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پیشـینه و منشا شـکلگیری تفکر حق به شــهر
حق به شـهر 5مفهومی اسـت که اولین بار توسـط هنـری لُــهفِور درکتابی با همیـن عنوان مطرح شـد .از نظـر او حق به شـهر نوعی
«درخواسـت و مطالبه برای دسـتیابی تحول یافته به زندگی شـهری» اسـت(کافمن .)147 :1996 ،این حق پیش از آنکه فردی باشـد،
مفهومی عمومی است که مسـتلزم تغییراتی اسـت که این تغییرات نیز نیازمند یک قدرت جمعی برای شـکلدهی مجدد به فرایندهای
شهری هستند .مفهوم حق به شهر مسـتلزم و منوط به آزادی تک تک انسـانها در شهر و و بازسـازی آن است ،مفاهیمی که در عصر
حاضر بیـش از هر زمان دیگر مـورد بی اعتنایی قـرار گرفتهانـد (هـاروی .)22 :2008 ،در نوشـتاری دیگر روحی به نقد و بررسـی کتاب
حق به شـهر دیوید هـاروی و اندی مـری فیلد پرداخته اسـت ،کـه در آن نیز همچنین حق به شـهر به عنـوان یکی از پیـش نیازهای
اساسـی برای شـکلگیری خودآگاهی و کنش 6بوده و فراتر از آزادی فردی در دسترسـی به امکانات شـهری اسـت .به بیانی دیگر حق
به شهر ،حقی همگانی و مشـارکتی 7در نحوهی تغییر شـهر اسـت (روحی .)1392 ،عالوه بر عمومی و همگانی بودن حق به شهر ،این
1-Production and Re-production of space
2 -Right
3-Natural Rights
4- Urban Facilities
5-The right to the city
6- Action
7- public and Collaborative Right
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امــروزه در منابــع و متــون یــا پیشــینهی شهرســازی بــه نظریــه حــق بــه شــهر و چگونگــی دســتیابی و بهرهگیــری از آن در
شــهرها ،بهعنــوان یکــی از ضروریــات زندگــی شــهری و حقــوق شــهروندی ،توجــه بســیاری شــده اســت .در طول یــک دهة
گذشــته ،حــق بــه شــهر یکــی از مفاهیــم بســیار بحــث برانگیــز و قابــل تأمــل در مطالعــات شــهری شــده اســت .در جوامــع
شــهری مختلــف در ســطوح ملــی و جهانــی اغلــب بــه حــق بــه شــهر اســتناد شــده ،و در قالــب قانونهــا و منشــورهای
متعــدد بــه عنــوان یکــی از الزامــاتِ زیســتی و حقــوق شــهروندی در شــهر امــروزی ،از آن دفــاع میشــود .بــا توجه بــه آنکه
تــا بــه امــروز ،باوجــود تحقیقــات متعــدد در ارتبــاط بــا مفهــوم حقــوق شــهری ،در جامعــه مــا ،همچنــان مفهــوم حــق بــه
شــهر و جایــگاه آن در جامعــه بهعنــوان یــک "حــق" و یــک ضــرورتِ زیســتی در شــهر ،آنچنــان کــه بایــد مظــرح نشــده و
بســترهای دســتیابی به آن فراهــم نگردیده اســت ،در ایــن مقاله ،بــا اســتفاده از شــیوة پژوهــش توصیفی-تحلیلی ،بــه معرفی
و تحلیــل نظریه حــق بــه شــهر ،و چگونگــی دســتیابی بــه آن در فرآینــد تولیــد و بازتولیـ ِد فضــا در شــهر پرداخته شــده و در
نهایــت بــرای آشــنایی و بهــره گیــری از تجــارب جهانــی ،بــه منشــورها و قوانیــن مصــوب حق بــه شــهر ،در ســطوح جهانی
و برخــی کشــورها اشــاره گردیده اســت.

در دهههای اخیــر ،رشــد و گســترش روزافزون شــهرها از یک ســو و اهمیت مطالعــه در زمینه زندگی شــهری و شــیوههای دســتیابی
بــه حقــوق شــهروندی از ســوی دیگــر ســبب شــده اســت تــا زمینههــای الزم بــرای طــرح مباحثــی در مــورد مفهــوم حق به شــهر
مطــرح گــردد ،مفهومی کــه بــرای اولیــن بار توســط هنــری لُـــهفِور بیــان گردید.
ـت ســاکنان شــهری
در حــال حاضــر ،در اغلــب شــهرهای جهــان ،مفهوم حــق به شــهر ،به مثابه کنشــی برای گســترش
حقوق زیسـ ِ
ِ
(پورســل ،)2 :2014 ،و دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی ،درک شــده و از ضرورتهــای زیســتی-حقوقی شــهر تلقــی میگــردد .مــا
در دورانــی زندگــی میکنیــم کــه آرمــان هــای حقــوق بشــر ،چــه از نظــر سیاســی و چــه اخالقــی ،نقــش عمــده یافتهانــد و نیــروی
بســیاری صرف ترویــج اهمیــت آن بــرای ایجاد جهانــی بهتــر شــده اســت (هــاروی .)4 :1391،هدف ایــن مقاله ،طــرح و تشــریح نوع
دیگــری از حقــوق بشــر ،یعنــی حق بــه شــهر اســت .بــه بیانــی دیگــر ،ایــن نوشــتار بــا بهرهگیــری از تئــوری هنــری لـُــهفِور عالوه
ـان تولیــد و بازتولیــد فضــا 1در شــهر ،در پی پاســخ به
بر تحلیــل مفهوم حــق بــه شــهر و ابعــاد آن ،و نیــز ارتباط مفهومــی آن بــا جریـ ِ
این ســوال اســت که شــهر مطلوب ،بــه عنــوان عرصه عمــل ،بــرای شــهروندان و کنشــگران فعــال کــدام اســت؟ و فرایند دســتیابی
بــه حــق 2در ایــن عرصــه ،چگونه اســت؟
قبــل ازاینکــه زمینههــای شــکلگیری مفهــوم حــق بــه شــهر را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار دهیــم ،ابتــدا الزم اســت کــه بدانیــم
هنــری لُـــهفِور چگونــه مفهــوم حــق و حقــوق را درک میکنــد .بــرای لُـــهفِور حقــوق قانونــی و رســمی هرگــز حقــوق خــدادادی و
طبیعی 3نیســت ،بلکه نتیجه مطالبات جمعــی شــهروندان اســت (پورســل .)3 :2014 ,حقوقی که بــه دنبال زندگــی در جامعــه و روابط
اجتماعی افــراد بوجــود میآیــد .این پرســش که شــهر مناســب بــرای شــهروندان چگونــه اســت نمیتواند جــدا از این پرســش باشــد
که خواســتار چه نــوع روابــط اجتماعــی ،حقــوق ،شــیوه زیســت و ارزشهــای زیبایــی شــناختی هســتیم (هــاروی .)23 :1391،حق به
شــهر ،به عنــوان یکــی از حقــوق شــهروندان که حاصــل روابــط اجتماعــی و زندگــی شــهری آنهــا اســت ،بســیار فراتــر از آزادیهای
فــردی و دسترســی بــه امکانــات شــهری 4اســت .حــق بــه شــهر ،حــق تغییــر دادن خودمــان از طریــق تغییــر دادن شــهر اســت .به
بیانــی دیگــر میتــوان چنین گفــت که حــق به شــهر یک حــق جمعــی و عمومــی اســت .لُـــهفِور حــق به شــهر را حــق بــه زندگی
شــهری مینامــد (اطهــاری .)3 :1390 ،حقــی کــه بــه دنبــال زندگــی افــراد در شــهر بوجــود میآید.
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حق به شـهر به مثابه خـودآگاهی 6و یک ضرورت
پرســش مهمــی کــه ذهــن لُـــهفِور را بــه خــود مشــغول داشــته ،ایــن اســت کــه ریشــه حــق بــه شــهر کجاســت؟ لُـــهفِور حــق به
شــهر را بهعنــوان تالشــی بــرای بیگانگی-زدایــی 7فضــای شــهری و بــرای باز-یکپارچهســازی 8آن در شــبکه ارتباطــات اجتماعــی
میبینــد .او دربــاره ایــن بیگانگیزدائــی از مفهــوم تصاحــب و تملــک نــام میبــرد .ایــده او دربــاره حــق بــه شــهر شــامل تصاح ـب
فضــا در شــهر توســط ســاکنان اســت .بــرای تصاحــب چیــزی ،نیــاز بــه گرفتــن آن بــرای خــود و ســاختن آن بــرای خــود اســت .در
مطالبــه حــق بــه شــهر ،ســاکنان آگاهانــه فضــای شــهری را بــرای خودشــان میگیرنــد ،آنهــا آن چیــزی را تصاحــب میکننــد که
بــرای خودشــان اســت .آنهــا آنچــه را که متعلــق بــه ســاکنان یــک اجتمــاع اســت میگیرنــد .تصاحــب ،بنابراین بــه این معنــی ،یک
1- Political Power
2- Exchange Value
3- Spatial consciousness
4- Ana Sugranyes and Charlotte Mathivet
5- Sexuality
6- Self- Consciousness
7- De-Alienation
8- Re-Integration

