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 یا شهر آنها و شهر من، شهر شما "شهرما"

 

 

تعریف هرر شرهروی      آیا .وجود دارد هاشهرچنین تعریفی از شود، ولی آیا زیاد صحبت می "ما شهر"از شهر و 

هر شرهروی  بره اسرا      شای معنا  دیگر به. ی متفاوت دار تعریفیهر یک یگایه است و یا با دیگران  "واح  یک شهر"از 

 .گرددمی شهریار  "من یار  شاز ظن خود  یهر کس" المثلضرب

 .(1)آی  جستجو  مق ماتی است، در این رابطهدیبال میا  که بهمقاله

 طرح چند سوال: -1

ه و برایی  ور شر  یا هر ک ام فقر  از بشیری بهرره    .شوی من  میآیا همه شهروی ان از همه فضاها  عمومی شهر بهره -یک

 ؟کن براییان به مثابه فضا  خنثی و یا حتی مزاحم عمل می

یکپارچره فضرا  عمرومی یامیر  و یرا      بطرور  تروان  خصوصی اسرت( را مری   (2)آیا فضاها  عمومی )آیچه بیرون فضا  -دو

 کرد؟تعریف بای  را  "فضا  عمومی"متفاوتی از  تجارد

آیا همه شهروی ان مجاز به حضور در تمرام آیهرا هسرتن  و     و مشتلفی از فضا  عمومی وجود داشته باش  تدرجا اگر -سه

 پذیرد(؟صورت می عمل شود )یا درو یا وضع می هایی بای  وضع گرددیا ممایعت

 

 های مقدماتیپاسخ -2

 است:پاسخ این سئواالت در مرحله اول با اطالعات عام موجود به شرح زیر  

 شوند.  ور میآیا همه شهروندان از تمام فضاهای عمومی بهره -2-1

گرچه عملکردها  عمومی ظاهراً برا  عمومی شهروی ان است، ولی تع اد  از آیها بعلل مشتلرف از سرو  تمرام    

 بن   هستن .زیر یابل طبقه ها در گروهشوی ، که شهروی ان مورد استفاده وایع یمی

 وران.دیگر بهره و یا عوامل میابه ها  سن، جنسبعلل مح ودیتعملکردها  ییمه عمومی  -یک

-ور  مری ها  خاصی از آن بهرهو یا گروه معین سنین در بطور طبیعی تع اد  از فضاها در شهرها هستن ، که اییار،

 شوی .

وال ین ییز مراجعات مح ود و یا )ن در آیها وران آیان هستن  و معلمان و دیگر شاغالها که کودکان بهرهمثالً دبستان

یکری از  فقر   . دیگر م ار  ییز بهمان گویه )بعالوه بعلت جنسیتی بودن م ار ، به هرر کر ام   (به آیها داری  مورد 

 .(کنن آم  و ش  می دو جنس

                                                 
 های میدانی تعمیق گردد.. به این امید که در دروسی از دانشگاهها این موضوع با برداشت 1

 البته ابهام وجود دارد که دفاتر کار خصوصی با چند کارمند را باید خصوصی دانست و یا نیمه خصوصی و یا عمومی . 2
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 ور  بعلل ششصی شهروی ان عملکردها  کمتر عمومی بعلت ع م بهره -دو

ماین  م ار  در مورد آیها وجود ی ارد، ولی تمرام   هاییمح ودیتها هم هستن ، که گرچه تع اد  دیگر از کاربر 

رویر  و  یمری هرا  هرا یرا اسرتادیوم   به ورزشرگاه تمام مردم  که گیری . مثالً فضاها  ورزشی،شهروی ان از آیها بهره یمی

 ییستن . مسابفاتیا تماشا  ورزش ایجام  اهل  برخی اصوالً اصل

 گیری .ییز، در این گروه جا  میاین عملکردها ها و موارد  میابه سینماها، موزهتئاترها ، 

 

 ور  از برخی از عملکردها  عمومیدر بهره ایتصاد  موایع -سه

ور داری . که این امر استفاده از آیهرا را  ها  خاصی برا  بهرهبسیار  از عملکردها  عمومی ییاز به پرداخت هزینه

مرورد  کمتر عمومی هستن  ها  عمالً در زمره کاربر  در حالی که سازد. بنابراین  مشتلفی یاممکن میبرا  اییار درآم 

هرا  رده براال،   هرا، رسرتوران  باشرگاهها  ورزشری خصوصری، تئاترهرا، مراکرز کنسررت       مثل گیری .یرار می استفاده عموم

