مقدمــه   

ردیابی انگاشـت عدالت در نظریه های شـهر و شهرنشینی:نظریه شهری
انتقادی و نظریه حق به شـهر
پویا جودی گللر ،1روزبه زمانیان ،2حمید فتحی
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شــهرها و فضــای حاکــم بــر آنهــا بیــش از هــر چیــز پرورشیافتــه اقتصــاد سیاســی زمــان و مــکان خویــش هســتند ،از
ایـنرو شــهرهایی کــه تحــت تأثیــر تفکــرات ســرمایهداری رشــد مییابنــد ،بســیار متفــاوت از شــهرهای نظــام سوسیالیســتی
میباشــند .جســتجو بــرای عدالــت در شــهر ،جســتجو بــرای چیــزی فراتــر از واکنــش و نظــر یــک فــرد بــه نــا عدالتیهــای
خــاص اســت .اگرچــه مفاهیــم فضایــی عدالــت اجتماعــی بــرای تعــدادی از ســازمانهای فعــال و جنبشهــای اجتماعــی
شــهری بهصــورت دغدغـهای مشــترک در تمــام جهــان درآمــده اســت امــا بهدرســتی معنــی عدالــت بــرای زندگــی شــهری
هنــوز تعریــف نشــده اســت .انگاشــت عدالــت در نظریــه شــهری ،آغازگــر ایجــاد یــک چارچــوب نظــری اســت کــه بهطــور
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 نظریههــای شــهری ،بــه
ردیابــی انگاشــت عدالــت در ایــن نظریههــا پرداختــه و پیشفرضهــای زیــر کار ایــن نظریههــا موردبررســی قــرار دهــد.
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 -1ردیابی انگاشـت عدالت در نظـریههای شـهری   

نظریهپردازانــی کــه انگاشــت عدالــت را در نظریههــای شــهری ردیابــی میکننــد بــه دو گونــه تقســیم میشــوند :دموکراتهای
ریشـهای 2و اقتصاددانــان سیاســی .دســتة اول ،متفــاوت از نظریهپــردازان برنامهریــزی ارتباطــی ،واجــد انگاشــت ریشـهایتری
3
از مشــارکت هســتند کــه از درگیرکــردن ذینفعــان در حکمرانــی بواســطه جامعــة مدنــی فراتــر رفتــه و دیدگاهــی تعارضــی
از جامعــه را میپذیرنــد .آنهــا بــاور دارنــد کــه تغییــر اجتماعــی پیشــرو ،تنهــا از طریــق تجربــة قــدرت بهوســیلة افــرادی
حاصــل میشــود کــه پیــشاز ایــن از قــدرت کنــار گذاشتهشــده بودنــد .مشــارکت ،محملــی اســت کــه قــدرت توســط آن بــه
تثبیــت و تقویــت خــود میپــردازد .رخســاره دیگــر ایــن تفکــر را میتــوان در نظریــه چارلــز تیلــی 4در بــاب انقــاب دیــد،
بــه بــاور وی ،هنگامــی کــه نیروهــای اجتماعــی داخــل نظــام کنــار گذاشــته شــوند و قــدرت مســلط اجــازه چرخــش نخبــگان
و دســتیابی متنــاوب بــه قــدرت را ندهــد ،ایــن نیروهــای اجتماعــی بــه نیروهــای چالشــگر تبدیــل میشــوند (.)Tilly, 1977
گــروه طرفــداران اقتصــاد سیاســی ،در جایگاهــی صریح ـ ًا هنجــاری ،در رابطــه بــا توزیــع منافــع اجتماعــی قــرار میگیرنــد.
بههرحــال ،ایــن عقیــده در تجزیهوتحلیــل برآمــدهای پخشایشــی از نئومارکسیســم فراتــر م ـیرود ،چنانکــه طرفــداران آن
گروهبندیهــای غیــر طبقاتــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد و از در هــم ریختــن اشــکال غیراقتصــادی ســلطه بــه گروههــای
طبقاتــی خــودداری میورزنــد (.)Fainstein, 2000, p. 467
1 -governance
2 -radical democrats
3 -conflictual view
4 -Charles tilly

