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چکیده
سالهای اخیر همزمان با از دست رفتن کارايي ساختارهای اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و
در  
ميدهندواز«حقبهشهر»سخن
بحرانهایشهریبامطالباتشهروندیرخنشان 

اجتماعيشهر،
يآورد.موضوع
يرود.حقبهشهرابزارمفهومي مناسبي را براینقدوضعموجودشهرهافراهمم 
م
حقبهشهرهمموضوعشهرموجوداست،شهریکههستوهمموضوعشهرمطلوب،شهریکه
واکاویميکند.او

بايدباشد  .مقالهخاستگاهفلسفياينمفهومراازديدگاهواضعآن،هانریلوفبور 
سرمايهداری معاصر ،از طريق شهری شدن اتفاق

بر اين باور است که انباشت سرمايه در جوامع 
وهمزماننظارتبرومراقبتازشهرازشهروندانگرفتهومنافعحاصلازشهریشدنبه
يافتد 
م
ميشود.حقبهشهربهطورعامدرصددپسگرفتننظارت
نفعسرمايه(دولتيياخصوصي)مصادره 
بر و مراقبت از شهر و استفاده از منافع شهری شدن سرمايه است .امروزه حق به شهر موضوع
جنبشهایاجتماعيواصالحاتقانونيبسیاریدرسراسرجهانشدهاستکهبهچندتجربهعملي

خواستهای مدنيوقانوني

ميدهد حقبهشهر 
ميشود .تجاربيکهنشان 
دراينزمینهنیزاشاره 
برنامهريزی شهری در ايران به دلیل
شکستهای  

است .از اين سبب شايد بتوان گفت که برخي 
نشناختن حق به شهر است .در بازخواني متن هانری لوفبور درباره حق به شهر مواردی فهرست
ميدهند.
مطرحميشوندکهبهطورخالصهوجامعاينمفهومراپوشش 

کلید واژگان:تولیدفضا،تهران،حقبهشهر،فضایانتزاعي،فضایديفرانسیل،هانریلوفبور،ديويد
هاروی.




* استاددانشکدهشهرسازیدانشگاهتهران

کارشناسارشدبرنامهريزیشهریدانشگاهتهران

 

smhabibi@ut.ac.ir
mkiamm@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
ديويدهاروی 1درسخنرانيدر فورومجهانياصالحاتشهری ژانويه،2009شهربِلِمبرزيل
بيشک
نیست،ماميگويیم 

ميگفتهیچگزينهديگریدرکار
چنینگفت«:مارگارتتاچر 
ميتوانیم اين
سرمايهداری وجود دارد و  

گزينهای در مقابل 
بيشک  
گزينه ديگری هست  ،
خواستهای عموميوجهانيتبديل

گزينهرادرحقبهشهربیابیم.حقبهشهررابايدبه
عهدهاشبرآيیم»(ساگرنیسومتیوت،
کنیم.اينمأموريتياستکهامیددارمهمهباهماز 
بيدلیل  شهررابسترچنینامیدیانتخابنکردهاست.شهردردوران
.)13:2010هاروی 
چالشبرانگیز بودهاست؛ازسوييتنهاجايگاهزيستياستکهبه

مدرنهموارهموضوعي
تمامي،برساختهامیالوآرزوهایانسانيبرایاجتماعيزيستناستوازسویديگرمکان
تبعیضهای ضدانسانياست.فضایشهریدرعصرسلطه

ناکاميها و

تبلور عیني بسیاری
همهچیز به کاال
سرمايهداری  

سرمايهداری مملو از تناقض شده است .در روابط تولیدی 

راهبردیترينکاالهایآنتبديلشدهاست .

ميشود،فضایشهرینیزبهيکياز
تبديل 
نميتواندراهپويايي
دربطنخودبهخصوصیاتيمتناقضدامنميزندو 

سرمايهداری

ساکنانوشهروندانشهربرایدستيابي

جوامعومطالباتاجتماعيراسدکندوخواسته 
مطالبهای در

نميتواند بيپاسخ بماند؛ چنین 
به مسکن شايسته و فضای سکونتي مطلوب  
ميگشايد،فضائيکه
کنارتناقضاتدرونيبهناچارراهبهنوعديگریازشهروفضایشهری 
،اعتراضها و

انقالبها

ميکند مانند 
درآنارزشاستفادهخودرابرارزشمبادلهتحمیل 
کنشهايي که شهر زمینه آن را فراهم آورده است .شهر در ذات خود واجد امکاناتي

سرمايهداری که خودرا،

رهاييبخش است.امکاناتيخارجازسیطرهايدئولوژیفروکاهنده 

ميگذارند .در
جنبشهای اعتراضي و چه در زندگي روزمره شهری ،به نمايش  

چه در 
دادهاند :جنبش تسخیر وال
نمونههای بسیاری از مقاومت شهری رخ  
سالهای اخیر نیز  

مصریها وتسخیرمیدان،جنبشمردماستانبول

درصدیها،جنبش

استريتياجنبش99
درمیدانتقسیمعلیهتغییراتشهریغیردموکراتیک،جنبشمردماسپانیاوتسخیرمیدان
سیاستهای رياضت اقتصادی و غیره .در همه

خورشید ،مقاومت يونانيها در مقابل 
ميتوان ديد:مقاومتدرمقابلپیشروی
جنبشهای «تسخیر»ازايندست،چیزمشترکي 

سرمايهداری کهبیشازهرچیزديگردر

خشنترين تجلي
نولیبرالیسم.اينمتأخرترين و 
کاالييکردنفضایشهریومحرومکردنساکنانآناز حقوقاولیهتجليکردهاستکه
برخيحتيدرمنشورحقوقبشرنیزآمدهاست .
جنبشهای اعتراضيومقاومتيزادهشد.

انگارهحقبهشهرازدرونيکيازهمین
2
صورتبندی کرد .او در سال 1968

مفهوم حق به شهر را نخستین بار هانری لوفبور 
نوشتههايي در باب
مجموعهایبهنام 

مقالهای باعنوان Le droit à la villeنوشتکهدر

1

يدانبريتانیاييواستاددانشگاهشهرینیويورک
جغراف 

2

دربرخيمنابعلوفورآمدهاست .
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شهر ( )1996به انگلیسي برگردانده شد .دانشجويان در سال  1968در شهرهايي مانند
پاريس،برکلي،نیويورک،پراگ،برلین،لندن،رُموورشوخواستارتغییراتعمیقدرمفهوم
خیزشهای انقالبي

زندگيمدنيوارتباطاتاجتماعيشدندوشهررابهصحنهنمايشياز
جنبشهای اجتماعيبهويژهجنبش دانشجوييپاريسمِي

بيشک لوفبور و
تبديلکردند .
1968تأثیریدوجانبهبرهمداشتندومفهومحقبهشهربايددرزمینهتاريخيآنفهمیده
شود .
در ايران درخواست برای فضاهای شهری منطبق بر نیازهای مدني شهروندان در زيست
ميشود .فضاهای خودگرداني که از سلطه عرصه دولتي
روزمره شهر به وضوح ديده  
سکونتگاههايي غیررسمي برای ارتقای

محلههای فقیرنشین و 
ميگريزند ،تالش ساکنان  

1
سمنها کههريک
نمينشینند،ظهور 
کیفيمحیطکهمنتظرمداخلهنهادهایرسميدولت 
سازمانهای

راهحلي بیابند  -از
سعيدارند برایبخشيازفضاهایزيستوزيستيشهر 
نمونههاييازاينخواسته
آسیبپذير -

ايمنسازیمحیطبرایزنان
حمايتازکودکانکارتا 
ميشود.حقبهشهر،بیشاز
خیابانهایشهرینیزمتجلي 

خواستههاييکهگاهدر

هستند.
نميتواندبیشاز
هرزمانديگربرایشهرايرانيوبهويژهتهرانضروریاست.روندکنوني 
سیاهچاله»تبديل
اينادامهيابد.اکنونتهراندرکنارشهرهاييچونداکاونیومکزيکوبه« 
ميبلعد وليدر نهايت حتي از
شدهاست ،بهاينمعناکهبخشبزرگيازسرمايهمليرا 
فراهمآوردنزيستمطلوببرایساکنانخودشنیزناتواناستچهرسدبهاينکهبخواهد
بینالملليراجذبنمايد .
سرمايههای 

باشهرهایجهانيرقابتکندو
توجهبهحقبهشهر درايرانبرایمقابلهباکژکارکردیشهرضرورتيتامداردوبا
گفتمانهایمدني،دانشگاهيوتخصصيدربارهشهر،

توجهبهاهمیتدرحالظهورآندر
الزماستدقايقفلسفيآنبررسيشود.هنگامارجاعبهحقبهشهردرکشورماعمدتاًآثار
ميگیرد،حالآنکهالزماستديدگاههانریلوفبوربهعنوانکسي
ديويدهارویمدنظرقرار 
کهنخستینباربهاينمفهومپرداختهاست،باموشکافيبیشتریبررسيشود.دربخش
ميشودکه بر
تجربههادراينجهتاشاره 
تالشها و 
مهمترين 
پايانيمقالهبهچندنمونهاز 
ميگويد«:اگرنتوانیم
ميکنند.لوفبور 
ضرورتوامکان بهعملدرآوردنحقبهشهرتأکید  
نکردهايم» (لوفبور.)148:1996،
نظريههارابهعملدرآوريم،هیچکاری 


حق به شهر و تولید فضا
انگارهحقبهشهر لوفبور بانظريه«تولیدفضا»اوپیونددارد.نکتهاصليدرتولیدفضااين
سودمندیهایناشيازآنقادربهحفظ

سرمايهداریبهواسطهاشغال،تولیدفضاو

استکه
وبازتولیدخودشدهاست.ايننظريهرابعدهاکسانينظیرديويدهارویبسطدادندوبارها
کردهاند.لوفبور شرحيازپیدايش
برایصورتبندی«اقتصادسیاسيفضا»بهآنمراجعه 

زمانمند» جای خود را به تاريخ «فضامند»
ميکند که در آن تاريخ « 
تاريخي فضا ارائه  
NGO

