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چکــیده  

در ایــن مقالــه تــالش می شــود تــا در ابتــدا مفهــوم »حــق بــه شــهر«)The right to the city(، کــه بــه طــور روزافــزون بــر 
اهمیــت آن افــزوده شــده و بیشــتر مــورد توجــه محافــل اکادمیــک وسیاســتگذاری شــهری امــروز جهــان قــرار می گیــرد، بــه 
تفصیــل شــرح داده شــود. ایــن مفهــوم اولیــن بــار توســط جامعــه شــناس فرانســوی، هانــری لُه ِفــور در 1968 طــرح گردیــد، 
امــا بحــث و تفســیرهای حــول آن تــا ســال های اخیــر ادامــه یافتــه اســت. در حالــی کــه تعــدادی از صاحب نظــران بعــد از 
ــال آن را  ــزاران" ایجــاد و اعم ــد "کارگ ــالش نموده ان ــا ت ــارک پورســل – ی ــد م ــد- مانن ــه تشــریح کار او پرداخته ان ــور ب لُه ِف
تعییــن نماینــد- ماننــد دیویــد هــاروی- عــده ای نیــز بــه انتقــاد از جنبه هــای مختلــف کار او، بــرای مثــال مردســاالری مســتتر 
در آن، پرداخته انــد و خواســتار ایجــاد اصالحاتــی امــروزی در ایــن مفهــوم و تالش هــای انجــام گرفتــه بــرای اجرایــی ســاختن 
ــور از "نظریــه" به"عمــل" نیــز پــروژه ای طوالنــی و زنــده اســت کــه امــروزه توســط ســازمان ها و  ــه ِف آن شــده اند. ایــدۀ لُ
شــبکه های مختلفــی در دنیــا دنبــال می شــود، امــا بــا ســختی ها و مشــکالت خــاص خــود نیــز همــراه اســت. نمونه هایــی از 
ایــن اقدامــات در اینجــا معرفــی شــده اســت. در واقــع ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان مفهومــی انتقــادی و رادیــکال 
همچــون "حــق بــه شــهر" را کــه در پــی واژگــون ســاختن روابــط آشــکار و پنهــان ســرمایه داری در شــهرها و در انداختــن 

طرحــی نــو اســت، در جوامــع ســرمایه- محــور فعلــی و در قالــب نوعــی از شــهروندی لیبرال-دموکراتیــک پیــاده ســاخت؟
ایــن ســؤال، منظــر انتقــادی جدیــدی پیــش روی اکادمســین هــا، روشــنفکران، فعــاالن مدنــی و مدیــران و متخصصان شــهری 
ــرُه  ــه در چنب ــران را ک ــهر ته ــه کالن ش ــهرها، از جمل ــی از مشــکالت کالن ش ــوان برخ ــق آن می ت ــه از طری ــاید ک می گش

نوعــی ســرمایه داری بیمــار و دولــت ســاالری گرفتــار آمــده اســت، رمزگشــایی نمایــد. 

کلـیدواژه ها  
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یک: حق به شــهر1، خاسـتگاه تاریخی و نظـریه ها

آرایهانریلُـهِفـور
عبــارت »حــق بــه شــهر«2 بــرای اولیــن بــار توســط جامعــه شــناس فرانســوی، هانــری لُه ِفــور3 در 1968 و در قالــب کتــاب 
او حــق بــه شــهر4 بــه کار گرفتــه شــد. لـُـه ِفــور یــک سوسیالیســت برجســته و ]در زمــان ابــداع ایــن عبــارت[ اســتاد جامعــه 
شناســی شــهری در دانشــکدۀ جامعــه شناســی دانشــگاه نانتــر بــود، جایــی کــه جنبــش دانشــجویی مــی 1968 فرانســه5 از آنجا 
آغــاز شــد. بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه عقایــد لُه ِفــور در مــورد حــق بــه شــهر، بــر اتفاقــات مــی 1968 تأثیــر گذاشــت، هــر 
چنــد کــه در حافظــۀ جمعــی افــراد و متفکــران ایــن نــه نــام لُه ِفــور کــه نــام بســیاری دیگــر از متفکــران بــزرگ ماننــد لــوی 
اشــتراوس و لــکان اســت کــه بــه ایــن جنبــش دانشجویی-آنارشیســتی گــره می خــورد. امــا ســوگرانیس و ماتیــوات )2010( 

بــر ایــن باورنــد کــه:
"ایــن متفکــران )و دیگــران( جنبــش مــی 68 را از آن خــود نمودنــد، در حالیکــه موتــور محــرک آن عقایــد لُه ِفــور و دســتیارانش 
بــود")Sugranyes and Mathivat, 2010:14(.هــس6 و دیگــران )2009( ایــن موضــوع را ایــن گونــه شــرح می دهنــد کــه 
"مــی 1968 کار آکادمیســین های دانشــگاه های بــزرگ نبــود بلکــه کار مــردم بــود. لُه ِفــور بــه اکــول نرمــال ســوپریور نرفتــه 
بــود ]...[ او جامعه شناســی را در حــال رانــدن تاکســی در 1920 در پاریــس آموختــه بــود" کــه در واقــع اشــارۀ آن هــا بــه کار 
چندســالۀ او بــه عنــوان راننــدۀ تاکســی بــرای امــرار معــاش در دهــۀ 1920 اســت. شــیلدز )2001( پــا را از ایــن نیــز فراتــر 

می گــذارد و می گویــد:
ــه اشــغال  ــه عرصــۀ عمــل رســید، کســانی ک ــر، ب ــور در نانت ــر توســط دانشــجویان لُه ِف ــرد بعدت ــدۀ منحصــر بف ــن ای " ...ای

)Shields,2009( ".ــد ــری کردن ــی 1968 رهب ــس را در م ــتر پاری ــوربون و بیش س
هانــری لُه ِفــور بــا همراهــی  حامیــان وضعیت گرایی کــه جوان تــر از خــودش بودنــد، بــه نقــد یکــی از مهم تریــن 
ارکان ســرمایه داری در نیمــه دوم ســده بیســتم پرداخــت: زندگــی روزمــره. زندگــی روزمــره مــدرن و شــهری یکــی از فضاهایی 
ــروژه  ــل یــک پ ــد مث ــد کــه زندگــي را بای ــد مي کن ــور تأکی ــر آن ســیطره داشــت. لُه ِف ــود کــه سیستم ســازی ســرمایه دار ب ب
زندگــي کــرد و تنهــا پــروژه فکــري و سیاســي کــه معنــا دارد زندگــي اســت. ایده هــای لُه ِفــور در زمــان خــودش )کــه علیــه 
ســاختارگراها بــود( بــا دیــدۀ  تردیــد مارکسیســت های آن دوران مواجــه شــد. دیویــد هــاروی در مقدمــه ای کــه بــر ترجمــۀ  
انگلیســی کتــاب تولیــد فضــای لُه ِفــور نوشــته اســت، می گویــد؛ آنچــه او ]لُـــه ِفور[ را هــم از انســان گرایان مارکسیســت )نظیــر 
ســارتر و مارلــو- پونتــي( و هــم از آلتوســرگرایان ســاختارگرا متمایــز مي کــرد، امتنــاع از پذیــرش هرگونــه جدایــي بیــن آثــار بــه 
اصطــالح "مارکــس جــوان" )کــه انســان گرایان ســتایش و آلتوســرگرایان تحقیــر مي کردنــد( و آثــار "مارکــس پختــه" )کــه 
انســان گرایان تحقیــر و آلتوســرگرایان تحســین مي کردنــد( بــود. لُـــه ِفور تأکیــد مي کــرد زندگــي هماننــد یــک پــروژه زیســته 

1 - معادل گذاری مناسب فارسی برای کلید واژه موضوع تخصصی مستقلی است که این نوشتار قصد ورود به آن را ندارد فقط اشاره می شود که معادل های 
مختلفی برای این اصطالح پیشنهاد شده است از جمله؛ حق شهر؛ حق از شهر، حق به شهر و حق به شهر این نوشتار برای پرهیز از دامن زدن به اغتشاش 

مفهومی در این زمینه معادلی را که کمال اطهاری به کار برده را برگزیده است. نگ به
http://www.isa.org.ir/specialized-committees/82
2 - The right to the city
3 - Henry Lefevbre (1991– 1901(
4 - Le droit a la ville
5 - جنبش دانشجویی-کارگری مه 1968 فرانسه به مجموعه حوادثی اطالق می شود که در طول 4 هفته در ماه مه سال 1968 در فرانسه رخ داد، نقطه 
اوج این جنبش در فاصله یک هفته ای سوم تا دهم ماه مه به وقوع پیوست، خیزشی که از اعتراض یک گروه دانشجویی شروع شده بود، میلیون ها نفر از 
مردم شهرنشین فرانسه را به میدان مبارزه کشاند. هرچند رویدادهای مه 1968 فرانسه هرگز به عنوان انقالب شناخته نشد ولی تأثیر آن بر روابط انسانی و 
زندگی مدنی جامعه از هیچ انقالبی کمتر نبود. در مورد جنبش 1968 نظرات و عقاید متفاوت و متضادی مطرح می شود، برخی آن را گسترش دامنه آزادی 

و شکوفایی و بالندگی انقالب کبیر فرانسه تعبیر کردند و در برابر برخی دیگر جنبش را غوغای عوام، روان پریشی توده ای یا کارناوال نام نهادند.
6 - Hess
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87


اســت، و زندگــي مارکــس را بایــد بــه عنــوان کلیتــي از عالئــق، کــه همزمــان و نــه بــه شــکل قطعــات پراکنــده جریــان دارد، 
نــگاه کــرد. وی، از ایــن موضــع جنگیــد تــا ماتریالیســم دیالکتیــک را از چنــگال مارکسیســت ها، تاریــخ را از دســت مورخــان، 

توانایــي عمــل انقالبــي را از چارچــوب ســاختارگرایان و امــر اجتماعــي را از حیطــه جامعه شناســان برهانــد.
ما ایدۀ مطروحه توسط لُـه ِفور چه بود که می توانست بر کارکرد جنبشی عظیم همچون می 1968 تأثیر بگذارد؟

