
 

 88، شمارۀ پیاپی 8931، پاییز و زمستان 2مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری، سال ششم، شمارۀ 

 

 1 اصفهان شهر در فضایی-اجتماعی گزینیجداییعوامل تحلیل 

 
 نویسنده مسئول(اصفهان، ایران، دانشگاه هنر اصفهان،  ،طراحی شهریمحمود قلعه نویی )دانشیار 

m.ghalehnoee@aui.ac.ir 

 (، اصفهان، ایراندانشگاه هنر اصفهان ،ارشد طراحی شهری کارشناسرا ثابت )سا

sara.sabet@gmail.com 
 

 11/10/1933تاریخ تصویب:                               11/10/1931تاریخ دریافت: 

 11-11صص 

 چکیده 

 هنجقاری «شقهر بقه حق » نظریه. شودمی اقلیت هایگروه میان چالش و شهری های بآشو پیدایش باعث گزینیجدایی

 در فضقایی-اجتمقاعی گزینقیجقدایی میزان و شدت تبیین حاضر پژوهش هدف. است شهری هایگسست کاهش جهت

 و ی.اسجقی.آ نرم افقزاراستفاده از فرمول دونکن و  با وکمک گرفته است  از روش کمی پژوهش این. است اصفهان شهر

 شقهر در هقای بقروز آنو محقل فضایی-اجتماعی گزینیجداییمیزان  شناسایی به سواد، و مهاجرت شغل، هایشاخصبا 

شقود. است و سنجش آن از طری  طقرد اجتمقاعی انجقام مقی اجتماعی طرد ی وابسته بهمتغیر گزینیجدایی .است پرداخته

 هقایشقاخص نیقز و( سیاسقی تمایلقات) سیاسقی و (زبقان) فرهنگی ،(شغل) اقتصادی هایشاخص برای این سنجش از

مرکقز آمقار و در  39و  18این سنجش با اسقتفاده از آمقار سرشقماری سقال  در پژوهش حاضر .شوداستفاده می جایگزین

سقوادی، دهد که پارامترهایی چون بینتایج نشان میشهر اصفهان انجام گرفته است.  رسمی مقیاس حوزه بلوک در محدوده

در برخی محلات )همچون طوقچی، خیابان لاله، زینبیه و عاش  اصفهانی( اسقت  گزینیجداییاز عوامل  کاری و مهاجرتبی

در گام بعقدی از روش قیقاس اسقتفاده  در مرکز شهر و محلات ثروتمندتر مستقر هستند.ساکنان ده ساله و بیشتر و همچنین 

 شقهر حاکی است کقه مقایسه شده است. نتایج مطالعه مشابه در پاریسبا  به دست آمده از فرمول دونکن نتایجشده است و 

گقام سقوم  .فضقایی اسقت-و در نسبت با پاریس کمتر دچار گسست اجتماعی دارد منسجمی فضایی نسبتا ساختار اصفهان

نقه گیرامقاهیتی پقیش اصفهان فضایی-گسست اجتماعی شهری است که با توجه به وضعیت های طراحیاستراتژیپیشنهاد 

   کنند.در شهر عمل می گزینیجداییدارند و در راستای کاهش 

 ، شهر اصفهان، ح  به شهر، طرد اجتماعیشهریچندپارگیفضایی، -اجتماعی گزینیجدایی ها:واژهکلید

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
 نمونه)شهر  در فضایی-اجتماعی گزینیجدایی کاهش در مؤثر عوامل شناسایی»مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی پایان یافته با عنوان  .8

 نویسنده اول مجری این طرح و نویسنده دوم همکار اصلی می باشد. در دانشگاه هنر اصفهان است.« اصفهان(: موردی
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 . مقدمه 1

 طرح مسئله .1. 1

ی ترکیبقی اجتماعی شهرها نتیجه-تفاوت کالبدی

امری متعارف است.  وهای مختلف از عوامل و فرایند

هقای اجتمقاعی، اقتصقادی، اما هنگقامی کقه فاصقله

ای چشقمگیر افقزایش فرهنگی و کالبقدی بقه گونقه

در اشکال مختلف  8گزینیجدایییابند گسست و می

هایی را برای شقهر و مقردم کند و آسیبآن بروز می

 کند.ساکن در آن ایجاد می

یک مفهقوم کلیقدی در تحقیققات  گزینیجدایی

گذاری و علوم نشگاهی است و همزمان در سیاستدا

سیاسی نیز مطرح است. این مفهوم معمولا با سوالاتی 

هقا دربقاره گیرد. ایقن پرسقشمورد سنجش قرار می

هسققتند. بخشققی از  گزینققیجققداییشققدت و میققزان 

شقوند کقه افقزایش یقا ها برای این طرح مقیپرسش

مشخص شود. بخشی دیگر بقه  گزینیجداییکاهش 

در یقک شقهر بقا شقهر دیگقر  گزینیجداییایسه مق

هقا نیقز معطقوف بقه پردازند و برخی از پرسقشمی

لویققد، هسققتند ) گزینققیجققداییمضققرات اجتمققاعی 

 (.2988، 2شاتلورث و ونگ

هقای در شقهرها بقه روش گزینقیجداییمطالعه 

مختلف انجام شده است. با این حال دو رویکرد کلی 

ند. این دو رویکرد در مجامع علمی بیشتر مطرح هست

عبارتند از: رویکرد اجتماعی و رویکقرد جغرافیقایی. 

بیشقتر بقه  گزینیجداییرویکرد اجتماعی در مطالعه 

هقای مختلقف دنبال عدم اختلقا  در افقراد و گقروه

                                                   
1. Segregation 

2. Lloyd, Shuttleworth, & W. Wong 

اجتماعی اسقت. ایقن در حقالی اسقت کقه رویکقرد 

های اجتماعی در جغرافیایی به پخشایش نابرابر گروه

دازد. رویکقرد جغرافیقایی در پقرفضای شقهری مقی

های شهری بیشتر مورد توجقه ققرار گرفتقه پژوهش

بر محل سکونت  جهانی است و بسیاری از مطالعات

 .(2981، 9اند )مافینی و مارچینتمرکز کرده

از این منظر قابل طقرح  موضوع ضرورت بررسی

پیونقد دارد.  4با طرد اجتماعی گزینیجداییاست که 

ند به عقدم دسترسقی برخقی از تواطرد اجتماعی می

همچقون بقازار کقار،  جمعیتی به امکانقاتیهای گروه

منجر آموزش، خدمات درمانی و حمل و نقل عمومی 

ها در فضاهای شهری بر حضور و زیست آن شود و

نقابرابری را در  گزینیجدایی از این منظر موثر باشد.