1
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سرمايهداری

مي دهد.اينتاريخازفضایمطلقِپیشتاريخيآغازوبهفضایانتزاعيعصر

ميشود « .وقتيفضاتولیدشود،وقتيفرآيندتولیدوجودداشتهباشد،آنگاهباتاريخ
ختم 
مواجهیم( ».لوفبور .)46 :1991 ،لوفبور با اين گزاره نقش عمدهای در رفع توهم از
راردنميکندامانقشفضارابه

تاريخيگریمارکسیسمدارد.اوتفکر«ماتريالیسمتاريخي»

جديدبراینوسازیاينتفکردرشرايطمعاصرمهمميداند«:نوسازیمفاهیم

مقولهای
مثابه 
ميافتد»(همان .)343:تاريخفضا،مطالعه
مارکسیستيدربهترينوجهدربیانفضااتفاق 
آهنگها را ،با کنش

آهنگهای فضايي _ زماني طبیعي و شکل دادن به آن  
ضرب


ضرب
ميدهد.لوفبورتاريخفضارابا
انسانيوبهويژهکنشوابستهبهکاروفعالیت،دردستورقرار 
سرمايهداری

حرکتياجتماعيـتاريخي،ازفضای«مطلق»پیشاتاريخيبهفضای«انتزاعي»
ميکند و بر اين باور است که در نهايت تناقضات و شکافهای موجود در فضای
ترسیم  
ميشود.
بهچندبعدیبودنفضایدگرگونشونده(ديفرانسیل)منجر 

سرمايهداری 

انتزاعي
دراينفضااستکهدوگانهحقدرقبالشهر(حقبهشهر)وحقدرقبالتفاوت(حق
ميشود .
تفاوت)محقق 
سرمايهداری بهطورخالصهايناستکهفضای

نتیجهپژوهش لوفبور بررویفضای
(فضایانتزاعي)تکهتکهاست،الزاماتاقتصادسرمايهدارانهآنراشکلداده

سرمايهداری 

استودخالتدولتدرمديريتوتسلطبرفضانیزبهتولیدآنکمککردهاست.دولت،از
شکلگیری فضای
زيرساختها و مديريت منابع  ،

کننده 

طريق نقش خود به عنوان  
تأمین
وباآنبهمنزلهابزاریسیاسي

ميکند.دولتفعاالنهدرتولیدفضامداخله
انتزاعيراتسهیل 
برخوردميکند.دراينحالت،فضابستریمناسببرایتولید«نظماجتماعي»موردنظر

منطقهبندی» نظمي قانوني بر فضا حک و فضا را به صورت

پهنهبندی» يا «
است .مثالً « 
ميکند  .به اين معني که برای برخي نواحي امتیازهای يا
سلسله مراتبي ساماندهي  
ميشود و برخي ديگر را به حال خود باقي ميگذارد .طرحهای
محدوديتهايي قائل  

قانونيمسلطودستورالعملهاوقواعدمتداولو

منطقهبندیبستریبرایتقويتهنجارهای

هاوطرحهايي


بندیتراکمي،کاربریاراضيوبرنامه

هایپهنه

نیزهستند.نقشه
پذيرفتهشده

ازاينقبیلباشیوهمعمول،همگيواجدوتحمیلکنندهنظمسلسلهمراتبيازسویدولت

برفضاهستند .
ميکند.فضایانتزاعياگرچه
دولتبرفضایانتزاعيتحتنظارتخود،اعمالقهر 
صلحآمیز بهنظربرسد اماذاتاًخشناست.بهعقیدهلوفبور فضای
ممکناستغیرخشنو 
انتزاعيدربازتولیدروابطاجتماعيسرمايهدارانهنقشنیرویمحرکرادارد.لوفبوربااشاره

به بلوارهای هوسمان و قیاس آن با رويدادهای ديگر تولید فضا در عصر مدرن ميگويد
اجتماعيمتفاوت،شکلگیریشهرهادرجهانجديد،عمالً شکل جديدیاز

بهرغم منشأ 
«
فضایاجتماعياستکهقدرتسیاسيآنراشکلدادهاست:آمريتوخشونتدرخدمت
اهدافاقتصادی»(لوفبور .)114:1991،فضایانتزاعيهرگزنميتواند مطلقباشد.روابط
اجتماعيآنميبايدمستمراًبازتولیدوبازتحمیلشود.لوفبوراينفرآيندرا«محاکمهتوسط
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سرمايهداری ،تمرکز قدرت در شهر ،آن را به مرکز

ميداند (همان .)416 :در نظام 
فضا»  
دستهایخودرابرفرازتمامفضاهایاجتماعي
ميکندکه 
تصمیمسازی»قدرتمندتبديل 

«
آمرانه فضایانتزاعي،تناقضاتدرونيآن را
اماهمینتمايالتمطلقگرايانهو 

ميگستراند؛ 

ميکندبه
درونيراآشکار 

سرمايهداریوفضایانتزاعيدقیقاًباآنچهتناقض

ميکند.
تقويت 
حیاتخودتداومميبخشنديعنيتولیدفضا.بهقوللوفبور«آنچهاتفاقافتادهايناستکه

)تبايناتدرونياشبرایيکقرنشدهاستو

حلوفصل
ايهداریقادربهتقلیل(اگرنه 
سرم 
،دردستيابيبهرشد،موفقعملکرده

درنتیجهيکصد سالبعدازنوشتهشدنسرمايه
توانیمارزشآنرامحاسبهکنیم،اماابزارهاراميشناسیم:بااشغالفضا،با


است.مانمي
تولیدفضا»(لوفبور .)21:1976،
قابلیت عملي تولید اين فضا در کنار اين واقعیت قرار ميگیرد که روابط اجتماعي

ميشوند .اين برای لوفبور تضاد نهايي است« :تناقض
درون فضای انتزاعي مکرراً بازتولید  
ذاتيبازتولیدروابطاجتماعي،بهتناقضفضايي،راهميبرد(».لوفبور)377:1991،بنابراين

ميشود وفضاييمتباينراخلقميکند.
فضایانتزاعيبهلحاظکیفيبیشترودوقطبي 
تبايناتفضاييرانامميبرد:کمیتدرمقابلکیفیت؛جهانيدر

مهمترين 
لوفبور برخياز 
مقابل محلي؛ ارزش مبادله در مقابل ارزش استفاده (شیلدز .)180 :2005 ،لوفبور برای
ميکندکهتضادمیانارزشمصرفوارزشمبادله
ترسیمتناقضاخیرازاينقاعدهتبعیت 
تعیینکننده است و ارزش استفاده از زمین به ارزش

سرمايهداری 

برای روابط اجتماعي 
مبادلهمستغالتتغییرشکلخواهدداد.لوفبور باتمرکزبرتخصیصيااستفادهاز فضادر
ميکند:
تضادباکاالييشدنفضا،اينامررادرقالبتضادمیانارزشمصرففضابازخواني 
وگونهایديگرکهفقطلذت

ميکند
ارزشافزودهتولید 
گونهایمصرففضاکه 
اينتضادبا« 
ميشود  ...به عبارت ديگر تضاد ،تضاد میان مبادلهکنندگان و
ميکند ،قابل درک  
تولید  
استفادهکنندگاناست»(لوفبور .)359-360:1991،



فضای دگرگونشونده
ميگويد تحمیل منطق کميساز يا منطق مبادله به روابط اجتماعي با مقاومت
لوفبور  
ميشود که به دفاع از امر کیفي برميخیزند .اين را ميتوان از
نیروهای اجتماعي مواجه  
خاللحرکتمداماز«فضایمصرف»به«مصرففضا»ديد«:پسراندنامرکمي،باپديدار
شدنمجدد[فضای]فراغتـازفضایمصرفبهمصرفِفضادرفراغتوفضاهایفراغتي.يا
ميشود»(باتلر.)111:2003،لوفبوربه
اززندگيروزمرهبهفستیوال،ازکاربهناکار1ظاهر 
ميدهد که«تباين فضايي،نیروييبرانگیزانندهدرپستغییراتشديداجتماعيو
مانشان 
مبارزاتطبقاتياست»(شیلدز.)181:2005،تباينفضاييتولدنوعجديدیازفضارانويد
کهازشکافهاوتناقضاتفضایانتزاعيظهور


شونده

ـزماندگرگون
ایفضا 


:گونه
ميدهد

ميکند .لوفبور آن را «فضای دگرگونشونده يا ديفرانسیل» مينامد .نوعي فضا که از

from work to non-work

1
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ميماند .اين مصادره به
عملگرايانه قدرت دولتي ميگريزد و به اثر خالقانه  1
طرحهای  

ضربآهنگ زمان و جريان نیروی زندگي که با آن
مطلوب فضا را تنها ميتوان از طريق  
ميدهد«:کارممکناستاز
درآمیختهاستتوضیحداد (لوفبور.)343:1991،لوفبور نويد 
2
طريق محصول بدرخشد و ارزش استفاده بر ارزش مبادله تفوق يابد :مصادره به مطلوب 
فضایدگرگونشوندهرانميتوانبه

ممکناستبرسلطه 3غلبهيابد»(باتلر  .)89:2003
سادگيکاالييکرد،بازتولیدشبهسادگيمیسرنیستونیازمندتجديدرابطهمیانتنو
ضربآهنگ زيسته 5آناست .پیشازآنکهاشیاءتولید
کالبد[ 4آدمي]،فضاوکالبدآنو 
ويژگيهایفضایانتزاعيراتفوق

ميکنند.لوفبوريکياز
شوند،روابطکالبدهافضاراتولید 
ميگويد يکي از جوانب
حسهای آدمي ميداند ،در مقابل آن  
«توانائي بینائي» بر ديگر  
اساسي فضای دگرگونشونده «بازيابي حسهای گويايي ،شنوايي ،بويايي ،شنیداری،
[چشائي]وبهطورخالصهامرغیربصریاست»(لوفبور .)363:1991،
ميداند که در آن
لوفبور شهر يا مرکز شهر را در فضای دگرگونشونده ،محلي  
ضربآهنگ
ميشود که  
فستیوالهای شهری» فراهم  

حادثهها و «

واقعهها ،
بستری برای  
اوتوضیحميدهدکهچگونهشورشمي 1968زندگي

ميکنند.
زندگيشهریرادگرگون 
جنبشهای اجتماعيمتأخر نیزغالباً واجدچنین

روزمرهرا برایبازسازیآن،معلقکرد.
خصلتيهستند.جنبشتسخیروالاستريتکهدرآنشکليجمعيودموکراتیکاززندگي
شکلگیری بهار
روزمرهبهنمايش گذاشتهشد .میدانالتحرير قاهره بستریمناسببرای 
شبانهروزی تظاهرکنندگان،
عربي و انقالب مصر بود که با در خود جای دادن چادرهای  
زندگيروزمرهدرمنطقه  راهبردیشهررامعلقکرد.جنبشمردميدرمیدانتقسیمدر
مدتهافضای
تهایهنرمقاومتيآمیختهوحتيپسازسرکوبتا 
استانبول،باانواعخالقی 
شهریورويدادهایاجتماعيمیدانتقسیموخیاباناستقاللتحتتأثیرآنقرارگرفتهبود
خواستهای مدني ،مرکز شهر هنگ گنگ را درهم نورديد.