ــر شــهرها را  ــه شــهر )1968( تأثیــر منفــی اقتصــاد کاپیتالیســتی ب کتابــی کــه ایــن ایــده در آن مطــرح شــد، یعنــی حــق ب
توصیــف می کنــد کــه شــهرها را تبدیــل بــه مکانــی بــرای مزیــت انباشــت ســرمایه ســاخته اســت. بــرای معکــوس ســاختن 
ایــن پدیــده، لُـــه ِفور پیشــنهاد می کنــد کــه ســاکنان خواســتار کنتــرل بــر ســاخت فضاهــای شــهری شــوند. لُـــه ِفور کــه بــا 
تاثیــرات ناشــی از نئولیبرالیســم، مــواردی ماننــد خصوصــی ســازی فضــای شــهری، اســتفادۀ تجــاری از شــهر و غلبــۀ فضاهای 
صنعتــی تجــاری مواجــه بــود، مفهــوم حــق بــه شــهر را بــه عنــوان یــک دیــدگاه سیاســی جدیــد ارائــه نمــود. وی بــاور داشــت 
کــه بــا ســلطۀ منافــع پولــی، شــهر دیگــر متعلــق بــه مــردم نیســت و بــه همیــن خاطــر "نجــات انســان بــه عنــوان بازیگــر 
عمــدۀ شــهری کــه خــود او ســاخته اســت" را خواســتار می شــد. بــه ایــن ترتیــب حــق بــه شــهر متمرکــز بــر بازپــس دادن 
ــه "نقطــۀ  ــه مثاب ــرای همــه و ســاختن شــهر ب ــرار ســاختن زندگــی باکیفیــت ب ــه ســاکنان آن، برق ــا و اهمیــت شــهر ب معن

.)Lefebvre, 1968( تجمعــی بــرای زندگــی جمعــی" بــود
حــق بــه شــهر در نــزد لُـــه ِفور شــامل دو حــق اساســی بــرای ســاکنان شــهر اســت: حــق مشــارکت )participation( و حــق 
تصاحب/تخصیــص )appropriation(. حــق مشــارکت ناظــر بــر ایــن اســت کــه شــهروندان شــهری بایــد نقشــی کلیــدی در 
هــر تصمیمــی کــه منجــر بــه تولیــد فضــای شــهری شــود، ایفــا کننــد. ایــن تصمیــم می توانــد مربــوط بــه دولــت )ماننــد یــک 
تصمیــم سیاســتی(، ســرمایه )تصمیــم بــه ســرمایه گــذاری/ عــدم ســرمایه گــذاری(، یــک نهــاد چنــد جانبــه )قوانیــن تجــارت 
ســازمان تجــارت جهانــی( یــا هــر نهــاد دیگــری باشــد کــه بــر تولیــد فضــای شــهری در یــک شــهر خــاص تأثیــر می گــذارد. 
ــد در هــر ســطحی  ــن می توان ــف وســیعی از مقیاس هــا اثرگــذار باشــد. همچنی ــد در طی ــم می توان ــن تصمی ــر از آن، ای مهم ت
از دولــت )ملــی، منطقــه ای، محلــی( یــا شــرکت هایی کــه در ســطوح مختلــف کار می کننــد )جهانــی، ملــی، محلــی(، باشــد. 
بــرای مثــال کســانی کــه نســبت بــه شــهر ســیاتل حــق دارنــد، می تواننــد بــه شــکلی محــوری در تصمیمــات مربــوط بــه 
ســرمایه گــذاری شــرکتی ماننــد بوئینــگ )کــه دفتــر مرکــزی آن در شــیکاگو اســت( کــه بــر فضــای شــهری در ســیاتل تأثیــر 
می گــذارد، مشــارکت داشــته باشــند. لُـــه ِفور بــر ایــن نکتــه تاکیــد می نمایــد کــه نقــش تصمیــم ســازی شــهروندان شــهری 
بایــد مرکــزی و محــوری باشــد، امــا دربــاره معنــای ایــن محوریــت بــه شــکل آشــکار توضیــح نمی دهــد. لُـــه ِفور بــه شــکلی 
آشــکار بیــان نمی کنــد کــه همــه تصمیمــات شــهری بایــد توســط ســاکنان اتخــاذ شــوند. امــا اینکــه نقــش ســاکنان بایــد 
محــوری و مســتقیم باشــد، در نوشــته های او آشــکار اســت. برخــالف ماهیــت غیرمســتقیم اعطــای حقــوق لیبرال-دموکراتیــک 
کــه در آن هــا نظــرات شــهروندان از کانــال نهادهــای حکومتــی فیلتــر می شــود، در حــق بــه شــهر ســاکنان بــه شــکل مســتقیم 

.)Purcell, 2002( در کلیــه تصمیماتــی کــه منجــر بــه تولیــد فضــای شــهری می شــود، شــرکت می نماینــد
لُـــه ِفور در مــورد نحــوه مشــارکت شــهروندان شــهری در تصمیــم گیــری بــرای فضاهــای شــهری، توضیــح مختصــر ارائــه 
می دهــد. نحــوه ایــن مشــارکت در دومیــن جنبــه حــق بــه شــهر یعنــی حــق تصاحــب مســتتر اســت. تصاحــب شــامل حــق 
ســاکنان بــرای دسترســی، تصــرف و اســتفاده فیزیکــی از فضــای شــهری اســت و بــه همیــن خاطــر ایــن مفهــوم محــور کار 
 Capron, 2002; Isin and Wood,( کســانی اســت کــه حــق مــردم بــرای حضــور فیزیکــی در شــهر را ترویــج می نماینــد
Lamb, 2002; Salmon, 2001; Mitchell and Staeheli, 2002 ;1999(.بــا ایــن حــال، لُـــه ِفور معنایــی بســیار وســیع تــر 

و بســیار ســاختاریافته تــر را بــرای ایــن واژه متصــور بــود. تصاحــب نــه تنهــا بــه معنــای تصــرف فضاهــای شــهری فعلــی و 
موجــود، کــه بــه معنــای حــق تولیــد فضــای شــهری متناســب بــا نیازهــای ســاکنان اســت. چــون تصاحــب حــق "اســتفاده 
 ،)Lefebvre, 1996, p. 179( تمــام و کمــال و کامــل" از فضــای شــهری در زندگــی روزمــره را بــه ســاکنان اعطــا می نمایــد

بنابرایــن فضــا بایــد بــه شــیوه ای تولیــد شــود کــه ایــن اســتفاده تمــام و کمــال را ممکــن ســازد. بــه همیــن دلیــل ارزش 
اســتفاده ای فضــای شــهری، بایــد مهم تریــن عامــل تعییــن کننــده در تصمیمــات مربــوط بــه تولیــد فضــای شــهری باشــد. 
بنابرایــن }مفهــوم{ تصاحــب بخصــوص علیــه مفهــوم ســازی از فضــای شــهری بــه عنــوان دارایــی شــخصی یــا وســیله 
بــرای افزایــش قیمــت )یــا افــزودن بــه قیمــت دیگــر وســائل( توســط فرآینــد تولیــد کاپیتالیســتی، موضــع گیــری می کنــد 

.)Purcell, 2002(

در کل، ایــده لُـــه ِفور در مــورد حــق بــه شــهر، مســتلزم یــک تغییــر رادیــکال در ارتباطــات اجتماعــی و مکانــی شــهر اســت. 
ــون می ســازد. اواًل، حــق  ــط ســرمایه داری را دگرگ ــی و هــم رواب ــرات فعل ــط شــهروندی لیبرال-دموک ــده هــم رواب ــن ای ای
ــزی بیشــتر از گســترش  ــه ِفور چی ــده لُـ ــد. ای ــرار می ده ــه ق ــورد حمل ــه شــدت م ــج شــهروندی را ب ــدل رای مشــارکت در م
ســاختارهای موجــود شــهروندی لیبــرال –دموکــرات در اثــر تغییــر و تحــول حکومت هاســت. در واقــع ســاکنین در شــهر بــه 
شــکلی مســتقیم بــا ایــده شــهروندی ملــی بــه عنــوان اســاس عضویــت سیاســی، مقابلــه می نماینــد. زیــرا بــه ایــن ترتیــب 
شــهروندان ویتنــام، مکزیــک و ایــاالت متحــده می تواننــد همــه بــه شــکلی برابــر ســاکنان یــک شــهر خــاص باشــند، چــون 
شــهروندان بایــد فــارغ از ملیتشــان حــق مشــارکت داشــته باشــند. بــه ایــن ترتیــب، حــق مشــارکت مفهــوم }شــهروندی{ 
ــه وابســتگی های سیاســی  ــه کلی ــت ب ــت- مل ــد کــه معتقــد اســت عضویــت در دول وســتفالین )Westphalia( را رد می نمای
دیگــر تقــدم دارد. )Hettne, 2000; Krasner, 2000(. ایــن }مفهــوم{ یــک هویــت سیاســی )ســکنا( را پیشــنهاد می نمایــد 
کــه در مــورد تصمیمــات مربــوط بــه تولیــد فضــای شــهری، از ملیــت مســتقل بــوده و بــر آن ارجحیــت دارد. مهمُلـــه ِفورتر از 
آن، حــق مشــارکت شــامل تصمیماتــی ورای دولــت اســت. حــق مشــارکت، برخــالف اعطــای حقــوق ســنتی، حیطــه تصمیــم 
ســازی شــهروندان را بــه همــه تصمیمــات مربــوط بــه تولیــد فضــای شــهری گســترش می دهــد. دســت آخــر، حــق مشــارکت 
بــر مشــارکت محــوری و مســتقیم ســاکنان در تصمیــم ســازی تاکیــد دارد. لُـــه ِفور بــه جــای اعتقــاد بــه رژیــم فعلــی کــه 
در آن ســرمایه و نخبــگان دولتــی کنتــرل تصمیمــات را در اختیــار دارنــد، ســاکنان را قــدرت غالــب و هژمونیــک می دانســت 

)Purcell, 2002(

حــق تصاحــب نیــز بــه نوبــه خــود چالشــی آشــکار و مســتقیم بــرای روابــط اجتماعــی ســرمایه داری اســت. در طــی دو قــرن 
 Castells, 1977;( ــوده اســت گذشــته، ایجــاد ثــروت بوســیله فضــای شــهری یــک اســتراتژی کلیــدی انباشــت ســرمایه ب
Harvey, 1981( و قوانیــن مالکیــت نیــز بــه شــرکت های کاپیتالیســتی قــدرت الزم بــرای ایجــاد فضــای شــهری در جهــت 

ــا اســتفاده از فضــای شــهری  ــروت ب ــرای ایجــاد ث ــی ســرمایه ب ــا توانای ــد. حــق تصاحــب ب ــروت را اعطــا نموده ان ایجــاد ث
مقابلــه نمــوده و بــرای ارزش اســتفاده ای ایــن فضاهــا بــرای ســاکنان اولویــت قائــل می شــود. بــه عــالوه ایــن حــق کنتــرل 
ــر اولویــت  ــا هژمونــی فعلــی قوانیــن مالکیــت مقابلــه نمــوده و ب ــر فضاهــای شــهری را مــورد بازنگــری قــرار می دهــد، ب ب
ــش کشــیدن  ــه چال ــای ب ــه معن ــت، ب ــن مالکی ــش کشــیدن قوانی ــه چال ــه ب ــد. و البت ــد می نمای حــق اســتفاده ســاکنان تاکی
اســاس روابــط طبقاتــی کاپیتالیســتی اســت. زمانــی کــه ایــن موضــوع در کنــار نقــش محــوری ســاکنان در تصمیــم ســازی 
قــرار گیــرد، چالشــی مســتقیم بــرای ایجــاد ثــروت از طریــق فضاهــای شــهری و انباشــت ثــروت در دوران مــدرن خواهــد 

.)Purcell, 2002( ــود ب
پورســل )2009( می گویــد "الزمــۀ حــق بــه شــهر لُـــه ِفور، باز-اختــراع روابــط اجتماعــی کاپیتالیســم و ســاختار مکانــی شــهر 
ــا حــق ســادۀ دیــدار )visit( یــا  ــه ِفور می گویــد کــه "حــق بــه شــهر را نمی تــوان ب اســت". بــه همیــن دلیــل اســت کــه لُـ
بازگشــت بــه شــهرهای ســنتی بــه منصــۀ ظهــور رســاند. ایــن حــق بایــد در قالــب حــق نســبت بــه حیطــۀ شــهری، تغییــر 
یافتــه و بازســازی شــده فرمــول بنــدی شــود")Purcell, 2009( کســانی کــه بایــد چنیــن تغییراتــی را در وهلــۀ اول در شــهر 
ایجــاد کننــد، در منظــر لُلـــه ِفور و در زمــان طــرح ایــن ایــده، تنهــا طبقــۀ کارگــر بــود و بــه همیــن دلیــل می نویســد"تنها 

طبقــۀ کارگــر می توانــد عامــل، حامــل یــا حامــی اجتماعــی تحقــق )realization( ]ایــن امــر[ باشــند" 1.