شهرها و محلات افقزایش دهقد. ایقن ضقرورت بقه 

گقردد و آینقده ای زندگی بهتر باز میدم برشانس مر

شقده را تحقت  گزینیجداییمردم ساکن در محلات 

 . (2988)لوید، شاتلورث و ونگ،  دهدتاثیر قرار می

نسققبت  8بققا فراگیققری اجتمققاعی گزینققیجققدایی

فراگیری اجتماعی به عنقوان یکقی از  .معکوس دارد

اهداف توسعه پایدار توسط سازمان ملل مورد تاکیقد 

 گزینقیجقداییگرفته اسقت. از ایقن منظقر نیقز قرار 

شود و ضروری است بقا ای منفی محسوب میپدیده

 آن به ارزیابی وضعیت شهرها پرداخته شقود سنجش

 .6(2982)دستور کار شهری جدید، 

در سطح جهانی پژوهشگران متعددی به موضوع 

اند. لوید، شاتلورث و ونگ در پرداخته گزینیجدایی

                                                   
3. Maffini & Maraschin 

4. Social exclusion 

5. Social inclusion 

6. New Urban Agenda, 2017 
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منتشقر شقد بخشقی از ایقن  2988 کتابی که در سال

مطالعات را گردآوردی کردند. در این پژوهش به طور 

هققایی از کشققورهای ترکیققه )نمونققه ویققژه بققه نمونققه

استانبول(، فرانسه )مقایسه چهار شقهر در یقک دوره 

زمانی(، اروپای غربی و افریقا استفاده شد. در قسمت 

ها ای مربو  به این نمونهروش شناسی جدول مقایسه

ها بقا اسقتفاده از ذکر شده است. همگی این پژوهش

 های جمعیتی انجام شده است. گروه

بققه بررسققی  (8926)در ایققران عمققاد افققرو  

کقه در قسقمت پیشقیینه  پرداخته است گزینیجدایی

رهنمقا . علاوه بقر آن پژوهش به آن اشاره شده است

( با استفاده از شاخص ناهمسانی دونکقن بقه 8922)

گزینی بافت قدیم شهر مشهد پرداخته اییبررسی جد

( از 8939است. در مطالعقات مشقکینی و رحیمقی )

هققای ناهمسققانی وونققگ جهققت بررسققی شققاخص

 گزینی در شهر تهران استفاده شده است.جدایی

های متعدد موجود در این عرصه در میان پژوهش

کمتر بقا چشقم انقداز طراحقی شقهری بقه موضقوع 

وهش با رویکرد طراحقی پرداخته شده است. این پژ

مسقلله شهری به ایقن موضقوع ورود کقرده اسقت. 

 -پژوهش حاضر پیدا کردن میزان گسسقت کالبقدی

های وقوع این گسست در شقهر فضایی و فهم مکان

 اصفهان است. 

 های این پژوهش به شرح زیر هستند:پرسش

  در شقهر اصقفهان چققدر  گزینیجداییمیزان

 است؟

  شققهر کققدام بققا توجققه بققه نظریققه حقق  بققر

های طراحی شهری برای کاهش ایقن سیاست

 شوند؟پیشنهاد می گزینیجدایی

 بقققرای سقققنجش کمقققیدر پققژوهش حاضقققر 

عمقل شقده بر اساس فرمقول دونکقن  گزینیجدایی

منقد این بررسی از طری  مکانو تلاش شده تا  است

نمودن اطلاعات آمقاری مقرتبط و همچنقین تحلیقل 

استفاده از نظریه ح   تاریخی تکمیل شود. در انتها با

هقای مقورد نظقر به شقهر و مشقخص شقدن مکقان

های طراحی شهری برای کاهش این مسقلله سیاست

 پیشنهاد شده است.

 پیشینه پژوهش و مبانی نظری. 0. 1

 پیشینه پژوهش. 1. 0. 1

به دو معنا  گزینیجداییدر فرهنگ لغت آکسفورد 

ا، استفاده شده است: جدا کردن مردم بر حسب نژاده

مذهب یا جنسیت آنان و همچنین جدا کردن چیزی 

ایقن  در معنای نخست، به جمعی بودن .از چیز دیگر

فرآیند اشاره شده است: تفکیک کردن مردم به نژادها، 

هقا. در ها و مدیریت کردن بخقشمذاهب یا جنسیت

ی ایقن دهندهنشان« keep»معنای دوم استفاده از فعل 

گذاری ز جنس سیاستچیزی اموضوع است که ما با 

 رو هستیم.روبه« گرانهاقدام مداخله»و چیزی از جنس 

تقوان از چنقدین ی این واژه به فارسی میدر ترجمه

 بر انتخاب و معادل استفاده کرد. معادل جدایی گزینی

جداسقققازی بقققر اققققدامات جداکننقققده و  معقققادل

نیقز گذاری از بالقا تککیقد دارد. جقداافتادگی سیاست

بقر خقود پدیقده، بقدون فاعقل و کقه  معادلی اسقت

  پدیدآورندگان دلالت دارد.

به صورت خقا   گزینیجداییدر بررسی کمی 

. طقرد شقوداسقتفاده مقی« طرد اجتمقاعی»از بررسی 

ها و ابعقاد مختلقف فققر را در بقر اجتماعی مکانیسم

میلادی از  19این مفهوم نخستین بار در دهه  گیرد.می
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اشقاره بقه منقابع  در و شناسان فرانسویسوی جامعه

نققوین نققابرابری مطققرح شققد. ایققن نققابرابری بققه 

های وابسته به توسعه اقتصادی جهان در نیمه مکانیسم

از طقرد اجتمقاعی  گشقت.دوم قرن بیسقتم بقاز مقی

 د وکنقامل مردم در جامعه جلوگیری مقیمشارکت ک

ایجقاد فققر دلالقت دارد  هقایبر فرآیندها و مکانیسم

هقای مربقو  بقه طقرد مده نوشته(. ع8916)گیدنز، 

مند به اجتماع محلی رویکرد مکانی اجتماعی بر پایه

بقرای (.8932)فیروزآبادی و صقادقی، اند. قرار گرفته

بررسی طرد اجتماعی از سقه عرصقه اسقتفاده شقده 

است. اما در جهان روزمره این سه عرصه به شقدت 

( اسمتز و سلمن 2988پور )مدنی بر هم تکثیرگذارند.