 حــق اســتفاده مناســب از فضاهــای شــهری :امــروزه در شــهرهای مــا بــر اســاس نیــازی کــه زندگــی اجتماعــی شــهری ایجاب
میکنــد ،حــق اســتفاده از فضاهــای شــهری ،بــرای بــازی کــردن ،کار کــردن و وجــوه و مــوارد مشــابه بــرای زندگــی مناســب،
آنچنــان کــه بایــد ،تامیــن نشــده اســت.
 حــق مشــارکت :8بــر اســاس ایــن حــق ســاکنان شــهر بایــد در ســطوح مختلــف تصمیم گیری هــای مربــوط به امــور و مســائل
شــهر و فضاهــای شــهری دخیل باشــند.

حق به شهر و چگونگی دستیابی به آن در فرایند تولید و بازتولید فضا در شهر
یکی دیگر از مفاهیم مطرح در دیدگاه لُــهفِور «فضا» و تولید و بازتولید آن در شـهر اسـت .اما مفهوم حق به شـهر با فضا چه ارتباطی
1- The Effect of Public Space
2- A Result of The Presence In The Public Sphere
3- Site of Action
4- Self-Administration
5- Self-Management
6- Perception
7- Dominance
8- Right to Participation
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ی باشـد (اطهاری .)1390 ،رهبری و شارع پور در "جنسـیت و حق به شهر :آزمون
حق منبع برتری برای تحقق سـایر حقوق در شـهر م 
نظریه لُــهفِور در تهران" ،بـا تاکید بر جنبة متفاوت از نگرش لُــهفِور ،به بررسـی میزان دسترسـی زنـان و مردان به فضاهای شـهری
پرداختهاند ،و با محور قرار دادن مفهوم جنسـیت در نظریه لُــهفِور چنین بیان میدارند که جنسـیت نیز در کنار مفهوم طبقه در سـاختار
نظریه ،به خصوص در بسـتر اجتماعی ایـران ،در میزان بهرهمندی شـهروندان بویـژه زنان از حق به شـهر تاثیرگذار میباشـد (رهبری،
 .)141-116 :1393مارک پورسـل در مقالهای تحت عنوان "واکاوی لُــهفِور :حق به شـهر و سیاسـتهای شـهری سـاکنان شـهر" ،با
بیان اینکه تئوری حق به شـهر لُــهفِور رادیکالتر و بسـیار گسـترده تر از آن مفهومی اسـت که رواج یافته اسـت ،با ارائه خوانش جدید
از حق به شـهر به عنوان«سیاستهای شـهری ساکنان شـهر» ،حق به شـهر را راه حلی برای مقاومت شـهروندان در برابر ساختارهای
تحمیلی و شـکلدهنده به شـهر ،و سیاسـتی برای دسـتیابی به فضاهای شـهری میداند (پورسـل .)108-99 :2002 ،در این تفسـیر،
ی توان بـه مثابه مکانیزم دفاعی انسـان شـهری در برابر عناصر سـخت و متصلـب ،که با شـکل دادن بـه آگاهی او،
حق به شـهر را م 
می دارند ،تلقی کرد .مارک پورسـل در نوشـتاری دیگر تحت عنوان
وی را به عنوان انسـان شـهری دارای حقوق ،از کنش در شـهر باز 
"جهانهای ممکن :هانری لُــهفِور و حق به شـهر" ،پس از اشـاره بـه قانونها و سـازمانهای مختلف کـه دریک دهه اخیـر در زمینه
ترویج و گسترش حق به شـهر شـکل گرفتهاند ،به بررسی و تحلیل پشـتوانههای نظری شـکلگیری تئوری حق به شـهر پرداخته ،و
در نهایت دیـدگاه هنری لُهفِـور و خوانـش وی از مفهوم «حـق» بطور کلی و «حق به شـهر» بطور ویـژه را بیان و تحلیـل میکند .در
این نوشتار چنین بیان میشـود که حق به شـهر یکی از راه های دسـتیابی شـهروندان به قدرت سیاسـی ،1در برابر نیروهای سرکوبگر
اسـت .نویسـنده در این مقاله با مطرح کـردن این سـوال که" :چـرا حق به شـهر؟" ،در پاسـخ بـه چرایی و سـوال مطرح شـده ،بعد از
تشـریح حاکم شـدن ارزش مبادلهای 2به فضا و ابعـاد گوناگون بازتولیـد فضا در نظـام سـرمایهداری ،از این حق به عنوان اساسـیترین
عنصر شـکلدهنده به خود-آگاهی فضایی 3شـهروندان و به دنبـال آن ،خـود-اداره گری در امور شـهری نـام میبرد (پورسـل:2014 ،
 .)154-141آنا شـوگرانی و شارلوت ماتیو 4در "شـهرها برای همه ،پیشنهادات و تجارب؛ بسـوی حق به شـهر" ،در دو بخش اصلی ،در
قالب مقاالت جمع آوری شـده ،به بررسـی و تحلیل ابعاد مختلف حق به شـهر و زمینههای بـروز و ظهـور آن در دوره کنونی پرداخته،
و در فصلی دیگر تحت عنـوان "چهارچـوب قانونی حق به شـهر" ،به قانونها و منشـورهایی که در زمینه حق به شـهر درکشـورهای
مختلف از جمله برزیل ،نیجریه ،میکزیکوسـیتی ،بولیوی تصویب شده است ،اشـاره میکنند (شـوگرانی و ماتیو .)57 :2010 ،نویسندگان
5
در این نوشـتار همچنین به موضوعاتی چون نقش برنامهریزی و سیاسـتهای عمومی در دسـتیابی به حق به شـهر ،و رابطه جنسیت
و میزان دسـتیابی افراد به حقوق شـهروی پرداختهاند.

