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چکــیده
ــان و مــکان خویــش هســتند، از  ــه اقتصــاد سیاســی زم ــز پرورش یافت ــر آن هــا بیــش از هــر چی شــهرها و فضــای حاکــم ب
ایــن رو شــهرهایی کــه تحــت تأثیــر تفکــرات ســرمایه داری رشــد می یابنــد، بســیار متفــاوت از شــهرهای نظــام سوسیالیســتی 
می باشــند. جســتجو بــرای عدالــت در شــهر، جســتجو بــرای چیــزی فراتــر از واکنــش و نظــر یــک فــرد بــه نــا عدالتی هــای 
ــی  ــای اجتماع ــال و جنبش ه ــازمان های فع ــدادی از س ــرای تع ــی ب ــت اجتماع ــی عدال ــم فضای ــه مفاهی خــاص اســت. اگرچ
شــهری به صــورت دغدغــه ای مشــترک در تمــام جهــان درآمــده اســت امــا به درســتی معنــی عدالــت بــرای زندگــی شــهری 
هنــوز تعریــف نشــده اســت. انگاشــت عدالــت در نظریــه شــهری، آغازگــر ایجــاد یــک چارچــوب نظــری اســت کــه به طــور 
مؤثــری جهــت دهنــده مباحــث و اقدامــات صــورت گرفتــه در فراینــد تغییــر شــکل واقعیــات شــهری موجــود اســت. ایــن 
مقالــه بــر آن اســت تــا بــا بررســی نظریــه شــهری انتقــادی و نظریــه حــق بــه شــهر در چارچــوب نظریه هــای شــهری، بــه 
ــد. ــرار ده ــی ق ــا موردبررس ــن نظریه ه ــر کار ای ــای زی ــه و پیش فرض ه ــا پرداخت ــن نظریه ه ــت در ای ــی انگاشــت عدال ردیاب
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مقدمــه
ــه  ــه شــهری ب ــوه نظری ــوان بالق ــرای درک ت ــالش ب ــا حــدی ت ــت در نظریه هــای شــهری ت ــرای انگاشــت عدال جســتجو ب
جهــت تغییــر و تکامــل اســتوار اســت. ایــن امــر، جســت وجویی اســت کــه بــا بررســی دربــاره واقعیت هــای روزمــره زندگــی 
شــهری آغــاز شــده و ســپس بــه پیگیــری در مــورد ابــزاری بــرای تغییــر شــکل آن واقعیت هــا و تجســم زندگــی پــس  از ایــن 
تغییــرات می پــردازد. ایــن فراینــد بــا بی عدالتی هایــی چــون خشــونت، ناامنــی، بهره ِکشــی و فقــر کــه بــرای بســیاری ُمعــرف 
زندگــی شــهری بــوده و همــراه بــا رشــد ســریع شهرنشــینی بــه وجــود می آیــد و نیــز نمودهــای کالبــدی آن چــون دسترســی 
ــن دســته های  ــده بی ــه ســرمایه های اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی کــه حاصــل تقســیمات درهم پیچی ــر ب نابراب
ــد. ریشــه ایــن بی عدالتی هــا را می تــوان در ســه عامــل  ــه منصــه ظهــور می گذارن ــا ب ــژادی، طبقاتــی و جنســیتی اســت، پ ن
متمایــز ردیابــی کــرد: نخســت- فرایندهــای شــهری تاریخــی تبعیــض و تفکیــک نــژادی و اجتماعــی کــه علی رغــم پایــان 
ــی معاصــر کــه نامتمرکــز  ــی1 محل ــری می باشــند، دوم- ســاختار حکمران ــی شــکل دهی نابراب ــی و رســمی، در پ تَبعــی قانون
ــب  ــل موج ــه عام ــن س ــب ای ــدی. ترکی ــای کالب ــدرت در مکان ه ــر ق ــط نابراب ــدن رواب ــوم- حک ش ــت و س ــاره اس و چندپ
 Hayward and Swanstorm, 2011, p.( ــر آن می شــود دشــواری در درک بی عدالتــی، تعییــن مســئولیت و در نتیجــه تغیی
3(. جســتجو بــرای عدالــت در شــهر، جســتجو بــرای چیــزی فراتــر از واکنــش و نظــر یــک فــرد بــه نــا عدالتی هــای خــاص 
ــال و جنبش هــای اجتماعــی شــهری  ــدادی از ســازمان های فع ــرای تع ــت اجتماعــی ب ــی عدال ــم فضای اســت. اگرچــه مفاهی
به صــورت دغدغــه ای مشــترک در تمــام جهــان درآمــده اســت امــا به درســتی معنــی عدالــت بــرای زندگــی شــهری هنــوز 
تعریــف نشــده اســت. انگاشــت عدالــت در نظریــه شــهری، آغازگــر ایجــاد یــک چارچــوب نظــری اســت کــه به طــور مؤثــری 
جهت دهنــده مباحــث و اقدامــات صــورت گرفتــه در فراینــد تغییــر شــکل واقعیــات شــهری موجــود اســت. ایــن مقالــه ســعی 
ــا تبییــن  ــا بررســی نظریه هــای شــهری مطرح شــده در چارچــوب اقتصــاد سیاســی در بســترهای خــاص خــود و ب ــا ب دارد ت
بنیادهــای شناخت شناســانه ایــن نظریه هــا بــه ردیابــی انگاشــت عدالــت در ایــن نظریه هــا پرداختــه و نابرابری هــای فضایــی 

ــد. موجــود در آن هــا را ریشــه یابی کن

1-ردیابیانگاشـتعدالتدرنظـریههایشـهری
نظریه پردازانــی کــه انگاشــت عدالــت را در نظریه هــای شــهری ردیابــی می کننــد بــه دو گونــه تقســیم می شــوند: دموکرات های 
ریشــه ای2 و اقتصاددانــان سیاســی. دســتۀ اول، متفــاوت از نظریه پــردازان برنامه ریــزی ارتباطــی، واجــد انگاشــت ریشــه ای تری 
از مشــارکت هســتند کــه از درگیرکــردن ذینفعــان در حکمرانــی بواســطه جامعــۀ مدنــی فراتــر رفتــه و دیدگاهــی تعارضــی3 
ــرادی  ــدرت به وســیلۀ اف ــۀ ق ــق تجرب ــر اجتماعــی پیشــرو، تنهــا از طری ــد کــه تغیی ــاور دارن ــد. آن هــا ب ــه را می پذیرن از جامع
حاصــل می شــود کــه پیــش  از ایــن از قــدرت کنــار گذاشته شــده بودنــد. مشــارکت، محملــی اســت کــه قــدرت توســط آن بــه 
ــد،  ــاب انقــالب دی ــی4 در ب ــز تیل ــه چارل ــوان در نظری ــردازد. رخســاره دیگــر ایــن تفکــر را می ت تثبیــت و تقویــت خــود می پ
بــه بــاور وی، هنگامــی کــه نیروهــای اجتماعــی داخــل نظــام کنــار گذاشــته شــوند و قــدرت مســلط اجــازه چرخــش نخبــگان 
 .)Tilly, 1977( و دســتیابی متنــاوب بــه قــدرت را ندهــد، ایــن نیروهــای اجتماعــی بــه نیروهــای چالشــگر تبدیــل می شــوند
ــا توزیــع منافــع اجتماعــی قــرار می گیرنــد.  گــروه طرفــداران اقتصــاد سیاســی، در جایگاهــی صریحــًا هنجــاری، در رابطــه ب
ــداران آن  ــه طرف ــی رود، چنان ک ــر م ــده ای پخشایشــی از نئومارکسیســم فرات ــل برآم ــده در تجزیه وتحلی ــن عقی به هرحــال، ای
گروه بندی هــای غیــر طبقاتــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد و از در هــم ریختــن اشــکال غیراقتصــادی ســلطه بــه گروه هــای 