( عوامل موجقود را در سقه 8926(، و افرو  )2991)

و هقا ایقن عرصقه 8جقدول  انقد.دسته گردهم آورده

 دهد.را از دیدگاه هر یک نشان میها متغیرهای آن

 

 های طرد اجتماعی. تقسیم عرصه1جدول 
های طرد اجتماعی عرصه

 (0111)اسمتز و سلمن 

 و جذب اجتماعی های طردعرصه

 (0111مدنی پور ) 

 گزینی فضایی منشاء جدایی 9

 (1911افروغ )

 فرهنگی -طرد اجتماعی

 فرهنگی

)به اشتراک گذاشتن نشانه ها و معانی 

 از مجرای زبان، مذهب، ملیت(

 اجتماعی-عرصه زیستی

نظم زیستی و اظهاری، نیاز به هویت، خودگردانی، قلمرو، 

 ختی و ...شناامنیت هستی

 مالی-طرد اقتصادی
 اقتصادی

 سی به مشاغل()دستر

 ساختار اقتصادی

 سازوکار تولید، توزیع و روابط طبقاتی ناشی از آن

 قضایی -طرد سیاسی
 سیاسی

 سازی()مشارکت در تصمیم

 نظم سیاسی

 دخالت دولت و مدیران در توزیع فضا و منابع شهری

 

قابل  2و محلی 8در دو سطح جهانی گزینیجدایی

گیققری تققرین فرمققول انققدازهبررسققی اسققت. رایققج

 است. 9با معیار سنجش میزان همگونی گزینیجدایی

گیققری روش انققدازه 8388فرمقول دونکققن در سقال 

با معیار همگونی را فراهم کرده کقه در  گزینیجدایی

 بخش روش تحقی  تشریح شده است.

 مبانی نظری پژوهش. 0. 0. 1

از دیدگاه فلسفی روند تکقه نظریه ح  به شهر،  

را « گزینیجداییمسلله بودن »تکه شدن شهر و علت 

                                                   
1. Global 

2. Local 

3. Evenness 

کنقد دهد و چارچوبی تلوریک را فراهم میشرح می

توان به طراحی همگقرا و کقاهش که به کمک آن می

بنقدی ایقن لفقور در صقورتاندیشید.  گزینیجدایی

نقد شهرسازی بعد از جنگ جهانی به  نظریه، نخست

او از . پرداخقت آن دورههای شهری یا بازسازی دوم

رنشینی را از هقم متمقایز ادی، سه دوره شهمنظر انتق

شقهری »، «4صنعتی شقدن»ت که عبارتند از: کرده اس

هقدف لفقور  «.6بازآفرینی واقعیت شهری»و « 8شدن

معرفقی « جامعه شقهری»دستیابی به صنعتی شدن را 

                                                   
4. Industrialization 

5. Urbanization 

6. Reinvents Urban Reality 
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انداز پیامد صنعتی شدن بقدون چشقماو کرده است. 

شکست کلیقت مسائلی همچون جامعه شهری را در 

بقه  دیقد وهای مختلف بخش« گزینیجدایی»و شهر 

. پرداختاندازی برای ایجاد جامعه شهری تبیین چشم

در را « نیققاز»بققه سققمت « مصققرف»گققردش از او 

یقک نیقروی  و از دادسر لوحقه ققرار اندازش چشم

ها، عملکردها فرم که صحبت کرداجتماعی و سیاسی 

 خلق  «8اثر» و ساختارهای شهر را بازتعریف کرده و

انقداز لفقور بقرای تقدوین چشقم. (8913)لفور،  کند

« حقق  تصققرف»و « مشققارکت»م مفققاهیجدیققدش از 

شقهر کنترل مردم بر ساختن « مشارکت» کرد.استفاده 

کند. حق  تصقرف، بقه مقردم را تضمین و اعمال می

ها را شهری و حضور در آنی اشغال فضاهای اجازه

 ت لفوردر ادامه نظرا هاروی .(8319)لوفور،  دهدمی

کنترل دموکراتیک بیشتر بر تولید و استفاده از »بحث 

. او معتقققد اسققت کققه رونققد کققردرا مطققرح « مققازاد

گرایی مجرایی عمقده بقرای اسقتفاده از مقازاد شهری

استقرار مدیریت دموکراتیک بر توزیع شهری »است و 

)هقاروی، « گذار ح  بقه شقهر اسقتاین مازاد، پایه

حق  بقه شقهر را ( 9992) 2برجقاطور همین (.2991

فضایی  گزینیجداییپارادایمی علیه طرد اجتماعی و 

دانسققته اسققت کققه تقاضققای مققردم را  تینلولیبرالیسقق

منعکس و عرصه برای ساختن حیات جمعی ایجقاد 

منشور جهانی ح  بقه » (.28: 9،2989)ماتیوت کندمی

از درون منشور جهقانی حققو   39ی در دهه« شهر

، فروم اجتماعی 2لاس هبیتات بشر متولد شد و در اج

جهانی و دیگر جلسات شکل گرفقت. ایقن حق  در 

                                                   
1. Oeuvre 

2. Borja 

3. Mathivet 

در پرت الگرو به حکمرانی محلی راه  2998اجلاس 

علققوم »لفققور در مقالققه  (.2989، 4پیققدا کققرد )بققراون

دهد که بستی را نشان میبن« گسیخته و واقعیت شهر

ی جزئی و منفصل شهر در علوم مجزا حاصل مطالعه

بسققت بققه زعققم لفققور از طریقق  نایققن بققاسققت. 

-مفهقومی از برنامقه اوقابل حل است. « ریزیبرنامه»

ریزی را مد نظر دارد که از فنون و کاربردهای جزئی 

 است و نامه ساخت فضا( فراتر رفته)مقررات و آئین

تبدیل شود که توجقه و هقدفش  8به عملی اجتماعی

 (. 8939)لفور،  کل جامعه است

نظریقه بقا تکسقیس رشقته  همزمانی تاریخی ایقن

ی مهمقی طراحی شهری در انگلستان و امریکا، نکته

طراحی شهری نیز در  است که باید به آن اشاره کرد.