 در زمره این عملکردها هستن . که ،و موارد میابه ییمتگراناء یفروشگاهها لوازم و اش

 

 عملکردها  کمتر عمومی بعلل فرهنگی، مذهبی و یومی -چهار

گیری  و برخری هرگرز   مذهبی تنها مورد مراجعه اییار خاصی از جامعه یرار می -بسیار  از عملکردها  فرهنگی 

 ها  مذهبی()مثل اماکن مذهبی ایلیت یماین .)یا بسیار ای ک( به آیها مراجعه می

 

 عملکردها  تفرجی و فراغتی -پنج

ها و دیگر عناصر آبی، محی  سبز تحت حفاظت و آزاد بررا   راهها  جذاب، حریم رودها و تاالبها، پیادهپارک

ها و تع اد  دیگر از عناصر شرهر  هسرتن  کره    ها  جذاب )مثل چهار باغ اصفهان، ولیعصر تهران(، کوهپایهتفرج، خیابان

یچ عنوان مایعی ی ارد )حتی هزینه هم ی ارد( الکرن تعر اد  از   هفرجی داشته باشن  و استفاده از آیها بهتواین  عملکرد تمی

کننر  )سراعات کرار    گاه از آیها بعلل مشتلف و اغلب بعلت زمان طوالیی که صرف کرار مری  هیچ اغلب یا حتی شهروی ان

شروی  و یرا   من  یمری بهرهبعلل دیگر  یا اصوالً از آیها  (اری ویت استفاده از آیها را ی  ،بعالوه زمان آم  و ش  به محل کار

 کنن .استفاده میموارد ای کی )مثل سیزده ب ر و غیره( از آیها در تنها 

 

 معابر و شبکه آم  و ش  -شش

منر   طرور روزمرره بهرره   بره  است که شهروی ان از بشیی از آن میالبته معابر و شبکه آم  و ش  ییز از فضاها  عمو

ا  بره  چون اصوالً مراجعهگردی .من  یمیبهرهاز تمام آیها شوی  و از بشیی به شکل مورد  و از تع اد  دیگر هیچگاه می

 آن از بشش از شهر ی اری .
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 وری از آنهاو بهره درجات مختلف از فضاهای عمومی -2-2

 

هرا و یرا   داییگاهها، مراکز مرذهبی ایلیرت  بنابراین فضاها  عمومی درجات مشتلفی داری  و تمام آیها مثل م ار ، 

 تواین  بوسیله همه شهروی ان مورد استفاده وایع شوی . که شای  بتوان آیها را فضاها  ییمه عمومی یامی .جنسیت یمی

ها صادق است در واح ها  تک واح   حیاط فق  مورد استفاده افرراد  در مورد فضاها  باز ییز همین امر در مورد حیاط

ها  جنروبی عمرالً فقر  افرراد طبقره      ها مورد استفاده تمام آن واح ها و در ساختماناختمان است. در چن  واح  همان س

 شوی . که عمالً فضا  باز خصوصی هستن .من  میها  شمالی از فضا  باز بهرهها  ساختمانهمکف و حیاط خلوت

شود. در برخی آیها گاهی حضور دیگر افرراد ییرز بعلرت وجرود     تر  از سا کنان ب ل میها این امر به تع اد وسیعدر مجتمع

 ها و واح ها  پذیرایی ممکن است.مغازه

توایر  مرورد دسترسری وایرع     تنها فضا  باز، بلکه معابر داخلی ییز فق  بوسیله ساکنان مری ها ییز عمالً یهدر برخی از شهرک

 تواین  فضا  ییمه خصوصی یام گیری .شود. که می

در شرهرها    شرود، برا موایرع فیزیکری و گراهی یگهبران.      ها، بوسیله ساکنان به رو  عمروم بسرته مری   بستعابر بنبرخی از م

 ش .گفته می "در بن "دردار ها  تر به این کوچهی یمی

 توای  بوسیله شهردار  و یا شکایت شهروی ان دیگر گیوده شود.یایویی ی ارد، می مبنا ها البته چون بستن این کوچه

 ها را به ساکنان واگذار یماین  و به آن شکل یایویی ب هن .ور  از آن کوچهها حق بهرهگرچه ممکن است شهردار 

اغلرب  هسرتن ،  چنر  سراختمان    کره دارا   ییهرا تر  ییز وجود داری . در برخی از مجتمعفضاها  ییمه خصوصی