و تعلیق زندگي روزمره ،برای 
منحصربهفردهماننداينموارد،معرفشکلآنيوسريعتغییر

جنبشهایآهنگینسیاسيِ

شکلاجتماعيدرنظريهلوفبوردرارتباطبالحظههستندکهطبقآن،فستیوالشهریاگر
بخواهدازفضایانتزاعيزندگيروزمرهفراتررود،بايدتغییرشکليابد .
ميشود؟ لوفبور تولید فضای دگرگونشونده را
اما اين تغییر شکل چگونه ايجاد  
عمومیتيافته،وابسته

.جامعهایکهبهدوحقفضايي

ميبیند
محصولجامعه»خودگردان» 

است:حقدرقبالشهروحقدرقبالتفاوت.6اوانگارهاولیهحقبهشهررادرسال1968
انگارهای کهلوفبوردرسال،1974درکتاب
ميدهد .
شورشهای ماهمه،توضیح 

همزمانبا

ميدهد.کارلوفبوربهويژهازآنرومهماستکهتاقبلازدهه
تولیدفضاآنرامجددبسط 
1

l’eouvre
appropriation
3
domination
4
body
5
lived rhythm
6
the right to the city and the right to difference
2
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،1960تحقیقاتشهریبهطورچشمگیریفاقدنظريهبود .تحلیلشهریدرکلیتعلوم
اجتماعيوباالخصجامعهشناسي،عمدتاًتوصیفيومتکيبرتجربهبودونهنظريه .

ميزند« .حقبه
لوفبور درمقاله 1968حقبهشهرراباحقزندگيشهریپیوند 
يتوان  حقيسادهوقابلمشاهدهدانستياآنرابازگشتيبهشهرهایسنتي
شهررانم 
تلقيکرد«.حقبهشهر»تنهابادگرگونيوبازسازیحقزندگيشهریقابلتعريفاست»
ميکند کهتفکرنظریدربارهشهرناچاراست
(لوفبور .)158:1996،لوفبور بهنکتهاشاره 
هم شکل ،عملکرد و ساختار شهر (اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و غیره و هم نیازهای
ميگويدتا
اجتماعيذاتيوجداييناپذيرازجامعهشهریرابازتعريفکند(همان.)147:او 
برميانگیزد  -آنهمبرای
بهامروزتنهانیازهایفردیکهجامعهمبتنيبرمصرفآنهارا 
شدهاند .او سپس به شرح «نیازهای اجتماعي که
دستکاری و نه شناخت  -واکاوی  

ميپردازد نظیر امنیت و شکفتن ،اطمینان خاطر و
انسانشناسانه دارند»  
شالودهای  

بینيناپذير،
بینيپذيروامورپیش 
پیش 
سازماندهي کارو فراغت،نیازبهامور  

ماجراجويي،
نیاز به همساني در عین تفاوت ،نیاز به انزوا در عین مواجهه با ديگران ،نیاز به مبادله و
چشماندازهایکوتاهمدتو
سرمايهگذاری،نیازبهاستقاللوتنهاييدرعینارتباطونیازبه 

ميتوان نیازهای ديگری افزود که
بلند مدت( .همان) .به اين نیازهای انسانشناسانه  
زيرساختهای فرهنگي و تجاری موجود  -توان برآوردن آنها را ندارند :نیاز به فعالیت

2
1
خالقانه،نیاز بهخلقاثر   ،نیاز بهاطالعات،نیازبهرمزآفرينيونیازبهتخیل و فراغت
(همان) .
بهواسطههمیننیازهاستکهتمناييبنیادينزندگيوبقامييابد،تمناييکهدرآن
فعالیتهای خالقانه،هنرودانشتجليويژهخود را

فعالیتهای جسمي،

فراغت،جنسیت،
ميآيند
تقسیمکار فائق  

زيستشده ،کموبیش بر گسستگي کار و 

لحظههای 
مييابند و  

افقهایآنراترسیم
(همان)ودرنهايتنیازبهشهروزندگيشهریکهلوفبورسعيدارد 
مکانهايي برای انزوا در
مکانهای درخور وابسته نیستند؟  
کند؛ اما آيا نیازهای شهری به  
مکانهايي کهدرآنهادادوستدهای انسانيوفرهنگي،منطقارزشمبادله،
عینمواجهه؟ 
ميکشند .
تجارتوسودرابهچالش 
ميدهد و ميگويد علوم
لوفبور نقد دقیقي از گسیختگي علوم مرتبط با شهر ارائه  
نظريههای
ماندهاند.مفاهیمو 
مرتبطباشهر درعینضرورتدرحاشیهموضوعشهرباقي 
اينعلومتنهابايدازواقعیتدرحالتولیدشهروازپراکسیسِ (کنشاجتماعي) جامعه
ايدئولوژیها درحالغلبهبراينعلومهستند (همان.)148:

شهری اخذشود؛ولياکنون
روشها،رويکردهاو
ميدهد.اينعلم 
لوفبورمعتقداستعلمشهر،شهرراموضوعخودقرار 
بهدودلیلازتحلیلآنهاسربازميزند.

ميکند و 
مفاهیمخودراازعلومگسیختهاقتباس 
نخستاينکهاينتحلیلازابتدابهفکرکلیتدادنبهخويشاستوتنهاميتواند هیئت
oeuvre
play

1
2
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برنامهريزی راهبردی به خود بگیرد .دوم اينکه به شهر به مثابه واقعیتي
نظاممندسازی و  

قواميافتهنگاهنميکند(همان.)148:



حق به شهر و بازگشت به گذشته
لوفبورگرايش بهبازگشتبهشهرتاريخيرابهعنوانبديليبرایحقدسترسيبهطبیعت
برنامهريزی شهری به ويژه زماني که بحث «جذب
نميپذيرد .گرايشي که در  
و فراغت  
گردشگر»درمیانباشد،متداولاست.جذبگردشگرراغالباًبهعنوانراهکارترمیماقتصاد
درحاليکه مفیدبودناينروشبرایجامعهمحليوزندگي

مطرحميکنند 

محلهياشهر
نخستوزير ترکیه

روزمرهآنهابهسختيقابلاثباتاست .مثالبسیارروشنومعاصر؛طرح
قطعهای ازتاريخسلطنتعثمانيراکپي
ميخواست  
برایمیداناستقاللاستانبولبود.او 
برنامهريزان
مهمترينفضاهایعمومياينشهربنشاند.واضحاستکه 
کندوبهجایيکياز 
نخستوزير ارائهکردند.متعاقب

آمرانهای رابه
وطراحانشهری،توجیهعلميچنینطرح 
سالها باآنزيستهبودندبهوقوع
آنخیزشمردمياستانبولدردفاعازفضایشهریکه 
قطعهایازتاريخ
نخستوزيرقراربود 

پیوستوطرحدولتيرا[موقتاً]بهعقبراند.درطرح
حکومتهايي چون حکومت

طرحهايي در 
انتخاب و به زمان حال آورده شود .چنین  
تاريخگراييرانشان
طرحهاحدافراطي 
فاشیستيموسولینينیزمسبوقبهسابقهاست.اين 
ميشود .
معتدلترآنمکرراًديده 

شیوههای
ميدهدولي 

ميکند سپس اين قطعات را دوباره کنار هم
قطعهقطعه  
علم شهر ،تاريخ شهر را  
دستورالعملها و قواعد مانند بافت

مجموعهای منسجم از 

ميچیند .شهر تاريخي ديگر 

ميکند.بههیئتاسناد،نمايشگاهو
نقلمکان 
نميماندو 
اجتماعينیست.بافتتاريخيثابت 
نميتوان آن را عمالً درک کرد .تنها
درميآيد .شهر تاريخي ديگر زنده نیست و  
يا موزه  
ميشود.امرشهریپراکندهونامتجانسباقيميماند...
موضوعمصرففرهنگيگردشگران 
شالودهای جديد ،در

ميتوان شهری جديد با 
مواجهه با شهر قديم غیرممکن است ،تنها  
جامعهای ديگر ،پي افکند؛ موضوع علوم مربوط به شهر

مقیاس و وضعیتي ديگر و در 
مشخصنیست،گذشته،حالوآيندهشهرقابلتفکیکنیستوآنچهدراينعلوممطالعه
ميشود«موضوعيمجازی»برایانديشیدناست(.همان) 

لوفبور در شهر چنان امکاني ميبیند که ميگويد برای انسان جديدی که با مرگ
انسانگرايي کهنبهوجودآمدراهديگریدرپیشاست:جامعهشهریوشهربايدبه«اثر»

انگارهها رابهعملدرآوريم،
تبديلشوندوفقط«تولید»نباشند.اوميگويد اگرنميتوانیم  
انسانگرائيجديدیدستيابیم،پراکسیسي
نميآيند«:بايدبکوشیمبه 
نظريههابههیچکار 

افسانههايي که اين خواسته را تهديد

جديد ،انساني ديگر و جامعه شهری ديگر .بايد از 
مياندازد وراهبردهايي
ايدئولوژیهايي کهاينپروژهرابهتأخیر  