های مسلط بر شهر واقع به مدد عوض شدن پارادایم

مهم شقدن . (8912)گلکار،  ظهور کرد 8369در دهه 

ابعاد خرد زندگی انسانی در فضا، گریقز از فضقاهای 

مقیاس انسانی، و توجه به حقو  شهروندی خارج از 

طراحی  بر این اساس، زمانی است.از تکثیرات این هم

مقد نظقر ریقزی برای برنامهای تواند گزینهمی شهری

سقنجش و نققد رویکردهقای امقا  قلمداد شود. لفور

دهد کقه سال گذشته نشان می 89طراحی شهری در 

فقور این رشته نتوانسته است در چارچوب مد نظقر ل

طراحی شهری و اقتصاد »در اثر  کاتبرتحرکت کند. 

طراحی شهری معمولاً دهد که نشان می، «سیاسی فضا

اسیر بوده « برنامه ریزی شهری»و « معماری»در میان 

این در حالی است که طراحقی شقهری ققادر  است.

و توجه به « فضای اجتماعی»است تا با در نظر گرفتن 

                                                   
4. Brown 

5  . social practice 
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نظر گرفتن ملاحظات رو د« اجتماعی-نظم اقتصادی»

آن در رویکردهایش، حیاتی کاملاً مستقل پیقدا کنقد. 

کاتبرت به نقد چهار اندیشمند مهم طراحقی شقهری 

)کققوین لیققنا، راب کریققر، بیققل هیلیققر، کریسققتوفر 

 2(. جقدول 8939است )کاتبرت، الکساندر( پرداخته

نققد  دهقد.این مقایسه را نشان مقیدر صفحه بعدی 

همچنقان درگیقر راحقی شقهری کاتبرت نظریقات ط

هقای هقای ریاضقی، روابقط عملکقردی و ایقدهمدل

. حضقور مقردم و نققش دانسته اسقتپردازانه آرمان

جمعی در طراحی فضا در نظرات افقرادی همچقون 

بقروز پیقدا  «پذیرش و شناخت فضقا»کریر در قالب 

است و الکساندر در پیدا کردن زبان الگوهقا بقه کرده

ی ناخودآگققاه بققه فضققا دهنقققش فرهنققگ در شققکل

دهی است. با این حال در منط  عملی شقکلکوشیده

بققه فضققا همچنققان منطقق  اقتصققادی مسققتقل از 

وار های طراحان و عملکردگرایی ریاضیپردازیآرمان

ها، فضا را با توجه به سود و زیقان و در خقدمت آن

نظر گرفتن ح  به شهر با در  است.سرمایه شکل داده

لازم است تا در روند طراحی شهری  به عنوان هنجار،

نگاهی تحلیلی و چند جانبقه نسقبت بقه فرآینقدهای 

اقتصققادی، سیاسققی و اجتمققاعی در شققهر وجققود 

باشد. نگاه چندبعدی و تاریخی شهر را واقعیتی داشته

و  بینققدکالبقدی، تققاریخی، اقتصققادی و سیاسققی مققی

برد. روش مبتنی ارز با هم به پیش میها را همتحلیل

را  هقااین واقعیتدر طراحی شهری،  ح  به شهربر 

 برد. بیند و به کار میدر فضا می

ها/ )روش/متغیرها و شاخص شناسی پژوهشروش

 محدوده جغرافیایی(

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با مطالعقه 

 مسققلله بققهنظققری و تمرکققز بققر نمونققه مققوردی 

، عوامققل و راهکارهققای کققاهش آن گزینققیجققدایی

نشقان  8شود. ساختار پقژوهش در دیقاگرام  پرداخته

هقای داده شده است و ایقن سقاختار ارتبقا  بخقش

مختلف پژوهش با یکقدیگر را در یقک نگقاه نشقان 

 دهد.می

 

 
 پژوهش مختلف یهابخش ارتباط و حاضر پژوهش یکل ساختار. 1 شکل
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فضایی، -اجتماعی گزینیجداییدر بررسی طرد و 

، فرانسقه و اروپقای غربقی چند نمونه از ترکیه، کنیقا

از  گزینقیجداییها در بررسی این پروژهمطالعه شد. 

های ریزتر و آن را به دستهشاخص جمعیت استفاده 

ارائه  9اند. نتایج در جدول بندی کردهموضوعی تقسیم

اقتصقادی، بقا جمعیقت بقر  گزینیجدایی است.شده

نقژادی،  گزینقیجقدایی وهقای شقغلی اساس گروه

شده است. همچنین  اساس ملیت سنجیده جمعیت بر

 گزینیجدایییافته برای سنجش در کشورهای توسعه

 های جمعیتقی مهقاجر اسقتفاده شقده اسقت.از گروه

و شناسقایی سقیر  ها از روش توصیفیبیشتر پژوهش

های تحول شهری و تعقیب شاخص مورد نظر )گروه

اند. در مورد فرانسقه از جمعیتی خا ( استفاده کرده

اسقتفاده  گزینقیجقداییرمول دونکن برای سنجش ف

هقا ی ایقن پقژوهششده است. روش تحقیق  همقه

مورد، گاه این قیاس بقین دو یقا  و بر حسب« قیاس»

هقای مختلقف چند نمونه بوده و گاهی نیقز در دوره

زمانی صورت گرفته و در برخی مقوارد هقم قیقاس 

 بوده است؛ (مقایسه شهر در چند دوره زمانی)ترکیبی 

ها بقر اسقکان پژوهشی فضایی، در خصو  مؤلفه

، الگوهققای هققای جمعیتققی )منققاط  سققکونتیگققروه

رسقمی یقا های سکونت و سقکونت سکونتی و پهنه

در استانبول بقر شقاخص اند. غیررسمی( تمرکز کرده

نیز تککید شده « دسترسی»نقل از طری  بررسی وحمل

 است.