1 - Lefebvre, H.Op.Cit. p108. Original citation in French: “seule la clase ouvrière peut devenir
l’agent, porteur, ou support social de cette réalisation.”
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آرایمارکپورسـل
مــارک پورســل، اســتاد دپارتمــان طراحــی و برنامه ریــزی دانشــگاه واشــنگتن، یکــی از برجســته ترین مفســران آرای لُـــه ِفور و 
مفهــوم "حــق بــه شــهر" اوســت کــه غالبــًا ایــن مفهــوم را بــه عنــوان آلترنالتیــوی )راه حــل جایگزیــن( بــرای شــهروندی مورد 
بررســی قــرار می دهــد. پورســل بــا بازخوانــی آرای لُـــه ِفور، احتمــال اســتفاده از "حــق بــه شــهر" را بــه عنــوان "پیشــنهادی 

امیدبخــش بــرای مقابلــه بــا ســلب حقــوق در دوران نئولیبرالیســم شــهری« مــورد بررســی قــرار می دهــد. او می نویســد:
" ایــده »حــق بــه شــهر« در میــان کســانی کــه پاســخ های احتمالــی بــرای مقابلــه بــا ســلب حقــوق }در دوران جدیــد{ را 
بررســی نموده انــد، توجــه زیــادی را بــه خــود معطــوف نمــوده اســت. بــا ایــن حــال هیچ فــردی به شــرح دقیــق و سیســتماتیک 
مــوارد حاضــر در حــق بــه شــهر یــا ارزیابــی دقیــق نتایــج ایــن ایــده بــرای توانمندســازی ســاکنان شــهر، نپرداخته اســت. »حق 
نســبت بــه شــهر« مرتبــًا مــورد بحــث قــرار گرفتــه، امــا بــه نــدرت بررســی عمیقــی در مــورد آن صــورت گرفتــه اســت )بــه 
اســتثنای مــواردی کــه ذکــر می کنــد( بــه عبارتــی، »حــق نســبت بــه شــهر« تبدیــل بــه نوعــی شــعار شــده اســت که پتانســیل 

)Purcell, 2002(".آن بــرای ایجــاد یــک دموکراســی جدیــد شــهری بایــد به شــکلی انتقــادی مــورد بررســی قــرار بگیــرد
ســپس، پورســل تــالش می کنــد تــا ایــن دیــدگاه خوشــبینانه در مــورد »حــق بــه شــهر« را بــه چالــش کشــیده و در عیــن 

ــی آن را نیــز مــورد بررســی قــرار دهــد: ــا پروبلماتیــک احتمال طــرح جنبه هــای مثبــت تحقــق آن، جنبه هــای منفــی ی
" مــن معتقــدم کــه لُـــه ِفور نقطــه آغــاز خوبــی بــرای تحلیــل دقیــق و انتقــادی »حــق نســبت بــه شــهر« و کاربــرد آن بــرای 
ــه  ــه ِفور، ارائ ــه شــهر« لُـ ــده »حــق نســبت ب ــه{ دموکراســی شــهری اســت. تحلیــل مــن نشــان می دهــد کــه ای }نیــل ب
دهنــدۀ دیدگاهــی بســیار رادیــکال تــر، پروبلماتیــک تــر و بازتــر در مــورد سیاســت شــهری، نســبت بــه دیــدگاه ارائــه شــده 
در تحقیقــات اخیــر اســت. لُـــه ِفور یــک آلترناتیــو )راه حــل جایگزیــن( کامــل و خودبســنده در برابــر ســاختار اعطــای حقــوق 
شــهری فعلــی ارائــه نمی دهــد. بلکــه نــوع جدیــدی از سیاســت شــهری را تصــور و ترویــج می نمایــد، آنچــه مــن سیاســت 
ــا  ــوب ی ــج مطل ــد نتای ــی{ می توان ــاًل مشــروط اســت: }یعن ــهری کام ــد ش ــن سیاســت جدی ــم. ای ــاکنان می نام ــهری س ش
نامطلوبــی بــرای ســاختار اجتماعــی و مکانــی )spatial( شــهر داشــته باشــد. »حــق نســبت بــه شــهر« معــرف رویکردی اســت 
کــه بــه شــکل همزمــان مهیــج و نگــران کننــده اســت. از ایــن لحــاظ، ارائــۀ یــک راه حــل جایگزیــن، مهیــج بنظــر می رســد 
بطوریکــه ســاختار فعلــی ســرمایه داری و شــهروندی لیبرال-دموکراتیــک را در آن واحــد بــه چالــش کشــیده و مــورد بررســی 
ــد شــهری  ــن سیاســت جدی ــه ای ــم ک ــم بفهمی ــا نمی توانی ــه م ــده اســت ک ــرار می دهــد. از آن جهــت نگــران کنن مجــدد ق
چــه نــوع شــهری را بــه وجــود خواهــد آورد. ایــن سیاســت ها می تواننــد یــک چالــش دموکراتیــک واقعــی در برابــر حاشــیه 
ســازی و ســرکوب باشــند امــا می تواننــد اشــکال جدیــدی از ســلطه را نیــز تشــدید نماینــد. تفکــر دقیــق و انتقــادی در مــورد 
حــق نســبت بــه شــهر، مهــم اســت چــون بــه مــا نشــان می دهــد کــه ایــن حــق تکملــه ای بــر یــک انقــالب جدیــد شــهری 

نیســت بلکــه نقطــه آغــازی بــرای آن اســت.")2002(
پورســل ســپس بــه ارائــۀ توضیــح در مــورد تغییراتــی می پــردازد کــه منجــر بــه نــزول وضعیــت حقوقــی افــراد و ســلب حقــوق 

از آنــان در ســطح شــهرها شــده اند و ایــن تغییــرات را در ســه دســته، طبقه بنــدی می کنــد:

1- تغییـر مقیاس
محققــان معتقدنــد کــه مقیــاس حکمرانــی در حــال تغییــر اســت بــه ایــن ترتیــب کــه نهادهــای فعــال در مقیــاس فروملــی 
ــرای ایجــاد نهادهــای حکمرانــی در مقیــاس فــرا  و فراملــی، قــدرت بیشــتری بــه دســت می آورنــد. حرکت هــای جدیــدی ب
ملــی، ماننــد اتحادیــه اروپــا، ســازمان تجــارت جهانــی یــا اتحادیــه کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی صــورت گرفتــه اســت. 
جنبــه فروملــی شــامل قبــول مســئولیت و اقتــدار بیشــتر نهادهــای محلــی اســت کــه در اثــر تفویــض ســلطه توســط دولــت-
ملــت از مقیــاس ملــی بــه مقیــاس محلــی و منطقــه ای صــورت گرفتــه اســت. ایــن تفویــض بــه معنــای مســئولیت روزافــزون 
نهادهــای حکمرانــی محلــی در زمینــه وظائفــی ماننــد توســعه اقتصــادی، ایجــاد زیرســاخت ها و برنامه ریــزی مکانــی اســت 

)Painter, 1995; Staeheli et al., 1997(. بدیــن ترتیــب، نهادهــای حکمــران در شــهرها، اقتــدار و مســئولیت بیشــتری در 

ــر،  ــاس باالت ــه نهادهــای مقی ــری ب ــد و وابســتگی کمت ــر عهــده گرفته ان ــرای مناطــق شــهری ب ــه طراحــی سیاســت ب زمین
بخصــوص مقیــاس ملــی دارنــد.

2- تغییر ســوگیری سـیاست
افزایــش خودمختــاری نهادهــای حکمــران محلــی بــا جهــش در ســوگیری سیاســتی آن هــا همــراه بــوده اســت. عمــده ایــن 
جهــش بــه ســمت رقابتــی شــدن بــوده اســت: در زمینــه بازســاخت نئولیبــرال، نهادهــای حکمرانــی محلــی تاکیــد زیــادی بــر 
حفــظ تــوان رقابتــی اقتصــاد منطقــه خــود گذاشــته اند )Harvey, 1989; Peck,1998; Swyngedouw, 1996(. در گذشــته، 
حکمرانــی محلــی بیشــتر بــا اجــرای برنامه هــای بازتوزیــع ملــی بــرای تشــویق تقاضــا توســط مصــرف کننــدگان و حمایــت از 
یــک اقتصــاد ملــی مبتنــی بــر تولیــد انبــوه و مصــرف انبــوه، عجیــن بــود. امــا از آنجــا کــه بازســاخت اقتصــادی موجــب کاهش 
ــر مکان هــای  ــت مؤث ــن رقاب ــه تضمی ــی بیشــتر ب ــی شــده اســت، حکومت هــای محل ــر اقتصــاد مل ــی ب ــر اقتصــاد محل تأثی

ــد. محلــی در اقتصــاد جهانــی می پردازن

3- حکمـرانی )اداره کردن توسـط دخیالن هر موضـوعی(
حکومــت محلــی در راه حرکــت از ســمت بازتوزیــع تقاضــا محــور بــه رقابــت عرضــه محــور و در جهــت دســتیابی بــه کارایــی 
ــه ســازمان های  ــن ترتیــب کــه خدمــات عمومــی را ب ــه ای ــی خــود کــرده اســت. ب ــه بازســازی ســاختار کل ــدام ب بیشــتر اق
 ،)qua-ngos( داوطلــب و شــرکت های خصوصــی واگــذار کــرده و نهادهــای شــبه دولتــی - ماننــد نهادهــای شــبه مردمــی
شــوراهای آموزشــی و کارآفرینــی، شــرکت های توســعه شــهری و همــکاری بخــش دولتــی و خصوصــی- را گســترش داده 
تــا بســیاری از وظایــف حکومــت محلــی را برعهــده بگیرنــد. بــرای اطمینــان از قابلیــت رقابتــی منطقــه در اقتصــاد جهانــی، 
دولــت محلــی تعــدادی از وظایــف خــود را بــه بیــرون واگــذار کــرده )outsource( تــا بدیــن ترتیــب خــود را بیــش از پیــش 