ميکند احترازکنیم،بايد

نمونهای از شهر
ميکند ،از میان برداشت( .همان .)150 :لوفبور  
که اين مسیر را منحرف  
ميکند[«:اينوظیفه
مطلوبخودشسراغنداردجزاشارهکوچکيکهبهشهرهایشوروی 
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ماست] که شهری جديد و شیوه زندگي نويني در شهر درافکنیم .جامعه انقالبي ،مانند
شورویتادهياپانزدهسالپسازانقالباکتبر»(همان) .بااينحالدرتولیدفضا()1991
ميتازد و
به شدت به «سوسیالیسم واقعاً موجود» شوروی پس از سالهای دهه   1930
ميگويداينسؤالبسیارمهمبيپاسخماندهاست«:آياسوسیالیسمدولتيفضایخودشرا

سرمايهداری و الزامات آن تا حد

مشخصههای فضای 

ميگويد 
تولید کرده است؟» لوفبور  
زيادیبدونابهاماست«:جهانکاالها،منطقوراهبردهایجهانيآن،قدرتپولوقدرت
شبکههای
فرودگاههاو 

بزرگراهها 

بانکها،مراکزتجاری ،
شبکهایوسیعاز 
سیاسي.همچنین 
ميدهدانقالبي
ميگويد دربارهسوسیالیسماينفضامبهماستوادامه 
اطالعاتي»اوسپس 
کهنتواندفضایجديدیتولیدکنددرواقعشکستخوردهاست؛ زيرا خودزندگيراتغییر
دستگاههای سیاسي را دگرگون کرده است

نداده و صرفاً روبنای ايدئولوژيکي ،نهادها يا 
(لوفبور .)53-54،1994،
ميکند.اشارهاوبهدرک
لوفبور درادامهبهملزوماتتحققايدهحقبهشهراشاره 
تجربههای عمليبه
مترين  
ميکند کهچرااينانگارهتوانستهدربرخيمه 
ايننکتهکمک 
ميگويد:
جنبشهای شهری بدهد .او  

شکل قانون درآيد و يا نام خود را به بسیاری از 
«راهبرداستراتژیشهریکهدر«علمشهر»راکدماندهاست،بهحمايتاجتماعيونیروی
درنميآيد .راهبرد

سیاسي لوفبور نیاز دارد تا بتواند تأثیرگذار باشد .بدون اينها به عمل 
ميتواند
شهریازسویديگروابستهبهحضوروکنشطبقهکارگراست.تنهاکنشيکه 
ميتواندقاطعانهمرکزيتي
گسیختگيراپايانبخشد.تنهااينطبقهاستکهبهعنوانطبقه 
کهتبعیض  و گسیختگيآنرا نابودکردهاست،احیا کندوبرایمراکزتصمیمسازیکه
تبعیضها هستند تهديدی به حساب آيد .بدون کنش اين طبقه يکپارچگي

برسازنده اين 
1
مييابد»(لوفبور،
نميشودوگسیختگيزيرنقابهجرزدگي وهمگنيدروغینادامه 
حاصل 
 .)156 :1996لوفبور بالفاصله و دوباره تأکید ميکند که نیروهای اجتماعي از نیروهای
سیاسياهمیتبیشتریدارند«:سیاستگرچهالزماستوليکافينیست.سیاستزماني
ميتواند چنین تجربه
ميدهد .تنها نیروی اجتماعي  
ميخواهد اجرا شود تغییر محتوا  
که  
برنامهای
ديرينهای راتحققبخشدوتنهانیرویاجتماعيميتواند مسئولیتتحقق 

سیاسي
پاييهای انتقادیو
کهبهجامعهشهریمتعهدباشدبهعهدهگیرد.درعوضعلمشهربايد 
چشماندازفراهمآورد(.همان) .
نظریبرایاين 
نميخواهد شهربهآنچیزیکهبودبازگردد؟يعني
ميپرسد«:چهکسي 
لوفبور درادامه 
يکتفکرپیچیده...اينخواستهنميتوانددرحديکآرزويااشتیاقباقيبماندبدون

عملواثرِ 2
یبراینیلبهآنتعريفشود.اينراهبردنیزنميتوانددرچارچوبراهبردهایکنوني

اينکهراهبرد

(علمشهروتمايلآنبهبرنامهريزیبرایرشدوکنترلتوسعه) باقيبماند»(همان .)154:دعوت

چارچوبهایتنگيبهدور

دراينگزارهبسیارعمیقومهماست.برنامهريزانشهری

لوفبور
1نوستالژيا
oeuvre

2
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ميگريزد و
شیدهاند  .به همین دلیل است که توسعه شهری همواره از چنگ آنها  
خود ک 
پیشبیني کنندويا
ميتوانند آيندهشهررا 
جامعاالطراف بودنبهسختي 
عليرغم دعوی 

ميگويد
ميکنند،بیابند.لوفبور خیليساده 
چارهای برایمسائليکهخودبرایشهرطرح 

ميطلبد .
رنامهایدگرگوننیز 
شهریديگرگون،تفکروب 
بهگونهای

ديويدهاروی،گرچهمفهومحقبهشهرراازلوفبورگرفته،اماآنراتقريباً
جامعهشناس

ديگر بسط ميدهد .او برای تبیین اين مفهوم به گزارهای از رابرت پارک ،
شهرموفقترينتالشبشربرایشکلدادنبهجهاني استکهدر

ميدهد« :
شهریارجاع 
ميدهد؛امااگرشهرجهانيباشدکه
ميکندواينمهمرامطابقمیلخودشکل 
آنزندگي 
انسانآنراخلقکرده،درعینحالجهانياستکهانسانمحکوماستازاينپسدرآن
زندگي کند؛  بنابراين انسان بدون داشتن درک درست از ماهیت کاری که انجام داده ،با
ساختن شهر خود را نیز بازآفريني کرد» (هاروی .)23 :2008،او با استناد به اين جمله
ميگويد « :حق به شهر ،حق به چالش کشیدن خودمان از طريق تغییر شهر است .حق

آزادی ساختن و بازسازی شهرها (و خودمان) يکي از باارزشترين و در عین حال ناديده
شدهترينحقوقانسانياست»(همان) .
گرفته 

هارویشهرراازرهگذراقتصادسیاسيبهعنوانتجليجذبمازادسرمايهوارزش
سرمايهداری و توسعه شهر

اضافي ميداند و به همین دلیل ارتباط نزديکي میان توسعه 
برایعبورازبحرانهایذاتيآنبودهاست.

سرمايهداری 

ميبیند.توسعهشهرهموارهشیوه

ميبیند
سرمايهداریرانهدرتولیدفضاکهدرسلبمالکیتفضا 

هارویبرخالفلوفبوربقای
مييابد.مثال
ازدسترفته 

وازهمینايدهحقبهشهررادرشهرهایامروزبهطورروزافزوني
تاريخيسلبمالکیتاقداماتبارونهوسماندرپاريساستکهبهنامنوسازیوبهسازی
محلههای فقیرنشیناينشهرراويرانکرد.اوعامدانهطبقهکارگروعناصر
آلونکهاو 

مدني
متمرد را از مرکز شهر جابهجا کرد( .همان )33 :يک قرن بعد رابرت موزز در نیويورک
«برونکس را نابود کرد» (همان) .هاروی مثالهای فراواني از فرآيند سلب مالکیت دارد از
سئول،دهليوبمبئيتاشنزنوناند يگرامدربنگالغربي.اينگونهفرآيندهاشمارزيادی

انسانراازهرگونهحقنسبتبهشهرمحرومکردهاند .

جنبشهای

هارویحقکنترلدموکراتیکبیشتربرتولیدوکاربردسرمايهراخواسته
ميداند« .از آنجا که فرايند شهرسازی مسیر اصلي کاربرد
همپیوسته جهاني  
به 
اجتماعي  
س رمايهمازاداست،اعمالمديريتدموکراتیکبرمصارفشهریآنحقبهشهرراتشکیل
سیاستهاینولیبراليدرشهرسازیراتوزيعسرمايهمازاد

ميدهد»(همان.)37:اودستاورد

ميداند کهکنترلو خواسته اينطبقهرابر
بهنفعسرمايهشرکتي وطبقهمرفهجامعه 
فضای شهری گستران ده و حق به شهر را به طور روزافزوني در اختیار منافع خصوصي و
ميکند «مفهومي که لوفبور از
نیمهخصوصي قرار داده است( .همان .)38 :هاروی تصريح  

حقبهشهرارائهکرد،نهتنهاحقدسترسيبهآنچهدرشهرازپیشموجودبودهاست،بلکه
حقتغییرآنمطابقخواستههاوآمالساکنانشهر نیز هست.مابايدمطمئنشويمکه
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توانیمباخالقیت خودمانزندگيکنیم» (هاروی .)939:2003:بااينتعريفاينحق


مي
« بهآنصورتکهامروزهشکلگرفتهاست،بسیارمحدودودربسیاریمواردتنهادراختیار
خواستههای

ميتوانند شهرهارا هرچهبیشترطبق
نخبگانسیاسيواقتصادیقرارداردکه 
خودشکلدهند»(هاروی.)38:2008،

تجربههای حق به شهر
موفقترين تجربهبشربرایشکلدادنبه
ميگويد شهر 
بهجملهرابرتپارکبازگرديمکه 
جهانياستکهدرآنزندگيميکند.شهربازيستبیشاز70درصدساکنانزمینپیوند
نميتواند اززمینهمادیوتالشبرایتغییرآنجدا
خوردهاست؛ بنابراينتفکردربارهشهر 
همانطور که در پیش آمد ،لوفبور بر نقش برنامه ريزان شهری و ساير کساني که
باشد  .
دستاندرکار تغییرشهرهستند،برایتحققحقبهشهرتأکید کردهاست.بااين
مستقیم  
سالهای نگارشحقبهشهر تاابتدایقرنبیستويکم ،بارهادر
حالگرچهمردم،بین 
يآنکه نامآنرابدانند،فريادکردند،امانخستینبار
جنبشهای شهریحقبهشهررا،ب 

توسط برنامه ريزان شهری در آمريکای التین صورت قانوني به خود گرفت .برخي از
جنبشهاييکهمستقیماً به«حقبهشهر»اشارهداشتندبهاينقرارهستند :مبارزهبرای

نشینهادربمبئياز
حاشیه 

حقبهشهردردوربانآفريقایجنوبيدراوايلقرن،21جنبش
بيخانمانها
سال،1986جنبشوياللوسکوندروس1درشیليعلیهسلبمالکیت،جنبش 
خانمانهای اوزاکادر