.)Fainstein, 2000, p. 467( ــد ــی خــودداری می ورزن طبقات

1 -governance
2 -radical democrats
3 -conflictual view
4 -Charles tilly
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1-1.ظریهشـهریانتقادی)سنجشگر(1
ــا دانشــمندان شــهری ریشــه ای،  ــا ی ــته های چپ گراه ــه نوش ــاع مختصــری ب ــه ارج ــادی در کل به مثاب ــه شــهری انتق نظری
ــس از  ــه در طــول ســال های پ ــر مارکــوس3، هســت ک ــا پیت ــل کســتلز2 ی ــاروی، مانوئ ــد ه ــه ِفور، دیوی ــری لُـ ــه هن از جمل
1968 میــالدی بــکار بــرده می شــود. نظریــه شــهری انتقــادی تقســیمات انتظامــی موروثــی از کارگــر و سیاســتمدار و اشــکال 
ــن از آنچــه  ــادی به طــور بنیادی ــه انتق ــن رو، نظری ــد. ازای ــش شــهری را رد می کن ــازار ســو5 از دان ــازار4و ب فنســاالرانه، رانه-ب
ــه  ــه رهیافت هــای ب ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــاوت اســت. ب ــده می شــوند، متف ــب6 " نامی ــه شــهری "غال ــوان نظری تحــت عن
ارث رســیده از جامعه شناســی شــهری مکتــب شــیکاگو یــا اشــکال نــو- لیبــرال از علــم سیاســت اشــاره کــرد. نظریــه شــهري 
انتقــادي بیــش از آنکــه بــر شــرایط حاضــر شــهرها به عنــوان نمــودی از قوانیــن فــرا تاریخــی7 ســازمان اجتماعــی، عقالنیــت 
بوروکراتیــک8 و یــا کارآمــدی اقتصــادی تأکیــد کننــد، ایفــای نقــش میانجــي بــه لحــاظ سیاســي، ایدئولوژیکــي و بــه شــکل 
اجتماعــي شــهرها را مــورد شــک و تردیــد قــرار می دهــد. بدیــن ترتیــب نظریــه شــهری انتقــادی، پایه هــای مخالفــت خــود 
ــتوار  ــود اس ــهری موج ــکل بندی های9 ش ــر ش ــر ب ــتر و عامت ــه بیش ــی، بلک ــهری موروث ــای ش ــه دانش ه ــر پای ــا ب ــه تنه را ن
نمــوده اســت. ایــن نظریــه بــر ممکــن بــودن شــکل دموکراتیک و بــه لحــاظ اجتماعــی شهرنشــینی عادالنــه و پایدار پافشــاری 
می کنــد، مگــر آنکــه برخــی از ایــن امکان هــا از طریــق ترتیبــات نهــادی غالــب، کاربســت ها و ایدئولوژی هــا مــورد ســرکوب 
قــرار گیرنــد. به طــور خالصــه، نظریــه انتقــادی شــهر دربردارنــده نقــد ایدئولوژیــک )شــامل ایدئولوژی هــای علمی-اجتماعــی( 
ــد  ــه از نق ــت هایی ک ــد. برداش ــهرها می باش ــان ش ــی11 در درون و می ــی و فرصت جوی ــری 10، بی عدالت ــدرت، نابراب ــد ق و نق
و بــه خصــوص از نظریــه انتقــادی صــورت می گیــرد، تنهــا در قالــب اصطالحــات توصیفــی نیســت بلکــه ایــن برداشــت ها 
محتــوای نظری-اجتماعــی را کــه از رشــته های مختلــف فلســفه اجتماعــی روشــنگری12 و پسا-روشــنگری13 اتخــاذ شــده را 
تعییــن کرده انــد. بــر مبنــای دســتورکار فکــری و سیاســی ایــن موضــوع از شــهر، بازدیــد دوبــاره مباحــث کلیــدی ســنت های 

ــزان شــهری معاصــر اســت،  ــرای کار معاصــر برنامه ری ــه نقطــه نظــر مهمــی ب ــورت، ک ــب فرانکف ــور به خصــوص مکت مذک
.)Brenner, 2009, p. 198( خالــی از لطــف نیســت

1 -critical urban theory
2 -Manuel Castells
3 -Peter Marcuse
4 -marketdriven
5 -market-oriented
6 -mainstream
7 -transhistorical laws

12 - مدل عقالنیت بوروکراتیک - توسط ماکس وبر )M. Weber( مطرح شده است )Weber’s rational bureaucracy model( و 
وی بوروکراسی و عقالنیت را جدانشدنی می دانست. این مدل با توجه به سازمان های جدیدی که در آغاز سدۀ بیستم میالدی در کشورهای بیشتر 
توسعه یافته برای مدیریت سازمان هایی با تعداد زیاد نیروی کار در فعالیت های پیچیده شکل گرفته بودند، مطرح شد. نتیجه کار وی این بود که این 
سازمان های بزرگ- مقیاس دارای وجوه تشابه هستند و هرکدام یک بوروکراسی بوده و زمانی می توانند این ویژگی ها را داشته باشند که به شدت 
متمرکز باشند. کار وی تعیین ویژگی های اصلی سازمان های جدید - یعنی آنچه سازمان های بوروکراتیک نامیده شد - بود و یافتن راه حل های 
عقالنی برای مشکالت جدید ناشی از اندازه و این که این سازمان ها بهتر از سازمان های سنتی کار می کنند. در این چارچوب بوروکراسی به عنوان 
یک محصول عقالنی مهندسی اجتماعی مطرح شد )یعنی همان گونه که ماشین های انقالب صنعتی محصوالت عقالنی مهندسی مکانیک 
بودند(. در بحث عقالنیت بوروکراتیک به نقش مهم حکومت در فرایند صنعتی شدن و این که برای موفقیت نیاز به انسجام قوی درون-حکومتی 
است که این باوجود یک بدنۀ محکم بوروکراتیک که دارای اهداف جمعی هستند تأمین می شود و نه یک حکومتی متشکل از جمع راهبردهای 

منفرد غیر یکپارچه برای انجام وظایف هر عنصر از عناصر حکومت.
9- formations
10 -inequality
11 -exploitation
12- Enlightenment
13- post-Enlightenment

1-1-1.بنیادهـایشـناختشناسینظریهانتقـادی
وقتــی از اصطــالح نظریــه انتقــادی اســتفاده می شــود، احتمــااًل بــه یکــی از ایــن دو موضــوع اشــاره می شــود: نخســت: نظریــه 
ــام  ــا ن ــن رشــته مطالعــات کــه ب ــرای تحلیــل ســرمایه داری پیشــرفته ای ــه نو-مارکسیســتی ب ــوان یــک نظری انتقــادی به عن
مکتــب فرانکفــورت پیونــد خــورده اســت و در ایــن مجــال، هــدف نظریــه انتقــادی تحلیــل جامعــه نویــن می باشــد. دوم، نظریه 
انتقــادی به عنــوان رویکــردی نظــری بــه ماهیــت علــم. در تشــریح بُعــد نخســت بایســتی بیــان کــرد کــه مکتــب فرانکفــورت 
بیانگــر یــک هویــت یــا پیکــره کلــی اســت کــه تکامل یافتــه یــا برآمــده از دل مؤسســه تحقیقــات اجتماعــی اســت، لیکــن 
نظریــه انتقــادی، همان گونــه کــه خواهیــم دیــد رویکــردی نظــری و تحلیلــی و پارادایــم یــا چارچــوب فکــری اعضــای ایــن 
مکتــب اســت کــه هــر کــدام علی رغــم پایبنــدی بــه اصــول و ســیاق فکــری خــود در چارچــوب مذکــور بــه تحلیــل و تبییــن 

ــوذری، 1386، ص 124(. ــد )ن ــه می پرداختن ــورد مطالع ــای م پدیده ه
مفهــوم نظریــه انتقــادی قبــل از هــر چیــز بــا شــاخص انتقــادی بــودن بازشــناخته می شــود، وقتــی اعضــای مکتــب فرانکفــورت 
از واژه هــای نقــد و انتقــادی بهــره می برنــد، در درجــه نخســت منظورشــان نقــد سیاســی و اقتصــادی وضعیــت موجود اســت، در 
 Rush,( کنــار آن، نیروهــای ُســلطه گر سیاســی و اجتماعــی و شــیوه های رهایــی از ســلطه نیــز مــورد توجــه قــرار می گیــرد
ــد  ــان انســان ها را داشــت و در مراحــل بع ــا در می ــی عمــق نابرابری ه ــۀ  بازنمای ــدا دغدغ ــادی از ابت ــه انتق 9 ,2004(. نظری

درصــدد ارائــه راه و روش هایــی بــرای رهایــی از ســرمایه داری بــازاری برآمــد. بــه ایــن منظــور، اســتدالل های بین رشــته ای 
بــرای نمایــش دامنــه ســرکوب در عرصه هــای مختلــف زندگــی روزانــه، روان، زبــان، هنــر، فرهنــگ و اقتصــاد شناســایی کــرد. 
ایــن نظریــه اولویــت اقتصــاد سیاســی بــرای شــناخت و تبییــن موقعیــت ممتــاز قشــرهای بــاالی جامعــه را کافــی ندانســت و 
بــرای تبییــن ســلطه در جامعــه بــه عوامــل فرهنگــی و شــناختی تَمســک جســت. افــزون بر آن، ایــن تفکر ســلطه بــر طبیعت را 
مــورد انتقــاد قــرار داده، بــا معرفــی راه هــای جدیــد رهایــی و انتقــاد از اثبات بــاوری، رابطــه علم و ســرکوب اجتماعی و سیاســی 
را مطــرح نمــود )Bronner, 1994, 321(. مکتــب فرانکفــورت از همــان ابتــدا بــه انتقــاد از مارکسیســم جزمــی1 می پــردازد و 
خودکامگــی و تمامیت خواهــی جوامــع صنعتــی را حاصــل تســلط عقالنیــت ابــزاری2 می دانــد. ایــن مکتــب تحلیــل انتقــادی 
از جنبــش روشــنگری ارائــه میدهــد، تســلط تفکــر و عمــل وابســته بــه ایــن جنبــش را ارزیابــی می کنــد، بــا پــاره ای از اصــول 