بــه یــک شــرکت منعطــف شــبیه ســازد.
ســپس، پورســل تــالش می کنــد تــا بــا بازخوانــی آرای لُـــه ِفور بــه ایــن ســؤال جــواب دهــد کــه آیــا »حــق بــه شــهر« یــا 
ــد؟  ــه کن ــی موجــود در شــهر مقابل ــا مشــکالت فعل ــد ب ــه ِفوری«)Lefevbrian Citizenship( می توان نوعــی »شــهروندی لُـ
جــواب او بــه ایــن ســؤال در کل مثبــت اســت و »حــق بــه شــهر« را ابــزار مناســبی می دانــد، امــا معتقــد اســت کــه بایــد 
مفهــوم ســازی هــای جدیــدی از مفهــوم لُـــه ِفوری »حــق بــه شــهر« صــورت گیــرد کــه تناســب بیشــتری بــا شــرایط فعلــی 
شــهرها داشــته باشــد. بــرای مثــال او بــه لُـــه ِفور انتقــاد می کنــد کــه بــا محــدود ســاختن عامــل اجــرای حــق بــه شــهر بــه 
»طبقــۀ کارگــر«، آن را بــه نوعــی مبــارزه بــا ســرمایه داری تقلیــل داده اســت، در حالیکــه شــهر امــروزی بــه همــان انــدازه 
ــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد  ــژادی، پدرســاالرانه و همگن-پســند نیــز می باشــد. او همچنیــن ب کــه ســرمایه داری اســت، ن
ــه  ــرل فضاهــای شــهری ارائ ــرای نحــوۀ مشــارکت مســتقیم شــهروندان در ایجــاد و کنت ــه ِفور یــک »راه واقعــی« ب کــه لُـ
نمی دهــد و بــه ایــن ترتیــب اجــرا مفهــوم »مشــارکت« او در هالــه ای از ابهــام قــرار می گیــرد. همچنیــن پورســل اعتقــاد دارد 
کــه مفهــوم »تصاحــب« طــرح شــده توســط لُـــه ِفور نبایــد تنهــا معطــوف بــه تصاحــب بــه »ســرمایه و دارایــی« باشــد، بلکــه 
ممکــن اســت امــروزه در قالــب تصاحــب برابــر فضاهــای امــن توســط زنــان یــا اعتــراض نســبت بــه گتوســازی و تفکیــک 

.)Purcell, 2002( نــژادی در شــهرها مطــرح شــود

آرایدیویدهـاروی
ــی دان و متفکــران  ــن جغراف ــا یکــی از برتری ــه تنه ــورک ن ــی نیوی ــاروی )David Harvey(، اســتاد دانشــگاه ایالت ــد ه دیوی
علــوم اجتماعــی در دنیاســت، بلکــه بــه دلیــل برداشــته هــای مارکسیســتی خــود از مفهــوم »حــق بــه شــهر« نیــز شــهرت 
دارد. هــاروی از خــالل ارائــۀ یــک روایــت تاریخــی از رشــد ســرمایه داری در شــهر و در قالــب ســرمایه گــذاری در امــالک 
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ــای  ــادی از بحران ه ــداد زی ــت تع ــد اس ــد. او معتق ــرح می ده ــه ِفور را ش ــهر« لُـ ــه ش ــق ب ــود از »ح ــدۀ خ ــتقالت، ای و مس
مالــی در 30 ســال اخیــر ریشــه در مســائل شــهری و بحران هــای زمیــن و مســکن داشــته اند. او اعتقــاد دارد در دهــۀ 1990، 
مــازاد پــول بســیار زیــادی در دنیــا بــه وجــود آمــد کــه جایــی بــرای خــرج کــردن آن وجــود نداشــت. در واقــع از ســال 1750، 
اقتصــاد پولــی دنیــا 3 درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه بایــد بــرای ایــن افزایــش محلــی بــرای ســرمایه گــذاری مجــدد یافتــه 

ــد: ــود.هاروی می نویس ش
" ]یــا ایــن پــول اضافــه[ شــما می توانیــد در تولیــدات جدیــد ســرمایه گــذاری کنیــد. یــک اســتدالل بــرای ثروتمندتــر کــردن 
ثروتمنــدان ایــن اســت کــه آن هــا پــول اضافــی خــود را در بخــش تولیــد ســرمایه گــذاری خواهنــد نمــود و بدیــن ترتیــب 
اشــتغال ایجــاد شــده و اســتاندارد زندگــی مــردم بهبــود می یابــد. امــا از دهــۀ 1970 بــه ایــن ســو، آن هــا کمتــر و کمتــر در 
بخــش تولیــد ســرمایه گــذاری کرده انــد. آن هــا در خریــد امــالک، ســهام، حقــوق مالکیــت، حقــوق مالکیــت معنــوی و البتــه 
مســتقالت ســرمایه گــذاری کرده انــد. بنابرایــن از 1970، پــول بیشــتر و بیشــتری خــرج خریــد امــالک شــد و بدیــن ترتیــب 
قیمــت آن هــا افزایــش یافــت. بنابرایــن آن هــا شــروع بــه کســب ســود از راه امــالک نمودنــد. و ایــن موضــوع باعــث نشــد تــا 
شــهر تبدیــل بــه جایــی بهتــر شــود، بلکــه تنهــا آن را گران تــر ســاخت. بعــالوه، زمانــی کــه شــروع بــه ســاخت مجموعه هــای 
مســکونی و خانه هــای گــران نمودنــد، مجبــور شــدند مــردم فقیــر را از زمینشــان بیــرون کننــد. آن هــا مجبــور بــه ســلب حــق 
مــا بــر شــهر بودنــد. بنابرایــن مــن بــا اینکــه یــک اســتاد دانشــگاه بــا حقــوق خــوب هســتم، نمی توانــم در منهتــن نیویــورک 
زندگــی کنــم. در واقــع بیشــتر مردمــی کــه در شــهرها کار می کننــد، تــوان مالــی زندگــی در همــان شــهرها را ندارنــد چــون 
قیمــت مســتغالت بــاال و باالتــر رفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر حــق مــردم بــر شــهر از آن هــا ســلب شــده اســت. ایــن حــق 
ــا ابزارهــای  ــازار، گاهــی توســط دولــت و بواســطۀ اخــراج مــردم از محــل زندگی شــان و گاهــی ب گاهــی توســط اقدامــات ب
غیرقانونــی، خشــونت و آتــش زدن ســاختمان ســلب شــده اســت. در دورانــی، بخشــی از شــهر نیویــورک بارهــا و بارهــا بــه 

)Harvey, 2008( ".آتــش کشــیده شــد
هــاروی بحــث خــود را اینگونــه ادامــه می دهــد کــه ایــن کســب و کار بــه انــدازه ای پولســاز بــود کــه بعــد از مدتــی ســرمایه 
داری شــروع بــه فــروش مســکن بــه طبقــات کارگــر در قالــب قــرض و وام کــرد. بــه ایــن ترتیــب طبقــۀ کارگــر مقــروض 
سیســتم ســرمایه داری شــدند بــا ایــن امیــد کــه بدهــی آنــان بــا افزایــش قیمــت مســکن جبــران خواهــد شــد. امــا بــا بحــران 
اشــتغال و کاهــش قیمــت مســکن در چنــد ســال اخیــر، ایــن امیــد نقــش بــر آب شــده و بســیاری از آنــان حتــی ســرپناه خــود 

را از دســت داده انــد.
هــاروی معتقــد اســت کــه ایــن بحــران فعلــی در بازارهــای دنیــا و بخصــوص بــازار مســکن، منجــر بــه افــول یــا پایــان دوران 
ــرای نجــات آن وارد  ــول و باقــی مؤسســات ســرمایه داری ب ــی پ ــرا دولت هــا، صنــدوق جهان نئولیبرالیســم نخواهــد شــد، زی

عمــل شــده و بــه هــر قیمتــی آن را حفــظ خواهنــد نمــود.
او بــاور دارد چــون ایــن بحــران از شــهرها و فضاهــای شــهری آغــاز شــده اســت، ایجــاد هــر گونــه تغییــر دران نیــز بایــد از 
طریــق »مبــارزه« در شــهر و تــالش بــرای »بازپســگیری فضهاهــای شــهری« صــورت گیــرد. بــه همیــن دلیــل هــاروی در 
ــرای بازپســگیری فضــا در شــهر در نقــاط مختلــف دنیــا  ــوده اســت کــه ب ســال های اخیــر حامــی جنبش هــای اجتماعــی ب
ــن  ــاالن ای ــی و در حضــور فع ــوروم اجتماعــی جهان ــد. او در بخشــی از ســخنرانی خــود در ســال 2009 در ف ــالش می کنن ت

جنبش هــا می گویــد:
"درک مــن ایــن اســت کــه حــق بــه شــهر یعنــی حــق همــۀ مــا بــرای خلــق شــهرهایی کــه پاســخگوی نیازهــای انســانی، 
نیازهــای مــا، باشــند. معنــای حــق بــه شــهر، برداشــتن خــرده نــان از ســفرۀ ثروتمنــدان نیســت. همــۀ مــا بایــد حقــی برابــر 
ــواع مختلفــی از شــهر داشــته باشــیم کــه می خواهیــم وجــود داشــته باشــد. حــق نســبت بــه شــهر آن  در زمینــۀ ســاخت ان
چیــزی نیســت کــه در حــال حاضــر در شــهر وجــود دارد بلکــه حــق تبدیــل شــهر بــه چیــزی متفــاوت اســت. وقتــی بــه تاریــخ 

نــگاه می کنــم می بینــم کــه شــهرها بیشــتر بوســیلۀ ســرمایه مدیریــت شــده اند تــا مــردم. بنابرایــن مبــارزه بــرای دســتیابی 
)Harvey, 2009(".بــه حــق بــه شــهر، مبــارزه ای علیــه ســرمایه اســت

ــد از طریــق  ــد کــه بای ــا ســرمایه داری می دان ــارزۀ سیســتماتیک ب ــه شــهر« را نوعــی مب ــه ایــن ترتیــب هــاروی »حــق ب ب
ــه شــهر، در  ــزارش »حــق ب ــن گ ــی مشــابه آنچــه در بخــش دوم ای ــرد، اقدامات جنبش هــای اجتماعــی شــهری صــورت گی
عمــل« بــه آن اشــاره خواهیــم نمــود و بــه مــدد برنامــه ریــزی و ترویــج »حــق بــه شــهر« در نقــاط مختلــف دنیــا، امــروز از 