 گردد.ممنوع می یک یگر  هاساختمان بهساکنان دیگر ورود 

تواینر  از  ای  و دیگران یمیها  خاص ت ارک ش هتریتب اوالً برخی از عملکردها و فضاها  شهر  فق  برا  گروهب ین

 ،آن بهره گیری  و برخی دیگر ب ون اینکه مایعی برا  استفاده عام از آن باش  بعلل ایتصاد  و یا ب ون فای ه بودن اسرتفاده 

 شوی .یمیور  وایع بوسیله تمام شهروی ان مورد بهره

 ها  مشتلف درآم  ، از یک شهر، خواهیم داشت.ور  گروهدر بشش بع  یگاهی به بهره
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 های مختلف درآمدیاز نظر گروه "شهر" -3

ور بره فضراها    براسا  آیچه که در مورد فضاها  شهر  گفته ش  و برحسرب تعر اد شرهروی ان مشتلرف بهرره     

هرا   توان مستفاد یمود که هر گروه از شهروی ان بنا بر ویژگری بن   ش ی ، میخصوصی طبقهعمومی، ییمه عمومی و ییمه

 .(1)شوی من  میها  خاصی از شهر )بشصوص در شهرها  بزرگ و یا حتی متوس ( بهرهخود، از بشش

 شود.که ذیالً به تع اد  از آیها اشاره می

 یک شاغل طبقه متوسط، از شهروری بهره -3-1

 شود:ور میمتوس  روزمره و در طول هفته از فضاها  زیر بهره شاغل از طبقه -یک

 محل کارش -

 معابر از منزل تا محل کارش -

 یمای .از تع اد  فروشگاه که روزمره از آیها خری  می -

 د.پردازاز تع اد  دیگر که هفتگی، به خری  از آیها می -

 احتماالً از یک باشگاه ورزشی و یا استشر شنا -

 از فضاها  فرهنگی خاص خود سینما، تئاتر و دیگر فضاها  فرهنگی و مذهبی   -

    شروی   البته فضاها  دیگر  هستن  که مصرف روزمره و هفتگی ی اری  و برحسب ضرورت مورد مراجعره وایرع مری

 مثل:

 ها و غیره.ور  از خ مات پزشکی، بیمارستانبهره -

 گورستان -

 زمره و هفتگی به آیها ی اری .مراکز مذهبی برا  کسایی که مراجعه رو -

 ها سالیایه یا فصلییماییگاه -

 محل سکویت فامیل و دوستان -

 اگر شاغل کاسب باش ، احتماالً به محل خری ها  عم ه، بازار و غیره   -

 هاموزه -

 هابایک -

 محل تحصیل فرزی ان -

 احتماالً محل کار همسر -

                                                 
های مختلف درآمدی هر شهر )هرر دانشرجو یر     شود، که در کارگاههای شهرسازی دانشگاهی دانشجویان با کار میدانی دقیق برای گروهپیشنهاد می.  1

 شناخت را پی بگیرند. قشر یا گروه درآمدی( این
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  برخری از آیهرا در دوره روزمرره و هفتگری و برخری      معابر و تأسیسات آم و ش  و شهر  از دیگر فضاهایی است که

 شوی .دیگر حسب مورد مصرف می

 شهر یابل ترسیم است.از  تصویربرا  این شهروی  دو 

 یمای .که بطور روزمره و هفتگی از آن استفاده می ،شهربشیی از  تصویراول: 

هرا  زیراد  از شرهر    متوس ( شامل بشرش در یک شهر بزرگ )حتی که شود میاه ه می ،ین به یمایش درآ اگر که

 گردد.یمی

اش ها  مراجعره تنها برایش مورد استفاده ییست، بلکه احتماالً اگر موجب شود آم  و ش  به محلبنابراین بقیه شهر یه

 .گردد )براییان سیاه است(تلقی میرا با ترافیک همراه یمای ، مزاحم هم 

شرود. براز   یقاط مورد مراجعه مورد  )ماهیایه، فصلی سالیایه و یا حسب مورد خراص( یمرایش داده     دیگر تصویردر اگر 

پرآمر  و شر      بروده و ی اجتماعیایسایی )بشصوص اگر شهروی   گیرد.در بر یمی که بشش زیاد  از شهر را شود،معلوم می

 .یباش   (و دوستان زیاد)ها با فامیل

شروی ، بلکره بسریار  از یقراط بررایش      منر  یمری  از تمرام شرهر بهرره   تنهرا  موارد اسرتثنایی( یره  )جز ، شهروی  ترتیب اینب ین

 یاخوشاین  و حتی مزاحم است.