 

 

 طراحی شهری نقد کاتبرت از چهار اندیشمند .0جدول 
 نقد کاتبرت های اصلیقاعده روش تحلیل اثر متفکر

کوین لینا
ب شهر 

شکل خو
 

 حسی، شهودی، روایی

)استفاده از تلوری کیهانی، تلوری 

و مکانیکی و تلوری ارگانیک 

 دسته بندی شهرها(

شش مؤلفه بنیادین برای شکل خوب شهر: 

 -4تناسب،  -9معنا،  -2سرزندگی،  -8)

 کارایی و عدالت( -6نترل، ک -8دسترسی، 

ترکیب ذات باوری با الگوسازی، 

تمرکز بر ویژگیهای غالب و غفلت از 

 هاسایر مشخصه

فرآیندهای شهری معین  فراموشی

 همچون اصول سیاسی شهری

ب کریر
را

ضای شهری 
ف

 تاریخی 

رویکردی  و )گونه شناسی فضا

پرهیز از زیبایی  عملکردگرا/

 شناسی(

ل فضای شهری از قبل ها و اشکاتمام فرم

برای احیای معنای اند. نیت وجود داشته

 اصلی فضای شهری است.

 عملکرد جامعه درک عمی  از

استفاده از مفاهیم اقتصاد سیاسی به 

 عنوان منبع فکری

بیل هیلیر
 

ضا
منط  اجتماعی ف

 تلوری توصیفی  

های ریاضی و )عجین با فرمول

بهره از تلوری  –تفکر منطقی 

 ها(تمعمومی سیس

 ساختارگرا و 

 مدل چیدمان فضا با اهداف:

 ساختارهای پایه ای، « کشف».8

ساختار به صورت نمادها یا « بازنمایی» .2

 علائم شکلی،

ای ساختارهای پایه« ارتبا »نمایش نحوه  .9

 با همدیگر

 ساختارهای پایه« ترکیب». نمایش 4

نگاه ریاضی، سلسله مراتبی و 

 ساختارگرایانه

 ن مدل از معناعاری بود

تقلیل مردم به حرکت در فضایی دو 

 «عاملیت»بعدی و فقدان توجه به 

 بعدی 4و 9عدم توجه به مدولاسیون 

 یگانهعدم توجه به هویت 
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 نقد کاتبرت های اصلیقاعده روش تحلیل اثر متفکر

کریست
و

فر الکساندر
 

ک 
ی

تلوری جدید طراحی شهری
 

توجه به فرآیند طراحی توجه به 

زبان الگو و وجود الگوهای 

هندسی ناخودآگاه و بی زمان 

 ای ساختنبر

متاثر از ریاضیات )سلسله مراتب 

 ها(و تلوری مجموعه

رشد  -2تدریجی، رشد -8) قاعده 2ترکیب 

 -4ی، نگربینش و ژرف -9تر، های بزرگکل

چیدمان  -8فضای شهری مثبت، 

شکل  -2ساختمان،  -6های بزرگ، ساختمان

 اصل منفرد )کلیت( ( وگیری مراکز

 باقی ماندن در حد یک ادعا 

 دمرجع و خیال پردازانهخو

، «عصر اطلاعات»عدم توجه به 

، «ای مالیهبحران»، «جهانی شدن»

، «قوانین جاری»، «کالا کردن فرهنگ»

 ،«مالکیت زمین»

 مکخذ: نگارندگان

 

 ها با پژوهش حاضرها و ارتباط آنمقایسه نمونه .9جدول 
 مقالهبا  ارتبا  متغیرها های مورد تأکیدجنبه روش بررسی پژوهشگران 

استانبول
 آلتونیک و چنگیز 

(Altinok & 

cengiz, 2008). 

تحلیل تاریخی، توصیفی و 

تحلیل سیر تحول شهری 

 )قیاس دوره های مختلف(

شدن و فرایند صنعتی

 اثرات آن

تجمع و ، رشد شهری

، رشد جمعیت

 الگوهای مسکن

 حمل و نقل شهری

شرایط مشابه فرهنگی و 

 الگوهای مشابه مسکن

افری
قا
 آکومو و اولیما 

(K’Akumu & 

Olima, 2007) 

تحلیل تاریخی، توصیفی و 

ها و تحلیل سیر تحول سیاست

 مدیریت 

اسکان غیررسمی و مسکن 

 شهری

جمعیت ) جایابی 

های نژادی در گروه

 (شهر

توجه به تغییرات مدیریت 

شهری و پیگیری نتایج این 

 امر در موضوع

فرانسه
 گروه اربکس 

 (urb-ex) 
(Gascht & 

Gallo, 2005) 

استفاده از فرمول دونکن و 

های تکمیلی + تحلیل فرمول

 تاریخی + تحلیل جی.آی.اس

 قیاس و 

اقتصادی،  گزینیجدایی

ای و بین تحلیل ناحیه

ای، تحلیل جهانی و ناحیه

 محلی

های جمعیت )گروه

 شغلی(

استفاده از فرمول و مقایسه 

بین پایتخت با شهرهای 

 دیگر 

ی غ
اروپا

ربی
 

 ون کمپن
(Van 

Kempen, 

2005) 

تحلیل تاریخی، توصیفی و 

یط مسکن مقایسه شرا

های و دورهمهاجران در شهرها

 زمانی متفاوت

مقایسه الگوهای 

در شهرهای  گزینیجدایی

مختلف اروپا )براساس در 

 (دسترس بودن اطلاعات

جمعیت )میزان گروه 

های مهاجران با توجه 

 به شاخص مسکن(

شخص کردن الگویابی و م

شمایی کلی برای پیدا کردن 

 گزینیجداییالگوهای 

 مکخذ: نگارندگان

 

از  گزینیجداییدر پژوهش حاضر، برای سنجش 

های مورد نظر روشی ترکیبی استفاده شده و شاخص

سرشماری سقال  آن، با استفاده از اطلاعات مربو  به

)سکونت بقا  39)سواد، شغل و مهاجرت( و سال 18

شاخص اسقکلت واحقد مسقکونی و مسقاحت آن( 

به عنوان شاخص جایگزین « مسکن»اند. ارزیابی شده

اقتصادی  گزینیجداییهای شغلی برای سنجش گروه

جایی عقدم تفکیقک بررسی شقد. علقت ایقن جابقه

بوده  18های شغلی در اطلاعات مربو  به سال گروه

است. این در حالی است که در مورد سکونت چه با 

واحد مسکونی و چه با شاخص « مساحت»شاخص 

تری وجقود بنا، این تفکیک به طور واضح« اسکلت»
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علت دیگر این امر، ماهیت پژوهش بقود کقه داشت. 