حــق اســت کــه اســتفادهکنندگان بــه فضــای شــهر دارنــد (پورســل .)154-141 :2014 ،بــرای لُـــهفِور نــه خانــه ،بلکه «شــهر اســت
کــه باعــث شــکلگیری خودآگاهــی میشــود» (کافمــن .)155 :1996 ،بــه نظــر لُـــهفِور ،در زندگــی روزمــره مــدرن مــردم تبدیــل به
چــرخ ســرمایهداری شــدهاند .شــهر بایــد بــرای همــه مــردم راهــی بــاز کنــد کــه امــکان ســاختن محیطهایــی بــرای خودشــان را،
به مثابــه یکــی از حقوقشــان داشــته باشــند (لُـــهفِور ،1996 ،بــه نقــل از رهبــری  .)1393شــهرهای ما ،بــا گرفتــار آمــدن در «منطق
درونــی نظــام ســرمایهداری یــا انباشــت دمافــزون ســرمایه بــرای ســرمایهگذاری بیپایــان» ،فرصــت خلــق فضاهــای پویــا و حضــور
پذیر توســط شــهروندان که پاســخگوی نیازهای زندگــی اجتماعــی آنهــا یاشــد را فراهــم نمیآورنــد (پیــران .)1394 ,لُـــهفِور در میان
فضاهــای عمومــی و خصوصی تاکید خــود را بــر فضای عمومــی و اثــر آن 1قــرار میدهــد (رهبــری و شــارع پــور.)141-116 :1393 ,
اثــر و نتیجــهای 2کــه به دنبــال حضــور در فضــای عمومــی حاصل میشــود ،تولیــد خالقانــه فضا بــوده ،کــه زمینــه ای بــرای زندگی
روزمــرة ســاکنان شــهر و بــه دنبــال آن شــکلگیری خود-آگاهــی فضایی اســت.
در اندیشــه لُـــهفِور پیــش نیــاز دســتیابی بــه حقــوق شــهری پیــش از هــر چیــز ،توانایــی پــس زدن نیروهــای کنتــرل گــر فضاهای
شــهری و بــه دنبــال آن ،با تبدیــل کردن شــهر به عرصــه عمــل 3رســیدن بــه خــود-اداره گــری 4و خود-مدیریتــی 5در مســائل متعدد
شــهری به عنــوان یک شــهروند و یــک کنشــگر در ســطوح مختلــف زندگــی روزمــره و مدیریتــی اســت .لُـــهفِور بیــان مـیدارد هر
زمان یــک گــروه اجتماعــی از قبــول منفعــل شــرایط موجــود زندگــی خــود ،ســرباز زد و هر زمــان کــه این گــروه خــود را مجبــور به
نه تنهــا درک 6بلکــه تســلط 7بــر شــرایط موجــود خــود کرد ،خود-ادارهگری محقــق میشــود (لُـــهفِور ،2009 ،بــه نقــل از ابراهیم پور،
 .)1393زمانــی کــه خود-ادارهگــری گســترش مییابــد و توســط جامعــه عمومی میشــود ،مــردم بهطــور فزاینــدهای به نیــروی خود
پــی میبرنــد .آنهــا خــود را بهعنــوان شایســته تریــن منتخــب بــرای مدیریــت امــور مربــوط بــه خــود و مســائل شــهری میبیننــد
(پورســل .)6 :2014 ،بــه دنبال شــکل گیــری حداقل ســطح از خــود-ادراه گــری در فضاهای شــهری ،نهادهــای کنترلگــر نظیرهای
خصوصــی بــزرگ و دولــت و ســایر نیروهــای ســرکوبگر نمیتواننــد نشــانه هــای خــود را در فضــا حــک کننــد .بــه دنبــال کاهش
نقش نیروهــای کنترلگــر و از طرفی بالفعل شــدن تــوان خــود-اداره گری در ســطوح مختلف شــهر ،شــهروندان به عنوان گنشــگران
فعــال میتواننــد هرچــه بیشــتر زمینههــای تحقــق و نیــل بــه ســایر حقــوق از جملــه حــق بــه شــهر را -بــه عنــوان فرصتــی بــرای
بیــان و بازنمایــی ایــن شــیوه از اداره گــری -فراهــم آورند .حــق به شــهر برای تمــام افــراد وجــود دارد چه شــهروند رســمی باشــند و
چه غریبــه و غیر رســمی .لُـــهفِور دو مؤلفــه را در حــق شــهری بازمیشناســد (فنســتر:)36 -21 :2005 ،
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1- Spatial
2- Policy
3- Re-Integration
4- Occupy
5 - Re-Thought
6- Encountering
7- Partnership
8 - Real and Active partnership
9- Stimulation of inhabitants
10- Formalism
11- Sustainable
12 - Recapture

-1روال فضایی" :6روالهای فضایی به عنوان نوعی فضاگونگی 7تعریف میشـوند که تولید و بازتولید و جایگاهها و چیدمانهای فضایی
عملکردهای مختلـف را دربر میگیرند .روال فضایی یـک جامعه ،فضای آن جامعـه را تولید میکند .روالهای فضایـی به عنوان فرآیند
تولید شـکل مادی فضاگونگی اجتماعـی ،هم به عنـوان میانجی و هـم برونداد فعالیـت ،رفتار و تجربه انسـانی نمایش داده میشـوند"
(لُـهفِور.)35 :1991 ،
مدرن تحت سرمایهداری،
روالهای فضایی جامعه از نقطه نظر تحلیلی ،از طریق رمزگشایی 8و بازخوانی همان فضا هویدا میشوند .در فضای ِ
امور تکراری زندگی روزمره :مسـیرها ،شـبکهها ،محــلهای کار ،زندگی خصوصـی ،لذتهای حاصـل از تفریح ،جزو مواردی هسـتند که
باید رمز گشـایی گردند .این فضای مادی شـده 9کـه از لحاظ اجتماعی و تجربی تولید شـده اسـت ،به عنوان فضای محسـوس 10توصیف
میشـود و مسـتقیم به وسـیله حواس قابل درک اسـت (دلیل .)17 -1 :1392 ,روال فضایی مشـخصکننده بعد مـادی 11فعالیت و تعامل
اجتماعی اسـت .شـبکههای تعامل و ارتباط روزمره 12که در فرایند تولید 13بروز میکنند نمونـه ای از این روالهای فضایی هسـتند (روحی,