درماردلپالتادرآرژانتینبرایحقبرخورداریازمسکن،جنبش 
بي
ژاپنوجنبشحقبهشهردرآفريقابانام«ساختنشهربرایمردموبهدستمردم» .
نظريه لوفبور را به سادگي نميشود به زبان عمل برگرداند يا از آن الگويي برای
جنبههای اقتصادی،سیاسي،
ساختارقانونيجديدتجويزکرد«.کارلوفبور عناصراساسيدرک 
اجتماعي،اي دئولوژيکوفرهنگيفرآيندشهریشدنرادرخودداردبااينحال،هیچبحثمشخص
ودقیقيدربارهنقشانتقادیقانوندرکاراووجودندارد.چنیندرکيازنقشحیاتيسیستمقانوني
برایاصالحاتاساسيقانونيضروریاستکهبهنوبهخودشرايطرابرایاصالحاتدرشهرکهخود
ميسازد»(فرناندز:2007،
ميشود،فراهم 
منجر به «اجتماعيشدن»جامعهونیلبهتوسعهپايدار 

جنبشهای

جنبشهای اجتماعيشهریوهمچنین

سالهای بعدباپررنگشدن
 .)209در 
جنبشهای شهری راديکال

وطرفدارمحیطزيستمانندجنبش سیاتل 2و 

سرمايهداری 

ضد
ابانهاراپسبگیريد»3تالشزيادیشدتااينمفهومازشکلنظریوفلسفي
همچون«خی 

1

villa los condors
2

تظاهراتضدجهانيشدننظیرسیاتلسال،1999ملبورن،2000پراگ،2000جنوا2001وفرومجهاني

اجتماعيپورتوالگره

3

Reclaim the streets

اولینتجمعآن  1990درلندنبود.آنهاخواهانمالکیتجمعيفضاهایعموميهستند.همچنیندرمقابل
يکنند
ابانهاايستادگيم 
جهانيشدنوسلطهاتومبیلبرخی 
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اساسنامهشهر 1در

بهعرصهواقعيزندگيمنتقلشود.ازنتايجچنینتالشهاييتصويب 

سال   2001در برزيل است که در آن حق جمعي شهر در قانون اساسي اين کشور به
رسمیتشناختهشد.موردبرزيل،عناصرمهمواصليتوسعهوبسطنظريهلوفبور درمورد
حقبهشهررابهطورعملينهتنهابهعنوانارزشياجتماعي -سیاسييافلسفيبلکهبه
ميآورد .پسازآنمنشورجهانيحقبهشهر 2درسال2004
عنوانحقيقانونيفراهم 
توسطUN-HABITATتدوينشدوسعيداشتامکاناتومنافعشهرـبالقوهوبالفعلـ
رابهگونهایبرابروبراساس اصولپايداریوعدالتاجتماعي،دراختیارتمامساکنانشهر

ميتواند به«منشورحقبهشهردر مکزيکوسیتي»اشاره
نمونههای متأخرتر  
قراردهد.از  
کردکهباالهاماز«منشورجهانيحقبهشهر»ازحقاستفادهبرابرازشهربالحاظاصول
ميکند .
پرجمعیتترينمتروپلیتنجهان،حمايت 

پايداری،دموکراسيوعدالتاجتماعيدر
مروریاجماليبرسهسندفوقبهشرحزيراست:
حق به شهر در برزیل
نهادينهشده در امريکای التین بیش از

مفهوم حق به شهر شايد به دلیل فقر گسترده و 
جنبشهای اجتماعي را با

هرجای ديگری نفوذ يافت .فقری که در اين کشورها دولت و 
دشواریمواجهکردهاست.درعوضتالش برایبهبوداينشرايطباابداعوخالقیتدر
عرصهبرنامهريزیشهریهمراهبودهاست .برزيلباسرعتبسیارزيادشهریشدنمواجه

است% 75.جمعیتآمريکایالتیندرشهرهاساکنهستندودربرزيلاينرقمبه%83
ميرسد .الگوی اجتماعي  -اقتصادی که باعث شهری شدن سريع بود ،به همان سرعت

آسیبپذير کرد(همان.)202:

گزينيهایغیررسميو


وسکونت
آلونکها 

شهرهارامملواز
تولیداجتماعيفضایشهریازطريقفرآيندغیررسميدستيابيبهزمینومسکن،يکياز

مشخصههایب ارزتوسعهشهریدرامريکایالتیناست.بیشازپنجاهدرصدساکنانشهرها

ميآورند.اينپديدهدرساختارشهریبرزيل
راههایغیررسميبهدست 
زمینومسکنرااز 
حکوضرورتمقابلهباآناحساسميشد(.همان )203:

در برزيل حقوق مربوط به مالکیت فردی بر زمین بسیار دقیق تعیین شده است و
همانندايران،دولتدراستفادهاززمینوکنترلتوسعهشهرینقشمحدودیدارد.زمین
ميکنند
ميشود،ارزشاقتصادیکهصاحبانزمینتعیین 
منحصراًبهعنوانکاالپذيرفته 
دارائيهای شهر،همچنینامکاناتدولتيبرای

هرگونهارزشاستفادهاجتماعياززمینو
تعیی ننظمعموميمتوازنوفراگیردرشهرهاراغیرممکنکردهاست.پیشازمطرحشدن
بحث حق به شهر اصلي وجود داشت که دولت نميتوانست ارزش اضافي ناشي از
هایمالکیتخصوصيمحسوبميشدرابهدست


هایعموميکهجزوارزش

گذاری

سرمايه
ريخيازفرآيندتصمیمگیریشهریدرشهرهای

آورد.اکثريتقريببهاتفاقمردمبهطورتا
City Status
World Charter on Right to the City_ 2004

1
2
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آمريکایالتینطرداجتماعيوسیاسيبهلحاظاجتماعيوسیاسيطردشدهبودند(همان:
جنبشهای

سیاستمداران،مديرانشهری وبهويژه

)209؛ امابهتدريج،اساتیددانشگاه،
مردمنهاد دريافتندکههیچراهيبرایاصالحشهریبدوناصالح
سازمانهای  

اجتماعيو
عمیق سیاسي و قانوني به نحوی که حقوق شهروندی جديدی بیافريند ،وجود ندارد .در
جنبشهای اجتماعي که در

نتیجه تحرک رو به رشد سیاسي -اجتماعي (نه تنها در 
بخشهایتولیدمستغالتکهدرسلطهبورسآسیببسیاریديدهبود)فرآيندتغییرقانوني

بهوجودآمدوبهشاخهجديدیازحقوقعموميبهنامحقوقشهریمنجرشد.نظريهحق
جنبشهای اجتماعيوحتيدولتمليچارچوبسیاسيوفلسفيکار

بهشهرلوفبوربرای
رافراهمکرد.درنتیجهاينعزم،ازسال 1970بهبعدعینيکردناينمفهومنهتنهادر

جنبشهای

دغدغههای اصلي 

واژگان اجتماعي  -سیاسي بلکه در عرصه قانون يکي از 
سالهای بعد حق به شهر به حقي قانوني تبديل شد.
اجتماعي در باب شهر بوده و در  

(همان .)203-204:
ساسنامهشهر
نوآورانهای بهنام ا 

نتیجهاين تغییرات پیشگامانه (پارادايماتیک)،قانون
بودکهدر10ژوئیه2001بهتصويبدولتفدرالرسید.هدفآنتنظیماصليابتکاریدر
سیاستهایشهریدرقانوناساسيفدرالبودکهحقبهشهررابهصراحتبهعنوانحقي

ميشناخت.اينقانونراهرابرایجنبشاصالحاتقانوني باتائید نقش
جمعيبهرسمیت 
دولتهای محلي ونیزبااعالماينکه دموکراسيمبتنيبرنمايندگيبايدخودرابا
محوری 
مشارکتمردميوفقدهد،هموارکرد.پسازآنچندينشهرداریاجرایمفاداصولقانون
اساسيدربازتعريفنظمشهری-قانونيراشروعکردندوبرزيلبهفضاييبرایتجربهانواع
بودجهريزی

راهبردهایجديدادارهامورمحليودموکراسيمستقیمتبديلشد؛ازجمله«
دستورالعملهایسازمانمللنیزراهيافت(.همان.)209:

مشارکتي»استکهبعدهابه
برداشتهشده

گامهاييبرایاصالحشهری
پیشازبهرسمیتشناختنحقبهشهردربرزيل 
بود .يکي از مهمترين بخشهای  اين اصالحات ،تمرکز بر زمین شهری و محدود کردن
عدهایمنبع
بيحدوحصربخشخصوصيبرآنبود.پیشازآنزمینشهریبرای 
اختیارات 
ثروتبودو فقرایشهریتقريباً بهطورکاملازاينمنبعمحرومبودند.درقانوناساسي
سال1988بخشيجداگانهبه«سیاستشهری»اختصاصدادهشد(مواد182و.)183در
ايندومادهتالشبراينبودکهحقمالکیتخصوصيبرزمینکاهشيابد.همیندوماده
اساسنامهشهرتوسط

پشتوانهتدويناساسنامهشهربودند.انتشارمحتوای

درسال 2001
بخشهای جامعه آغاز شد و شدت گرفت .هرچند که
جنبشهای مردمي مختلف و ديگر  

پیچیدگيهاييداشتوبرایبهاجرادرآمدنباموانعيمواجهشد.ارتقایدانشو

اساسنامه

اجرایاساسنامهاست.سهاصلراهنمایاساسنامهنیزعبارتبود

پیشنیاز
تجربه،هنوزهم 
از :
داراييهاييآن 

)1عملکرداجتماعيشهرو
هزينههاومنافعشهریشدن 
)2توزيععادالنه 
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مردمساالرانهشهر 
)3مديريت 
اساسنامهشهرچهاربعداصليدارد)1 :بعدمفهوميکهعناصرتفسیراصولقانون

دارائيهای شهررافراهمميکند؛ )2بازتنظیم

اساسيدرموردکارکردهایاجتماعيشهرو 
ساختوساز وتأمین مالياقداماتشهری،

نوآورانهقانونيوتعريفابزارشهریوماليبرای
مردمساالرانه
از جهات مختلف ،توسط شهرداریها؛  )3ابزارها و مفاهیمي برای مديريت  
سکونتگاههای