اثبــات بــاوری قــرن بیســتم میــالدی بــه مخالفــت برمی خیــزد و در نهایــت بــه عقالنیــت ابــزاری انتقاداتــی وارد می ســازد.
مکتــب فرانکفــورت معتقــد اســت کــه جامعــه عقالنــی، جامعــه ای اســت کــه عمومــًا در دگرگون ســازی و خلــق محیــط جدیــد 
مشــارکت داشــته باشــند. اولیــن شــرط خلــق ایــن دنیــای جدیــد، انتقــاد از شــرایط موجــود اســت. جامعــه ای کــه گروه هایــی 
ــردم را  ــی از م ــد، گروه های ــور نظام من ــا به ط ــد و ی ــروم کن ــی مح ــادی و سیاس ــای اقتص ــرکت در فعالیت ه ــردم را از ش از م

فاقــد قــدرت نمایــد، از دیــدگاه نظریــه انتقــادی، یــک جامعــه ِخردســتیز خواهــد بــود.
ــه علــت جدایی ناپذیــری پدیده هــای انســانی-اجتماعی از تفاســیر و برداشــت های انســان، امــکان تفکیــک عیــن و ذهــن،  ب
ارزش و واقعیــت یــا نظریــه و عمــل وجــود نــدارد. در پــی آن، بی طرفــی ارزشــی و قضــاوت عینــی در چارچــوب علــم محــض 
امکان پذیــر نیســت، درنتیجــه نظریــه انتقــادی، اندیشــه و مفهــوم نظریه پــردازی رهــا از ارزش و بی طــرف را محکــوم نمــوده 
و منکــر امکان پذیــری آن اســت. نظریه پــردازان انتقــادی اســتدالل می کننــد کــه هــر دانــش و نظریــه ای از منافــع خاصــی 
طرفــداری می کنــد. بنابرایــن بایــد آشــکارا درصــدد برمــال ســاختن و القــای ســاختارهای ســلطه و ســرکوب باشــد. بــر ایــن 
اســاس، هــدف نظریــه انتقــادی نقــد وضــع موجــود جهــت برقــراری نظــم مطلــوب و نظــام موعــود عــاری از ســلطه، ســرکوب 

1- مارکسیسم دگماتیک یا جزمی اصطالح ابداعی لنین برای مارکسیسم اولیه و نیز بیان طرز فکر کسانی که معتقد به رعایت بی کم وکاست اصول 
dogmatic marxism :اولیه ابراز شده به وسیله مارکس بدون جرح وتعدیل و تصحیح بودند

2- برخی عقالنیت را به عنوان چیزی در نظر می گیرند که ما در انتخاب اهداف خاصی و یا تحقق بخشیدن به ابزارهای سودمندی برای دستیابی به 
آن اهداف یاری می رساند. به عبارت دیگر، عقالنیت بررسی ابزارهایی است که ما را به هدف می رسانند. این برداشت از عقالنیت، عقالنیت ابزاری 
)instrumental( نام گرفته است. به نظر طرفداران این دیدگاه، هیچ چیزی فی نفسه معقول نیست، بلکه عقالنیت همواره وصف آن نسبت به 

چیزهای دیگری است که می تواند آن ها را برآورده سازد.
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.)Hoffman, 1987, p. 34( ــی اســت و بی عدالت

1-1-2.نظریهانتقادیدرچارچوبنظامشهرنشـینی
ــالدی  ــال های 1968 می ــس از س ــهری پ ــادی ش ــی انتق ــی مطالعات ــترده ای را درزمینه ــر گس ــس تأثی ــر مارک ــه اث درحالی ک
ــن  ــد. ای ــر کردن ــورت درگی ــب فرانکف ــار مکت ــا آث ــه به طــور مســتقیم خــود را ب ــن زمین برجــای گذاشــت، نویســندگانی در ای
ــه انتقــادی کــه به واســطه ی  ــا غوطــه ور شــدن در جهــان فکــری مطالعــات شــهری انتقــادی، انگاشــت نظری نویســندگان ب
ســه گــزاره زیــر تأییــد می کننــد )Brenner, 2009, p. 204(:پافشــاری بــر نیــاز بــه مباحــث نظــری و تجریــدی بــا در نظــر 

گرفتــن ماهیــت فرایندهــای شــهری تحــت ســرمایه داری؛
ــط  ــی رواب ــوده و میانج ــاص ب ــی خ ــاظ تاریخ ــه لح ــادی، ب ــای انتق ــه دیدگاه ه ــهری از جمل ــش های ش ــش پرس دان

قــدرت می باشــند؛
رد اشــکال ابــزاری، تکنوکراتیــک و بازار-پایــه تحلیــل شــهری، کــه موجــب ارتقــا، حفــظ و بازتولیــد شــکل بندی های شــهری 

موجــود می شــود.

1-1-3.نظریهشـهریمارکسـیسمسـاختارباور
نظریــه شــهری ســاختار بــاور، یکــی از گرایش هــای مکتــب اقتصــاد سیاســی می باشــد کــه عمدتــًا بــه آثــار دیویــد هــاروی1 
تحــت عنــوان عدالــت اجتماعــی و شــهر بــاز میگــردد. نظریــه شــهری ســاختار بــاور تحــت تأثیــر مارکسیســم ســاختار بــاور 
فرانســوی، متأثــر از نظــرات آلتوســر و پالنتــزس، پدیــد آمــده اســت. دیویــد هــاروی ســاختار را به عنــوان سیســتمی از روابــط 
درونــی معرفــی می کنــد کــه بــا قواعــد دگرگونــی خــاص خــود همــواره در پویــش ســاختاریابی مجــدد اســت. ســاخت، تنهــا 
ــه ای  ــورت مجموع ــد به ص ــینی را بای ــد اســت شهرنش ــاروی معتق ــردد. ه ــف می گ ــی آن تعری ــن دگرگون ــس از درک قوانی پ
از روابــط اجتماعــی در نظــر گرفــت کــه روابطــی را کــه در جامعــه به عنــوان یــک کل وجــود دارد، منعکــس می کنــد. ایــن 
مجموعــه روابــط اجتماعــی بایــد دارای قوانیــن باشــد کــه طبــق آن هــا شــهر ســاخت مییابــد. او اشــاره می کنــد اولیــن انقــالب 
شــهری در تاریــخ بــا پیدایــش ســاختار مســتقل به عنــوان " ســاختار شــهری" از درون روابــط اجتماعــی متجانــس همــراه بــود. 
مارکــس ایــن گــذار را به عنــوان تبلــور اولیــن مبــارزه طبقاتــی در قالــب تعــارض بیــن شــهر و روســتا در نظــر می گرفــت. در 
ایــن پویــش عمــاًل در هــر جــا کــه ســاختی وجــود نداشــت ســاخت جدیــدی نمایــان شــد، هرچنــد ایــن ســاخت جدیــد، قــدرت 
اندکــی بــرای دگرگونــی و تنظیــم خــود داشــت، ولــی از ایــن دوره بایــد شــهر را نســبت بــه دیگــر ســاخت ها به عنــوان کلیتــی 
جداگانــه در نظــر گرفــت )هــاروی، 1376 ص 280(. هــاروی بــا رجــوع بــه تحلیــل مارکسیســتی، توســعه فضایــی نابرابــر را 
بــه عنــوان رکــن اصلــی عملکــرد ســرمایه داری شناســایی می کنــد. به جــای مواجه شــدن بــا عالئــم قابــل مشــاهده در افــت 
نواحــی شــهری، هــاروی اســتدالل می کنــد کــه عدالــت در درجــه اول نیازمنــد تغییــر شــکل فرایندهایــی اســت کــه موجــب 
افزایــش نابرابــری شــهری می شــوند، یعنــی نبــود تقــارن قــدرت اقتصــادی و سیاســی کــه در انباشــت ســرمایه تبلــور می یابــد. 
در نهایــت  هــاروی شناســایی روش هــای گزینــه تولیــد، مصــرف و توزیــع کــه ســاختار طبقاتــی جامعــه را دوبــاره ســازماندهی 

.)Marcuse et al, 2009, pp. 4-5( ــد ــد را الزم می دان می کنن
هــاروی بــر آ ایــن بــاور اســت کــه در نهایــت، شــهر حاصــل نوعــی نابرابــری در توزیــع درآمدهاســت کــه وی آن را در نظریــه 
مــازاد اقتصــادی تعریــف می کنــد. مــازاد اقتصــادی هــاروی همان گونــه کــه خــود می گویــد انطباقــی تقریبــًا کامــل بــا مفهــوم 
ــرای شــکل گیری شــهرها،  ــوری ب ــه فقــط موت ــا ایــن تفــاوت کــه هــاروی در ایــن مــازاد، ن مارکســی ارزش افــزوده دارد. ب