1- place
2 - Social Action
3 - Social Space
4- Social Fact
5 - Dialectical
6- Spatial Practice
7 - Spatiality
8 - Decoding
9 - Materialized Space
10 - Perceived Space
11- Material
12- Daily Interaction Networks
13 - Production Process
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پیدا میکنـد؟ چیزی کـه مفهوم حق به شـهر برای لُـه فِور اضافـه میکنـد «درک عمیق فضایـی 1سیاسـت و بویـژه درک و فهمی از
سیاسـت »2اسـت که فضای شـهری را مرکز اصلی چشـمانداز آن قرار میدهـد (پورسـل .)154-141 :2014 ،لُــهفِور حق به شـهر را
بهعنوان جدالی بـرای بیگانگی-زدایی فضای شـهری و بـرای باز یکپارچهسـازی 3آن در شـبکه ارتباطـات اجتماعی میبینـد .او درباره
بیگانگیزدائـی مذکور از عبـارت تصاحب نام میبرد .ایده او درباره مفهوم حق به شـهر شـامل تصاحب 4فضای شـهر توسـط سـاکنان
اسـت .در مطالبه حق به شـهر ،سـاکنان فضای شـهری را فضایی برای خـود میدانند .تصاحـب بنابرایـن در این خوانـش یک "حق"
اسـت که اسـتفادهکنندگان نسـبت به فضای شـهری دارند .به عبارتی دیگر میتوان چنین بیان داشـت که تصاحب عاملی است برای
تفکر مجـدد 5به مفهوم مالکیت صحیـح جهت تغییر تصورات مرسـوم ما درباره اینکه چه کسـی مالک شـهر اسـت .بنابراین تصاحب
پیوند نزدیکی هـم با بیگانگی-زدائـی و خود-ادارهگری و هم با دوباره سـاختن فضای شـهر بـرای خود سـاکنان دارد (همـان) .آنچه از
عمل آگاهانه فـردی هر یک از شـهروندان برای تغییر مناسـبات
آن به عنـوان تصاحب یاد میشـود ،به نوعی حـق خواهی و کنـش و ِ
فضایی و فراهمآوردن شـرایط زیسـت بهتر در شهر است.
لُــهفِور برای روشـن کردن مفهوم حق و نیز بیـان مقصودش از مفهـوم تصاحب به توصیفات جیـن جیکوبز از خیابان ،بـه عنوان یکی
از مهمترین فضاهای شـهری ،ارجـاع میدهد« :در خیابـان گروهی از سـاکنان میتوانند خـود را ابراز نمایند و خیابـان را تصاحب کنند،
آنهـا میتوانند بـه فضا-زمان تصاحبشـده دسـت یابنـد( ».پورسـل .)2014 ،ایـن فـرم از مواجه 6کنـش گرانـه و آگاهانه سـاکنان با
فضای تصاحبشـده ،به مفهوم مشـارکت 7به عنوان یک عامـل ضروری از حق به شـهر اشـاره دارد (همان) .لُــهفِور تأسـف میخورد
که مشـارکت اغلب در سیاست شـهری مطالبه شـده اسـت اما کمتر بهطور جدی عملی شـده اسـت(ابراهیم پور .)1393،لُــهفِور برای
دسـتیابی به حقوق شـهری ،از مشـارکت فعال و واقعی 8سـخن میگوید و فعالسـازی گسـترده و تحرک بخشـی سـاکنان 9از طریق
این نوع مشـارکت را پیش نیاز اصلی شـکلگیری آگاهانه تجربه زندگی شـهری میداند (پورسـل .)146-144 :2014 ،مشارکت واقعی
شـهروندان در امور شـهری و فراهم آوردن زمینه تحقق و ظهور آن ،بـه دور از صورت گرایـی 10های میان تهی و صـوری ،آنچنان که
لُــهفِور به شـدت از آن انتقاد میکند ،پیش نیاز اساسـی برای پایداری 11زندگی شـهری در ابعاد مختلف سیاسـی ،فرهنگی و اجتماعی
و دسـت یابی به حقوق شـهری است.
ایده مشارکت لُــهفِور در میان شهروندان آگاه ظهور یک دسـتور کار وسیعتر خود -ادارهگری اسـت و ترجیح ًا به یکدیگر داللت ضمنی
دارند .مشـارکت به این معنی اسـت که سـاکنان به مرور زمان تولید فضای شـهری خود را مدیریت کنند .زمانی که آنها در مشـارکت
واقعی و فعـال به کارگرفته شـوند ،قدرت جمعی آنها آشـکار میشـود و خودشـان را بهعنـوان ناظر الیـق فضاها و زندگـی جمعی در
دست شـهروندان و کنشگران فعال
شـهر میبینند (پورسـل ،2014 ،به نقل از ابراهیم پور  .)1393با کنترل و اداره فضاهای شـهری به ِ
زمینههای حق خواهی ،به عنـوان بازنمایی کنترلگـری و خود-مدیریتی ،فراهـم میگردد .آنچه لُــهفِور از آن تحت عنـوان تولید فضا
یاد میکند فعالیت سیاسـی در بازپس گیری 12شهر برای شـهروندان از نظامیاسـت که بر پایه افزایش مصرف شـهروندان و سوددهی
بیشـتر ،شـهر را از آن خود کرده اسـت .این مفهوم اشـاره به حرکتی از پیش اندیشـیده شـده بـرای از آن خود کردن شـهر و فضاهای
آن دارد (رهبری و شـارع پـور .)141 -116 :1393 ،به بیانی دیگر لُــهفِور در جریان تولید فضا به نقش و اهمیت مشـارکت شـهروندان