ــد. ــری رایج ترن ــان دیگ ــر زم ه

آرایدیگرمتفکـران
عــالوه بــر پورســل و هــاروی، تعــداد بســیاری زیــادی از متفکــران، تفاســیری از کار لُـــه ِفور ارائــه داده یــا بــه انتقــاد از آن 
پرداخته انــد. بــرای مثــال تنهــا در یــک مجلــد کــه در ســال 2010 و توســط ائتــالف بین المللــی ســکنا انتشــار یافتــه اســت 
مــا بــا طیــف وســیعی از نظــرات و رویکردهــا مواجــه هســتیم: جــوردی برجــا1 ، ایــن حــق را از منظــر گســترش دموکراســی 
در شــهر مــورد بررســی قــرار داده اســت، ایــو جــوف2، یــک بررســی انتقــادی از حــق بــه شــهر بــا تمرکــز بــر دسترســی بــه 
فضــای شــهری ارائــه کــرده، تــووی فنســتر و شــلی باکینگهــام3 ، رویکــردی جنســیتی را در پیــش گرفته انــد، پاتریشــیا ازکوئــرا 
و هنــری رنــا4، بُعــد ضــروری دیگــری را بــه یوتوپیــای لُـــه ِفور می افزاینــد و آن حــق بــر شــادی اســت. پیتــر مارکــوزه5 بــه 
بحــث دربــارۀ دوگانگــی میــان رویکــرد فردگرایانــه بــه حقــوق بشــر و رویکــرد جمعــی بــه حــق بــه شــهر می پــردازد. ژوزپــه 
کاروســو6، بــه ایــن ســؤال پاســخ می دهــد کــه چگونــه حــق بــه شــهر می توانــد یــک جنبــش جهانــی را زیــر لــوای خــود 
بســیج کنــد و نهایتــًا انریکــه اورتیــز و بــوال فاجمیروکــون7 بــه شــرح نحــوۀ بســط ایــن حــق در مناطــق خــود یعنــی آمریــکای 

.)Sugranyes and Mathivat, 2010:17( ــد ــا پرداخته ان ــن و آفریق التی
در ایــن میــان انتقــادات فمینیستی-جنســیتی نســبت بــه کار لُـــه ِفور جالــب توجــه هســتند. تــووی فنســتر )2010( بــا اســتفاده 
ــاد از  ــه انتق ــات فمینیســتی، ب ــا نظری ــدن و اورشــلیم- همــراه ب ــان در دوشــهر –لن ــۀ زن ــی خــود در مــورد تجرب از کار میدان

ــد: ــردازد. او می نویس ــه ِفور می پ ــهر« لُـ ــه ش ــق ب ــوم »ح مفه
"... مفهــوم حــق بــه شــهر لُـــه ِفور آشــکارا بــه فضــای عمومــی، بــه اســتفاده از فضــای عمومــی و کســانی کــه oeuvre- یعنی 
ــا ایــن  ــوط اســت. ب ــرای آن- را خلــق می کننــد، مرب ــه از زندگی هــای روزمــرۀ ســاکنان و بســتری ب یــک محصــول خالقان
حــال بعضــی از منتقــدان فمینیســت، oeuvre یــا »فضــای عمومــی« را حیطــۀ مــردان ســفید، طبقــۀ بــاال و دگرجنــس خــواه 
ــد  ــد از فضاهــای عمومــی مانن ــی، نمی توانن ــی و غیرغرب ــان در شــهرها، اعــم از غرب ــد. ایــن بدیــن معناســت کــه زن می دانن
ــی  ــا حت ــی از فرهنگ ه ــند )Massey, 1994( و در بعض ــا باش ــی تنه ــوص وقت ــد، بخص ــتفاده کنن ــا اس ــا و پارک ه خیابان ه
)Fenster, 2010: 66-67("»زنــان بــه حیطــۀ »خصوصــی تعلــق دارنــد .)Fenster, 1999( نمی تواننــد در آن هــا پرســه بزننــد
ــی در حیطــۀ »خصوصــی«  ــان حت ــرد کــه حــق زن ــی نتیجــه می گی ــا اســتفاده از داده هــای میدان فنســتر )2010(، ســپس ب
نیــز نادیــده گرفتــه می شــود و بســیاری از آنــان نســبت بــه فضــای منــزل خــود نیــز احســاس تعلق/تصاحــب ندارنــد و در آن 

ــد: ــان احساســی معکــوس می یابن ــب بعضــی از زن ــن ترتی مشــارکت داده نمی شــوند. بدی
" ... او احســاس تعلــق و راحتــی کمتــری نســبت بــه خانــه در مقایســه بــا شــهر دارد ... شــهر جایی اســت که او احســاس آزادی 
می کنــد، جایــی کــه اســتفاده از شــهروندی اش بــرای او آســان تر اســت. مثــل اینکــه شــهر تبدیــل بــه فضــای »خصوصــی« 

1 - Jordi Borja
2 - Yves Jouffe
3 - Tovi Fenster and Shelley Buckingham
4 - Patricia Ezquerra and Henry Renna
5 - Peter Marcuse
6 - Giuseppe Caruso
7 - Enrique Ortiz and Bola Fajemirokun
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.)Fenster, 2010: 68("یــا »شــخصی« او می شــود
او پــس از ایــن انتقــاد، بــه ادعاهــای جدیــد در مــورد حــق بــه شــهر اشــاره می کنــد و آن هــا را دارای پتانســیل ادغــام زنــان در 
فضــای عمومــی می دانــد، امــا ایــن پتانســیل بــه واســطۀ ســاختار مردســاالرانۀ موجــود در فضاهــای عمومــی ســرکوب شــده 
و فرصــت بــروز نمی یابنــد. اشــارۀ خــاص او بــه تــرس و عــدم امنیــت موجــود در اغلــب شهرهاســت کــه فرصــت اســتفاده از 

)Fenster, 2010( حــق بــه شــهر را از زنــان ســلب می کنــد
یــک منتقــد فمینیســت دیگــر، شــلی باکینگهــام، بحــث خــود را اینگونــه آغــاز می کنــد کــه حــق جمعــی زنــان نســبت بــه 
شــهر بــه شــکل روزمــره و از طریــق تجربیــات آنــان و مقابلــه بــا شــهر نقــض می شــود )Fenster, 2006(. او بــه ایــن نکتــه 
ــدارد  اشــاره می کنــد کــه چــون فضــا یــک برســاختۀ اجتماعــی اســت، ماننــد دیگــر مفاهیــم اجتماعــی ســاختاری خنثــی ن
و در واقــع جنســیتی اســت و بــه همیــن ترتیــب حــق زنــان نســبت بــه ایــن فضــا نیــز ماهیتــی جنســیتی داشــته و متمایــز 
از حــق مــردان اســت. باکینگهــام در صــدد آن اســت کــه بــه »حــق بــه شــهر«، بُعــدی جنســیتی ببخشــد و همیــن خاطــر 
پیشــنهاد می کنــد کــه مفهــوم جنســیت در قالــب پنــج حیطــه از حــق نســبت بــه شــهر مــورد توجــه قــرار گیــرد:1- امنیــت 
ــات و کار،  ــی، خدم ــل زندگ ــان مح ــی می ــی، 3- نزدیک ــل عموم ــل و نق ــاخت ها و حم ــهری، 2- زیرس ــای ش در محیط ه
4- شکســتن ثنویــت میــان حیطه هــای عمومــی و خصوصــی و 5- مشــارکت در تصمیــم گیــری، حکمرانــی و برنامــه ریــزی 

.)Buckingham, 2010(

دو: حق به شــهر، در عمــل

اقدامــاتجهانی
ائتالفبیـن المللیسـکناومنشـورحقبهشـهر

بــا وجــود آنکــه لُـــه ِفور بــه عنــوان طــراح اصلــی ایــن بحــث، وظیفــۀ عملــی کــردن آن را نــه تنهــا بــر عهــدۀ طبقــۀ کارگــر 
می گذاشــت بلکــه معتقــد بــود کــه تنهــا آن طبقــه از عهــدۀ آنــان برمی آیــد، امــا امــروزه اوضــاع تغییــر کــرده اســت: طبقــۀ 
ــه پــس زمینــۀ دنیــای جهانــی شــدۀ لیبرالــی عقــب رانــده شــده اســت و دیگــر نقــش اجتماعــی پیشــین خــود را  کارگــر ب
ــوع از  ــن ن ــال ای ــه دنب ــوع همــه ب ــاالن متن ــارزان و فع ــدارد. بالعکــس، جنبش هــا، اجتماعــی، ســازمان ها، روشــنفکران، مب ن

تغییــر اجتماعــی هســتند.

ائتالفبین المللیسـکنا1
ــراد در بیــش از 100  ــی متشــکل از جنبش هــای اجتماعــی، ســازمان ها و اف ــی ســکنا، یــک شــبکۀ جهان ــن الملل ائتــالف بی
کشــور جهــان، اعــم از فقیــر و غنــی اســت کــه بــرای ارتقــای وضعیــت حقــوق بشــر و بخصــوص "حــق بــه شــهر" در نظــر و 
عمــل تــالش می کنــد. در طــول ســه دهــۀ گذشــته، تمرکــز ایــن ائتــالف بــر رابطــۀ میــان ســکونت، حقــوق بشــر و کرامــت 
انســانی بــوده اســت. دیــدگاه ائتــالف در ایــن زمینــه ورای حقــوق افــراد اســت و در واقــع بــر ایــن بــاور اســت کــه مشــارکت 
ــخ  ــر اســت. تاری ــاب ناپذی ــه لحــاظ ســکونتی اجتن ــر ب ــۀ براب ــه یــک جامع ــرای دســتیابی ب ــت ب ــی و تعهــد دول ــۀ مدن جامع
نشــان داده اســت کــه بســیاری از حقــوق نتیجــۀ مبــارزات طوالنــی افــراد اســت و ائتــالف نیــز از مبــارزات مربــوط بــه حقــوق 

ــه شــهر و ماننــد این هــا- حمایــت می کنــد. مختلف-حقــوق بومیــان، مهاجــران، حــق ب
ــه  ــردازی و مفهــوم ســازی از "حــق ب ــرای مفهــوم پ ــر، ائتــالف تالش هــای متعــددی ب در همیــن راســتا در ســال های اخی
شــهر" انجــام داده اســت کــه در انتشــارات مختلــف آن ماننــد کتــاب "شــهرها بــرای همــه" و بخصــوص در تــالش بــرای 
تدویــن و ترویــج منشــور "حــق بــه شــهر" تجلــی یافتــه اســت. ائتــالف همچنیــن در پروژه هــای متعــددی بــا ســازمان های 
ــه بعضــی از  ــه شــهر" در عمــل مشــارکت نمــوده اســت کــه در زیــر ب ــرای دفــاع از "حــق ب مــردم نهــاد و افــراد محلــی ب

1 - Habitat International Coalition

ــم. ــاره می کنی ــا اش آن ه

منشـورجهانیحقبهشـهر1
معروف تریــن ســند جهانــی در زمینــۀ حــق بــه شــهر و یکــی از آشــکارترین تالش هــا بــرای نزدیــک ســاختن ایــدۀ "حــق 
بــه شــهر" لُـــه ِفور بــه عمــل، منشــوری جهانــی بــا عنــوان "منشــور جهانــی حــق بــه شــهر" اســت کــه نســخۀ نهایــی آن در 