بلکــه همچنیــن انگیــزه و عاملــی بــرای افزایــش نابرابری هــا و در نتیجــه تنــش در آن هــا می بینــد.
هــاروی بــا الهــام از لُه ِفــور معتقــد اســت کــه تنهــا بــا صنعتــی شــدن و نفــوذ بــازار بــه تمامــی بخش هــا و مناطــق اســت کــه 

1 -David Harvey

تضــاد بیــن شــهر و روســتا پایــان می پذیــرد. در نتیجــه هــاروی بــر آن اســت کــه شــهرها در ســیر تحــول خــود گرایشــی 
ناگزیــر به ســوی خشــونت و تعــارض درون خــود باشــند. ایــن تعــارض در آن واحــد هــم بــه دلیلــی نابرابــری میــان اقشــار 
اجتماعــی بــه وجــود می آیــد و هــم بــه دلیــل نابرابــری میــان مناطــق مختلــف زیســتی و توزیــع نابرابــر ثــروت در آن هــا. راه 
چــاره بــه عقیــده هــاروی تنهــا در ایجــاد عدالــت اجتماعــی در شــهرها از طریــق تبییــن و اجــرای برنامه هــای توســعه ای و 

توزیــع عقالنــی و منطقــی ثــروت اســت.
هــاروی از شــیوه مرســوم مارکسیســت ها کــه بــر تولیــد و شــیوه های تولیــدی تأکیــد روا می دارنــد فاصلــه گرفتــه و بــه بــازار 
روی آورده و تحقــق ارزش افــزوده و مصــرف را کلیــدی تلقــی می کنــد. ارزش اضافــی، کــه شــکل وجــودی مــازاد در نظــام 
ســرمایه داری اســت در برخــی از مجــاری آزادانــه در حرکــت اســت. درحالی کــه در مجراهــای دیگــر بــه کنــدی و بــه زحمــت 
ــایل  ــات و وس ــات، اطالع ــان کاال، خدم ــق جری ــود از طری ــردش در شــکل فیزیکــی خ ــن گ ــه ای ــد. ازآنجاک ــت می کن حرک
ــد مجــاورت  ــردش نیازمن ــن گ ــظ هماهنگــی ای ــرای حف ــاع الزم ب ــه اجتم ــرد. و ازآنجاک ــره صــورت می گی ــل و غی حمل ونق

فضایــی هســتند، پــس شــهر می توانــد بازتــاب تمــام عیــار شــبکه ای پیچیــده ولــی ملمــوس از اقتصــاد فضایــی باشــد.
هــر جــا و هــر زمــان کــه بــازار ســایه خــود را بــر ســازمان یابی اقتصــاد فضایــی شــهر می افکنــد، مراجــع حکومتــی نیــز عمــل 
خــود را در پشــتیبانی از آن منطبــق می کننــد )هــاروی،1376 ص 332 و پیــران،1370 ص 78(. دخالــت دولــت در کشــورهای 
ســرمایه داری دو هــدف عمــده را دنبــال می کنــد: اول تضمیــن عملکــرد مبادلــه بــازار و دوم بهبــود و اصــالح نتایــج مخربــی 
ناشــی از عملکــرد بــازار. سیاســت های دولــت می توانــد تغییــرات مهمــی را در ســاخت موجــود شــهری موجــب شــود. نتیجــه 

نهایــی آن همــان توزیــع فوق العــاده نامــوزون درآمــد جامعــه اســت.
بــر ایــن اســاس، آنچــه شــهری و محلــی اســت و چارچــوب مکانــی تجــارب آدمــی تلقــی می شــود، زاده تغییــرات ســاختاری 
ــر  ــی غی ــروی انتزاع ــای نی ــام نم ــه تم ــع آیین ــرب در واق ــر غ ــهرها در دوران معاص ــد. ش ــی واحدن ــوان کل ــه به عن در جامع
ــه  ــع جامع ــه مناب ــتیابی ب ــد و دس ــگ شــکل می گیرن ــی و فرهن ــخ، ســاخت طبقات ــب تاری ــه در قال ــی ک ــد. نیروهای مصنوع ان
ــن فرادســتی و فرودســتی  ــد. ای ــان می آورن ــه ارمغ ــات را ب ــه ای و فرودســتی ســایر طبق ــد و فرادســتی طبق ــن می کنن را تعیی
 Feagin, 1998, pp. 45-47; Marcuse et al,( در فضــا انعــکاس یافتــه و مــکان، مفهومــی اجتماعی-اقتصــادی می گــردد
2009(.مانوئــل کاســتلز نیــز در اولیــن آثــار خــود بــه ایــن گرایــش تعلــق داشــته اســت کــه در آثــار بعــدی تــا حــدودی از 

آن فاصلــه گرفتــه اســت. کاســتلز برخــالف هــاروی بــا تأکیــد بــر مصــرف جمعــی بــه تحلیلــی ســاختاری رســیده اســت کــه 
ــر  ــه همچــون بخــش جدایی ناپذی ــکان مشــخص، بلک ــک م ــوان ی ــا به عن ــهر را نه تنه ــتلز ش ــد. کاس ــر متفاوت ان ــا یکدیگ ب
ــی  ــی از ســرمایه داری صنعت ــه ای ذات ــز خــود جنب ــا نی ــن فرآینده ــه ای ــت ک ــی در نظــر می گرف از فرآیندهــای مصــرف جمع
محســوب می شــود. خانه هــا، مــدارس، خدمــات حمل ونقــل، وســایل گــذران اوقــات فراغــت خــود درعین حــال شــیوه مصــرف 
ــر اســت. شــرکت های  ــه چــه کســی در کجــا می ســازد، مؤث ــر ک ــن ام ــی در ای ــد. نظــام مالیات ــی امروزن محصــوالت صنعت
ــر  ــادی ب ــوذ زی ــدرت و نف ــد، ق ــه ســرمایه طرح هــای ســاختمانی را فراهــم می کنن ــا و شــرکت های بیمــه ک ــزرگ، بانک ه ب
ــبز و  ــای س ــزي کمربنده ــی، طرح ری ــکن های دولت ــا و مس ــاختن خیابان ه ــا س ــی ب ــازمان های دولت ــد، س ــد دارن ــن فرآین ای
ــد، بدینســان ســاختار فیزیکــی شــهرها هــم  ــر بســیاری از جنبه هــای زندگــی شــهری تأثیــر می گذارن ــر آن مســتقیمًا ب نظای

محصــول نیروهــای بــازار و نیــز قــدرت دولــت اســت )گیدنــز، 1381: 613(.

1-2.نظریه"شـهربهعنوانیکسـیستماجتماعی-فضایی"
ــًا نابرابــر  نظریــه شــهر به عنــوان یــک سیســتم اجتماعی-فضایــی مبتنــی بــر ســه گــزاره اصلــی اســت: نخســت- فضــا ذات
اســت، دوم- گروه هــای اجتماعــی مختلــف از قــدرت خــود بــرای تســلط بــر بــازار و یــا دســتیابی بــه مکان هــای مطلــوب و 
دسترســی بــه منابــع اســتفاده می کننــد و ســوم- تصمیماتــی کــه عوامــل مهارکننــده راهبــردی می گیرنــد، نقــش حیاتــی در 

توزیــع چنیــن منابعــی در میــان گروه هــای مختلــف دارنــد.
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بــر اســاس نظــر رکــس و مــور1، فرایندهــای پایــه اجتماعــی در شــهر، مرتبــط بــا تخصیــص مســکن مطلــوب و نــادر اســت که 
هــم از طریــق بــازار و هــم از طریــق ابزارهــای بوروکراتیــک انجــام می گیــرد و بــه کشــمکش بیــن گروه هــای مختلــف بــا 
جایگاه هــای متفــاوت در سلســله مراتب مســکن بــر ســر مســکن منجــر می شــود. ایــن دو بیــان کردنــد کــه ایــن کشــمکش بــر 
ســر مســکن را میتــوان بــه شــکل یــک پیــکار طبقاتــی بــر ســر توزیــع فرصتهــای زندگــی در شــهر تعبیــر کــرد. به بیان دیگــر، 
همان گونــه کــه پیــکار طبقاتــی بــر ســر فرصت هــای زندگــی در جهــان کار رخ داد، ایــن اتفــاق می توانــد در حــوزه مصــرف 