و اگاهانـه عمل کـردن و دوری گزینی آنهـا از فرمگراییهای معمـول ،برای بدسـت آوردن فضاهای شـهری و در حد تـوان ازآن خود
کردن شهر در راسـتای دسـتیابی به حق به شـهر ،تاکید میکند.
حق اسـتفاده از شـهر ،در بع ِد عمومی باعث شـکلگیری احسـاس تعلق میگردد .تعلق یک احسـاس اسـت که در فعالیتهای روزمره
و اسـتفاده از مکانها شـکل میگیرد و به دنبال اسـتمرار بهرهگیری از فضا تقویت میشـود (رهبری و شـارع پـور .)1393 ،فعالیتهای
روزمره علاوه بر این که احسـاس تعلـق برای شـهروندان بـه بار میآورند ،سـبب شـکلگیری معنـا و هویـت فضایی نیز میشـوند.
برای مثال خیابان به عنوان یک مکان1جغرافیایی که توسـط برنامهریزان و طراحان شـهری طراحی شـده اسـت ،توسـط افرادی که در
آنجا دسـت به کنش اجتماعی 2میزنند ،تبدیـل به یک فضایی با خاصیـت تعلق خاطر برای آنها شـده (رهبری و شـارع پـور)1393 ،
و هویت میگیرد .فضـای اجتماعـی 3نیز چنین اسـت؛ این بدان معناسـت که فضـا به خودی خـود نمیتواند وجود داشـته باشـد .فضا
نشـاندهنده نظم هم زمان و در زمان یا تاریخی واقعیت اجتماعی 4اسـت (همـان) .در نگرش لُــهفِور پنداره هـای تاریخی فضا بر پایه
سـه محور تحلیل و تفسـیر میشـود که به بیانی سـادهتر عبارتند از :الف) فضـای به فهم درآمـده یا ادراک شـده ،ب) فضـای به حس
دریافته یا احساس شـده ،ج) فضای زیسـته (الیوت و ترنر.)410 :1390 ،
فضاهای زیسـت اجتماعی از طریق این سـه بعد که با هم روابط دیالکتیکی 5دارند ایجاد شـده اسـت .بدون شـناخت و آگاهی از روابط
دیالکتیکی میان فضاهای به فهم درآمده ،احساس شده ،زیسته و جریان تولید فضا در شهر و چگونگی بازتولید آن ،فرایند اقدام و تالش
برای دسـتیابی به حق به شـهر آنچنان که بایـد؛ محقق نمیگـردد .در هـر یک از فضاهای یاد شـده بـا توجه به فرصت شـکلگیری
کنش و امکان تبدیل شـهر به عرصه عمل ،چگونگی اقـدام برای حق خواهی متفاوت اسـت.
مختلف زیستی در
ابعاد سـه گانه روال فضایی ،بازنمــودهای فضایی ،فضاهای بازنمود ،با ایجاد بسـترهایی برای درک و دریافت از امور
ِ
شـهر ،در تولید فضا نقش ایفا میکنند:

 .)1392در روال فضایی ،بازتولید روابط اجتماعی 1تسلط دارد (لُــهفِور .)229 :1991 ،در این فضا نو ِع کنش و اقدام برای حـقطلبی ،متفاوت
از سـایر فضاها بوده و هرکنشـی برای از آن خود سـاختن فضا و به عرصه عمـل تبدیل کردن شـهر ،منوط به رمزگشـایی از فعالیتهای
انجام گرفته در روالهای فضایی اسـت.
-2بازنمودهای فضایـی :2بازنمودهـای فضا یک فضـای عقالنی که بیانگر مناسـبات مدرن اسـت ،را تعریـف میکنند .ایـن فضا ،فضای

دانشـمندان ،برنامهریزان و شهرسـازان اسـت .فضای مذکور همچنین بـه روابط تولید 3و بـه خصوص به طراحـی یا نظمی کـه آن روابط
تحمیل میکنند ،گره خورده اسـت .چنین نظمی از طریق کنترل دانش ،نمادها و کدها بـر ابزار رمزگشـایی روال فضایی و در نتیجه تولید
دانش فضایی 4اعمال می شـود (سـوجا .)71 :1996 ،بازنمود فضا ،فضای مسـلط در هر نوع جامعه ای اسـت که به شـیوهای درونی و ذاتی
به روابط تولید و نظـم آن روابط متصل اسـت .چون این فضا را نیروهـای دارای سـرمایه و قدرت و بورژوازی تشـکیل میدهنـد؛ از این رو
بازنمودهای فضا تاثیـر ویژه در تولیـد فضا و بازتولیـد آن دارند .ایـن تاثیرگذاری در همـه عناصر و بناهـای تاریخی و برج هـا ،کارخانهها و
محدوده های اداری ،اقتدار طلبی بوروکراتیک و سیاسـی و به بیانی دیگر در فضای سـرکوبگر 5ظهور عینی یافتهاند (مریفیلد.)109 :2006 ،
معماری و برنامهریزی رشتههایی هستند که به صورت تخصصی با تولید چنین بازنمایی هایی سروکار دارند" (رهبری و شـارع پور.)1393 ,

به طور كلّي دو عامل اساسـي اقتصـاد 6و دولت 7در جهتدهـي به بازنمودهای فضایی که بیانگـر صورتهای عقالنی رفتـار و کنش افراد

اسـت ،تأثير دارند .اقتصاد در واقع درون فضاي محسـوس به عنوان بيواسـطهترين عامل عمل مي كند .اقتصـاد از دو طريق فضـا را ازآن
خود مي كند (دلیل ،جوان و سـلمانی مقدم:)17 -1 :1392 ،
كردن 8فضا :دستهبندی فضاهای شـهری در مناسبات بازار مستغالت و مسکن بر اسـاس ارزش سـود-زيان( 9گرگوری:1994 ،
-1كااليي ِ
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 -1دیوان سـاالری فضـا :دولت مـدرن از طريق تعيين طرحهـا 12و برنامه هـای اجرایـی ،حوزههاي مختلف فضايي و سـرزمینی و تعيين
قلمروهای مختلف براي عناصر و اركان قـدرت در قالب کاربریهای متعدد ،فضـا را بوروكراتيزه ميكند (گرگـوری ،1994 ،به نقل از دلیل،
جوان و سـلمانی مقدم.)1392 ،
 -2اعمال قدرت مرکزی از طريق فضا :ایجاد فضاهای مراقبتی و تحت نظارت مانند نسب دوربين در فضاهای مختلف براي نظارت بیشتر،
که با کنترل رفت و آمد ،میزان و چگونگی حضـور افراد در این فضاها ،فضاهای اطراف خـود را تحت تاثیر قرار میدهند.
1- Re-production of Social Relations
2- Representation of Space
3 - Relations of production
4 - Spatial Knowledge
5- Repressive Space
6 - Economy
7 - Government
8 - Commodification
9 - Cost-benefit
10 - Spatial Consciousness
11 - Bureaucratic
12 - Plan