101

شماره50-49

100

چکــیده   

جســتجو بــرای انگاشــت عدالــت در نظریههــای شــهری تــا حــدی تــاش بــرای درک تــوان بالقــوه نظریــه شــهری بــه
جهــت تغییــر و تکامــل اســتوار اســت .ایــن امــر ،جسـتوجویی اســت کــه بــا بررســی دربــاره واقعیتهــای روزمــره زندگــی
شــهری آغــاز شــده و ســپس بــه پیگیــری در مــورد ابــزاری بــرای تغییــر شــکل آن واقعیتهــا و تجســم زندگــی پـس از ایــن
تغییــرات میپــردازد .ایــن فراینــد بــا بیعدالتیهایــی چــون خشــونت ،ناامنــی ،بهرهکِشــی و فقــر کــه بــرای بســیاری ُمعــرف
زندگــی شــهری بــوده و همــراه بــا رشــد ســریع شهرنشــینی بــه وجــود میآیــد و نیــز نمودهــای کالبــدی آن چــون دسترســی
نابرابــر بــه ســرمایههای اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی کــه حاصــل تقســیمات درهمپیچیــده بیــن دســتههای
نــژادی ،طبقاتــی و جنســیتی اســت ،پــا بــه منصــه ظهــور میگذارنــد .ریشــه ایــن بیعدالتیهــا را میتــوان در ســه عامــل
متمایــز ردیابــی کــرد :نخســت -فرایندهــای شــهری تاریخــی تبعیــض و تفکیــک نــژادی و اجتماعــی کــه علیرغــم پایــان
تَبعــی قانونــی و رســمی ،در پــی شــکلدهی نابرابــری میباشــند ،دوم -ســاختار حکمرانــی 1محلــی معاصــر کــه نامتمرکــز
و چندپــاره اســت و ســوم -حکشــدن روابــط نابرابــر قــدرت در مکانهــای کالبــدی .ترکیــب ایــن ســه عامــل موجــب
دشــواری در درک بیعدالتــی ،تعییــن مســئولیت و در نتیجــه تغییــر آن میشــود (Hayward and Swanstorm, 2011, p.
 .)3جســتجو بــرای عدالــت در شــهر ،جســتجو بــرای چیــزی فراتــر از واکنــش و نظــر یــک فــرد بــه نــا عدالتیهــای خــاص
اســت .اگرچــه مفاهیــم فضایــی عدالــت اجتماعــی بــرای تعــدادی از ســازمانهای فعــال و جنبشهــای اجتماعــی شــهری
بهصــورت دغدغ ـهای مشــترک در تمــام جهــان درآمــده اســت امــا بهدرســتی معنــی عدالــت بــرای زندگــی شــهری هنــوز
تعریــف نشــده اســت .انگاشــت عدالــت در نظریــه شــهری ،آغازگــر ایجــاد یــک چارچــوب نظــری اســت کــه بهطــور مؤثــری
جهتدهنــده مباحــث و اقدامــات صــورت گرفتــه در فراینــد تغییــر شــکل واقعیــات شــهری موجــود اســت .ایــن مقالــه ســعی
دارد تــا بــا بررســی نظریههــای شــهری مطرحشــده در چارچــوب اقتصــاد سیاســی در بســترهای خــاص خــود و بــا تبییــن
بنیادهــای شناختشناســانه ایــن نظریههــا بــه ردیابــی انگاشــت عدالــت در ایــن نظریههــا پرداختــه و نابرابریهــای فضایــی
موجــود در آنهــا را ریش ـهیابی کنــد.

