رهنما ،1375 ؛ 79) .

6- روشهاى كاهش تأثيرات اصالت بخشى بر طبقات اجتماعى 
شهرها 

از جمله معايب جابهجاييهاى طبقاتى افزايش تضاد نژادى و اقتصادى(31)  در 
طول دورة گذر (32) يا جايگزينى است: اصالت بخشى در بافتهاى مركزى 
واقع  در  مىشود.  از شهر  منطقه  اين  به  اكولوژيكى  باعث يك هجوم  شهر 
كه  مىگيرد  صورت  عواملى  تحت  و  خاص  شرايط  در  اكولوژيكى  هجوم 
يك عامل آن سرمايهگذارى مىباشد (شكوئى، 1365 :30) و تحميل هزينههاى 
اقتصادى جابجايي به ساكنين كه تعداد كمى قادرند از عهدة آن برآيند، مىباشد. 

براى جلوگيرى از اين مشكالت مىتوان راهحلهاى زير را ارائه كرد: 
6-1- فراهم كردن تخفيف مالياتى براى مالكان قديمى

در  ريشه  كه  مسكونى  محالت  تشكلهاى  و  سازمانها  از   6-2- حمايت 
تاريخ محل و سنتهاى نژادى دارند

6-3- ايجاد  اتحاديهاى كه هدفش سود و منفعت اقتصادى نباشد بلكه هدفش 
فراهم كردن سود  و منفعت براى اجتماع  در مقابل مالكيت خصوصى باشد 
اين زمينها مىتواند براى توسعة  فضاهاى  عمومى يا استفادة خانهسازى 

 (CURL, 2002: 9 ) .اقشار كم درآمد محالت مسكونى استفاده شود
واحدهاى  نيازمند  كه  مسكونى:  واحدهاى  جايگزينى  برنامههاى   -4-6

مسكونى تخريب شده و  تبديل آنها به يك واحد نو مىباشد.
6-5- تأسيس انجمن وديعه زمين: اين انجمن برنامههايي براى جدا كردن 

مالكيت زمين از مالكيت مسكن براى تهيه بهتر واحد مسكونى دارد.
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