مســکن نیــز بــه وقــوع بپیونــدد.
اهمیــت مطالعــه رکــس و مــور در دو بعــد اســت. اول اینکــه بــا تاکیــد بــر مســکن بــه عنــوان یــک حــوزه مهــم و از لحــاظ 
نظــری متمایــز اســت کــه در آن فرصت هــای زندگــی تعییــن می شــوند. رکــس و مــور دغدغه هــای ســنتی جریــان اصلــی 
جامعه شناســی نســبت بــه منابــع نابرابــری و تضــاد طبقاتــی، قــرار دادنــد. دوم اینکــه آنهــا نشــان دادنــد کــه چگونــه ســاختار 
فضایــی شــهر بــا ســازمان اجتماعــی شــهر از طریــق تخصیــص مســکن، ارتبــاط پیــدا می کنــد. بدیــن ترتیــب رکــس و مــور 
بنیان هــای رهیافــت جدیــدی را بــرای جامعه شناســی شــهری بنــا نهادنــد. اگــر چــه پــس از آن هــا ایــن پــال2 بــود کــه بــا 
ــه کار  ــوط ب ــای مرب ــر از نابرابری ه ــی فرات ــاد نابرابری های ــع ایج ــهر منب ــه ش ــد ک ــی ش ــتم، مدع ــت پردازی از سیس انگاش
اســت. اگرچــه او نیــز شــبیه رکــس و مــور معتقــد اســت کــه نابرابــری در دســتمزدها، عامــل بســیار تعییــن کنندهــای در تعیین 
ــی  ــتم اجتماع ــک سیس ــوان ی ــد به عن ــز می توان ــال نی ــرای پ ــهر ب ــور، ش ــس و م ــابه رک ــت. مش ــهری اس ــای ش نابرابری ه
محلــی نســبتًا گسســته انگاشــت پردازی شــود. ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه می تــوان شــهر را مســتقل از جامعــه بزرگتــری 
کــه شــهر بخشــی از آن اســت مطالعــه نمــود. در واقــع پــال جامعه شناســی شــهری ســنتی را بــه خاطــر چنیــن فرضــی مــورد 
انتقــاد قــرار داده و مطالعــه مجــزای شــهر بــرای درک شــهر را »اشــتباه بنیادیــن« خوانــده اســت. بــه بــاور او اشــتباه بنیادیــن 
جامعه شناســی شــهری ایــن بــود کــه بــا نــگاه بــه شــهر بــه دنبــال درک شــهر بــود، در حالــی کــه بــه شــهر بایــد بــه عنــوان 
ــد  ــال معتق ــد. پ ــده شــهر اســت کمــک می کن ــه بوجــود آورن ــه ای ک ــه درک کل جامع ــه درک آن ب عرصــه ای نگریســت ک
اســت اگرچــه نمی تــوان سیســتم شــهری را از جامعــه بزرگتــر جــدا کــرد امــا به هرحــال فرایندهــای مهمــی در شــهر وجــود 

دارنــد کــه می تواننــد بــه ســیاق خــود تعییــن و تحلیــل شــوند.
ــر ســر توزیــع فرصت هــای زندگــی، چارچــوب تحلیــل  ســه عنصــر اصلــی قیــود3 فضایــی، تخصیــص اجتماعــِی و تضــاد ب
ــی  ــتم اجتماعی-فضای ــک سیس ــوان ی ــد به عن ــهر را بای ــال ش ــر پ ــد. از نظ ــکیل می دهن ــال را تش ــهری پ ــی ش جامعه شناس
تحلیــل کــرد کــه الگوهــای نابرابــری در توزیــع فرصت هــای زندگــی را در حوزه هایــی فراتــر از حوزه هــای کار و تولیــد ایجــاد 

می کنــد. او دیــدگاه خــود را در قالــب مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
ــد. چنیــن قیــودی در  ــع و تســهیالت کمیــاب شــهری وجــود دارن ــه مناب ــر دسترســی ب نخســت- قیــود فضایــی بنیادینــی ب
فواصــل زمانی/هزینــه نمــود می یابنــد. دوم- قیــود اجتماعــی بنیادینــی بــر دسترســی بــه تســهیالت کمیــاب شــهری وجــود 
دارنــد. ایــن قیــود بیانگــر توزیــع قــدرت در جامعــه هســتند و تجلــی آنهــا در قواعــد و رویه هــای بوروکراتیــک و در مســئوالن 
اجتماعــی اســت کــه منابــع شــهری را توزیــع می کننــد و بــر آنهــا کنتــرل دارنــد. ســوم- بــروز کشــمکش4 در سیســتم شــهری 

ــت. ــر اس اجتناب ناپذی
در مجمــوع، آثــار رکــس و مــور و همچنیــن پــال تاکیــد بــر نوعــی از جامعه شناســی شــهری دارنــد کــه تاکیــد بــر اهمیــت 
ــر در مــورد اهــداف و ارزش هــای کنشــگران  ــا دغدغه هــای اشــنای وب ــع را ب جامعه شــناختی توزیــع فضایــی جمعیــت و مناب

.)Saunders, 1981, pp. 75-82( .ــد ــق می کن ــه، تلفی ــی در جامع ــای زندگ ــع فرصت ه ــردی و توزی ف

1 -Rex and Moore
2 -Pahl
3 -constraints
4 -Conflict

1-3.نظریه"حقبهشـهر"
ــد  ــده آل زندگــی و فضــا همانن ــرای ســازمان دهی ای ــده آل، ب ــرای یــک شــهر ای ــه نظــر می رســد جســت وجو ب درحالی کــه ب
جســت وجو بــرای حقایــق جاویــدان، همیشــگی و جهــان شــمول باشــد، ولــی حتــی معانــی حقایــق جاویــدان در نــزد مردمــان 
در زمان هــا و مکان هــای مختلــف تغییــر می کنــد. می تــوان تاریــخ ایــن تغییــر را یافــت و آن را از لحــاظ شــرایط تاریخــی، 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی توصیــف کــرد. سرچشــمه ایــن تغییــر را می تــوان در انقــالب صنعتــی و ظهــور ســرمایه داری 
ردیابــی کــرد کــه بــا شــتاب بــه ســمت قــرن بیســتم میــالدی حرکــت کــرده اســت. ایــن تغییــر باعــث تحــول گســترده از 
مراحــل اولیــه بــه آنچــه امــروزه جهانی شــدن1، پسافوردیســم2، جامعــه شــبکه ای3، اقتصــاد پســاصنعتی و حتــی پایــان تاریــخ 
ــده می شــود، گردیــده اســت. می تــوان بازتــاب ایــن تغییــر را در دگرســانی  -حداقــل پایــان مرحلــه خاصــی از تاریــخ- خوان
اشــکال سیاســی و فرهنگــی و بــه خصــوص در جنبش هــای اعتراضــی جهانــی در دهــه 1960 میــالدی، در مبــارزات ضــد 
ــه  ــی طبق ــد پارگ ــد5 و در چن ــی جدی ــون چپ گرای ــی پیرام ــای ایدئولوژیک ــی4، در بحث ه ــوق مدن ــش حق ــتعمارگری، جنب اس

کارگــر مشــاهده کــرد.
رابطــه بیــن تغییــرات اقتصــادی و فناورانــه و تغییــرات فرهنگــی کــه بــه مــوازات آن هــا صــورت می گیــرد در فرصت هایــی کــه 
بــه واســطه پیشــرفت فنــاوری بــه وجــود می آینــد، شــکل می گیــرد. از یک ســو چنیــن پیشــرفت هایی ســبب بــه وجــود آمــدن 
چشــم اندازی بــه یــک جامعــه ثروتمنــد گشــته، کــه بــا رویکــرد عقالنــی می تــوان از آن انتظــار داشــت تــا تمــام نیازهــای 
بشــر را بــا کمتریــن نیــروی کار بــرآورده کنــد و در آن فقــر و احتیــاج از بیــن رفتــه و افــراد آزادنــد تــا تــوان بالقــوه خــود را 
بــا آرامــش خاطــر توســعه ببخشــند. از ســوی دیگــر، ایــن پیشــرفت ها احتمــال دســت کاری اجتماعــی6 و کنتــرل اجتماعــی، 
تولیــد نیازهــا و انحــراف ارزش هــا و تبعیــت از نظــام موجــود را کــه بــا جســت وجوی رقابتــی و تهاجمــی ثــروت و قــدرت کار 
ــه  ــر از تقســیم عادالن ــی فرات ــه شــهر معنای ــد )Marcuse et al, 2009, pp. 241-242(. حــق ب ــش می دهن ــد، افزای می کن
شــهر موجــود یــا حــق برابــر نســبت بــه آن دارد. حــق بــه شــهر، خلــق یــک شــهر متفــاوت اســت، در نقــل قــول هــاروی از 
رابــرت پــارک حــق بــه شــهر، خلــق شــهر دلخــواه اســت. فراخــوان بــرای پیاده ســازی حــق بــه شــهر، چشــم انداز جهانــی 
بهتــر را بــه شــعاری سیاســی، مفیــد و عملــی تبدیــل می کنــد. ایــن رویکــرد، همــان چشــم اندازی اســت کــه قصــد داشــته 
بــه فراتــر از بازتوزیــع منابــع موجــود رفتــه و حــق تحقــق ارزش هــای دیگــر را کــه بــه زندگــی انســان ارزش زندگــی کــردن 
ــر تاریخــی  ــوه ای از یــک تغیی ــژه ســال 1968 میــالدی جل می بخشــند، مطالبــه  کنــد. حــوادث دهــه 1960 میــالدی و به وی
در اهــداف اســت. اهمیــت تاریخــی ایــن حــوادث به طــور گســترده ای مــورد توجــه واقــع شــده، هرچنــد بــه اشــکال مختلــف 
روایت شــده اســت. حرکــت از اقتصــاد فوردیســم بــه پسا-فوردیســم، از تولیــد بــر پایــه نیــروی کار یــدی ســنگین بــه روش های 
پیشــرفته فنــاوری، از اقتصــاد محــدود ملــی بــه اقتصــاد جهانــی و ســاختارهای سیاســی، از زندگــی غالبــًا روســتایی بــه الگــوی 
بــزرگ ســکونت شــهری جدیــد، از روش هــای ابتدایــی بــه ابزارهــای پیشــرفته تکنولوژیکــی ارتباطــات و حمل ونقــل اســت. 
زمانــی کــه تصویــری از آنچــه چنیــن جامعــه پیشــرفته فناورانــه میتوانســته تولیــد کنــد در مقابــل شــرایط موجــود قــرار گرفــت 
شــمار فزایندهــای از مــردم ناراضــی شــدند و نارضایتــی آنــان، نــه تنهــا بــه دلیــل توزیــع نابرابــر کاالهــا، بلکــه ناشــی از نقــش 

روابــط انســانی در فراینــد تولیــد کاالهــا می باشــد7.