 .1-1ظریه شـهری انتقادی (سنجشگر)

1

نظریــه شــهری انتقــادی در کل بهمثابــه ارجــاع مختصــری بــه نوشــتههای چپگراهــا یــا دانشــمندان شــهری ریشــهای،
از جملــه هنــری لُـــهفِور ،دیویــد هــاروی ،مانوئــل کســتلز 2یــا پیتــر مارکــوس ،3هســت کــه در طــول ســالهای پــس از
 1968میــادی بــکار بــرده میشــود .نظریــه شــهری انتقــادی تقســیمات انتظامــی موروثــی از کارگــر و سیاســتمدار و اشــکال
فنســاالرانه ،رانه-بــازار4و بــازار ســو 5از دانــش شــهری را رد میکنــد .ازای ـنرو ،نظریــه انتقــادی بهطــور بنیادیــن از آنچــه
تحــت عنــوان نظریــه شــهری "غالــب " 6نامیــده میشــوند ،متفــاوت اســت .بــرای نمونــه میتــوان بــه رهیافتهــای بــه
ارث رســیده از جامعهشناســی شــهری مکتــب شــیکاگو یــا اشــکال نــو -لیبــرال از علــم سیاســت اشــاره کــرد .نظريــه شــهري
انتقــادي بیــش از آنکــه بــر شــرایط حاضــر شــهرها بهعنــوان نمــودی از قوانیــن فــرا تاریخــی 7ســازمان اجتماعــی ،عقالنیــت
بوروکراتیــک 8و یــا کارآمــدی اقتصــادی تأکیــد کننــد ،ایفــای نقــش ميانجــي بــه لحــاظ سياســي ،ايدئولوژيكــي و بــه شــكل
اجتماعــي شــهرها را مــورد شــک و تردیــد قــرار میدهــد .بدیــن ترتیــب نظریــه شــهری انتقــادی ،پایههــای مخالفــت خــود
را نــه تنهــا بــر پایــه دانشهــای شــهری موروثــی ،بلکــه بیشــتر و عامتــر بــر شــکلبندیهای 9شــهری موجــود اســتوار
نمــوده اســت .ایــن نظریــه بــر ممکــن بــودن شــکل دموکراتیک و بــه لحــاظ اجتماعــی شهرنشــینی عادالنــه و پایدار پافشــاری
میکنــد ،مگــر آنکــه برخــی از ایــن امکانهــا از طریــق ترتیبــات نهــادی غالــب ،کاربســتها و ایدئولوژیهــا مــورد ســرکوب
قــرار گیرنــد .بهطــور خالصــه ،نظریــه انتقــادی شــهر دربردارنــده نقــد ایدئولوژیــک (شــامل ایدئولوژیهــای علمی-اجتماعــی)
و نقــد قــدرت ،نابرابــری  ،10بیعدالتــی و فرصتجویــی 11در درون و میــان شــهرها میباشــد .برداشــتهایی کــه از نقــد
و بــه خصــوص از نظریــه انتقــادی صــورت میگیــرد ،تنهــا در قالــب اصطالحــات توصیفــی نیســت بلکــه ایــن برداش ـتها
محتــوای نظری-اجتماعــی را کــه از رشــتههای مختلــف فلســفه اجتماعــی روشــنگری 12و پسا-روشــنگری 13اتخــاذ شــده را
تعییــن کردهانــد .بــر مبنــای دســتورکار فکــری و سیاســی ایــن موضــوع از شــهر ،بازدیــد دوبــاره مباحــث کلیــدی ســنتهای
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1 -critical urban theory
2 -Manuel Castells
3 -Peter Marcuse
4 -marketdriven
5 -market-oriented
6 -mainstream
7 -transhistorical laws