همهجانبه 
شهرها؛  )4شناسايي ابزارهای قانوني برای آمايش و انتظام  
غیررسمي در اراضي خصوصي و عمومي شهری (همان) .چهار بعد فوق ،حق به شهر در
ارزشافزوده تعیین
برزيل را تعريف ميکنند .در اين قانون همچنین اصول دستيابي به  
هایشهردربخشهایرسمي


هاقدرتبیشتریبرایدخالتدرفعالیت

وشهرداری
ميشود

وغیررسميپیداميکنند .بهويژهبخشهاييکهخاصیتاحتکاریدارندومدتمديدی

ميزدند(همان )213:
محرومیتوتبعیضرادربرزيلدامن 
سنامه شهر و تدوين
ميتوان گفت پايههای حقوقي حق به شهر با تصويب اسا 

،دربرزيلپايهگذاریشد.با

زيستمحیطي

معیارهایجديدحقوقي،اقتصادی،اجتماعيو
برنامهها بهاصالحسیستمقوانین
اينحالعینیتبخشیدنبهحقبهشهردرسیاستهاو 

شهریدرسطحمحليوبهشهرداریهابستگيداشت(همان.)215:درسطحملي،باايجاد

وزارتشهر،درسال 2003براینخستینباردولتفدرالبهدنبالجستجویراهيبرای
حملونقل عموميوامورمربوطبهزمین
محیطزيست ،

مقابلهبا مشکلمسکن،بهداشت ،
ایبرایحمايتپايدارازسکونتگاههایغیررسميتثبیتواجراشد (همان).


برآمدوبرنامه
نمونهای از
در نهايت مورد برزيل و اساسنامه شهر ميتواند برای تمام شهرهای ديگر  
چگونگيبهعملدرآوردنفلسفهياعملاجتماعي باشد.استفادهازاينتجربهها وشیوه
خواستهها تا تحقق  حق به شهر در اين نمونه برای شهرهای ايران نیز

عمل و پیگیری 
ميتواند کاراباشد.بااينحالبرایتضمینحقبهشهرهنوزبهتوسعهحقوقيوقانوني

گستردهترینیازاست.

منشور جهانی حق به شهر
پیشنهاداولیه«منشورحقوقبشردرشهرها»رايکسازمانغیردولتيبرزيليدر ششمین
اساسنامهشهربهاجرا

کنفرانسحقوقبشردربرزيل()2001مطرحکردکميقبلازآنکه
درآيد( ،همان .)216:اينپیشنهادتحت تأثیر «منشورحفاظتازحقوقبشردرشهرهای
اروپايي»(1مِي)2000نیزبودکهبیشاز200شهراروپاييبهآنپیوستهبودند ،همچنین
از «عهدنامه شهرها و روستاهای دموکراتیک ،پايدار و برابر» )1992( 2الهام ميگرفت
(همان) .
1

‘European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City’ (presented in SaintDenis in May 2000
2
‘Treaty for Democratic, Equitable and Sustainable Cities, Towns and Villages ‘approved
in 1992, at the World Environment Summit in Rio de Janeiro
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جنبشهای

مردمنهاد و 
سازمانهای  

پیرو به رسمیت شناختن اساسنامه شهر 
پیشنويس «منشور
اجتماعي به ويژه در برزيل و ساير کشورهای آمريکای التین ،متن  
جهانيحقبهشهر»راآمادهکردند.اينپیشنويس درسال 2004بهبحثگذاشتهشدو
رویموضوعاتيمانندحاکمیتدموکراتیکشهری،مشارکتمردميدرمديريتشهریو
بودجه ريزی ،به رسمیت شناختن و اقدام مؤثر در اقتصاد ،حقوق اجتماعي فرهنگي و

وتدوينالگویاجتماعيعادالنه ،فراگیروپايداربرایتوسعهشهرواقتصادی

زيستمحیطي

فعالبرایتقويتمشارکتشهریوکاهشفقرتمرکزکرد(.همان)درسال2005درپورتو
آلگرهبرزيل ،کارگاهيباعنوانحقبهشهربرگزارشدودرهمانزمانوزارتشهربرزيلبه
ادهسازیمنشورجهانيحقبهشهررابهعهدهگرفت(همان) .
طوررسميفرايندپی 
تعريف شده است:دسترسيبرابر

دراينمنشورمفهوماصليحقبهشهراينگونه
همگانبهمنافعشهرباتوجهبهدواصلپايداریوعدالتاجتماعي.باتأکیدبرايننکتهکه
حقبهشهربايدبهعنوانحقجمعيتمامساکنانشهرشناختهشود؛باالخصکسانيکه
ميشوند (منشورجهانيحقبهشهر .)1:2004،اين
آسیبپذير هستندوناديدهانگاشته 

منشورازسهبخشتشکیلشدهاست.دربخشنخستمواضععموميمنشور،نسبتبه
مهمترين موارد اين
ميشود .يکي از  
پايهای آن شرح  
حق به شهر و اصول و راهبردهای  
الهامبخشباشدايناست :حقبهشهرحقلذت
ميتواندبرایکشورهاييچونما 
منشورکه 
بردن از شهر با رعايت اصول پايداری ،دموکراسي و عدالت اجتماعي و حق جمعي تمام
ساکنانشهراست.دربخشديگراينمنشوربه«تعهداجتماعي»بخشخصوصيوکارکرد
داراييهای آنتأکید شدهاست و دربخشسوماينمنشور،شهرهامتعهد

اجتماعيشهرو
ميشوند که«برایاينکهشهروندانبتوانندمشارکتکاملومستقیمدرامورشهرداشته

باشند به خلق فضاهای نهادی و خلق فرصتها برای تمام شهروندان اقدام کنند» .تولید
کردهاند
دولتهاييکهمنشورحقبهشهرراامضا 
مسکناجتماعيازديگرتعهداتياستکه 
ملزمبهرعايتآنهستند .
مادهدوازدهاينمنشورنیزمهماست.دربسیاریازکشورهایآمريکایالتین،پساز
سیاستهای تعديل ساختاری ( )1970تأمین تأسیسات و خدمات شهری،

اجرای 
خصوصيسازی شد،امریکهمحرومیتشهروندیدراينکشورهاراافزايشداد.درمنشور

ميشوندکهاينوظیفهرامجددبرعهدهگیرند«:حقدسترسي
دولتهامتعهد 
حقبهشهر ،
بهآبوتجهیزاتشهریوخدماتعمومي:شهرهابايدتضمینکنندکههمهشهروندانبه
خدماتعمومي،آب،فاضالب،دفعزباله،درمان،آموزشوبرقومخابراتدسترسيداشته
باشند.حتياگربرخيازاينخدماتتاقبلازامضایاينمنشورخصوصيباشند» .
هدفنهاييمنشورحقبهشهر،ايجادسازوکارمؤثرنظارتيوقانونيبهعنوانابزاری
برایبهر سمیتشناختنحقوقشهروندی،اجتماعيوانسانيوتضمینآناست.منشور
ارزشهای اجتماعي -سیاسيحقبهشهر
ميکند کهحقوقبنیادين و 
ايناصلرامطرح 
بینالمللي تامحلي جنبهقانوني يابد.دراينمنشورمفاهیمعامنظريه
بايددرتمامسطوح 
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کثرتگرايي
لوفبور حضور دارند :حق تمام ساکنان شهر در کسب لذت و منفعت جمعي  ،
فرصتهای زندگي شهری ،مشارکت

فرهنگي و تنوع اجتماعي ،تقسیم مزايای اقتصادی و 
فعال در مديريت شهری و  ...ريشه اين تفکر ،پذيرش کارکرد اجتماعي برای شهر و
تجربههای شهروندیبرمشارکتمؤثر
دارائيهایشهریوتوجهبهايناصلاستکهتمام 

سیاستگذاری ،برنامهريزی و مديريت داللت

تصمیمگیری ،

مردم در چرخه تصمیمسازی ،
ميکند(منشورجهانيحقبهشهر.)2004،

منشور حق به شهر مکزیکوسیتی
اصالحاتشهریدرشهرهایمکزيکازدهه 1960آغازشدوليدراوايلسال 2007بود
کهمنشورحقبهشهردراينشهرشکلگرفتوبهدولتفدرالپیشنهادشد.تکمیلشدن
منشورتاسپتامبر 2009طولکشید(ساگرنیسومتیوت .)29:2010،هدفمنشورحق
منحصربهفرد ،زيستپذير ،عادالنه،

به شهر در اين عبارت خالصه شده بود :ايجاد شهری 
استحکامبخشي به

لذتبخش.برانگیختنفرآيندهایسازماناجتماعي،
دموکراتیک،پايدارو 
بافت اجتماعي ،ارتقای اقتصاد شهری حمايتگر و عادالنه که بخش عمومي را به لحاظ
عمیقترين داليلمحرومیت
اقتصادیقویکند ازديگراهدافمنشوراست .حقبهشهربا 
ميطلبد.حقبهشهردرمنشورمکزيکوسیتي،درمقابل
ميشود وپاسخياجتماعي 
مواجه 
پیچیدهای

بيشکحقبهشهر،رويکرد
ميکند .
«شهربهمثابهکاال»برمنافععموميتأکید 
داردوازطريقآنحقوقبشررادرمعنایکليبهدموکراسيدرابعادمختلفپیوندميزند.