جنس فضایی داشت و لذا، مساحت واحد مسقکونی 

ن بودن فضقای مسقکونی بقه هقدف ایق« ریزدانه»یا 

 گزینقیجقداییآوردن میقزان دسقتپژوهش یعنی به

 هقایتر بقوده اسقت. دادهفضایی، نزدیقک-اجتماعی

بیکار، بقرای  در دو طیف شاغل/ 18سرشماری سال 

و « سواد»اقتصادی، و معیارهای  گزینیجداییارزیابی 

-فرهنگقی گزینقیجقداییسنجش  برای« مهاجرت»

 اسققت. نتققایج جمعیتققیشققده اسققتفاده اجتمققاعی 

های مربو  به هر معیار، در فرمقول دونکقن شاخص

گیری ترین فرمول اندازهرایج این فرمول قرار داده شد.

 ، است.8با معیار سنجش میزان همگونی گزینیجدایی

این فرمول امکقان سقنجش و ارزیقابی کمقی میقزان 

و برای مقایسه یک  کندرا مشخص می گزینیجدایی

 است: زیر با کل جمعیت، به صورتگروه 

 
در واحقد  Xتعداد افرادِ گقروه  xi در فرمول بالا،

معقرف  nدهد. همچنین فاکتور را نشان می iفضایی 

ی شهری مورد نظر تعداد واحدهای فضایی در ناحیه

 کقل tiی کقل جمعیقت اسقت و نماینده Tباشد. می

دهد. این فرمول عقددی را نشان می iجمعیتِ واحدِ 

 گزینقیجداییهد و از دبین صفر و یک به دست می

)یقک( را در  گزینقیجداییحداقل )صفر( تا حداکثر 

 4جدول شماره  .2(2998)گاشت و گالو، گیرد بر می

 دهند.نشان می های بررسی شده رامعیارها و شاخص

لمرو جغرافیایی این پژوهش محدوده رسمی شقهر ق

                                                   
1. Evenness 

2. Gascht & Gallo, 2005 

بقه در این پژوهش اطلاعات تقاریخی  اصفهان است.

 (4)جدولکار رفته است.عنوان مکمل به 

 های پژوهشیافته. 9

 تحلیل تاریخی. 1. 9

نگاهی بقه نقشقه مراحقل رشقد و توسقعه شقهر 

های تاریخی شقهر از که هسته دهداصفهان نشان می

ای هقا )قهقوهاین هسقتهاند.ابتدا جداگانه شکل گرفته

ای شقهر هسقته سقاختار چنقد تیره( در نقشه نشانگر

چقون بر مبنقای عقواملی  هی جداگانهاهسته هستند.

عوامل هایی همچون جویباره و جلفا( و مذهب)محله

میقرزا  شقدند.تفکیقک مقی همچون قومیت فرهنگی

کتقاب حسین خان پسر ابقراهیم خقان تحویلقدار در 

در دوران ناصرالدین شاه به این « جغرافیای اصفهان»

تقوان از توصقیفات او مقی. اشاره کرده است تفکیک

محلقات  دارای ن از عهقد صقفویدریافت که اصفها

ها برای حفاظت پایتخت و . این دروازهبوددار دروازه

 نوشته از این مردم و ثروت موجود در آن بوده است.

 های مختلف سکونت در نزدیکی هقم ووجود طیف

خبقر اقتصقادی  گاهی فرهنگی و -تفکیک اجتماعی

  .(8911)تحویلدار،  دهدمی
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 گزینی در اصفهانی سنجش جدایی. متغیرها و شاخص ها4جدول

مؤلفه
معیار 
 

 شاخص
 گزینیجداییارتباط با 

 فضایی –اجتماعی 
 منبع

صادی
اقت

س 
ت
کون

 

 هامساحت زیربنای ساختمان
 39 سال سرشماری (فضایی)مستقیم 

 اسکلت ساختمانی

اشتغال
 

 تعداد شاغلان نسبت به جمعیت کل
 18 سال سرشماری مستقیم )اقتصادی(

 اد بیکاران نسبت به جمعیت کلتعد

اجتماعی
-

فرهنگی
سواد 
 ساله و بیشتر 6تعداد افراد با سواد نسبت به کل جمعیت  

 18 سال سرشماری مستقیم )اجتماعی(
 ساله و بیشتر 6سواد نسبت به کل جمعیت تعداد افراد بی

ت
مهاجر

 

 درصد تعداد مهاجران در منطقه
 18 لسا سرشماری مستقیم )اجتماعی(

 درصد تعداد ساکنان ده ساله در منطقه

 

 مناطق در گزینیجداییسنجش  .0. 9

بقرای روش تحقیق  اشقاره شقد  رهمانطور که د

بر اساس طرد اقتصادی،  گزینیجداییان سنجش میز

بقرای و  39سال های مسکن از اطلاعات در شاخص

-اجتماعی بر اساس طرد گزینیجداییزان سنجش می

لقازم در  تفکیک شده به دلیل نبود اطلاعات فرهنگی،

از  ،39زمینققه اشققتغال، مهققاجرت و سققواد در سققال 

 از .داستفاده شق 8918سال سرشماری  هایشاخص

 آماری هایشاخص اساس بر جمعیت درصد مقایسه

و اطلاعقات  به کار گرفته شقد اصفهان منطقه 84 در

)مسقاحت و  4هقای جقدول شقماره شاخص آماری

، انسقواد/ بیانسوادبا ،، شاغلان/بیکارانابنیه اسکلت

کل هر مقایسه با جمعیت مهاجران/ساکنان ده ساله( با 

قرار گرفت و نتیجه هر منطقه ثبقت شقد.  مبنامنطقه 

 9اعداد به دست آمده در هر جدول با هم مقایسقه و 

منطقه آخر برای هر جدول مشقخص  9منطقه اول و 

هقر  هقای موجقود در جقدولبقر اسقاس رتبقه .شد

تعل  گرفت.  -9تا  9به مناط  امتیازاتی از  شاخص،

مجموع این امتیقازات جایگقاه هقر منطققه را نشقان 

دهنقد. این جایگاه را نشان می 4و  9دهند. اشکال می

کمترین ) بیشترین امتیاز 2و  6، 8مناط  بر این اساس 

کمترین امتیاز و در واقع اند. را کسب کرده (میزان طرد

 بوده است.  88و  89و  84در مناط   بیشترین طرد
 

 اصفهان شهر توسعه نقشه. 0شکل
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 یاجتماع طرد به مربوط یها شاخص از مناطق ازاتیامت مجموع .9 شکل

 