1 - Space of Representation
2 - Secret oriented
3 - Users
4 - Resistance
5 - Rejection
6 - Repressive forces
7 - Thought
8 - Sense
9 - Objectification
10 - Spatial
11 - Homogenization
12 - Bourgeoisie0
13 - Body Homogenization
14 - Ideology
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)408-405که صرفا به ارزش اقتصادی و مبادالتی زمین توجه داشـته و زمین را فقط به مثابه کاالیی ارزشـمند و سودده میبینند.
 -2كااليي كردن از طريق فضا :اسـتقرار گروههای خاص اقتصادي و کاربریهای مشـخص درون فضا که باعث از بین رفتن و به حاشیه
شـدن سـایر خاصیتهای فضایی مانند ویژگیها و ظرفیتهای اجتماعـی و فرهنگی میگردنـد .این کاربریها با جـذب چرخههاي
رانده ِ
مختلف سـرمايه به خصوص سـرمايه مالي به این فضاها ،باعث تشـدید جریان کاالیی کردن از طریق فضا میگردند (همان).
10
دولت نيز ،به عنـوان یکی از نیروهـای موثر در تولید فضا ،به دو شـيوه بر فضـا اعمال قدرت کـرده ،و امکان شـکلگیری آگاهی فضایی
و دسـتیابی به حقوق شـهری را تحت تاثیر قرار میدهد .اين شـيوهها كه ديوان سـاالرانه 11هسـتند به قرار زير مي باشـند (دلیـل ،جوان و
سلمانی مقدم:)1392 ،

-3فضاهای بازنمـود :فضاهـای بازنمود در عیـن حال که متمایـز از دو فضـای دیگر اسـت ،اما آنهـا را در بر میگیـرد .فضاهـای بازنمود،
سمبلیسـمهای به وجود آوردنده رمـز و بدون رمـز ،را بیان میکننـد .آنها به بخش پنهـان یا زیرزمینی زندگـی اجتماعی پیوند خـورده اند.
فضای بازنمود 1واجـد نوعی رازگرایی ،2ناکالمیناهشـیار و امـر درک ناپذیر اسـت (دلیل ،جوان و سـلمانی مقـدم .)1392 ،این فضا ،فضای
زیستکنندگان و کاربران 3است .فضای زیسـته ،در واقع فضایی اسـت که فارغ از اندیشه شهرسـازی و برنامهیزی تجربه میشود و گاهی
جایگاه مقاومت 4در برابر فضای معقول و جریان بازتولید اسـت (همـان) .کاربران مذکور شـامل گروههای مختلف از مـردم عادی گرفته تا
برنامهریزان ،طراحان ،شهرسازان ،معماران ،جامعهشناسـان و سایر اندیشـمندان در حوزههای عملکردی و نظری مختلف میشود .به بیانی
دیگر میتوان گفت فضای زیسـته ،جایگاهی برای نه گفتـن 5و پس زدن نیروهای سـرکوبگر 6و نظم دهنـده به فضا ،و بر اسـاس تجربه
زیسته و شناختی که از زیستن در چنین فضایی حاصل میآید؛ بستری برای تقویت توانهای خود-مدیریتی در سطوح مختلف و به دنبال
آن فرصتی برای حق خواهی میباشـد .به بیانی دیگر ،قدرت مهار کننده فضای معقول و همچنین بستر شکلگیری و دستیابی به حقوق
شهری در فضاهای بازنمود پدیدار میگردد .فضاهای بازنمود ،به طور مستقیم فضاهای زیسـته و حاصل تجربه زندگی هر هرروزه هستند.
زبان آنها زبان ویژه و بیان نمادی نیسـت؛ بلکه زبان آنها زبان سـاده و خودمانی مردم اسـت .فضاهای بازنمود همان سـاندویچ فروشـی بی
زرق و برق اسـت ،که افـراد از طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف بـرای خوردن غـذا در آن حضور مییابند .یا چون فضاهای ایجاد شـده
مقابل یک پارک محلی اسـت که سـاکنین محل از گروههـای مختلف منزلتـی در آن گرد هم میآینـد .این فضاها پیـش از آنکه حاصل
اندیشه 7باشند ،حاصل حس 8هستند (مریفیلد.)110 :2006 ،
لُــهفِور بر این باور اسـت که فضامندی ،عینیت یافتگی 9وجوه اجتماعی اسـت و هر جامعهای بنابر شـیوه تولیدی کـه از آن بهره میگیرد،
فضایی مخصوص به خـود میآفریند (رهبری و شـارع پـور .)1393 ،لذا هـر جامعه ای جریان فضایـی خاصی دارد کـه فضای مخصوص
آن جامعه را میسـازد .به دنبال فضامند شـدن و فرم گرفتـن وجوه اجتماعی و زندگی شـهری ،مفهـوم حق و حق به شـهر نیز چارچوب
فضایی 10به خود میگیرند .همچنان که لُــهفِور نیز در پرسشـی مبنی بر این که «ریشـه حق به شـهر کجاسـت؟» ،به خوبی-آنجایی که
دم از حق به زندگی شـهری میزنـد -در فرایند تولید و بازتولید فضا به فضامند شـدن حق به شـهر اشـاره میکند.
به نظر لُــهفِور یک تضاد بنیادی بین جهانی شدن-توانایی کنترل فضا در سطح گسترده و همگونسازی 11فضاها -و مالکیت جزئی فضا،
به عنوان بازنمودی از حق به شـهر ،وجود دارد (لُهفِـور .)168 -68 :1991 ،لُه فِور معتقد اسـت که ایدئولـوژی بورژوازی 12و سـرمایهداری در
جهت همگون سازی بدنها ،13شخصیتها ،فرهنگها و فضاها پیش میرود .او در مقابل این ایدئولوژی 14قرار میگیرد و پیشنهاد میکند
بدنها ،شـخصیتها و فرهنگها و بویژه فضاها بر تمایزات هویتی خود از هم تاکید کنند(همان) .این جاسـت که لُــهفِور با بهرهگیری از
زیسـت بهتر تصویر میکند :حق به شـهر .حقی که برای زیست بهتر نه یک پیشنهاد بلکه
فلسـفه نیچه ،مارکس و هگل راهبردی برای
ِ
زیسـت بهتـر را منوط به حضور فعال ،مشـارکت
یک ضرورت اسـت .حقی که پیوسـتار فضا-زمان زندگی روزمـره را هدف قرار میدهد و
ِ
بنيادين هر آن چيزي كه سـبب ميشود
یداند (ابراهیم پور .)1393 ،در این شـکل از تن ندادگی و نق ِد
در تولی ِد و تصاحب فضای شـهری م 
ِ
خودآگاهي فردي مورد تهاجم قرار گيرد ،اسـت که مفهوم حق به شـهر بـه وجود آمـده و در نهایت با نیل بـه خودآگاهی
تجربه زيسـته و
ِ

کنـش آگاهانه برای احقـاق حقوق خود در شـهر اقدام کـرده و با تبدیل فضاهای
در جریان این نوع از نه گفتن ،شـهروندان با مشـارکت و
ِ
شـهری به عرصهای برای عمل ،امکان دسـتیابی به حق به شـهر-به عنوان نتیجة این فرایند-حاصل میآید .چنان که لُــهفِور نیز بیان
یدارد ،در صورتی میتوان زمینه دسـتیابی به حقوق شـهری را فراهم آورد کـه« ،به خود اجـازه ندهيم فريب بخوريم ،و چشـمان خود را
م
باز كرده و وراي نقاب حركت کنیم»( لُــهفِور .)210 -185 :2009 ،در چنين فضايي اسـت كه مقاومت معنا پيدا ميكنـد .فضایی که در آن
حق شهروندی اش ،فضای شـهری را به مثابه حق خود و شهر را به
ِ
انسان شهری به مثابه شهروند ،با آگاهی نسبت به خويشتِن خويش و ِ
مثابه عرصهای برای حضور خویشتن دیده و با کنشگری فرایند دستیابی به حقوق انسـانی بویژه حق به زندگی شهری را تسهیل میکند.