1 -globalization
2 -post-Fordism
3 -a network society
4 -the civil rights movement
5 -the New Left
6 -social manipulation

7 - لُـه ِفور با توسعه انگاشت حق به شهر، شهر را نماینده ای برای جامعه بکار برده است. او بر اهمیت شهرنشینی به عنوان مؤلفه اصلی تغییر تأکید کرده 
و امکان های یک زندگی شهری را به عنوان هدفی که تحقق آن ارزش تالش کردن دارد، دیده است.
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ــازاد  ــذب م ــده در ج ــی تعیین کنن ــد، نقش ــه رش ــی رو ب ــاس جغرافیای ــینی، در مقی ــه شهرنش ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی می ت
ســرمایه داشــته اســت، ولــی بــه قیمــت رونــد فزایندهــی تخریــب خــالق کــه هرگونــه حــق بــه شــهر را از توده هــای مــردم 
ــا دنیــای محــدوده مخروبــه و فقیرنشــین1  ســلب کــرده اســت، تمــام شــده اســت. دنیــا به عنــوان یــک کارگاه ســاختمانی ب
ــا  ــه کــه در پاریــس در ســال 1871 میــالدی ی ــه شورشــی می انجامــد، همان گون ــاوب ب ــه تن ــر ب ــن ام در تصــادم اســت. ای
ــد  ــا می توان ــک از قیام ه ــر ی ــاد. ه ــاق افت ــالدی اتف ــال 1968 می ــگ در س ــن لوترکین ــل مارتی ــد از قت ــده بع در ایاالت متح
مســری شــود، ولــی برخــالف نظــام مالــی، جنبش هــای اجتماعــی شــهری و پیراشــهری2 مخالفــان- کــه در سراســر جهــان 
پرشــمارند- پیونــدی تنگاتنــگ ندارنــد: در حقیقــت اغلــب بــا یکدیگــر بی ارتباط انــد. اگــر اینهــا بــه طریقــی بــه هــم بپیوندنــد 
ــر  ــک بیشــتر ب ــرل دموکراتی ــن پرســش آخــر در اســاس ســاده اســت: کنت ــه ای ــد باشــد؟ پاســخ ب خواسته هایشــان چــه بای
ــت  ــازاد اســت، اســتقرار مدیری ــرای اســتفاده از م ــی عمــده ب ــد شهرنشــینی مجرای ــازاد. ازآنجاکــه رون ــد و اســتفاده از م تولی
دموکراتیــک بــر توزیــع شــهری ایــن مــازاد، پایه گــذار حــق بــه شــهر اســت. در طــول تاریــخ ســرمایه داری، بخشــی از ارزش 
اضافــی صــرف مالیــات شــده اســت و در مراحــل سوســیال دموکراتیــک، میــزان آنچــه کــه در اختیــار دولــت قــرار گرفــت، 
به طــور قابــل مالحظهــای افزایــش یافــت. برنامــه نو-لیبــرال در جهــت خصوصی ســازی آن کنتــرل بــوده بنابرایــن دســتاورد 
ــه  ــود اســت. همچنیــن نو-لیبرالیســم نظام هــای حکومتــی جدیــدی ب اصلــی آن، جلوگیــری از تکــرار رشــد ســهم دولتــی ب
وجــود آورده کــه منافــع دولــت و شــرکتهای خصوصــی را ادغــام می کننــد و از طریــق اعمــال قــدرت پــول، توزیــع مــازاد از 
طریــق دســتگاه دولتــی را بــرای شــکل دادن بــه رونــد شــهرگرایی در جهــت منافــع ســرمایه داری شــرکت های خصوصــی و 
طبقــات بــاال تضمیــن کــرده اســت. افزایــش ســهم دولــت از مــازاد تنهــا زمانــی تأثیــر مثبــت خواهــد داشــت کــه دولــت خــود 

تحــت کنتــرل دموکراتیــک بازگــردد.
در کل، به طــور روزافــزون حــق بــه شــهر در دســت منافــع خصوصــی و شــبه خصوصــی قــرار می گیــرد. حق بــه شــهر، در حالت 
معاصــر آن، بســیار محــدود اســت و در اکثــر مــوارد بــه گــروه کوچکــی از برگزیــدگان سیاســی و اقتصــادی محــدود می شــود 

.)Harvey, 2008, p. 23( کــه در موقعیتــی قــرار دارنــد کــه می تواننــد شــهر را بــر مبنــای خواســته های خــود تغییــر دهنــد

1-3-1.ردیابی"حقبهشهر"درچارچوبنظریهشـهریانتقادی
ــیل های  ــعه پتانس ــت در توس ــه کاربس ــی از تجرب ــه ناش ــت ک ــی دانس ــه تحلیل ــوان به مثاب ــادی را می ت ــهری انتق ــه ش نظری

ــه دوره آتــی از چنیــن کاربســتی اســت. جامعــه شــهری موجــود اســت و هــدف آن آگاهــی بخشــی ب
حــق بــه شــهر شــعاری قابــل درک و اقنــاع کننــده و بــه لحــاظ نظــری بیانــی محــرک و پیچیــده اســت. لُـــه ِفور حــق بــه 
شــهر را همــان حــق بــه اطالعــات، حــق بــه اســتفاده از خدمــات متعــدد، حــق کاربــران بــه ایــراد نظــر در بــاب فضــا و زمــان 

ــد. ــز می دان ــن پوشــش حــق اســتفاده از مرک فعالیت هــای خــود در محدوده هــای شــهری و همچنی

نخست-شناساییمنتفعانازحق:حقچهکسی؟
لُـــه ِفور بــر ایــن بــاور بــود کــه حــق بــه معنــای اعتــراض3 و هــم تقاضــا4 اســت. اعتراضــی از ضــرورت و تقاضایــی بــرای 
چیــزی بیشــتر. تقاضــای مهــم و حیاتــی توســط افــرادی کــه از اقــالم اساســی و حقــوق موجــود قانونــی خــود محــروم بــوده 
و "آرمــان5 بــرای آینــده" توســط کســانی کــه از وضــع زندگــی کنونــی خــود ناراضــی هســتند، مطــرح می شــود. در ســخنی 
دقیقتــر، تقاضــا از ســوی افــرادی مطــرح می شــود کــه به طــور مســتقیم در فقــر و محرومیــت بــه ســر بــرده و مــورد ظلــم 

1 -slums
2 -peri-urban
3 -cry
4- demand
5 -aspiration

ــا، گرســنگان،  ــرو می باشــند: بی خانمان ه ــا مشــکل روب ــرم خــود ب ــق نیازهــای ُمب ــه جهــت تحق ــع شــده اند، کســانی ک واق
زندانیــان، کســانی کــه بــه دالیــل جنســی، نــژادی و مذهبــی مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه، کســانی کــه مشــغول بــه کار 
در مشــاغل پرخطــر بــوده و کســانی کــه درآمدشــان کمتــر از میزانــی اســت کــه بتواننــد امــرار معــاش کننــد. اعتــراض ناشــی 
از آرمــان کســانی اســت کــه به طــور ظاهــری در درون سیســتم ادغــام شــده و در منافــع مــادی آن ســهیم بــوده، لیکــن در 
فرصت هــای خــود بــرای فعالیــت خالقانــه محــدود بــوده، در روابــط اجتماعــی خــود مــورد ظلــم واقــع شــده، بــدون اســتحقاق 
بــرای رفــاه گناهــکار بــوده و امیدهــای زندگــی خــود را محقــق نکرده انــد. اینکــه حــق بــه شــهر حــق کدام یــک از گروه هــای 
نام بــرده هســت، مســئله مــورد مناقشــه در میــان بســیاری از صاحب نظــران می باشــد. تقاضــا بــرای کســانی اســت کــه کنــار 
گذاشته شــده اند و اعتــراض بــرای کســانی کــه بیگانــه گشــته اند؛ تقاضــا بــرای ضروریــات مــادی زندگــی می باشــد و آرمــان 
حقــی مــاورای نیــاز مــادی، جهــت داشــتن زندگــی رضایتبخــش و آســوده خاطــر اســت. در نــگاه اقتصــادی، اعتــراض بــرای 
حــق بــه شــهر از ســوی اعضــای طبقــه کارگــر فاقــد امنیــت بــوده کــه کمتریــن میــزان دســتمزد را داشــته و بــه حاشــیه رانــده 