 
 هاشاخص کیتفک با یاجتماع طرد به مربوط یهاشاخص از مناطق ازاتیامت مجموع .4 شکل

 

بققرای ای منطققه مقیقاس در تحلیقلاز آنجقا کقه 

با  لازم بود طراحی شهری کافی نیست هایتژیاسترا

ه نگا( 8 شکل) مند نمودن اطلاعات و تولید نقشهمکان

بقه موضقوع  )در مقیاس بلقوک شقهری( تریمحلی

دهقد کقه مقواردی نشقان مقی 8 شکل د.وانداخته ش

سققوادی، بیکققاری و مهققاجرت تجمققع همچققون بققی

جمله میقدان طقوقچی، از محسوسی در برخی نقا  

لاله ، خیابان زینبیه و خیابان عاش  اصفهانی و خیابان 

طقور محلقات همین اند.داشتهها محلات منتهی به آن

بزرگقراه امقام خمینقی همچقون رهنقان، نزدیک بقه 

های قرمقز آبقاد بیشقتر در محقدودهبهرام آباد وعاش 

اند. معیارهایی همچون تجمع ساکنان نقشه قرار گرفته

دهای مسقکونی بالقای ده ساله و بیشتر و تجمع واح

متر و واحدهای دارای اسکلت فلزی مقا را بقه  299

نزدیقک  گزینی قشقر مرفقه و اصقیل اصقفهانجدایی

های رودخانقه زاینقده رود در بخقش کند. جدارهمی

مرکزی اصفهان به شکلی محسوس در نقشه ها قابل 

های چهاربا  بالا، هزار اطراف خیابان یابی است. دررد

یققد، دروازه شققیراز و محلققات جریققب، نظققر، توح

مققرداویج، جلفققا، و بیشققتر در بخققش جنققوبی شققهر 

 اصفهان چنین محلاتی قابل تشخیص هستند.
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هاای اساس گروهبر  گزینیجدایی. سنجش 9. 9

 جمعیتی

فرمول دونکن در جقداول مربقو  بقه جمعیقت 

ی هقارا در گروه گزینیجداییگزینی و میزان جدایی

مهقاجرت، سقکونت  جمعیتی تفکیک شده بر اساس

دهقد. نشقان مقی ساله، بیکار یا شاغل و بی سواد 89

سقواد افقراد بقیمهاجران و سپس  بیشترین میزان در

است. این دو دسته حق  انتخقاب کمتقری دارنقد و 

کنقد. برایشان بیشتر صد  مقی« گزینیجدایی»مفهوم 

. این گروه ساکنان ده ساله و بیشتر رتبه سوم را دارند

عی بیشققتر از آن رو امکققان انتخققاب سققرمایه اجتمققا

دارنقد. میقزان « گزینقیجقدایی»بیشتری هم دارند و 

در مقایسقه بقا ( 8)جقدول در اصفهان  گزینیجدایی

فرمول ) ارقام موجود در پاریس متوسط و پایین است.

 8339هققای پققاریس در سققال دونکققن در بررسققی

بقیش از داد کقه نشقان  9.2گزینی مقدیران را جدایی

  ها بود.(روهگ دیگر

 

 های مختلفدر گروه گزینیجدایی. 1 جدول
 میزان تمایل به جدایی گزینی )فرمول دونکن( گروه های جمعیتی

 92/9 ساکنان ده ساله و بیشتر 

 86/9 مهاجران

 98/9 بی کاران

 988/9 شاغلان

 8/9 افراد بی سواد

 های پژوهشیافته: مکخذ
 

 و پیشنهادها نتیجه گیری. 4

گزینی زمینه تاریخی جداییدر نظر گرفتن پیش با

بنققدی در شققهر اصققفهان و جمع گزینققیجققداییو 

یقابیم ای و محلی بر روی شهر، درمیمطالعات منطقه

فضایی در اصفهان وجود  -گزینی اجتماعیکه جدایی

ای نبوده که انسجام شهر داشته اما میزان آن در اندازه

یشقتر از قشقر مرفقه گزینی باز بین برود. این جقدایی

شققود ایققن دیققده مققی 6و  8شققهری و در منققاط  

گزینی بقه طقور دقیق  بقه اراضقی و مسقاکن جدایی

مرغوب موجود در جداره حاشیه زاینده رود، محلات 

د در های جدیقتاریخی جلفا و هزار جریب و توسعه

این نتایج لزوم در  جنوب شهر اصفهان مرتبط است.

مندی یکپارچقه بهره نظر گرفتن عدالت فضایی برای

دخانقه و مردم شهر از مواهقب طبیعقی همچقون رو

های طراحی شهری مرتبط فضاهای سبز و استراتژی

نیقز  84و  89دهنقد. در منقاط  ها را نشان مقیبا آن

گزینی بقا امتیقاز منفقی دیقده بیشترین میزان جقدایی

 (.گزینیجداییشود )می

ر اما با توجقه بقه فرمقول دونکقن و بقا تکیقه بق 

بقه تفکیقک  هقای جمعیتقیگیری فضایی گروهجای

متعلق  بقه  گزینیجداییگانه، بیشترین مناط  چهارده

 سواد و ساکنین ده ساله است.گروه مهاجران، افراد بی

حضور پررنگ مهقاجران در حواشقی شقهر و عقدم 

 گزینقیجقداییهقای مرکقزی ها در بخشحضور آن
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اصقفهان سقاختاری منسقجم و شقود. محسوب مقی

تر در قیاس با شهرهای بزرگ دیگقر جهقان کپارچهی

های طراحی شقهری در استراتژیبر این اساس دارد. 

دارنقد و بقا توجقه بقه « پیشقگیرانه»ماهیت این شهر 

ادبیات موضوعی جهقانی مفهقوم مشقارکت و حق  

تصرف به عنوان هنجارهای مرتبط با نظریه حق  بقه 

شهر طرح شده و بقه عنقوان مبنقایی ارزشقی بقرای 

در شقهر . انقدهقای طراحقی قابقل اسقتفادهاستراتژی

چهار نوع بافت شهری جقداافتاده را توان اصفهان می

و « مشقارکت»با تمرکز بقر دو جنبقه در نظر گرفت. 