 : محل مراجعه ساکنان طبقه متوسط1نقشه 
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شهروی  طبقه متوس ، متوس  باال و باال احتماالً هیچگاه )جز مروارد اسرتثنایی( از محرالت فقیرییرین حتری       یکبرا  مثال 

 کن  و حتی از محالت طبقات متوس  پایین هم ممکن است، عبور ینمای .بور هم یمیع

بعالوه به اماکن عمومی خاص )مثل محل عبادت دیگر ادیان(، تع اد  از تفرجگاهها و مراکز تفریحری و فراغتری و   

-)غیر مررتب  بره خرایواده    یمای . به م ار  و مراکز آموزشیاش ییست، هم هیچ ویت مراجعه یمیفرهنگی که مورد عالیه

 رود.اش( هم هیچ ویت یمی

البته ایرن شرایس   ) اش، ییز یشواه  رفت.ها  درمایی غیرخاص خود و یا مراکز پذیرایی بجز مورد عالیهطور به محلهمین

 .(را دارد که اگر بعللی بشواه  به آیها هم مراجعه یمای 

 ه سیاه ش ه )یا حذف گردد(توای  رو  یقیهایی از شهر برایش میبنابراین بشش

ویرت  هرا  زیراد  از شرهر هریچ    تنهرا بره بشرش   اش یره در تهران و بسیار  از شهرها  بزرگ تع اد  از شهروی ان  دائمی

 ای .ویت آیها را ی ی هکنن ، بلکه حتی هیچمراجعه یمی

شوی  و مایلنر   ش این فضاها مزاحم تلقی میافت  و برایویت اتفاق یمیها و مترو حتی عبور از آیها هم هیچبا افزایش اتوبان

 که از شهرهاییان حذف گردد.

 شود و مراجعه به تع اد  دیگر از فضاها  عمومیدار طبقه متوس ، محل کار ییز حذف میبرا  یک خایه 

 شوی .رو، مراکز آموزشی ییز حذف میبرا  یک خایواده ب ون فرزی  م رسه 

 

 های کم درآمدو گروه از نظر کارگرانشهر  -3-2

برا  طبقات متوس  پایین بشش زیاد  از اماکن عمومی و خ مات عمومی بشصروص آیهرایی کره ییراز بره هزینره       

 شوی  و یقیه شهر آیها مناطق سیاه بییتر  دارد.کردن حذف می

 شود.ها  سیاه یقیه باز هم بزرگتر میها  کم درآم ، این بششبرا  گروه

ار خسته کنن ه دارد و احتماالً بعلت محل زی گیش بایر  سراعتها  طروالیی را ییرز     ک مایی کهیک کارگر که ساخت

هرا  اطرراف   در آم  و ش  از دست ب ه . عمالً محل سکویت، محل کار و معابر بین آیها )و البته تعر اد ایر کی از مغرازه   

   رایش مزاحم و سیاه است.ده  و بایی شهر بمنزل یا محل کارش( تنها مناطق شهرین  که مورد استفاده یرار می

 

یمای  و فق  بره محلهرا    ا  زی گی میها  حاشیهاگر در شهر هم ساکن باش ، احتماالً در بششکارگر این شهروی  

تصویر شهر را از یظر این شهروی   2-یمای  و اغلب شهر برایش سیاه و یا خاکستریست.  یقیه مح ود  از شهر مراجعه می

 ده .یمایش می
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 درآمد: شهروندان کم2نقشه 
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 اقشار پردرآمدشهر از نظر  -3-3

تنها هریچ ویرت مجبرور بره عبرور دائمری از فضرا         الکن همایطور که گفته ش ، بسیار  از اییار مرفه شهر  شای  یه

هرا  کرم درآمر  و یرا     ها  را یبینن . بشصوص فضرا  گرروه  ویت آن مکانسکویتی دیگر گروهها یباشن ، بلکه حتی هیچ

 حتی متوس  پایین را.