 -12مدل عقالنیت بوروکراتیک  -توسط ماکس وبر ( )M. Weberمطرحشده است ( )Weber’s rational bureaucracy modelو
وی بوروکراسی و عقالنیت را جدانشدنی میدانست .این مدل با توجه به سازمانهای جدیدی که در آغاز سدۀ بیستم میالدی در کشورهای بیشتر
توسعهیافته برای مدیریت سازمانهایی با تعداد زیاد نیروی کار در فعالیتهای پیچیده شکلگرفته بودند ،مطرح شد .نتیجه کار وی این بود که این
سازمانهای بزرگ -مقیاس دارای وجوه تشابه هستند و هرکدام یک بوروکراسی بوده و زمانی میتوانند این ویژگیها را داشته باشند که به شدت
متمرکز باشند .کار وی تعیین ویژگیهای اصلی سازمانهای جدید  -یعنی آنچه سازمانهای بوروکراتیک نامیده شد  -بود و یافتن راهحلهای
عقالنی برای مشکالت جدید ناشی از اندازه و اینکه این سازمانها بهتر از سازمانهای سنتی کار میکنند .در این چارچوب بوروکراسی بهعنوان
یک محصول عقالنی مهندسی اجتماعی مطرح شد (یعنی همانگونه که ماشینهای انقالب صنعتی محصوالت عقالنی مهندسی مکانیک
بودند) .در بحث عقالنیت بوروکراتیک به نقش مهم حکومت در فرایند صنعتی شدن و اینکه برای موفقیت نیاز به انسجام قوی درون-حکومتی
است که این باوجود یک بدنۀ محکم بوروکراتیک که دارای اهداف جمعی هستند تأمین میشود 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

 -1مارکسیسم دگماتیک یا جزمی اصطالح ابداعی لنین برای مارکسیسم اولیه و نیز بیان طرز فکر کسانی که معتقد به رعایت بیکموکاست اصول
اولیه ابراز شده بهوسیله مارکس بدون جرحوتعدیل و تصحیح بودندdogmatic marxism :
-2برخی عقالنیت را بهعنوان چیزی در نظر میگیرند که ما در انتخاب اهداف خاصی و یا تحقق بخشیدن به ابزارهای سودمندی برای دستیابی به
آن اهداف یاری میرساند .بهعبارتدیگر ،عقالنیت بررسی ابزارهایی است که ما را به هدف میرسانند .این برداشت از عقالنیت ،عقالنیت ابزاری
( )instrumentalنامگرفته است .به نظر طرفداران این دیدگاه ،هیچچیزی فینفسه معقول نیست ،بلکه عقالنیت همواره وصف آن نسبت به
چیزهای دیگری است که میتواند آنها را برآورده سازد.
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مذکــور بهخصــوص مکتــب فرانکفــورت ،کــه نقطــه نظــر مهمــی بــرای کار معاصــر برنامهریــزان شــهری معاصــر اســت،
خالــی از لطــف نیســت (.)Brenner, 2009, p. 198