، چقارچوب طراحقی در هقر یقک از «ح  تصقرف»

 انجامد:ها به راهبرد مجزا میدسته

تمایل به جدایی منزوی )پاره شده(؛ با  هایبافت

 و ایجاد هویت مستقل از شهر

شمال، شقر  و غقرب کقه هسقته  هایبافت -2

 )بافت پیرامونی(اند اصلی شهر را در بر گرفته

 )رودخانه،های پیرامون مرزهای حساس بافت -9

  (بزرگ مقیاسو کاربری  بزرگراه خیابان،

 نشین محورهای اصلی، محلات اعیان

، راهبردهای طراحی مرتبط با نظریه ح  6جدول 

راهبردهقای  کند.ها معرفی میشهر را در این بافت به

ذکر شده، در راستای همگرایی بیشتر شهر هسقتند و 

راهبردهای کاهش  اند.هدف دوم پژوهش همراستا با

ارائقه  2فضقایی در جقدول  -اجتماعی گزینیجدایی

اند. در این راهبردها تلاش شده تا توجه خاصی شده

کاف موجقود های عمومی برای کاهش شقبه عرصه

با توجه به نظریه ح  به شقهر، حق   ومبذول گردد 

« ح  مشارکت»ای و حضور در شهر در سطح منطقه

 شود.در سطح محلی لحاظ 
 

 های جداافتاده و راهبردهابافت .1جدول 
 هنجار راهنما راهبرد شهری نوع بافت

 ح  تصرف شهر تعریف مرکزیت مستقل و اتصال به شده با مرکزیت مستقلهای جدابافت

 ح  تصرف اتصال به شهر و مرکز بافت های گسترده پیرامون مرکز

 مشارکت کم رنگ کردن مرزها و ایجاد فضاهای میانی بافت های محدود شده توسط مرزها

 مشارکت ایجاد همگرایی بیشتر با سایر مراکز شهری محلات اعیان نشین

 نگارندگان: مکخذ
 

 در شهر اصفهان گزینیجداییی معطوف به جدایی گزینی/استراتژی های طراح .1 جدول
 ابعاد

 راهبردها
 های مد نظرمحدوده مسئله های جمعیتی گروه نقاط تمرکز استراتژی

مفاهیم مرتبط با 

 نظریه حق شهر

 ساختار اصلی شهر اول دسته
ساکنین ده ساله و 

 بیشتر
 گزینی جدایی

زاینده رود، چهار با ، حاشیه 
 قدیمی شهرمحدوده حصار 

 ح  مشارکت

 دوم دسته
مرز محلات فقیر و غنی و 
 دارای شکاف اجتماعی

سوادها/ مهاجرین/ بی
 ساکنین ده ساله 

شکاف 
 اجتماعی 

 ح  مشارکت همت آباد ، آبشار و ...

 سوم دسته
های جداافتاده درون محله

 و منزوی 
 زینبیه، عاش  آباد و ...  گزینیجدایی سوادهامهاجرین / بی

  حضور در ح

 شهر
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 ابعاد

 راهبردها
 های مد نظرمحدوده مسئله های جمعیتی گروه نقاط تمرکز استراتژی

مفاهیم مرتبط با 

 نظریه حق شهر

 محلات غنی دسته چهارم
ساکنین ده ساله و 

 بیشتر
 گزینی جدایی

هزار جریب، چهاربا  بالا، 
 بزرگمهر و ...

 مشارکت

 نگارندگان: مکخذ

 

 
 ساختمان متراژ شاخص با اصفهان شهر در گزینیجدایی زانیم سهیمقا .1 شکل

 

 
  یساختمان مصالح شاخص با اصفهان شهر در گزینیجدایی زانیم سهیمقا .1 شکل



  18                                  در شهر اصفهان ییفضا-یاجتماع ینیگزییعوامل جدا لیتحل                           سال ششم            

 

 

 
 ساختمان متراژ شاخص با اصفهان شهر در گزینیجدایی زانیم سهیمقا .1 شکل

 
 ماندگاری ساکنین شاخص با اصفهان شهر در گزینیجدایی زانیم سهیمقا .1 شکل



  شمارۀ دوم                                       مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                                 16

 

 
 بیکاری شاخص با اصفهان شهر در گزینیجدایی زانیم سهیمقا .3 شکل

 نامهکتاب

. های مسقکونیگزینی فضایی و تمرکز فققر در محلقهمطالعه جداییفضا و نابرابری اجتماعی:  (.8926ع. ) افرو ، .8

 انتشارات تربیت مدرس.رساله دکتری، تهران: 

 . تهران: نشر ققنوسهاحاشیه نشینی و اسکان غیررسمی: پیامدها و چالش (.8939امیری، س و خدایی، ز. ) .2

 نشریه. شهرها فضایی بندی پیکره درک در فضا چیدمان روش کاربردی شناخت(. 8913) ا. ن،ریسمانچیا. س ،بل .9

 .43-86 ،(49) 2. شهرسازی و معماری -زیبا هنرهای

 مترجم( تهران: پردیس دانش. ،)س. ا. چاشمی ، جنبش تهی دستان در ایرانسیاست های خیابانی (.8938آ. ) ،بیات .4

 .86-83 ،(29) 9 ،. اطلاعات سیاسی و اقتصادیدر تهرانآلونک نشینی  (.8961پ. ) ،پیران .8

. نامه انجمن جامعه شناسی اسکان غیررسمی تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: (.8926پ. ) ،پیران .6

 .22-41 ،(2) 8 ،ایران

 .84-23 ،(99) 23 . هفت شهر،یررسمی تا اسکان نایابیاز اسکان غ (.8912پیران، پ. ) .2

 .821-816 ،(24) 82 مهرنامه، تهران: . اسطوره ها و واقعیت های فقر و اسکان غیررسمی (.8938)پیران، پ.  .1

تولید جنسیتی فضای عمومی. تولید جنسیتی فضای عمومی: بررسی گفتمان بهمن(.  ،8913ا. ) ،حاجی رضا طهرانی .3

دانشقگاه علقم و  ناسی ارشقد.منتشر نشده کارشپایان نامه  ،. تهرانتفکیک جنسیت در فضاهای عمومی شهر تهران

 فرهنگ.
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دانشقکده ادبیقات و علقوم . مجله تخصص زبان و ادبیات. مکانی شهری-گزینی فضاییجدایی(. 8922. )مرهنما،  .89

 299 -281(، 2-8) 98انسانی مشهد. 

 مترجم( تهران: نشر نی. ،. )م. س. نائینیتوسعه یعنی آزادی (.8918) ک. ، آ.سن .88
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