 ها  پردرآم  تر حضور ییابن ، مگر برا  کار برا  آیها.ها  کم درآم  هم ممکنست تحت هیچ عنوان در فضا  گروهگروه

ها  ا  از شهر تهیه یماییم، بششور  آیها از فضاها  شهر  برا  هر گروه درآم   یقیهبنابراین اگر براسا  بهره

 توایست وجود ی اشته باش ( بعالوه بشیی از شهر براییان خاکستر  است.سیاه باش  )که می ا از شهر برا  هر یک لکه

-بری ، بلکه فق  طول سفرهاییان را طوالییا  از آن یمیترتیب که مجبوری  از آن عبور یماین ، ولی هیچ بهرهب ین

 کن .تر می

شرهر   هرا  متوسر  ییرین   محل کارشران از بشرش   ها  پردرآم ، که برا  رفت و آم  بهمثل کارگران خایگی گروه

 کنن .عبور می

 مای .ا  از آیها براییان بایی میبری  و تنها سایها  یمیویت بهرهکه در آن فضاها هیچ

ها  کم درآم  بایی شهر براییان مورد استفاده است. )یقیره  تر، جز محل سکویت گروهها  مرفهدر حالی که گروه

 ها  مرفه شهریست.ر از یظر گروهیمایش شه (3شماره 

 های مرفه: نقشه شهر برای گروه3نقشه 
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 های مختلف درآمدی در فضای یکدیگرحضور گروه -3-4
-بطور طبیعی در شهرها بشصوص در شهرها  بزرگ و با مسائل ترافیکی خاص خود، تمرایلی بره حضرور در بشرش    

 ی ارد.ها  مشتلف شهروی   وجود ها  غیرمرتب  برا  گروه

 "کرار "دالیل مشتلف و مهمترین ها  یک یگر ییست، بهها در بششالکن این به معنا  ع م حضور یطعی این گروه

 ها در فضا  یک یگر حضور خواهن  داشت.این گروه

ترر(  جویی در ییمت زمین و دسترسی بره کرارگر ارزان  یک شهروی  مرفه که کارخایه یا کارگاه خود را )بعلت صرفه

کنر  و حتری یرک    هرا مراجعره مری   ها  غیرمرفه مستقر یموده است، روزایه )و یا روزهایی در هفته( به ایرن بشرش  شدر بش

 شهروی  بشش متوس  ییز ممکنست چنین یمای .

ها  مرفه و متوس  اشتغال داریر ، روزایره بره    رسایی به بششها  کم درآم ، که به خ متبرعکس بسیار  از گروه

 یماین .جعه میها  شهر مراآن بشش

ا  جرز مراجعره   کرن و غیرره( ییرز چراره    ها )یا شییه پراک فروشی سرچهارراهحتی کسایی با شغل غیرثابت مثل دست

 تر.ها  مرفهها  مرفه و ییمه مرفه شهر ی اری  و یا حتی از بشش ییمه مرفه به بششروزایه به بشش

هرا  فقیرییرین   اجباراً بای  بره محرل کارشران در بشرش    برعکس پزشکان و دیگر کارکنان بشش خ ماتی هستن  که 

 مراجعه کنن .

 

 در محدوده شهرها شهرها از نظر غیرساکنان -4

 شوی .ور میاز شهر بسیار  از مردم غیرساکن ییز بهره

ور  از خ مات سطوح باالتر مثل پزشکی، ادار ، فرهنگی، تحصیلی و ایرواع خر مات میرابه یکری از علرل مراجعره       بهره

دیگر مردم به یک شهر است. که بطور مورد  و گاهی روزمره )مثل تحصیل در دبیرستان و دیگر مراکرز آموزشری شرهر    

 بوسیله روستاییان اطراف(

 شود.محسوب می "شهر"برا  این افراد معابر  که بای  طی یماین  و مراکز مورد مراجعه در شهر عم تاً 

یت خود، زائر دارد و یا پایتشت بعلل مراجعان فراوان به مراکرز ادار  مرکرز    برابر جمع 9از شهرهایی مثل میه  که بیش

 گیرد.بردار  یرار میکیور، از این یظر بسیار زیاد از سو  شهروی ان دیگر یقاط کیور، حتی خارج از کیور، مورد بهره

ال کیرور( ییرز بره جرذب گردشرگران      ها  طبیعی )مثل اصفهان، شیراز، ابیایه و شهرها  شمشهرها  تاریشی و یا با جاذبه

 پردازی .فراوایی می

 ها تمام یقاط شهر، جز یقاط پرترافیک و یا فای  هر یوع جذبه خ ماتی یا گردشگر ، مفی  است.برا  این گروه

و یا سرکویت بره معنرا     )افراد زیر خ  فقر سکویت شهر ( سکویت در شهر  ها  دیگر  ییز هستن  که ب ونالکن گروه