منشورحقبهشهرمکزيکوسیتيباعنوانفرعي«شهریکهميخواهیم» راهبردیزيررا
ميکند:
طرح 
 )1اجرایکاملحقوقبشردرشهر؛
داراييهایآن؛

 )2عملکرداجتماعيشهر،زمینو
 )3مديريتدموکراتیکشهر؛
ميشود؛
 )4تولیددموکراتیکشهروآنچهدرآنتولید 
 )5مديريت پايدار و پاسخگوی منابع طبیعي ،میراث فرهنگي و انرژی در شهر و
پیرامونآن؛
 )6برخورداریدموکراتیکوعادالنهازمواهبشهر.
کالنشهر جهان و در
پرجمعیتترين  

حق به شهر به عنوان حقي چندوجهي ،در 
روابطيچندوجهيبا مناطق پیراشهریوبرایکمترکردن فشاربرمحیططبیعي،بايد
تجربههای
رشتههای مختلفمربوطبهشهرو 
بینشيداشتهباشدکهازرويکردمتخصصان 
حرفهای وآنچهدراداراتدولتيازشهردرذهندارند،فراتررودوازفردگراييومصرف

ميکند که دموکراسي و
محور بودن شهر نیز درگذرد .منشور حق به شهر بر اين تأکید  
حقوقبشرپديدههايي  انتزاعينیستندکهبرایمردمخاصودرمکانخاصبروزيابند.
نميتوان حقزندگيشهریدرخوررابرایشهربهرسمیتشناختوليهمینحقرااز
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دادهشده
پیرامونآندريغکرد.ضرورتنگاهيکپارچهبهشهرومناطقپیراشهریهشدار 
دهههای گذشتهدردستورکارقرارداردوبازنگریوايجادتغییراتدرالگوهایتولید،
در  
توزيع و مصرف موجود برای تحقق حق به شهر ضروری است .حق به شهر در منشور
حمايتهای دوسويه میان مديريت شهری و شهروندان شامل

مکزيکوسیتي ،ابزاری برای 
ديدگاههای پراکنده برای باز

بحث و گفتگو ،شکل گرفتن ،انتقال ،تدقیق و تجربه کردن 
تصمیمسازی باتوجهبهنیازهای جامعهدرحالوآيندهاست(همان،

توزيع فضا،ثروتو
پیشبیني لوفبور بامنشورحقبهشهروفراگیرشدنآنبه
ميرسد  
.)259-265بهنظر  
همآواييهای فرامليوراهبردهای
درسطحبینالمللي،اقداماتو 

ميشود« :
حقیقتنزديک 
ميکنند وبرتبايناتفضائيدامن
جهانبزرگ،بهناچارانفجارهایجديدیدرفضاايجاد 
ميزنند»(شیلدز)87:2005،


بازخوانی حق به شهر در تهران
برميخیزد.اين
خواستهای استکهازدلتبايناتوتناقضاتفضایانتزاعي 

حقبهشهر
ميکندو
سرمايهداریوجوددارداستفاده 

البهالیفضایمتناقض
خواستهازامکاناتيکهدر 
مييابد.بههمیندلیلاستکهصاحبانوتولیدکنندگانفضایانتزاعي(دولت،سرمايه
بروز 
نميدانند .در روزهای نخست اجرای طرح زيرگذر چهارراه
فنساالران) آن را خوشايند  
و 
بياعتنا به
ميداد مردمچگونه 
عکسهايي در فضای مجازیمنتشرشدکهنشان 
ولیعصر 
ميکنند.اينکارازسوی
نردههای مسدودکننده باز 
البهالی  
زيرگذرتحمیلي،مسیرخودرا 
شهرداری و اغلب نخبگان سیاسي با عناويني چون «نشانه فقدان فرهنگ شهروندی» و
ميتوان آن را نشان نماديني دانست از
«عدم رعايت مقررات شهری» نکوهیده شد؛ اما  
ميشد  باپذيرشاينحقبامردمانبرایتحقق
خواسته مردمانبرایداشتنحقبهشهر .
اين«فضایاجتماعي»بهگفتگوو نشستبهتوافقرسیدوليمديريتآمرانهويکسويه
نميشناسد .
شهریوسرمايهاينحقرابهرسمیت 
ميتوان  از منطق سرمايه در تهران سخن گفت که ساکنان اين شهر تاکنون

بيحدوحصر بخشخصوصيبر
نتوانستهاند آنرابهچالشکشانند.منطقيکهبرمالکیت 

ارزشافزوده
زمین و مسکن ،محرومیت ف راگیر شهروندان و بخش عمومي از منافع و  
تولیدشده  درفضایشهریوحاکمیتآمرانهويکسويهمديريتشهریاستواراست .در
سالهایپسازجنگوباتسلطانگارههایمبني
شهرهایايران-وبهويژهشهرتهران-در 
ميتوانروندروبهافزايشمحرومسازیشهروندانازداشتنفضایشهری
بربازار،بهخوبي 
برنامهريزیو
وحتيفضاهایعموميمحیطمسکونيرامشاهدهکرد.موضوعيکهبافرآيند 
زيستمحیطيتشديد

مديريتشهریآمرانهوازباالودرغیابهرنوعمالحظهاجتماعيو
زههای سوداگرانه
شده است .افزون بر آن مالحظات اقتصادی نیز منحصراً در خدمت انگی 
زمینوساختماناست.
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مسئلهاصليفضایشهریدرکشورايناستکهدرآنحقبهشهرکهحقيجمعي
دهههای
است،بهنفعحقوقومنافعخصوصيافرادمصادرهشدهاست؛بهعبارتديگرطي 
اليکه
اخیرارزشاستفادههرچهبیشتربهنفعارزشمبادله کنارگذاشتهشدهاست.درح 
فضای حاصل اين رويکرد عالوه بر اينکه فضای زيست مدني ساکنان را مستقیماً تخريب
ميکند،باازدستدادنکارکردهایاجتماعيوارزشاستفاده،کارايياقتصادیخودرانیز

تواندواردعرصههایجهانيورقابتيشود.يکي


دهدودرعصرجهانيشدننمي
ازدستمي
مهمترين  نمودهایخلعيدشهروندانازفضایشهری،سیاستفروشتراکماستکهاز
از 
دهه  70درتهرانبهاجرادرآمدوبهسايرشهرهایکشورتسریپیداکرد.دراينسیاست
ميشود و در عوض سهم
سرمايهداران فروخته  

کالبد و فضای شهری به گروهي اندک از 
ميرسد (چیزی حدود  9درصد کل
ناچیزی به شهرداری به عنوان نماينده عموم مردم  
ارزشافزودهحاصلازفروشتراکم)(امیری.)1388،اينسیاستيکيازعواملبنیادينباال

رفتنمتناوبقیمتزمینومسکندرتهراناست.بهنحویکههرروزتعدادبیشتریاز
بازميمانند و
شهروندان اين شهر از دستيابي به مسکن با قیمت متناسب با درآمدشان  
ديوانساالری
ميبلعد.درعینحال ،
اجارهبها نیزدرصدباالييازدرآمدخانوارهایشهررا 

ارزشافزوده راازدست
دولتيتوانوضعمقرراتحداقليبرایدستيابي بهبخشيازاين 

داده است  .از سوی ديگر ،سودجويي سوداگران مستغالت حق تنفس هوای پاک و
ميدهد کهاگر
برخورداریازمناظرشهریرانیزاز شهروندانسلبکردهاست.ايننشان 
حق به شهر نقض شود تمام حقوق شهری يکي پس از ديگری نقض خواهند شد؛ زيرا
ميگفتحقبهشهريکابرحقاست .
همانطورکهلوفبور 

گیریهای کوچک و بزرگ
تصمیم 

شايد مشارکت شهروندان و دخالت دادن آنها در 
ميتوانستحقبهشهررابهپیاميمؤثرتبديلکند؛اماعدمپذيرشاينامرازسوی
شهر ،
دشواریهای شهررادوچندانکردهاست؛ زيرا

مديريتشهری واعمالارادهخودبرشهر،
ميشود بخش عمده از
زماني که رفتار مديريت شهری چونان رفتار بنگاهي اقتصادی  
ذينفعان(شهروندان)  بهکنارگذاشتهشدهو منطقسودوارزشمبادلهبر فضایشهری
مجتمعهای بزرگ

ميشود .ساخت 
ميشود و فضای شهری بیش از پیش انتزاعي  
تحمیل  
غولآسا و تجريدی
تونلهای متعدد تهران به شهر ابعادی  
بزرگراههای عظیم و  

تجاری ،
ميکنند وفضاهایاجتماعيو
درحاليکه شهروندانآندرمقیاسيانسانيزيست 

بخشیده 
ميکنند .
درخوردرمقیاسمحلهراطلب 
ميکند.شهروندانيکه
افزونبراين،تهرانحقبهشهررادرپیرامونخودنیزنقض 
سکونتگاههای غیررسمي را گسترش

حاشیههای هر چه دورتر 

راهي به شهر ندارند ،در 
رفتوآمد میانمحلکاروسکونتسپری
ساعتها وقتروزانهخودشانرادر 

ميدهند و

حملونقل عموميبهاينمناطق
درحاليکه تهرانازگسترشخدماتشهریو 

ميکنند.

پديدهای
ميگستراند .
سرمايهداریخودرابهمناطقپیراشهری 

است،منطقکميساز

ناتوان
سکونتگاهها کهمنطقاً

خالفآمددرمیانسکونتگاههای غیررسميشیوعيافتهاست:اين
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گرفتهاند (نیازیکهعمدتاً
کمدرآمدترين خانوارهایشهریشکل 
برایپاسخبهنیازعاجل 
ارزشاستفادهمحرکآنبوده است) اکنوندرحالدگرديسي هستندوازبرتریارزش
سکونتگاهها را

ارزشافزوده ناشيازارزشمبادله،اين
مبادلهبرارزشمصرفنشاندارند  ،
سکونتگاهها (اکبرآباد

ميفرستد.بهعنوانشاهدميتوان ازيکيازهمین
پیاپيبهدورترها  
درجنوبتهران،امروزهنسیمشهر) يادکرد.درسال 50،1392درصدازدرآمدشهرداری
ساختوساز غیرمجاز»تأمین

اينسکونتگاهازطريق«جرائمکمیسیونمادهصدمربوطبه
شده است (شهرداری نسیم شهر .)1392 ،سازمان فضائي شهر در مدت زمان کوتاهي
کمتوان (عموماً يکطبقه)بهشهریباتراکمساختماني
دگرگون و سکونتگاهيکوچکو 
چهار يا پنج طبقه تبديل  است .صاحبان اين بناها نه مردم شهر که ساکنان شهر تهران
هستند.شهروشهروند،تهرانيوپیراشهری،درتسلیمخودبهفضایانتزاعيومنطقسود
تجربههاييکهپیشازاين
ميتوانبااستفادهاز 
دادهاند .
حاکمبرآنحقبهشهرراازدست 
ذکرشد،نزديکشدنبهحقبهشهردرتهرانراازرهگذرمواردزيرممکندانست:
زمینههایاجتماعيوقانونيبرایمشارکتمؤثرونهادينهشهروندان
 )1فراهمآوردن 
درسرنوشتشهر.
الزمبرایحکمروائيشهریازسوینهادهایمحلي.