 .1-1-1بنیادهـای شـناختشناسی نظریه انتقـادی
وقتــی از اصطــاح نظریــه انتقــادی اســتفاده میشــود ،احتمــا ًال بــه یکــی از ایــن دو موضــوع اشــاره میشــود :نخســت :نظریــه
انتقــادی بهعنــوان یــک نظریــه نو-مارکسیســتی بــرای تحلیــل ســرمایهداری پیشــرفته ایــن رشــته مطالعــات کــه بــا نــام
مکتــب فرانکفــورت پیونــد خــورده اســت و در ایــن مجــال ،هــدف نظریــه انتقــادی تحلیــل جامعــه نویــن میباشــد .دوم ،نظریه
انتقــادی بهعنــوان رویکــردی نظــری بــه ماهیــت علــم .در تشــریح بُعــد نخســت بایســتی بیــان کــرد کــه مکتــب فرانکفــورت
بیانگــر یــک هویــت یــا پیکــره کلــی اســت کــه تکاملیافتــه یــا برآمــده از دل مؤسســه تحقیقــات اجتماعــی اســت ،لیکــن
نظریــه انتقــادی ،همانگونــه کــه خواهیــم دیــد رویکــردی نظــری و تحلیلــی و پارادایــم یــا چارچــوب فکــری اعضــای ایــن
مکتــب اســت کــه هــر کــدام علیرغــم پایبنــدی بــه اصــول و ســیاق فکــری خــود در چارچــوب مذکــور بــه تحلیــل و تبییــن
پدیدههــای مــورد مطالعــه میپرداختنــد (نــوذری ،1386 ،ص .)124
مفهــوم نظریــه انتقــادی قبــل از هــر چیــز بــا شــاخص انتقــادی بــودن بازشــناخته میشــود ،وقتــی اعضــای مکتــب فرانکفــورت
از واژههــای نقــد و انتقــادی بهــره میبرنــد ،در درجــه نخســت منظورشــان نقــد سیاســی و اقتصــادی وضعیــت موجود اســت ،در
کنــار آن ،نیروهــای ُســلطهگر سیاســی و اجتماعــی و شــیوههای رهایــی از ســلطه نیــز مــورد توجــه قــرار میگیــرد (Rush,
 .)2004, 9نظریــه انتقــادی از ابتــدا دغدغــة بازنمایــی عمــق نابرابریهــا در میــان انســانها را داشــت و در مراحــل بعــد
درصــدد ارائــه راه و روشهایــی بــرای رهایــی از ســرمایهداری بــازاری برآمــد .بــه ایــن منظــور ،اســتداللهای بینرشــتهای
بــرای نمایــش دامنــه ســرکوب در عرصههــای 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 راههــای جدیــد رهایــی و انتقــاد از اثبات بــاوری ،رابطــه علم و ســرکوب اجتماعی و سیاســی
را مطــرح نمــود ( .)Bronner, 1994, 321مکتــب فرانکفــورت از همــان ابتــدا بــه انتقــاد از مارکسیســم جزمــی 1میپــردازد و
خودکامگــی و تمامیتخواهــی جوامــع صنعتــی را حاصــل تســلط عقالنیــت ابــزاری 2میدانــد .ایــن مکتــب تحلیــل انتقــادی
از جنبــش روشــنگری ارائــه میدهــد ،تســلط تفکــر و عمــل وابســته بــه ایــن جنبــش را ارزیابــی میکنــد ،بــا پــارهای از اصــول
اثبــات بــاوری قــرن بیســتم میــادی بــه مخالفــت برمیخیــزد و در نهایــت بــه عقالنیــت ابــزاری انتقاداتــی وارد میســازد.
مکتــب فرانکفــورت معتقــد اســت کــه جامعــه عقالنــی ،جامعــهای اســت کــه عمومـ ًا در دگرگونســازی و خلــق محیــط جدیــد
مشــارکت داشــته باشــند .اولیــن شــرط خلــق ایــن دنیــای جدیــد ،انتقــاد از شــرایط موجــود اســت .جامعـهای کــه گروههایــی
از مــردم را از شــرکت در فعالیتهــای اقتصــادی و سیاســی محــروم کنــد و یــا بهطــور نظاممنــد ،گروههایــی از مــردم را
فاقــد قــدرت نمایــد ،از دیــدگاه نظریــه انتقــادی ،یــک جامعــه خِردســتیز خواهــد بــود.
بــه علــت جداییناپذیــری پدیدههــای انســانی-اجتماعی از تفاســیر و برداش ـتهای انســان ،امــکان تفکیــک عیــن و ذهــن،
ارزش و واقعیــت یــا نظریــه و عمــل وجــود نــدارد .در پــی آن ،بیطرفــی ارزشــی و قضــاوت عینــی در چارچــوب علــم محــض
امکانپذیــر نیســت ،درنتیجــه نظریــه انتقــادی ،اندیشــه و مفهــوم نظریهپــردازی رهــا از ارزش و بیطــرف را محکــوم نمــوده
و منکــر امکانپذیــری آن اســت .نظریهپــردازان انتقــادی اســتدالل میکننــد کــه هــر دانــش و نظریــهای از منافــع خاصــی
طرفــداری میکنــد .بنابرایــن بایــد آشــکارا درصــدد برمــا 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