ماده یک

حق به شهر

کارکزد اجتماعی شهر

کارکرد اجتماعی امالک
بخش اول :گرایشات کلی

ماده دو

اجرای کامل شهروندی
برابری و عدم تبعیض

حمایت ویژه از افراد و گروه های آسیب
پذیر
تعهد اجتماعی بخش خصوصی

افزایش همبستگی اقتصادی و سیاست
های مترقی و سازنده
ماده سه

بخش دوم :حقوق مرتبط با مدیریت شهرها

ماده چهارم
ماده ششم

حق به اطالعات عمومی

ماده هشتم

مشارکت سیاسی

ماده پنجم
ماده هفتم

بخش سوم :حقوق سیاسی و مدنی شهر

ماده نهم

آزادی و تمامیت

حق به استفاده ،تجمع کردن ،گردهمایی کردن،
بروز دادن و بهره گیری دموکراتیک از فضای
عمومی شهری
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ماده دهم
ماده یازدهم

حق به امنیت عمومی و همزیستی مسالمت آمیز بر
اساس صلح وهمبستگی چند فرهنگی

ماده دوازدهم

دسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و
تامین آن ها
حق به حمل و نقل عمومی

ماده چهاردهم

حق به مسکن

ماده شانزدهم

حق به کار

ماده هجدهم

حق به سالمت

ماده بیستم

تدابیری برای تحقق حق به شهر

ماده پانزدهم

ماده نوزدهم

بخش پنجم :گرایش های نهایی

شفافیت در مدیریت شهری

حق به عدالت

ماده سیزدهم

بخش چهارم :حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
زیست محیطی به شهر

توسعه شهری عادالنه و پایدار
مشارکت در طرح بودجه شهر

ماده هفدهم

1 - Civil Society
2 - Social Justice

مدیریت دموکراتیک شهر

حق به آموزش
حق به فرهنگ و اوقات فراغت
حق به محیط زیست

ماده بیست و یکم

نقض حق به شهر

ماده بیست و سوم

تعهدات به منشور حق به شهر

ماده بیست و دوم

(مآخذ :نگارندگان)

قانونی بودن حق به شهر
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مولفههای اساسی و شـاخصهای مهم حق به شهر عبارت است از-1 :مشـارکت شـهروندان در فرایند برنامهریزی  -2تضمین دسترسی
و نظـارت شـهروندان بـر فراینـد برنامهریـزی و مدیریت شـهری و بهرهگیـری از نظـرات آنهـا در تصمیمگیریهـا و تصمیم سـازیها
-3توزیع عادالنه منابع شهری و کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن و کار فعالیت و بهداشت و آموزش؛ حمل و نقل  عمومی
و فضای عمومی و اوقات فراغت  -4فراهم آوردن شـرایط استاندار زیسـت برای افراد و تضمین دسترسی شـهروندان کم درآمد به مسکن
مناسب  -5ساماندهی اسکان غیررسمی و توانمندسازی محالت کم توان شـهری و توجه به افراد به حاشیه رانده شده  -6تضمین حضور
شـهروندان از طبقات اجتماعی و منزلتی متفاوت ،و دسترسـی عادالنه آنهـا به فضاهای عمومی با اختصـاص پهنههای ویژه بـرای امور
اجتماعی دعوت کننده در شـهر (اطهاری.)1390 ،
در یکدهه اخیر در سـطح جهانی ،بویـژه از زمان «مجمع اجتماعـی جهانی اول» ،که سـال  2001در شـهر پورتوآلگره برزیل برگزار شـد،
گروهی از جنبشهای اجتماعی ،سـازمانهای غیردولتی ،مجمعها و انجمنهای حرفهای و شبکههای کشـوری و بینالمللی درگیر مبارزه
اجتماعی برای شهرها بهمنظور دموکراتیکترشدن فضا و زندگی شهری ،پیشنویسی از منشور جهانی تهیه کردند .در پیش نویس مذکور
مسـئولیتها و راه کارهای اجرایی جهت فراهم آوردن شـرایط و زمینه های دستیابی به حقوق انسـانی از جمله حقوق شهروندی و حق به
شهر بیان شـده اسـت که باید توسـط جامعه مدنی ،1مقامات محلی و دولتهای ملی و سـازمانهای بینالمللی به آن توجه شـود (گرهل،
 .)2005سیاسـتهای اجرایی مطرح شده در منشـور جهانی متناسـب با جامعنگری و در نظر گرفتن ابعا ِد مختلف حقوق انسانی و توجه به
مفهوم حق به شـهر؛ به عنوان یکی از الزاماتِ زیستی-حقوقی زندگی شهری ،به دنبال تسهیل و تضمین شـرایط زیست بهتر شهروندان،
به مثابه یکی از حقوق شـهری آن ها ،میباشد .منشـور حق به شـهر ،ابزاری اسـت که ب ه عنوان کمکی برای دستیابی به مطالبات شهری
و همچنین تسـریع و تسـهیل در روند به رسمیت شـناختن حق به شـهر در نظام حقوق بشـر بینالمللی و دسـتیابی به مؤلفههای آن در
نظر گرفته شـده اسـت .عنصر اصلی این حق ،حق اسـتفاده از شـهرها بدون آسـیب رسـانی به آنها ،با توجه به اصول پایـداری و عدالت
اجتماعی 2اسـت .این حق بـه عنوان حقی جمعی برای همه سـاکنان شـهر به ویژه کسـانی که در معرض خطر هسـتند یـا نادیده گرفته
شدهاند ،است (منشور جهانی حق به شـهر .) :204 ،بخش های مختلف منشـور جهانی حق به شـهر در جدول زیر نشـان داده شده است.
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مفاهیم اسـاسی

اصول حق به شهر

تجـربه  های جـهانی درتدوین قوانین حق به شـهر   

شـکل( -)1منشـور جهانی حق به شـهر

عــاوه بــر منشــور جهانــی حــق بــه شــهر ،اقدامــات مشــابه فراوانــی در کشــورهای مختلــف بــه اهمیــت حــق به شــهر،
ـان شــهری امــروز پرداختهانــد .از جملــه ایــن منشــورها میتــوان به منشــور
بــه عنــوان یکــی از اساســیترین حقــوق انسـ ِ
اروپایی بــرای حفاظــت از حقوق بشــر در شــهر ،منشــور حقــوق و مســئولیتهای مونتــرآل( ،)2006قانــون ایالتــی برزیل ،و
منشــور مکزیکوســیتی بــرای حق بــه شــهر اشــاره کرد.