زمینههای
 )2فراهمآوردن 
 )3اصالح قوانین مربوط به مسکن و زمین و محدود کردن استفاده چندباره بخش
ارزشافزوده ناشيازتولیدفضایشهریبهنفعبخش
خصوصيوافرادحقیقياز 
عمومي.
ارزشافزوده تولیدشده در شهر به نحوی که همگان از آن منتفع
 )4توزيع عادالنه  
شوند.
 )5تضمین دسترسي عادالنه شهروندان به مسکن و محیط مسکوني و فضاها و
خدماتشهریشايستهودرخور.
 )6تغییراساسيدرالگوهایتولید،توزيعومصرففضایشهری.
 )7نگاهيکپارچهبهشهروپیرامونآنوتضمینحقوقساکنانمناطقپیراشهری.

نتیجهگیری
جنبشهاييبودهکهدرمقابل

 دردههگذشتهوحتيبیشازآنحقبهشهرشعاراصلي
الهامبخش آن بود،
انگارهای که هانری لوفبور  
کااليي شدن فضای شهر ايستادگي کردند  .
وجدلهای

جنبشهای اجتماعي ،اصالحات قانوني (در آمريکای التین) و  
بحث

محرک 
بسیاریشد .لوفبور برایدرکوتحلیلايناتفاقمنبعنظریسرشاریدراختیارقرارداده
ميسازدکهمنازعهبر
است.ابزارمفهوميفضایانتزاعيدرمقابلفضایاجتماعيماراقادر 
سرفضاونقشدولتدراستفادهازفضابرایکنترلاجتماعيرابهتردرککنیم.فضای
درعینحاليکپارچهو

سرمايهداریاست،فضاييگسیخته،

انتزاعيکهمعرفعقالنیتابزاری
ديوانساالری دولتيشکل
سرمايهدارها و 

کاالييشدهاست.فضایانتزاعيرا

مهمتر 
ازهمه 
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ميبرند؛ کساني که کیفیت انتزاعي فضا (اندازه ،تراکم ساختماني،
ميدهند و از آن بهره  

مکان،سودوغیره)درتحصیلسودسرشارراباوردارند؛ امافضایاجتماعيفضایزندگي
ديوانساالری
طرحهايي که 
مينامیم .
هر روزهاست.مکانيبرایزندگيکهآنرا«خانه» 
بزرگراههای جديد،نوسازی

درمياندازند،نظیرايجاد
سرمايهدارها درفضایانتزاعي 

دولتيو
خیابانها ،با فضای اجتماعي موجود و

دستکاری در حیات اجتماعي 
محالت قديمي و  
گرفتهاند،تضاددارد.اينتضادکهدر
پیش 
روشيکهساکنانشهربرایاستفادهازفضادر 
پذيرفتهاند ،هم بر

جوامع مدرن دروني شده است و همه آن را به عنوان «طبیعي» 
جداييناپذيریروابطاجتماعيوفضايي وهمبر رابطهدرونيقدرتوفضادرشهرداللت

ميکندکهسرنوشتحیاتاجتماعيومدنيشهررارقمخواهدزد .
داردوبرچالشيتأکید 
برنامهريزی
توجهبهروابطاجتماعي -فضايي،مثالً توجهبهتضادهاييکهکاربریاراضي و 
گروههای
روشنترکند .

ميتوانددرکماازتغییراتاجتماعيرا
ميآورند ،
برایآنبهوجود 
استفادهکننده از فضا مانند نخبگان سیاسي و اقتصادی و منافع صاحبان بورس ،زمین و

ميکنند که از بازتولید سود و
برنامهريزی کاربری اراضي را به سمتي هدايت  
مستغالت  ،
بازتولید روابط اجتماعي سرمايهداری مطمئن شوند؛ اما برخالف تصويری که از فضای
بيتفاوت
نميتواند در مقابل تضادهايش 
سرمايهداری ساختهشدهاست،اينفضا 

همگنساز 

ميافزايد:
حلوفصل کند .لوفبور  
باشد و نميتواند همیشه اين تضادها را به نفع سرمايه  
شکلهای مختلف (اجبار،
نميداند .میان ساختارهايي که به  
جامعه خود را «کامل»  
تحکیميافتهاند،شکافهاييوجوددارد.اينفضاهایتهي

وحشتآفرينيوتحريکعقیدتي)

بيدلیل نیستند :آنها فضاهای «امکان» هستند .آنها حاوی عناصر معلق و پراکنده امکان

امکانهايي تنها به شکل
هستند؛ اما قدرتي بايد باشد تا آنها را مجموع آورد .چنین  
دگرديسيتندروانهامکانتحققدارند.
ميگويد
دگرديسيتندروانه،تحققحقبهشهردرشهروجامعهشهریاست.لوفبور 
«حقبهشهرخودشکليعاليازحقوقبشراست:حقآزادی،حقفردبودندرجامعه،حق
اسکان و عدم اسکان ،حق خلق اثر ،حق مشارکت و حق تخصیص (کامالً متمايز از حق
مالکیت)» .با د ر نظر گرفتن اين مهم و با توجه به شرايط عیني فضای شهری در کشور
مردمساالرانه
داراييهای شهر» و نظارت و مراقبت  

ميتوان بیش از هر چیز ديگر ،بر «

داراييهای شهر ،پايه

شهروندان بر آن تأکید کرد؛ اما اين خود چالش بزرگي است ،زيرا 
چارچوبهایاقتصادی،اجتماعي

انباشتسرمايههستندوبرایرسیدنبهاينهدفبايددر
دهههای
دولتهادر 
داشتهاندتجديدنظرکرد .

وسیاسيکهتابهحالبرفضایشهریسلطه
سابقهایدرکنترلو
بي 
گرفتهاند،برتری 
اخیربهواسطهحجمعظیممنابعيکهدراختیار 
نابرابریهای جغرافیايي بوده

آوردهاند که نتیجه آن تعمیق 
توسعه فضای شهری به دست  
ميکند،تغییراينقاعدهوبازگرداندکنترلفضابهشهروندان،تنهااز
است .لوفبور تأکید  
جنبشهای شهریکهبه

طريقمبارزهاجتماعيمستمروطوالنيقابلحصولاست.ظهور
چندموردآناشارهشد،نشانهايناستکهچرافضااهمیتدارد؛امابااينکهتحققحقبه
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شهر  در هر شهری از جهان به میزان مقاومت و آگاهي جامعه مدني بستگي دارد ،گاهي
ميرسد و وارد قوانین شهری
تصمیمسازی  

برنامهريزی و 
مقاومتهايي به سطح  

چنین 
اصالحطلبانه درشهربه

استراتژیهای 

مطرحميکند«

ميشود.لوفبور درمقالهحقبهشهر 

زيراباقواعدازپیشتعیینشدهمقابلهميکنند» .باتوجهبه

خودیخودانقالبيهستند؛ 
ميتوانگفتحقبهشهر:
آنچهدرپیشآمد ،
 )1حقزندگيشهری
 )2حقاجتماعيکردنفضایشهردرمقابلکاالييشدنآن
 )3حقنظارت،مراقبتوتغییرشهروفضایشهریتوسطساکنانآن
 )4حقلذتبردنازشهروفضاهایآن
 )5حقبرخورداریوتصاحبمنافعوارزشمازادشهربرایهمگان
 )6وحقداشتنکنشوفعالیتخالقانهاست
چارهای نداردجزاينکهراهيديگرگونهبیافريند،
برنامهريزی شهریدرايران 
رويکرد 
ميگذرد.
راهيکهبهبهتريننحوازمیان تفکردربارهچگونگيمحققکردنحقبهشهر 
انگارهها و
« نیازمبرميبهتغییررويکردوابزارهایروشنفکریوجوددارد.مابهناچاربايد 
رويکردهاراازجایديگریکههنوزچندانآشنانیست،بگیريم»(لوفبور.)151:1996،
برنامهريزان،
استفاده از ضمیر «ما» در جمله باال استعاره از افراد بسیاری است :معماران  ،
تجربههای
جامعهشناسان ،اقتصاددانان ،فیلسوفان و سیاستمداران« .اين افراد بايد بتوانند  

شکستهاميتوانآموختبیانکنندوامکان

دستآمدهراگردآوریکنند،درسيراکهاز
به 

برنامهريزیشهریدروضعموجوددرايران
ميتوانگفت 
نوييبهدنیاآورند»(همان .)151:
بیشترابزارمحققشدنخواستهکارفرمااعمازدولتمحليويادولتمرکزیاست .
ميگويدحقبهشهر« حقبازسازیمرکزيتشهرازمکانبرخوردومبادلهبه
لوفبور 
مکان بازيابي ضرباهنگهای زندگي و زمان زيسته و توان برخورداری کامل از لحظات و
مکانهاست(».لوفبور.)148:1996،اينتعريفشايدپاسخبههمهشکستهایبرنامهريزی

زنده سازیمراکزروبهزوالشهریرادرخودداشتهباشد.مراکزیکه
شهریدرعرصهباز  
حلهای عملينیزبهطريقيجز
راه 
سوداگریآنهاراازکاروشکل انداختهاستوليدر 
پهنههايي
ميشود  
نميشود .اغلبگمان 
همانسوداگریومبادله(بهشیوهديگر) انديشیده  
تحت عنوان گردشگری و تفريحي توان بازگرداندن سرزندگي به چنین بافتهايي (و نیز
انگارههاييتاختهاست
حاشیهای)است.لوفبوربهشدتبرچنین 

بافتهايي بانامفرسودهو

ميکند.
دستهبندی 
مبادلهایوکاالانگاریفضایشهری 

وبهدرستيآنرادرهمانمنطق
پرپیچوخم خودرابهآرامياز
ميدهد:حقبهشهرراه 
امیدوارکنندهای  

درعینحالنويد
ميشوند)بهسویقلب
میانانحرافهجرانزدهوگردشگرانه(کهمطلوبامروزهشهرتصور 

شهر،مرکزيتموجودوروبهگسترششهربازميکند.حقبه شهربهطورغیرمستقیم
ميرهاند.
شهررااززوالوبیگانهشدنزندگيروزمره 
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