و بیعدالتــی اســت (.)Hoffman, 1987, p. 34
 .2-1-1نظریه انتقادی در چارچوب نظام شهرنشـینی
درحالیکــه اثــر مارکــس تأثیــر گســتردهای را درزمینهــی مطالعاتــی انتقــادی شــهری پــس از ســالهای  1968میــادی
برجــای گذاشــت ،نویســندگانی در ایــن زمینــه بهطــور مســتقیم خــود را بــا آثــار مکتــب فرانکفــورت درگیــر کردنــد .ایــن
نویســندگان بــا غوطــهور شــدن در جهــان فکــری مطالعــات شــهری انتقــادی ،انگاشــت نظریــه انتقــادی کــه بهواســطهی
ســه گــزاره زیــر تأییــد میکننــد (:)Brenner, 2009, p. 204پافشــاری بــر نیــاز بــه مباحــث نظــری و تجریــدی بــا در نظــر
گرفتــن ماهیــت فرایندهــای شــهری تحــت ســرمایهداری؛
دانــش پرســش های شــهری از جملــه دیدگاه هــای انتقــادی ،بــه لحــاظ تاریخــی خــاص بــوده و میانجــی روابــط
قــدرت می باشــند؛
رد اشــکال ابــزاری ،تکنوکراتیــک و بازار-پایــه تحلیــل شــهری ،کــه موجــب ارتقــا ،حفــظ و بازتولیــد شــکلبندیهای شــهری
موجــود میشــود.

شماره50-49

1 -David Harvey

 .2-1نظریه "شـهر بهعنوان یک سـیستم اجتماعی -فضایی"

نظریــه شــهر بهعنــوان یــک سیســتم اجتماعی-فضایــی مبتنــی بــر ســه گــزاره اصلــی اســت :نخســت -فضــا ذات ـ ًا نابرابــر
اســت ،دوم -گروههــای اجتماعــی مختلــف از قــدرت خــود بــرای تســلط بــر بــازار و یــا دســتیابی بــه مکانهــای مطلــوب و
دسترســی بــه منابــع اســتفاده میکننــد و ســوم -تصمیماتــی کــه عوامــل مهارکننــده راهبــردی میگیرنــد ،نقــش حیاتــی در
توزیــع چنیــن منابعــی در میــان گروههــای مختلــف دارنــد.
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 .3-1-1نظریه شـهری مارکسـیسم سـاختار باور
1
نظریــه شــهری ســاختار بــاور ،یکــی از گرایشهــای مکتــب اقتصــاد سیاســی میباشــد کــه عمدتـ ًا بــه آثــار دیویــد هــاروی
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 بهعنــوان سیســتمی از روابــط
درونــی معرفــی میکنــد کــه بــا قواعــد دگرگونــی خــاص خــود همــواره در پویــش ســاختاریابی مجــدد اســت .ســاخت ،تنهــا
پــس از درک قوانیــن دگرگونــی آن تعریــف میگــردد .هــاروی معتقــد اســت شهرنشــینی را بایــد بهصــورت مجموعــهای
از روابــط اجتماعــی در نظــر گرفــت کــه روابطــی را کــه در جامعــه بهعنــوان یــک کل وجــود دارد ،منعکــس میکنــد .ایــن
مجموعــه روابــط اجتماعــی بایــد دارای قوانیــن باشــد کــه طبــق آنهــا شــهر ســاخت مییابــد .او اشــاره میکنــد اولیــن انقــاب
شــهری در تاریــخ بــا پیدایــش ســاختار مســتقل بهعنــوان " ســاختار شــهری" از درون روابــط اجتماعــی متجانــس همــراه بــود.
مارکــس ایــن گــذار را بهعنــوان تبلــور اولیــن مبــارزه طبقاتــی در قالــب تعــارض بیــن شــهر و روســتا در نظــر میگرفــت .در
ایــن پویــش عمـ ً
ا 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 ســاختها بهعنــوان کلیتــی
جداگانــه در نظــر گرفــت (هــاروی 1376 ،ص  .)280هــاروی بــا رجــوع بــه تحلیــل مارکسیســتی ،توســعه فضایــی نابرابــر را
بــه عنــوان رکــن اصلــی عملکــرد ســرمایهداری شناســایی میکنــد .بهجــای مواجهشــدن بــا عالئــم قابــل مشــاهده در افــت
نواحــی شــهری ،هــاروی اســتدالل میکنــد کــه عدالــت در درجــه اول نیازمنــد تغییــر شــکل فرایندهایــی اســت کــه موجــب
افزایــش نابرابــری شــهری میشــوند ،یعنــی نبــود تقــارن قــدرت اقتصــادی و سیاســی کــه در انباشــت ســرمایه تبلــور مییابــد.
در نهایـت هــاروی شناســایی روشهــای گزینــه تولیــد ،مصــرف و توزیــع کــه ســاختار طبقاتــی جامعــه را دوبــاره ســازماندهی
میکننــد را الزم میدانــد (.)Marcuse et al, 2009, pp. 4-5
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 میکنــد .مــازاد اقتصــادی هــاروی همانگونــه کــه خــود میگویــد انطباقــی تقریبـ ًا کامــل بــا مفهــوم
مارکســی ارزش افــزوده دارد .بــا ایــن تفــاوت کــه هــاروی در ایــن مــازاد ،نــه فقــط موتــوری بــرای شــکلگیری شــهرها،
بلکــه همچنیــن انگیــزه و عاملــی بــرای افزایــش نابرابریهــا و در نتیجــه تنــش در آنهــا میبینــد.
هــاروی بــا الهــام از لُه ِفــور معتقــد اســت کــه تنهــا بــا صنعتــی شــدن و نفــوذ بــازار بــه تمامــی بخشهــا و مناطــق اســت کــه