 بری .ها و غیره( از شهر برا  امرارمعاش و یا ادامه حیات بهره می)کارتون خوابوایعی 
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 بخصوص شهرهای بزرگ()های زیرخط فقر سکونت شهری در شهرها گروهحضور فرصت  -4-1

گروهها  زیاد  از مردم کیور هستن  که اجبارًا برا  یافتن شرغل بره شرهرها  )بشصروص شرهرها  متوسر  و برزرگ(        

 ای .وابسته

ایر  )چرون بشرش اعظرم آیهرا      اغلب این افراد که به اجبار محل سکویت خود در روستاها و شهرها  کوچک را رها کرده

ا  در شرهر  کره در   ا  برا  خری  یا رهن و اجاره خایهروی ( سرمایهفای  متقاضی خری  هستن ، یا بسیار ارزان فروش می

 یابن ، یشواهن  داشت.آن کار می

ورزیر . البتره گرروه کروچکی از آیهرا شرایس       ییینی و یا سرکویت در روسرتاها  اطرراف مبرادرت مری     اً به حاشیهلذا اجبار

کنن ، ولری بشرش اعظرم آیهرا     ها  فقیرییین را پی ا میییینی در بششها  فرسوده شهر  و یا یک اتاقسکویت در بافت

 گزینن .در بیرون شهر سکنی می

رسای  و محل کارشان بایی شهر بطور روزمرره  معابر  که آیها را به محل کارشان در شهر میاین افراد معموالً جز عبور از 

ور  برخری از خر مات شرهر  )مثرل درمران( بره یقراط        ا  ی ارد و حتی مزاحم است. البته گاهی برا  بهرره براییان فای ه

 کنن . رسه به شهر آم  و ش  میکنن  و یا احتماالً کودکاییان برا  رفتن به مدیگر  از شهر ییز مراجعه می

تواین  شغل دائمی در شهر پی ا کنن  و روز  خود را به اشکال مشتلف و با میاغل تبعی و یا البته گروهی از این اییار یمی

 یماین .عای ات از ایواع دیگر کسب می

 و شهر زیرخط فقر سکونت شهری کارگران -4-1-1

هستن  که )بشش اعظم آیهرا   مرو کارگران میاغل داخل شهر بشصوص در ارائه خ مات و فروش از مهمترین 

بشصوص در وایل حضور در شهر، یاچاری  بیرون شهر زی گی یماین  و دریتیجه بییتر یقاط شهر  و تسهیالت آن براییان 

 فای  معناست.

بود که محل کارش بیرون شرهر باشر  و در یزدیرک آن در    تر خواه  بسیار مطلوب یک کارگربرا  ترتیب، ب ین

 ها  سازمایی مربوطه زی گی یمای .خایه

یمای . و شرای  بتوایر  از آیهرا بررا  ورزش و فراغرت      جویی میچون ویت و هزینه آم  و ش  به محل کل را صرفه

 من  شود.بهره

دهر  کره از خایره بزرگترر و بهترر       را مری  هم به او ایرن شرایس  در بیرون شهر کاهش هزینه محل سکویتش بعالوه 

 استفاده یمای .

بارتر باش . بره شررط اینکره ویتری در شرهر برود       البته برا  همسرش )اگر شاغل یباش ( زی گی ممکن است کسالت

 این کسالت ارزش این تفاوت را ی اشته باش . ،آن چنان ب تر بود که ،اشمحل سکویت و محله

شرود،  هم داشته باشن ، یا بای  با امکایات مح ود  که در شهرک محل زی گییان فراهم میاگر فرزی ان در سن تحصیلی 

 بسازی  و یا بای  آیها را به شهرها  مجاور بفرستن .
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 تر یکن  و یا حتی براییان بهتر باش .که باز هم محل سکویت بهترشان شای  برا  آیها هم زی گی را یامطلوب

 و شهرهااقشار بدون شغل معین  -4-1-2

 این اییار به سه گروه یابل تقسیم هستن :

بن   هسرتن  و شرهر از یگراه آن    کار و یا کار از دست داده ودر جستجو  کار، که به چن  دسته یابل طبقهاییار بی -اول

 آی :عبارتست از آیچه به دیبال می

 ب ون تشصص خاص و یا تحصیالت در خور. -اول

شان بییتر است. از میراغل  هستن ، هر چه شهر بزرگتر باش  شایس درآم زا  این اییار که حاضر به هر کار 

ها و موارد میابه. که اگر کمی سرمایه اولیه و کمی سرواد و یرا   اتفایی و مورد  گرفته و تا میاغل سر چهارراه