نتیجه گـیری

 ابراهیم پور ،مجید ( ،)20 10 ،1393جهانهای ممکن :هانری لُـهفِور و حق به شهر ،انسانشناسی و فرهنگ. ابراهیم پور ،مجید (،)14 11 ،1393گزیده منشور جهانی حق به شهر ،انسانشناسی و فرهنگ. ابراهیم پور ،مجید (  ،)1393،11،27حق به شهر :حق به فضای عمومی شهر یا حق به زندگی ،انسانشناسی و فرهنگ. -اطهاری ,کمال ، http://www.isa.org.ir .)13 02 ،1390( ،بررسی آراء هنری لُـهفِور:حق به شهر.
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علیرغــم اینکــه چنــد دهــه از مطــرح شــدن نظریــه حــق بــه شــهر میگــذرد ،ایــن مفهــوم در مطالعــات شــهری ،بویــؤه در جامعــه
شــهری ما ،آنچنــان کــه باید مطــرح نگردیــده اســت .در ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از شــیوه پژوهــش توصیفی-تحلیلــی به بررســی و
تحلیل تئــوری حق بــه شــهر پرداخته شــده اســت .آنچــه کــه در دهههــای اخیر ،بــا توجه بــه گســترش شــهرها و اهمیــت فضاهای
شــهری مــورد توجه قــرار گرفتــه ،بحــث حق بــه زندگــی شــهری و آنچنــان کــه لُـــهفِور خــود بیــان مـیدارد؛ حق به شــهر اســت.
لُـــهفِور حــق بــه شــهر را بهعنــوان تالشــی بــرای بیگانگی-زدایــی فضــای شــهری و بــرای بــاز یکپارچهســازی آن در شــبکه
ارتباطــات اجتماعــی میبینــد .در اندیشــه لُـــهفِور عنصــر بنیادین بــرای دســتیابی به حقوق شــهری بــه عنــوان یکــی از ضرورتهای
زیســتی-حقوقی در شــهر ،پیــش از هــر چیــز ،توانایــی پــس زدن نیروهــای کنترل گــر فضاهــای شــهری در فراینــد تولیــد و بازتولید
فضــا ،و بــه دنبــال آن بــا تبدیل کردن شــهر بــه عرصــهای بــرای عمــل ،رســیدن بــه خــود-اداره گــری در زندگی شــهری اســت .در
جریان تولید فضــا ،آگاهانه عمــل کردن شــهروندان بــرای بدســت آوردن فضاهای شــهری و مشــارکت فعــال یکی از پیــش نیازهای
ـم لُـــهفِور آنچــه از آن بــه عنــوان "حق بــه شــهر" یاد
اساســی دســتیابی به حقــوق شــهری بویــژه حــق بــه شــهر میباشــد .بــه زعـ ِ
ـال آن کنشمنــد عمــل کــردن آنهــا در راســتای بیگانگی-زدایــی ار فضا
میشــود ،از طریــق حضور فعــال افــراد در فضــا و بــه دنبـ ِ
و بــاز یکپارچهســازی آن حاصــل میشــود.
عالوه بــر در نظــر گرفتــن حق بــه شــهر بــه عنــوان یــک "ضــرورت" و نشــانی از "خودآگاهــی" افــراد در شــهر ،بایــد نقــش تولید و
بازتولید فضــا را نیــز در فراینــد حق خواهــی در نظر گرفــت .ابعاد ســه گانــه روال فضایــی ،بازنمود هــای فضایــی و فضاهــای بازنمود،
مختلف زیســتی در شــهر ،در تولیــد فضا و بــه دنبــال آن در چگونگی دســتیابی به
با ایجــاد بســترهایی بــرای درک و دریافت از امــور
ِ
حقوق شــهری ،نقــش ایفا میکننــد .بــا شــناخت و آگاهــی از روابــط دیالکتیکــی میــان فضاهــا و جریــان تولیــد و چگونگــی بازتولید
آنهــا در شــهر میتــوان بــا تبدیــل فضاهای شــهری بــه عرصــه ای بــرای عمــل ،زمینــه دســتیابی به حقــوق زندگــی شــهری و به
زعــم لُــه ِفــور حــق بــه شــهر و زندگــی شــهری را فراهــم کــرد .در هــر یــک از فضاهــای مذکور بــا توجــه بــه فرصت کنشــگری و
امکان عمــل ،چگونگی اقــدام برای حــق خواهی متفــاوت اســت .امروزه نظــام ســرمایهداری در جریــان انباشــت برای انباشــت 1مجدد
ســرمایه همواره در جهــت همگون ســازی بــدن ها ،افــراد ،فرهنگهــا و تولیــد انبــوه فضاهــا و بازتولید آنهــا پیــش مـیرود .از این رو
ـوان شــهروندان دارای حقوق و پتانســیلهای تغییر
افراد بایــد در مقابل ایــن جریان و ایدئولوژی هم شــکل ســازی بایســتند ،و بــه عنـ ِ
شــرایط ،بر حفــظ تمایــزات هویتــی خــود از یکدیگــر تاکیــد کــرده و آنچنــان کــه لـُــهفِور بیــان میکنــد ،به جریــان یکدستســازی
تــن ندهنــد .در ســالهای اخیــر در ســطح جهانــی ،بــه دنبــال موضوعیــت یافتــن حقــوق انســانی و حــق برخــورداری شــهروندان از
شــرایطِ انســانیتر زیســت در شــهر ،در قالــب قانونهــا و منشــورهای متعــدد بــه نقــش و اهمیــت حــق به شــهر به عنــوان یکــی از
اساســیترین حقــوق شــهروندی اشــاره گردیــده اســت .از جملــه ایــن منشــورها و قوانیــن میتــوان به منشــور جهانــی حق به شــهر،
منشــور حقــوق و مســئولیتهای مصــوب در مونتــرآل و منشــور مکزیکوســیتی برای حــق به شــهر اشــاره کرد.

1 - Accumulation for Accumulation

 الیوت ،آنتونی؛ ترنر ،برایان( ، )1390برداشتهایی در نظریه اجتماعی معاصر ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران ،جامعهشناسان. پیران ،پرویز( ، )1394در جستوجوی حــق خاص بر شـــهر خاص ،تهران ،فصلنامه همشهری معماری شماره .29 دلیــل ،ســعید؛ جــوان ،جعفــر؛ ســلمانی مقــدم ،محمــد( ، )1392دیالکتیــک فضــا ار منظــر لُـــهفِور ،مطالعــات جغرافیایــی مناطــقخشــک ،صــص 17 -1
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