ــد. ــه را تشــکیل می دهن ــه جامع ــه مرف ــه ســرمایه دارانی کــه طبق شــده اند، ن

دوم-تشریححقموردانتظار:چهحقی؟
حــق بــه شــهر، اِدعــا و پرچمــی اســت کــه تحــت آن گروهــی را علیــه گــروه دارای منافــع شــهر، شــورانده و بــه دنبــال نوعــی 
شــهر مطلــوب می باشــد. حــق بــه شــهر ادعایــی اخالقــی اســت کــه بــر اســاس اصــول بنیادیــن عدالــت، باورهــا، اخــالق و 
ارزش مطــرح می شــود. "حــق" در اینجــا بــه معنــای ادعایــی قانونــی کــه از طریــق فرایندهــای قضایــی بــه اجــرا درمی آیــد، 
نبــوده بلکــه حقوقــی چندگانــه اســت کــه در اینجــا یکپارچــه شــده اند. بهعبارتــی نــه تنهــا حقــی از فضــای عمومــی1، یــا حقــی 
بــه اطالعــات و شــفافیت در دولــت، یــا حــق دسترســی بــه مرکــز، یــا حــق بــه ایــن یــا آن خدمــات، بلکــه حــق بــه یــک 
تمامیــت، پیچیدگــی کــه در آن هــر یــک از بخش هــا، بخشــی از یــک کل منفــرد بــه حقــی می باشــند کــه تقاضــا شــده اســت.

سوم-شناساییشهر:چهشهری؟
حــق بــه شــهر را نمی تــوان بــه معنــای حقــی کــه در شــهرهای موجــود تقاضــا می شــود دانســت بلکــه حــق بــه شــهرهای 
آینــده اســت، در واقــع ایــن شــهر ضرورتــًا شــهر بــه معنــای متــداول نیســت، بلکــه مکانــی در یــک جامعــه شــهری2 اســت که 
در آن تمایــز سلســله مراتبــی3 بیــن شــهر و بیــرون شــهر ناپدیــد شــده اســت. اصــول چنیــن شــهری شــامل انگاشــت هایی از 
قبیــل عدالــت، مســاوات، دموکراســی، توســعه کامــل ظرفیت هــا یــا قابلیت هــای انســانی، بــه هــر کــس بــه انــدازه نیــازش، از 
هــر کــس بــه انــدازه توانــش و شــناخت تفاوت هــای انســانی می باشــد. ایــن اصــول شــامل اصطالحاتــی از قبیــل پایــداری4 
ــود  ــا خ ــند ت ــداف6 می باش ــری اه ــت پیگی ــته هایی در جه ــتر خواس ــت ها بیش ــن انگاش ــن ای ــند، لیک ــز می باش ــوع5 نی و تن

.)Marcuse, 2009, pp. 188-190( اهــداف

2-3-1.معـرفیراهکارهادرچارچوبنظریههایشهریانتقـادیوحقبهشهر
نظریــه شــهری انتقــادی چــه کمکــی می توانــد بــه راه حــل بکنــد؟ چگونــه نظریــه می توانــد بــه کاربســت آگاهــی داده و کمــک 
کنــد؟ بــه عبارتــی چگونــه از نظریــه شــهری انتقــادی بــه کاربســت شــهری ریشــه ای می تــوان رســید؟ در پاســخ بــه ایــن 
ــازی،  ــرد: آشکارس ــاره ک ــوس اش ــی همچــون مارک ــده از ســوی صاحب نظران ــت ارائه ش ــه رهیاف ــه س ــوان ب پرســش ها می ت

1 -public space
2 -urban society
3 -hierarchical distinction
4- sustainability
5- diversity
6 -goals
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پیشــنهاد و بررســی جنبه هــای سیاســی. آشــکار ســاختن1 بــه معنــای تحلیــل ریشــه های مشــکالت و شــفاف ســاختن آن هــا 
و انتقــال ایــن تحلیــل بــه کســانی کــه می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. پیشــنهاد دادن2، بــه معنــای کار بــا کســانی اســت کــه 
بــه پیشــنهاد پروگرام هــا، مقاصــد، راهبردهــا جهــت دسترســی بــه نتایــج مطلــوب بپردازنــد. نظریــه شــهری انتقــادی بایســتی 
ــرار  ــورد خطــاب ق ــل ریشــه ای را م ــد کــه دالی ــدی پاســخ هایی کمــک کن ــر کــردن آشکارســازی و به صورت بن ــه عمیق ت ب
داده و ازایــن رو نیــاز بــرای پاســخ های سیاســی را روشــن می ســازد. رهیافــت آخــر، بررســی جنبــه سیاســی3 اســت کــه بــه 

.)195-191 .ibid, pp( معنــای روشــن ســاختن پیامدهــای عمــل سیاســی آشــکار و پیشــنهاد شــده اســت
جنبش های حق به شهر بر هشت اصل برجسته تأکید دارند که عبارت اند از:

نخســت- اولویــت درجــه اول بــه نیازهــای فــوری و پایــه داده می شــود، شــامل: آب، زمیــن، مســکن، مراقبــت بهداشــتی و 
ــد؛ ــر دارن ــرآورده کــردن آن نیازهــا تأثی ــی کــه در ب ــردم در تصمیم گیری های ــه م ــری عام رهب

دوم- تأثیــر عدالــت به عنــوان یــک هــدف، روشــن اســت: واژه هایــی ماننــد "مســاوات4 " و "عادالنــه" رایــج هســتند، اگرچــه 
در مــوارد دیگــر، خواســته ها عمومــی هســتند: واژه هــای ماننــد مالکیــت عمومــی بــرای اســتفاده عمومــی یــا حفاظــت منابــع 

ــه می شــود؛ ــکار گرفت طبیعــی ب
سوم- حقوق باید به طور مردم ساالرانه و با مشارکت کامل تمام اعضای جامعه، تثبیت شده و اجرا شوند؛

چهــارم- حقــوق بایــد به صــورت فــردی و هــم به صــورت جمعــی و تفکیک ناپذیــر5 دیــده شــوند.پنجم- مطالبــات حقــوق در 
خــالل انتقــاد ضمنــی از نظــم موجــود اســت کــه خــود را نشــان می دهنــد، بــه ایــن معنــی کــه کنــار هــم گذاشــتن مطالبــات، 

تغییــرات و تغییــر شــکل های ریشــه ای را در نظــم موجــود ایجــاب می کنــد کــه در واقــع الزم هســتند؛
ششم- انتظار می رود بدون ارجاع به منابع محدود رضایت مندی کامل از نیازهای پایه صورت می پذیرد؛

هفتــم- درحالی کــه الویــت بــه مطالباتــی داده می شــود کــه در ارتبــاط بــا نیازهــای فــوری و پایــه هســتند، مطالبــه حقــوق 
شــهر، نیازهــای گســترده تری، چــون اصالــت )شــرافت( و غنــای فرهنگــی6 را شــامل شــود؛

هشــتم- حقــوق مطالبــه شــده تنهــا بــرای آن هایــی کــه در حــال حاضــر نادیــده گرفته شــده اند نیســت، بلکــه تمــام اعضــای 
ــرد. ــه را در برمی گی جامع

ایــن هشــت اصــل، پیشــروی های عمــده بــه ســمت اهدافــی هســتند کــه یــک جامعــه بهتــر بــه دنبــال آن هاســت. نشــانی این 
ــاوری سوسیالیســت در اوایــل قــرن نوزدهــم میــالدی  اصــول را می تــوان در کارهــای بســیار اولیــه دیــد: از آرمان شــهری ب

گرفتــه تــا آثــار مارکــس و انگلــس و دیگــر نظریــات کمونیســتی و مردم ســاالرانه اجتماعــی کــه قبــل و بعــد از جنــگ جهانــی 
ارائــه شــدند. به عــالوه، بســیاری از تالش هــای آزادی بخــش در مخالفــت بــا اســتعمارگرایی و نژادپرســتی در ارتبــاط بــا ایــن 
اصــول بودنــد، ولــی در دهــه 1960 میــالدی بــه ایــن اصــول توجــه شــدیدی شــد. زمانــی کــه بــه نظــر می رســید شــرایط 
تاریخــی بــرای تحقــق آن هــا کامــاًل مهیاســت. در ایــن وضعیــت بــا بحث هــای نظــری زیــادی پیرامــون چپ گرایــی جدیــد 
انجــام شــد. همچنیــن در ایــن شــرایط زمینــه ای بــود کــه هنــری لُه ِفــور عبــارت "حــق بــه شــهر" و معنــای بالقــوه آن را بــاب 
کــرد، هربــرت مارکــوس نوشــته ها و ســخنانش را صورت بنــدی کــرد و امــروزه تعــدادی از متفکریــن کــه مشــهورترین آن هــا 