ســال 2005 تدویــن شــده اســت.
فراینــد تدویــن ایــن منشــور، یــک فراینــد طوالنــی بــوده کــه از ســال 1992 بــا امضــای یــک پیمان بــا عنــوان "برای شــهرها، 
شــهرک ها و روســتاهای عادالنــه، دموکراتیــک و پایــدار" توســط فــوروم ملــی برزیــل بــرای اصــالح ارضــی2، ائتــالف بیــن 
المللــی ســکنا و جبهــۀ قــاره ای ســازمان های کمونــی3 آغــاز گردیــده اســت. در ســال های بعــد کنفرانس هــا و اجالس هــای 
فراوانــی بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم بــه موضــوع "حــق بــه شــهر" پرداختنــد. کــه تعــدادی از آن هــا توســط شــبکه های 
مســتقل و غیردولتــی و تعــدادی توســط ســازمان فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( ترتیــب داده شــده بودنــد، از جملــه، اولیــن 
فــوروم اجتماعــی جهــان و فــوروم اجتماعــی آمریــکای التیــن. اقداماتــی نیــز از جانــب دولت هــای بــرای ترویــج ایــن مفهــوم 
شــکل گرفــت، ماننــد منشــور محافظــت از حقــوق بشــر در شــهر )2000( و اساســنامۀ شــهر برزیــل )2001(. جامعــۀ مدنــی 
نیــز همــواره پیشــنهادهایی را در ایــن زمینــه طــرح می ســاخت کــه بــر اصالحــات ایــن منشــور تأثیــر داشــتند، ماننــد منشــور 

حــق زنــان نســبت بــه شــهر )بارســلونا، 2004(.
اورتیز در مقالۀ خود انگیزۀ موجود در پس تدوین این منشور را اینگونه شرح می دهد:

"انگیــزۀ تدویــن ایــن منشــور بــر نبــرد بــا همــۀ دالئــل و مصداق هــای حــذف اســتوار اســت: }حــذف{ اقتصــادی، اجتماعــی، 
قلمرویــی، فرهنگــی، سیاســی و روانــی. }ایــن منشــور{ بــه عنــوان یــک پاســخ اجتماعــی و مخالفتــی با شــهر-به مثابــه- کاال 

)Ortiz, 2010:116("و بیــان منفعــت جمعــی طــرح می شــود
او دربارۀ ماهیت و مقیاس این منشور این چنین می نویسد:

" هــدف نهایــی از تدویــن و ترویــج ایــن منشــور ســاختن ابــزاری جهانــی و فشــرده بــوده اســت کــه هــم سیســتم ســازمان 
ــزار قانونــی یــا حداقــل  ملــل، هــم سیســتم های منطقــه ای حقــوق بشــر و هــم دولت هــا بتواننــد از آن بــه عنــوان یــک اب
مرجــع ابتدایــی در تعریــف و بکارگیــری حــق نســبت بــه شــهر بــه عنــوان نــوع جدیــدی از حقــوق بشــر اســتفاده کننــد بنابراین 
ایــن منشــور، هــم یــک ابــزار حقــوق بشــری و هــم راهنمایــی بــرای ترجمــان آن بــه اقدامــات، برنامه هــا رو راهکارهایــی 

)Ortiz, 2010:117("بــرای اقــدام اســت
در مورد ماهیت متن آن اورتیز بر این باور است که:

"حــق نســبت بــه شــهر بــه تمامــی حقــوق بــه رســمیت شــناخته شــدۀ دیگــر وابســته اســت و از ادغــام حقــوق جدیــد در خــود 
نیــز اســتقبال می کنــد. اولیــن ایــن حقــوق، حــق کار در شــرایط برابــر و رضایــت بخــش، حــق تشــکیل اتحادیه هــا و حــق 
برخــورداری از امنیــت اجتماعــی اســت. حــق ســاخت و ایجــاد شــهر نیــز در آن بــه شــکل ضمنــی وجــود دارد: حــق نســبت بــه 
یــک مــکان، ســکون در آنجــت و تحــرک، حــق برخــورداری از آب، غــذا، مســکن، خدمــات عمومــی و اســتفادۀ دموکراتیــک 
از فضاهــای عمومــی، حــق دسترســی و برخــورداری از بهداشــت، آمــوزش و فرهنــگ، }حــق{ رشــد و دسترســی بــه محیــط 
زیســت ســالم، حــق محافظــت از مشــتری، حــق برخــورداری از کمــک بــرای افــراد یــا نیازهــای ویــژه، و حــق برخــورداری از 
امنیــت جســم. همچنیــن }ایــن منشــور{ شــامل حــق تجمــع، تظاهــرات، ســازماندهی و تفکــر بــه شــکل مســتقیم و از طریــق 

نماینــدگان، همیــن طــور احتــرام بــه اقلیت هــا و تنــوع نــژادی، قومــی، جنســی و فرهنگــی اســت"

The World Charter on the right to the city - 1برای دستیابی به ترجمۀ فارسی این منشور و نمونه های مشابه آن نگاه کنید به روشنفکر و دیگران 
)1390( پژوهشی در منشورهای شهروندی، طرح آینده، تهران.

2 - Brazil’s National Forum for Urban Reform (FNRU)
3 - Continental Front of Communal Organizations (FCOC)
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ــا  ــد ب ــرد و هــر شــهری بای ــر می گی ــه نظــر می رســد کــه ایــن منشــور طیــف وســیعی از حقــوق را در ب ــه ایــن ترتیــب ب ب
توجــه بــه زمینــۀ خــود، برداشــت مناســب را از آن انجــام داده و شــاید هماننــد شــهر مکزیکوســیتی1 در قالــب یــک منشــور 

محلــی در مــورد "حــق بــه شــهر" بــه تصویــب رســاند.

اقدامــاتمحلی2
1-سـاکنانویاللوسکـندروس3 )شـیلی(

ــرای فقــرا زد  ــرای تأمیــن مســکن ب ــه برنامــه ای گســترده ب ــت شــیلی دســت ب ــا ســال 2000، دول ــۀ دهــۀ 1980 ت از میان
کــه در طــی آن 600 هــزار واحــد مســکونی ســاخته و تحویــل داده شــد. هــر چنــد ســاخت ایــن تعــداد واحــد مســکونی را 
می تــوان گامــی مهــم در سیاســت های ســکنای دولــت شــیلی بــرآورد نمــود، امــا واقعیــت ایــن بــود کــه بــه دلیــل کمبــود 
منابــع مالــی و بودجــه ای، بســیاری از ایــن منــازل فاقــد اســتاندارهای اولیــه اســکان بودنــد، مجتمــع ویــال لــوس کنــدروس 
ــری در  ــب آپارتمان هــای 40 مت ــن مجتمــع در قال ــر اســت. ای ــن ام در شــهر تموچــو4 یکــی از برجســته ترین نمونه هــای ای
ســه طبقــه در ســال 1996 تحویــل ســاکنان داده شــد، از ابتــدا بــه دلیــل پــی ریــزی ضعیــف خــود مشــکالت عدیــده ای را 
بــرای 900 خانــوار ســاکن خــود بــه وجــود آورد. تیرآهن هــای آن بــه زودی از جــای اصلــی خــود خــارج شــدند و دیوارهــا بــه 
دلیــل ضعیــف بــودن شــروع بــه ریــزش نمودنــد و ســاکنان را دچــار نگرانــی کردنــد. دولــت تــالش نمــود تــا بــا بخشــش وام 
منــازل )کــه 40 درصــد کل قیمــت آن را دربرمــی گرفــت( اوضــاع را کنتــرل کنــد، بــه ایــن ترتیــب ســاکنان تبدیــل بــه مالــک 
ــه  ــال 2004 ب ــاکنین در س ــکایات س ــۀ ش ــد. دامن ــته ش ــت برداش ــاختمان ها از دوش دول ــد س ــرایط ب ــدند و مســئولیت ش ش
مجلــس شــیلی کشــیده شــد و کنگــرۀ ملــی دســتور تخلیــه و تخریــب محــل را صــادر نمــود. دولــت بــرای تخلیــۀ خانه هــا، 
ــا  ــرای خانه ه ــدا ب ــه در ابت ــه ای ک ــا هزین ــچ وجــه ب ــه هی ــه ب ــود ک ــا پرداخــت می نم ــک از خانواره ــر ی ــه ه ــدک ب مبلغی ان
پرداخــت کــرده بودنــد قابــل مقایســه نبــود و تهیــۀ مســکن دیگــری بــا آن نیــز امــکان پذیــر نبــود. بــا ایــن وجــود بســیاری از 
ســاکنان از تــرس آوار شــدن منازلشــان و از دســت دادن جــان خــود ایــن معاملــۀ غیرمنصفانــه را پذیرفتنــد و مجبــور شــدند بــا 
پــول دریافتــی بــه جــای دورتــری از شــهر کــوچ کننــد. دولــت بــه آن هــا گفــت کــه می تواننــد هرچیــز را کــه می خواهنــد از 
ســاختمان ها بــا خــود ببرنــد و آن هــا نیــز اشــیایی ماننــد درهــا و پنجره هــا را کنــده و بــا خــود از محــل بردنــد. بــه ایــن ترتیــب 
محلــۀ ویــال لــس کنــدروس تبدیــل بــه خرابــه ای شــد کــه بــه بــه ســرعت بــه اشــغال گروه هــای جنایتــکار و معتــادان بــه 
مــواد مخــدر درآمد.امــا همــۀ ســاکنان نیــز محــل را تــرک نکردنــد، 122 خانــوار حاضــر بــه تــرک نشــدند و خــود را در قالــب 
دو کمیتــه ســازماندهی نمودنــد. ایــن خانوارهــا خواســتار بازســازی منــازل خــود بودنــد و مدعــی حــق مانــدن در محلــه ای بودند 
کــه بــرای ســال ها دران زندگــی کــرده و روابــط اجتماعــی خــود را در آنجــا بنــا نمــوده بودنــد. اولیــن اقــدام ایــن کمیته هــا 
تضمیــن امنیــت ســاکنان باقیمانــده بــود، چــه از ســال 2005 بــه ایــن ســو زندگــی در محــل تقریبــًا غیرممکــن شــده بــود. 
ســاکنان تــالش داشــتند در ســاختمان های مخروبــه بماننــد کــه بــه شــکل روزانــه و شــبانه مــورد حملــه قــرار می گرفتنــد، 
ــه  ــه تدریــج موفــق ب ــد. کمیتــه ب ــه اســترس و البتــه فقــر رنــج می بردن ــواع خشــونت فیزیکــی، بیماری هــای مربــوط ب از ان
کســب حمایــت و محافظــت پلیــس شــد و دولــت را وادار ســاخت تــا حصارهایــی در اطــراف منــازل باقیمانــده نصــب کنــد. 
همچنیــن ســاکنان بــه یــک سیســتم اعــالم خطــر دسترســی پیــدا کردنــد. در طــول ســالیان ایــن کمیتــه بــا مشــکالت زیــادی 
بــرای بقــا در محلــه مواجــه بودنــد امــا هرگــز هــدف اصلــی مبــارزۀ خــود را فرامــوش نکردنــد: بازســازی مناســب و درســت 

