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  نوسازي بافت مسکونی و حقوق عمومی درتهران
  

  اعظم خاتم
  محقق مرکز تحقیقات سیتی دردانشگاه یوركدکتراي محیط شهري و 

  چکیده
  تمان شهري ازجمله این نوع مالکیت امالك و ساخ. ها  برنحوه توزیع ثروت درجامعه تاثیرات قاطعی دارد توزیع برخی از دارایی

. امالك و ابنیه شهري استبه این دلیل درتحقیقات شهري یکی از راههاي بررسی توزیع نابرابري بررسی توزیع مالکیت . هاستدارایی
مالکیت مسکن درتشکیل  ها از جملهاست و نقش دارایی تر است معموال وابستگی ثروت به درآمد بیشتردرشهرهایی که توزیع ثروت موزون

زمین ایران به دلیل موانعی که درراه رشد سرمایه تولیدي وجود داشته توسعه شهري مدرن موجب کاهش ارزش  در. است ترثروت پایین
هاي مختلف یکسان ی ماند اما شدت این روند در دورههاي رشد ثروت باقنشد و سرمایه گذاري درامالك و ابنیه شهري به عنوان یکی از راه

موضوع این مقاله . دهد نوسان انباشت ثروت درمسیرهاي مولد و نامولد را نشان می تاریخ سه دهه گذشته تهران هم به خوبی تغیر. نبود
موازنه دیرین بین این  طی دو دهه گذشته از طریق بازتعریف عملی حقوق عمومی و خصوصی و تغیر تهران سازيررسی اثرات نوتنها ب

نظام مالکیت بر فضاي  از منظر تاثیرات نوسازي برتغیراین پدیده . ضی وفضاهاي شهري استدونوع حقوق در مالکیت و حقوق استفاده از ارا
سازي ایمن از اهداف نوسازي مسکونی شهر دراین مقاله تغیر. عمومی  اهمیت دارد صورت خصوصی و شهري  وتوزیع منافع آن به

طی ده هفتاد ) به جاي توسعه محدوده شهر( توسعه درونی شهر و تولید مسکن جدید در بافت فرسودهها دربرابر زمین لرزه به ساختمان
نوسازي مسکونی و پیامدهاي آنها همچنین مقایسه آنها با روندهاي  هاي رایج دربررسی الگو. وهشتاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

هاي دولت و در این بخش به تاثیر سیاست. گیردشیکاگو مورد توجه قرار می و اعیان سازي در شهرهاي امریکاي شمالی به ویژه تورنتو
مقاله الگوهاي متفاوت نوسازي بافت مسکونی تهران را درسه دوره متمایز این . شودایش بازدهی مالی نوسازي اشاره میها براي افزشهرداري

درشمال شهروتفکیک و ساخت اراضی خالی در سازي جدهد که در دوره تسلط بردهد و نشان میقرار می تولید مسکن درشهر مورد بررسی
شدن حاشیه  پر بعد از وم به مناطق قدیمی شهرهج. حاشیه شهر، مرکز شهر رها شده باقی ماند وجمعیت آن همچنان رو به کاهش بود

 توزیع مالکین را در گیر نوسازي کرد و اي ازبخش عمده سیاست واگذاري تراکم اضافی درکل شهر. شهر وکاهش اراضی خالی آغاز شد
با کمبود خدمات و تري از شهر با تضیع حقوق مترتب بر استفاده از فضاي عمومی همراه شد که حقوق مالکیت جدید در گستره وسیع

  .افزایش تراکم جمعیتی حقوق مالکینی را که از تراکم اضافه استفاده نکردند تضییع کرد
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