احتمــااًل دیویــد هــاروی اســت بــه همیــن منــوال، ایــن کار را ادامــه می دهنــد.
مفهــوم حــق بــه شــهر، نه تنهــا بــر تغییــر اجتماعــی داللــت دارد، بلکــه بــه معنــی تغییــر فضایــی نیــز هســت، زیــرا روش هایــی 
.)ibid, pp. 248-249( کــه منجــر بــه درک و توجیــه ایــن مفهــوم می شــوند تا حد زیــادی بــر اســتفاده از فضــا بســتگی دارنــد

1-expose 
2- propose
3 -politicize
4 -equal
5 -Inseparable
6 -dignity and richness of culture

1-3-3.ردیابیهدف"حقبهشهر"درچارچوبنظریهشـهریانتقادی
ــه چیزهــای کلــی و چیزهایــی کــه به طورکلــی از شــهرهای موجــود و جوامــع  ــه شــهر، ادعایــی از یــک تمامیــت، ب حــق ب
ــس در اشــغال ســاختمان های  ــه در خیابان هــای شــهر پاری ــر کســانی ک ــور و اکث ــه ِف ــاوت می باشــند، اســت. لُ موجــود متف
کلمبیــا در ســال 1968 میــالدی شــرکت داشــتند، آن را سوسیالیســم یــا کمونیســم خواندنــد ولــی می تــوان نام هــای مختلفــی 
بــرای آن انتخــاب کــرد، از جملــه جامعــه دموکراتیــک یــا جامعــه ای کــه بــه دنبــال شــادی یــا بــرای آزادی، برابــری یــا یــک 
جامعــه عدالــت محــور یــا یــک جامعــه انســانی اســت. آنچــه تمامــی ایــن صورت بندی هــا در پــی اذعــان آن هســتند ایــن 
اســت کــه اگــر تحلیــل نظریــه شــهری انتقــادی درســت باشــد، سیســتم رایــج ســرمایه داری بایســتی کنــار گذاشــته شــود 

.)Marcuse, 2009, p. 193(

نظریــه شــهری انتقــادی، کــه بــه حمایــت از حــق بــه شــهر تخصیــص داده شــده اســت، نیازمنــد آشــکار ســاختن ریشــه های 
مشــترک محرومیــت و نارضایتــی و نشــان دادن ماهیــت مشــترک تقاضاهــا و آرمانهــای اکثــر مــردم اســت. نظریــه شــهری 
ــند،  ــهر می باش ــه ش ــق ب ــی ح ــل مشــترک در پ ــا دالی ــگان ب ــان و بیگان ــه محروم ــود را ک ــد اصــول موج ــادی می توان انتق
گســترش دهــد. در جامعــه بخش هایــی وجــود دارنــد کــه بــه خوبــی می تــوان اشــتراک را در آن هــا مشــاهده کــرد، جایــی 
ــرای ســود یــک قاعــده اســت. آمــوزش، بهداشــت و درمــان، جنبش هــای زیســت محیطی،  ــه ب ــرای مــردم و ن کــه عمــل ب
بخش هــای همیــاری و غیرانتفاعــی در مســکن، تــالش بــرای عمیقتــر کــردن دموکراســی و گســترش مشــارکت در تصمیمــات 

عمومــی، در هــر یــک از این هــا شــعار شــهرها بــرای مــردم نــه بــرای ســود طنین انــداز اســت.
ــر دادن  ــه شــهر حــق تغیی ــات شــهری اســت. حــق ب ــه امکان ــردی در دســترس ب ــر از آزادی ف ــه شــهر بســیار فرات حــق ب
خودمــان از طریــق تغییــر دادن شــهر اســت. به عــالوه، ایــن حقــی عمومــی و نــه فــردی اســت، چــه ایــن دگرگونــی به طــور 
 Harvey,( ــت ــینی اس ــای شهرنش ــه فراینده ــکل دادن ب ــر ش ــی در تغیی ــدرت جمع ــال ق ــه اعم ــته ب ــری وابس اجتناب ناپذی

.)2008, p. 28

2-جمــعبندی
ــتند،  ــش هس ــکان خوی ــان و م ــی زم ــاد سیاس ــه اقتص ــز پرورش یافت ــر چی ــش از ه ــا بی ــر آن ه ــم ب ــای حاک ــهرها و فض ش
شــهرهایی کــه تحــت تأثیــر تفکــرات ســرمایه داری تولیــد بــوده و شــروع بــه رشــد می کننــد، بســیار متفــاوت از شــهرهای 
نظــام سوسیالیســتی هســتند. شهرنشــینی از منظــر ســرمایه داری همیشــه پدیــده ای طبقاتــی بــوده اســت، چــه مــازاد از جایــی و 
از چــه کســی برکشــیده می شــود، درحالی کــه کنتــرل توزیــع آن طبــق معمــول در دســت شــمار اندکــی قــرار دارد. امــا ازآن رو 
کــه شهرنشــینی وابســته بــه به کارگیــری تولیــد اضافــی اســت، ارتباطــی نزدیــک میــان توســعه ی ســرمایه داری و شهرنشــینی 
بــه وجــود می آیــد. دو فضــای جغرافیایــی، دو دنیــای متفــاوت را بــرای ســاکنان خــود ایجــاد می کننــد و همچنیــن شــهرهایی 
متفــاوت از لحــاظ نحــوه شــکل گیری، کاربــرد زمیــن، مــکان گزینــی فعالیت هــا و نظایــر آن نســبت بــه شــهرهای کشــورهای 
ــد،  ــر می باش ــهر معاص ــاد از ش ــده، انتق ــی ش ــهری بررس ــای ش ــترک نظریه ه ــه مش ــدا می کنند.نقط ــود پی ــعه نم درحال توس
شــهری کــه بــا گســترش و اســتقرار ســرمایه داری صنعتــی و ظهــور دولت-ملــت نویــن روبــه زوال گذاشــته اســت. در قــرن 
بیســتم بــا تســلط ســرمایه داری بــر تمــام حوزه هــای زندگــی اجتماعــی، جامعــه بــه یــک جامعــه بوروکراتیــک بــا مصــرف 
کنتــرل شــده تبدیــل شــد. نه تنهــا مصــرف کنتــرل میشــد، بلکــه فضاهــای جامعــه و تولیــد آن هــا نیــز کنتــرل شــده و شــهر 
بــه محوطــه ای تبدیــل شــده بــود کــه ایــن قدرتهــا بــا شــدت بیشــتری کار می کردنــد. از ایــن نظــر مطالبــه حــق بــه شــهر، 
ســعی در آزادســازی افــراد از فرایندهــای ســرکوبگرانه و همگنســازی کننــد. حــق بــه شــهر نه تنهــا بــر مشــارکت شــهروندان 
در زندگــی اجتماعــی شــهری داللــت دارد، بلکــه مهمتــر از آن بــه معنــی مشــارکت فعــال در زندگــی سیاســی، مدیریــت و 
اداره شــهر نیــز هســت. دســتیابی بــه ایــن حقــوق بــا تغییــر شــکل جامعــه از نظــر زمانــی و فضایــی همــراه اســت. حــق بــه 
شــهر حقــی نیســت کــه از بــاال بــه افــراد داده شــود بلکــه راهــی اســت کــه از طریــق آن می تــوان بــه طــور فعــال و دســته 
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جمعــی بــا زندگــی سیاســی شــهر ارتبــاط داشــت. آنــگاه شــهر از یــک جامعــه مدنــی تشــکیل خواهــد شــد کــه نــه بــر امــور 
انتزاعــی، بلکــه بــر فضــا و زمــان بنــا نهــاده شــده اســت. بنابرایــن حــق بــه شــهر صرفــًا حــق مشــارکت نبــوده بلکــه مهمتــر 

از آن حــق توانمندســازی اســت کــه بایــد از راه مبــارزه سیاســی تعریــف و تصریــح شــود.
در نهایــت می تــوان هــر یــک از نظریه هــای شــهری مطــرح شــده در ایــن مقالــه را در تناظــر بــا بــرآورده ســاختن جنبــه ای 

از انگاشــت عدالــت قــرار داد کــه در شــکل )1( ایــن تناظــر ارائــه شــده اســت.
شکل )1(. تناظر نظریه های شهری با جنبه های انگاشـت عدالت

نظریههایشـهری

نظریهشـهریانتقادی

انگاشــتعدالـت

عدالت بخشـایشـی
قابلیت ها و ظرفیت ها

عدالت روندکـاری
به رسمیت شـناختن افراد ]] ]



نظریهحقبهشــهر

نظریهشـهربهعنوانیکسیستم
اجتماعی-فضایی 



مارکسیسم ساختار باور
مارکسیسم پسا ساختار باور

کردمان شهری











نقطه مشترک نظریه های شهری بررسی شده بر انتقاد از شهرهای موجود می باشد. 	
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