1 - Mexico City Charter: The right to build the city we dream about
2  همۀ نمونه های این بخش از این کتاب انتخاب شده اند:

Sugranyes, Ana and Mathivet, Charlotte(2010). Cities for All: Proposals and Experiences toward the right to 
the city. Habitat International Coalition (HIC) (available at: www.hic-net.org)
3 - Villa Los Condros
4 - Temucu

محله شــان. آن هــا بــه تدریــج و از طریــق یــک جســتجوی اینترنتــی بــا "ائتــالف بیــن المللــی ســکنا" آشــنا شــدند کــه آن هــا 
را بــا چنــد ســازمان شــیلیایی کــه در زمینــه فعــال بودنــد، اشــنا ســاخت. کمیته هــای ویــال لــس کونــدوس در حــال حاضــر در 
حــال مذاکــره بــا دولــت بــر ســر شــرایط ابقــای در محــل و همینطــور بازســازی آن بــه شــیوۀ مشــارکتی هســتند. تالش هــا 

ــه شــهر دســته بندی نمــود. ــوان در قالــب نوعــی حــق ب و ادعاهــای کمیته هــای ویــال لــوس کنــدوس را می ت

2-سـاکنانپارکدراوزاکا)ژاپـن(
ــدارد، یــک تحقیــق در ســال 2006 نشــان داده اســت کــه  ــر ایــن باورنــد کــه ژاپــن بی خانمــان ن در حالــی کــه بســیاری ب
ــی  ــی زندگ ــای عموم ــر مکانه ــا و دیگ ــی نت ه ــار، کاف ــا، ایســتگاه های قط ــه در پارک ه ــان دارد ک ــی خانم ــن 25296 ب ژاپ
ــن  ــًا ای ــت مرتب ــر دول ــال های اخی ــد. در س ــی می کنن ــا زندگ ــا در پارک ه ــش از 40 درصــد آن ه ــروه بی ــن گ ــد. از ای می کنن
ســاکنان پارک هــا را مــورد حملــه قــرار داده و بــه بهانــه افزایــش امنیــت آن را پاکســازی کــرده و بیــرون انداختــه اســت. بــه 
عــالوه در ژاپــن، فــردی کــه آدرس ثبــت شــده نداشــته باشــد از بســیاری از حقــوق دیگــر ماننــد حــق رأی، حــق برخــورداری 
ــی کــه به طــور دوره ای کار خــود  ــز محــروم می شــود. کارگران ــا پاســپورت نی ــی و حــق دریافــت گواهینامــه ی از بیمــه درمان
ــۀ  ــا از کمــک هزین ــد ی ــکاری دریافــت کنن ــد حقــوق بی ــت، نمی توانن ــد در صــورت عــدم داشــتن آدرس ثاب ــرک کرده ان را ت
ــا افزایــش تعــداد بــی خانمان هــا در اثــر بحــران اقتصــادی، 30 ســازمان، یــک  رفاهــی برخــوردار شــوند. از دهــۀ 1990 و ب
شــبکۀ ملــی بــرای حمایــت از بی خانمان هــا تشــکیل دادنــد کــه هــدف آن نــه برخــورد بــا آنــان بــه عنــوان افــرادی نیازمنــِد 
حمایــت، بلکــه کمــک بــه آن هــا بــرای دســتیابی بــه یــک زندگــی شــرافتمندانه و دفــاع از حــق خــود در زمینــۀ مانــدن در 
خیابــان بــود. در میــان مقاومــت یــک فــرد بی خانمــان بــه نــام "یوجــی یامائوچــی" 1 بــه نمــاد مبــارزات بــی خانمان هــا در 
ژاپــن در زمینــۀ "حــق بــه شــهر" تبدیــل شــده اســت. ســرپناه یوجــی یــک چــادر آبــی برزنتــی قابــل حمــل و نقــل و ســبک 
وزن در یکــی از پارک هــای شــهر اوزاکا اســت. او دولــت ژاپــن را متهــم ســاخت کــه مــادۀ 11 کنوانســیون بین المللــی حقــوق 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی را کــه عضــوی از آن اســت، نقــض نمــوده و همــۀ بی خانمان هــا حــق دارنــد تــا در خیابــان 
محــل زندگی شــان صاحــب آدرس باشــند. در ســال 2005 یــک کمپیــن بیــن المللــی بــا کمــک "ائتــالف بین المللــی ســکنا" 
دســت بــه ارســال گســتردۀ کارت پســتال بــه آدرس غیرقانونــی یوجــی زد تــا بدیــن ترتیــب بــه آدرس او مشــروعیت بخشــد. 
امــا او کــه مصمــم بــود از حــق خــود دفــاع کنــد در ســال 2007 شــکایتی را بــه دادگاه منطقــۀ اوزاکا تســلیم نمــود و برنــده 
شــد، بــه موجــب حکــم صــادر شــده، محــل زندگــی یــک فــرد آدرس او بــه حســاب می آمــد هــر چنــد کــه اقامــت فــرد در 
آن مــکان غیرقانونــی باشــد. شــهراوزاکا ایــن حکــم را نپذیرفــت و اســتدالل نمــود کــه چــادر یــک مســکن همیشــگی نیســت 
و بدیــن ترتیــب حکــم در دادگاه عالــی اوزاکا معکــوس گردیــد. یوجــی و وکیلــش حکــم را نپذیرفتنــد و بــه دادگاهــی باالتــر 
شــکایت نمودنــد کــه پرونــده را بــدون دســتیابی بــه یــک حکــم نهایــی در ســال 2008 مختومــه اعــالم کــرد.از آنجایــی کــه 
حــق بــه شــهر، مســتلزم اســتفادۀ تمــام و کمــال همــۀ شــهروندان از همــۀ فضاهــای شــهری اســت، ایــن مــورد، یــک شــکل 
ــه همیــن دلیــل "ائتــالف بین المللــی ســکنا" در طــی ایــن ســال ها همــواره برنامــه و  ــد و ب ــه حســاب می آی از نقــض آن ب

ــت. ــوده اس ــرا نم ــی اج ــای ژاپن ــاع از بی خانمان ه ــی را در در دف کمپین های

3-سـاکنانپیادهرودربمـبئی)هند(
از ســال 1986، ســاکنان پیــاده در بمبئــی بــرای بــه رســمیت شناخته شــدن و عــدم نگــرش بــه آن هــا بــه عنــوان ســاکنان 
ــا در  ــه 50 درصــد آن ه ــت دارد ک ــون جمعی ــد 12 میلی ــهر هن ــن ش ــی بزرگ تری ــد. بمبئ ــالش کرده ان ــی ارزش ت ــت و ب موق
ــرای ایجــاد  ــی ب ــاده رو زندگــی می کننــد. برخــالف ســاکنان زاغه هــا کــه از زمین هــای خال زاغــه و 10 درصــد آن هــا در پی
ــا  ــه ایــن دلیــل بن ــاده روهــای موجــود شــهر و ب ــاده، خانه هــای خــود را در پی ــد، ســاکنان پی ســرپناه خــود اســتفاده می کنن

1 - Yoji Yamauchi
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می کننــد کــه توانایــی اجــاره یــا خریــد خانــه در نزدیکــی محــل کار خــود را ندارند.زمانــی کــه چندیــن ســازمان هنــدی در 
میانــۀ دهــۀ 1980 دســت بــه تشــکیل ائتالفــی بــرای بهبــود زندگــی ســاکنان پیــاده رو زدنــد، آنــان قــادر بــه دریافــت کارت 
شناســایی نبودنــد و بدیــن ترتیــب از حــق تحصیــل و دسترســی بــه غــذای سوبســیدی )کمــک هزینــه ای( و خدمــات ابتدایــی 
همچــون آب، تاسیســات بهداشــتی و الکتریســیته محــروم می شــدند. آنــان همچنیــن هماننــد ســاکنان زاغه هــا، از حوزه هــای 

انتخاباتــی و هــر سرشــماری رســمی حــذف می شــدند.
در ســال 1985 خــود ســاکنان پیــاده رو بــا کمــک یکــی از ایــن ســازمان ها یــک سرشــماری انجــام دادنــد تــا بدیــن ترتیــب 
حضــور خــود را در شــهر اعــالم نمــوده و بــه آن رســمیت بخشــند. همیــن سرشــماری نشــان داد کــه 60 درصــد از ســاکنان 
ــان از  ــذف آن ــۀ ح ــه ادام ــوان ب ــاًل نمی ت ــد و عم ــی کرده ان ــی زندگ ــه در بمبئ ــک ده ــش از ی ــدت بی ــرای م ــا ب ــاده روه پی
ــا فرصــت شــرکت در  ــال 1995 آن ه ــه داد.در س ــان ادام ــت آن ــه وضعی ــی نســبت ب ــی توجه ــی و ب سیاســت گزاری اجتماع
انتخابــات را یافتنــد و بــرای اولیــن بــار توســط دولــت بــه رســمیت شــناخته شــدند. دو ســال بعــد آن هــا حــق برخــورداری از 
نیــروی الکتریســیته را یافتنــد. بدیــن ترتیــب اقدامــات انجــام گرفتــه توســط آنــان در طــول دو دهــه را می تــوان در راســتای 
احیــای حــق آنــان بــر شــهر ارزیابــی نمــود کــه موجــب مرئــی شــدن آنــان در شــهر، بــه رســمیت شــناخته شــدن حضــور 

آنــان در فضــای شــهری و برخــورداری از امکانــات شــهری شــده اســت.