 فروشی، واکسی، دوره گرد و موارد میابه.هوش بییتر داشته باشن ، دست

 شهر از نظر این گروه

ها  شرهر  از یظرر عامره شرهروی ان اسرت، از یظرر ایرن گرروه از         ها  پر ترافیک، که یاخوشاین ترین مکانارراهچه

 4 -یقیره شرماره   توایر  امی شران را در آیجرا بجوینر .    ترین یقاط شهر  است و هر گاه هیچ کار دیگر  ییابن ، میمطلوب

 ده .شهر از یطر این اییار یمایش می

 )غیرمولد( ایهای حاشیههای با شغلگروه : شهر از نظر4نقشه 
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-بعلرت اینکره مری   هرا هرم   ییرین ها  مرتب  ییز از طرف اران پروپا یرص این یقاطن . برا  این مافیا، حاشیهالبته مافیا 

 برون شهر  است.کار  خود را در آیها جستجو یماین ، از مناطق مطلوب ها بردهتواین ، 

 توسعه ییز، که ییاز به کارگر ساده داری ، از یقاط مطلوبن . ها  در حالبرا  گروه بشش

 

 اقشار دارای تخصص )و یا تحصیالت بیشتر( در جستجوی کار و یا کار از دست داده. –دوم 

دادن کار و یرا در همران بر و ورود بره عرصره کرار )بشصروص در شررای  بر ون رویرق           شایس این گروه با از دست

  از گروه اول داری . چون یادر به پذیرش هر کار  ییستن . بعالوه، اغلب به طبقه یا ییرر   ایتصاد ( خیلی وضعیت ب تر

 تعلق داری  که بهرحال شایس یار  جستن ح ایلی از خایواده و دوستان را داری .

 شهر از دیدگاه این قشر: 

تفریحری کره بودجره ای کیران     گذراین  و مع ود، مراکز هنرر  و  هایی که در آن ویت میمحله محل سکویت، پارک

 بردار  آیهاست.ها  مورد بهرهاجازه ب ه  و مراکز کاریابی، تنها مکان

 

 افراد معلول، ناتوان جسمی و روحی  -سوم

غیرره، زیر گی    وها جستجو  غذا در زباله اعایه و یا که اصوالً توان جسمی و روحی کار کردن را ی اری  و از طریق

 یماین .می

 معتادین و غیرهشهر از نظر 

یا حتی همت ایجام آن را ی اری ، شرهر از  داین  و گر  را یا در شأن خود یمیکه حتی کارها  سر چهارراه و یا تک  

هرا  کرم آمر  و    ها و گوشره تر است و برا  خواب زیر پلها و محالت مرفهها  زباله یزدیک رستورانیظرشان، سطل

 ش .

 گرانتکدی

هایی داریر . یعنری اغلبیران اگرر کرار هرم پیر ا کننر ،         گیری ، ولی با آیهاتفاوتگروه دوم یرار میاین دسته گرچه در 

تر، دائمی و اغلب پردرآم تر است بپردازی . البته اغلب این گروه زحمتتر، کمدهن  که به گ ایی که سادهترجیح می

 .ها  زورگوتر وابسته شوی اجباراً بای  به گروه
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 ای منفصل شهریهتوسعه -5

ا  در بیرون شهر اصروالً سرکویت در شرهر    همایطور که در بشش یبل تیریح ش ، شای  برا  یک کارگر کارخایه

 فای  معنا باش  و او ترجیح ب ه  که در شهرکی در جوار محل کار خود زی گی یمای .

 شهر ییز مراجعه یمای . ور  از خ مات و یا تسهیالت شهر  بهاین فرد این شایس را دارد که برا  بهره

البته ایرن بره شررطی اسرت کره دیگرر        ها  منفصل در اطراف شهرها  بزرگ، احتماالً بهمین دالیل است.افزایش شهرک

 افراد خایواده او ییز از این امر لطمه اساسی یبینن .