4-سـاکنانجـزیرهالذهب،قاهـره
از ســال 2001 بــه ایــن ســو، ســاکنان جزیــره الذهــب در نزدیکــی قاهــره تحــت فشــار دولــت بــرای تــرک خانه هــای خــود 
قــرار دارنــد تــا دولــت بتوانــد از زمیــن جزیــره بــرای پروژه هــای عمومــی اســتفاده کنــد. امــا ســاکنان جزیــره می خواهنــد در 
ــت  ــد. یکــی از برنامه هــای دول ــی بمانن ــد، باق ــرای مــدت بیــش از 100 ســال زندگــی کرده ان ــی کــه خانواده هایشــان ب جای
مصــر در طــرح جامــع شــهری ســال 2050 بــرای شــهر قاهــره، زیباســازی ایــن شــهر و "اســتفاده بهتــر" از فضاهــای شــهری 
اســت، هرچنــد ایــن "اســتفاده بهتــر" فقــط توســط خــود دولــت و وزارت مســکن و تجهیــزات عمومــی تعییــن شــده اســت. 
ــت  ــرد. اســتدالل دول ــرار گی ــن طــرح ق ــرار اســت تحــت پوشــش ای ــه ق ــی اســت ک ــز یکــی از مکان های جزیره الذهــب نی
ایــن اســت کــه جزیــره ملــک دولــت اســت و بایــد از آن بــرای خدمــات عمومــی اســتفاده کنــد. همچنیــن بــه ســاکنان وعــده 
داده شــده اســت کــه غرامتــی مناســب بــه آن هــا پرداختــه شــود امــا ســاکنان بــه دولــت اعتمــاد ندارنــد چــون بســیاری از 
ــفافیت  ــدم ش ــد. ع ــت نکرده ان ــی دریاف ــت کامل ــز غرام ــیده اند، هرگ ــق رس ــه تواف ــت ب ــا دول ــر ب ــه پیش ت ــی ک خانواده های
ــت می خواهــد در  ــن بی اعتمــادی دامــن زده اســت، اگرچــه دول ــه ای ــز ب ــره نی ــرای جزی ــی خــود ب ــت در برنامه هــای آت دول
ایــن جزیــره بــه ســاخت و ســاز مشــغول شــود، می توانــد ایــن کار را بــه گونــه ای انجــام دهــد کــه ســاکنان نــه چنــدان زیــاد 
جزیــره نیــز مجبــور بــه تــرک آن نباشــند. امــا دولــت بــرای وادار ســاختن ســاکنان بــه تــرک، بــه زور متوســل شــده اســت، 
ــه کشــی و  ــه خانه هــای موجــود در آن آب لول ــه همیــن دلیــل ب ــره را یــک منطقــۀ محافظــت شــده اعــالم کــرده و ب جزی
فاضــالب ارائــه نمی دهــد. همچنیــن بــه همیــن دلیــل ساخت و ســاز در جزیــره ممنــوع بــوده و جمعیــت رو بــه رشــد ســاکنان 
مجبــور بــه زندگــی در داخــل فضاهــای کوچــک یــا قاچــاق مصالــح ســاختمانی بــه داخــل جزیــره شــده اند. همچنیــن هیــچ 
مدرســه ای در داخــل جزیــره وجــود نــدارد کــه عمــاًل باعــث شــده اســت بســیاری از کــودکان ســاکن جزیــره از آموزش رســمی 
برخــوردار نباشــند. بــه دلیــل عــدم وجــود آب آشــامیدنی بیمــاری و مــرگ و میــر زیــادی در داخــل جزیــره وجــود دارد. همانطور 
کــه پیش تــر اشــاره کردیــم تعــداد زیــادی از 20 هــزار ســکنۀ جزیــره بیــش از 100 ســال کــه در آن زندگــی می کننــد و بــا 
ایــن وجــود دولــت آن هــا را بــه رســمیت نمی شناســد و ســؤال مهــم ایــن اســت کــه آن هــا بایــد بعــد از 100 ســال بــه کجــا 
برونــد؟ از ســوی دیگــر اگــر دولــت در پــی افزایــش فضــای ســبز در ایــن جزیــره اســت، چــرا ایــن کار توســط خــود ســاکنان 
صــورت نگیــرد کــه در حــال حاضــر نیــز بــه کشــاورزی و تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا کیفیــت بســیار بــاال اشــتغال دارنــد 
ــه همیــن دلیــل یــک ســازمان غیردولتــی مصــری کــه عضــو ائتــالف بین المللــی  و از ایــن راه روزگار خــود را می گذرانند؟ب

ســکنا اســت دســت بــه اقداماتــی گســترده، از جملــه دیدارهــای متعــدد بــا مقامــات دولتــی، تنظیــم نامــۀ سرگشــاده بــه رییــس 
جمهــور و همچنیــن ترتیــب دادن دیدارهــای بــرای گروه هــای مختلــف از ایــن جزیــره و وضعیــت ســاکنان آن نمــوده اســت 

تــا بدیــن ترتیــب از "حــق بــه شــهر" ســاکنان جزیــره دفــاع کنــد.

جمــعبندی

چنانچــه مشــاهده می کنیــد "حــق بــه شــهر" نیــز ماننــد هــر مفهــوم دیگــر، راه درازی را از نظریــه تــا عمــل پیمــوده اســت. 
در حالــی کــه ایــن مفهــوم در ابتــدا توســط یــک جامعــه شــناس - سوسیالیســت و در مخالفــت بــا ســیطرۀ ســرمایه بــر شــهرها 
و در قالــب اقدامــی رادیــکال عنــوان شــده اســت، امــا خــود نظریــه پــرداز –هانــری لُـــه ِفور- راهــی بــرای اجــرای آن پیــش 
پــای پیــروان و آینــدگان قــرار نــداده اســت. بدیــن ترتیــب حامیــان بعــدی نظریــۀ او تــالش نموده انــد تــا "حــق بــه شــهر" 
را بــه عمــل نزدیــک ســازند: مــارک پورســل تــالش کــرده اســت تــا مفهومــی جدیــد – شــهروندی لُـــه ِفوری- را بــا اســتفاده 
ــا وجــود همــۀ  ــرای آن برشــمرده اســت، در واقــع او معتقــد اســت، ایــدۀ لُـــه ِفور ب از آن خلــق نمایــد و مثال هایــی را نیــز ب
مشــکالتش می توانــد یــک راه حــل عملــی خــوب بــرای نجــات و احیــای شــهروندی در دوران معاصــر باشــد. دیویــد هــاروی 
امــا عملــی ســاختن ایــن ایــده را در گــروی فعالیت هــای جنبش هــای اجتماعــی و شــهری می بینــد کــه در پــی بازســتاندن 

حــق خــود از سیســتم ســرمایه داری هســتند و بســط "حــق بــه شــهر" را در گــروی حمایــت از آن می دانــد.
ــی در  ــی واقع ــاد تغییرات ــرای ایج ــه ب ــی ک ــبکه های بین الملل ــازمان ها و ش ــدازۀ س ــه ان ــی ب ــرد و گروه ــچ ف ــاید هی ــا ش ام
ــه شــهر برنیامــده باشــد، یکــی از آن هــا "ائتــالف  ــد، در صــدد "عملــی ســاختن" حــق ب ــه کار کرده ان ایــن زمینــه شــروع ب
ــن  ــا ژاپ ــکای التیــن ت ــه اســت و از آمری ــا را در برگرفت بین المللــی ســکنا" اســت کــه فعالیت هایــش گســترۀ وســیعی از دنی

ادامــه یافتــه اســت.
بــا ایــن وجــود بررســی چندیــن نمونــه از فعالیت هایــی کــه بــا پشــتیبانی ایــن ائتــالف در نقــاط مختلــف دنیــا صــورت گرفتــه 
ــه ســکونتگاه"  ــه "حــق دسترســی ب ــه شــهر" ب ــوارد "حــق ب ــل در بســیاری از م ــا نشــان می دهــد کــه حداق ــه م اســت، ب
تقلیــل یافتــه اســت. در واقــع بســیاری از مبــارزات بــا شــعار ترویــج "حــق بــه شــهر" در پــی جلوگیــری از تصــرف زمین هــای 
مســکونی توســط دولــت و شــرکت ها یــا بهبــود شــرایط زندگــی کســانی هســتند کــه در اقامتگاه هــای غیررســمی- همچــون 

ــد. ــی می کنن ــا- زندگ پیاده ه
بــه ایــن ترتیــب "عملــی ســاختن" حــق بــه شــهر بــه قیمــت تقلیــل آن بــه یــک موضــوع صــورت گرفتــه و ایــدۀ "رادیــکال" 
لُـــه ِفور چنــدان کــه بایــد و شــاید درســت درک نشــده اســت. شــاید آنچــه ســازمان ها و شــبکه های عالقــه منــد بــه ترویــج 
ایــن موضــوع بایــد در پــی آن باشــند، پرداختــن بــه جنبه هــای دیگــر "حــق بــه شــهر"، جنبه هــای اساســی تــر و بنیادی تــر 
آن، همچــون مداخلــۀ مــردم در ســاخت فضاهای شــهری و اهمیــت یافتــن ارزش اســتفاده ای-در برابر ارزش مــادی- فضاهای 
شــهری نیــز باشــند.بردن ایــدۀ لُـــه ِفور از "نظریــه" بــه "عمــل" پــروژه ای طوالنــی و زنــده اســت که امروزه توســط ســازمان ها 
ــع  ــز همــراه اســت. در واق ــا ســختی ها و مشــکالت خــاص خــود نی ــا ب ــال می شــود، ام ــا دنب ــی در دنی و شــبکه های مختلف
ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان مفهومــی انتقــادی و رادیــکال همچــون "حــق بــه شــهر" را کــه در پــی واژگــون 
ســاختن روابــط آشــکار و پنهــان ســرمایه داری در شــهرها و در انداختــن طرحــی نــو اســت، در جوامــع ســرمایه- محــور فعلــی 

و در قالــب نوعــی از شــهروندی لیبرال-دموکراتیــک پیــاده ســاخت؟
ــهری  ــان ش ــران و متخصص ــی و مدی ــاالن مدن ــنفکران، فع ــگ، روش ــراد آکادمی ــش روی اف ــد پی ــر جدی ــؤال، منظ ــن س ای
می گشــاید کــه از طریــق آن می تــوان بســیاری از مشــکالت کالن شــهرها، از جملــه کالن شــهر تهــران را کــه در چنبــرُه 

ــد. ــار آمــده اســت، رمزگشــایی نمای نوعــی ســرمایه داری بیمــار و دولــت ســاالری گرفت
هرکــدام از ایــن رویکردهــا بــه حــق شــهر ممکــن اســت از وجــوه مثبــت و منفــی دســتمایۀ  نقــد شــود؛ چنانچــه آکادمیســین ها 
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ــه ایــن متهــم می شــوند کــه در خــالل بحث هــای خــود ممکــن اســت جنبه هــای رهایــی بخــش ایــن ایــده را  از طرفــی ب
وانهــاده یــا فروکاهنــد، ولــی از طــرف دیگــر ممکــن اســت آنهــارا تعمیــق بخشــند. روشــنفکران ممکــن اســت بــه رمانتیــک 
و فانتــزی کــردن بحــث و تبدیــل آن بــه یــک مــد فکــری شــعاری متهــم شــوند و از طرفــی ممکــن اســت تفاســیر آن هــا 
در جهــت فراگیــری و ترویــج ایــده ی حــق شــهر در افــکار عمومــی و سیاســی منجــر بــه برانگیزانندگــی و تغییراتــی شــود. و 
عملگرایــان )فــن ســاالر یــا فعــال مدنــی( ممکــن اســت بــه تقیــل دادن آن بــه جنبه هــای فــن ســاالرانه و کاربــردی متهــم 
شــوند در حالیکــه از دیگــر ســو، ســعی تــوأم بــا خالقیــت انهــا ممکــن اســت بــه کشــف جنبه هــای جدیــدی از کاربــرد ایــن 

ــی منجــر شــود ــکارات مدن ــده چــه در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری شــهری و چــه در مقاومت هــای سیاســی و ابت ای
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