بسیار  از میاغل این ها  کم درآم  همین حق را دارد. یطعاً این طور ییست و اما آیا فق  شهر بزرگ برا  گروه

 ها در خود شهر اصلی بوده و در آن پراکن ه هستن .گروه

ا  ی اری  و چون در شهر اصلی ییرز امکران   در یتیجه این گروه از شهروی ان، تمایلی به سکویت در شهرها  حاشیه

کویتگاهی یرامطلوب شرهر    تأمین سکویتگاه مناسب )با صرف هزینه معقولی از درآم شان( وجود ی ارد، بنابراین یا در سر 

شوی  بپذیری  و یرا از شرایس   ( مجبور میخایه یمرخایمها  )موسوم به ییینی و اجباراً در خایهگزینن ، یا یک اتاقسکنا می

شوی . البته تع اد  از آیها یا هیچکر ام از ایرن امکایرات سرکویت براییران      من  میها  فرسوده در شهرها بهرهوجود بافت

هرا   شران را در خایره  دهن  ریج چن  ساعت آم  و ش  به شرهر را تحمرل یماینر  و خرایواده    ود و یا ترجیح میشفراهم یمی

 تر  در بیرون شهر سکنی دهن .مطلوب

دهن  که محل سکویت خرود را  تواین  در شهر ساکن بماین  و ترجیح میبسیار  از شهروی ان ییز بهمین دالیل یمی

 ها  منفصل ببری .به شهرک

 حدود فاصله گزینی سکونتگاه در شهر 

 اگر شهروی   ح اکثر بتوای  درآم  چهار ساعت از کار روزایه خود را صرف تأمین هزینه مسکن یمای .

 ساعت کارش باش . دو راه وجود دارد: 7الکن ح ایل ییمت مسکن برا  او در شهر معادل  

 روز  سه ساعت بییتر کار کن . -یک

یبود، آن ی ر از شهر فاصله بگیرد که با درآمر  معرادل چهرار سراعت کرار بتوایر ، منزلری را بررا          اگر این امر ممکن  -دو

 ا  است که معادل همان سه ساعت را بای  در آم  و ش  باش .که معموالً این خایه در فاصله سکویتش پی ا کن .

مشتلف درآم   معین یمای . گرچره   ها این رابطه شای  بتوای  فاصله شهرها  منفصل با شهر اصلی را برا  گروه

 فاصله حقیقی با کاهش ییمت اراضی و هزینه سفر بای  محاسبه گردد.
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 شهر ما -6
-و تنهرا بشرش   "شوی از ظن خود یار شهر می"وجود دارد، بلکه هر گروهی از شهروی ان  "ما شهر"ترتیب آیا ب ین

 است. "خاکستر "و یا  "سیاه"دیگر از یظرشان  ها داین  و بششهایی از آیرا شهر خود می

کنن  و گاهی اخذ برخی از خر مات،  که شایس سکویت در شهر را ی اری  و فق  برا  کار به آن مراجعه می یآیهای

 را  هم شهر خود ی این  و فق  به آن بر چیم محل کارشان یگاه یماین . "ره شهرهاهمین پا"حتی ممکن است 

ا برا  دی ن ایوامش رفته بود، بع از برگیت به ایران تصمیم گرفت که به آیجا مهاجرت یمایر .  دوستی که به آمریک

کررد کره همرین اطرراف منرزل      توایست بهیت باشر . تعریرف مری   زیرا از یظر او که به ورزش و هنر عالیه داشت، آیجا می

د  باشگاه اویرات فراغرت وجرود دارد.    ایوامش چن  ورزشگاه برا  ورزشها  مشتلف، چن  سالن کنسرت و سینما و تع ا

بنابراین گفت زی ه باد آیجا و به آمریکا مهاجرت کرد و دو سال بع  بسیار غمگین برگیرت، پرسری م چره شر  کره از آن      

 همه موهبت گذشتی.

سراعت بررا  برگیرت     دو سراعت بررا  رفرت محرل کرار و      1.5فهین است و بس. من روز  مرگفت موهبت برا  

یستم استفاده یمایم و اغلب شبها همران  تواساعت کار فیرده و بنابراین از هیچک ام از آن مواهبت یمی 8کردم و صرف می

 گفتم یفرین بر این شهر.آیجا بجا  زی ه باد تنها میدر و برد خوابم میتلویزیون  جلو 

  ."کنندچند درصد از شهروندان ما به شهرهای خود اینطور نگاه می"

بلکره  ، واحر   یرک شرهر   بره عنروان   یره شای  در وایرع   هاا  بیش ییست؟ شهروجود دارد و یا این افسایه "ما شهر"آیا 

کره شرهر اصرلی     ،متفراوت شرهر   ها  با الیه محیطی استدر غالب یک شهر بای  تعریف شوی . یا در وایع  تع اد  شهر

 برهم، ب ون اینکه در عمل اینگویه باش . (و یا تمام آن شهرهاست)ها آن الیهحاصل بر هم گذار  تمام 