تضــاد بیــن شــهر و روســتا پایــان میپذیــرد .در نتیجــه هــاروی بــر آن اســت کــه شــهرها در ســیر تحــول خــود گرایشــی
ناگزیــر بهســوی خشــونت و تعــارض درون خــود باشــند .ایــن تعــارض در آن واحــد هــم بــه دلیلــی نابرابــری میــان اقشــار
اجتماعــی بــه وجــود میآیــد و هــم بــه دلیــل نابرابــری میــان مناطــق مختلــف زیســتی و توزیــع نابرابــر ثــروت در آنهــا .راه
چــاره بــه عقیــده هــاروی تنهــا در ایجــاد عدالــت اجتماعــی در شــهرها از طریــق تبییــن و اجــرای برنامههــای توســعهای و
توزیــع عقالنــی و منطقــی ثــروت اســت.
هــاروی از شــیوه مرســوم مارکسیســتها کــه بــر تولیــد و شــیوههای تولیــدی تأکیــد روا میدارنــد فاصلــه گرفتــه و بــه بــازار
روی آورده و تحقــق ارزش افــزوده و مصــرف را کلیــدی تلقــی میکنــد .ارزش اضافــی ،کــه شــکل وجــودی مــازاد در نظــام
ســرمایهداری اســت در برخــی از مجــاری آزادانــه در حرکــت اســت .درحالیکــه در مجراهــای دیگــر بــه کنــدی و بــه زحمــت
حرکــت میکنــد .ازآنجاکــه ایــن گــردش در شــکل فیزیکــی خــود از طریــق جریــان کاال ،خدمــات ،اطالعــات و وســایل
حملونقــل و غیــره صــورت میگیــرد .و ازآنجاکــه اجتمــاع الزم بــرای حفــظ هماهنگــی ایــن گــردش نیازمنــد مجــاورت
فضایــی هســتند ،پــس شــهر میتوانــد بازتــاب تمــام عیــار شــبکهای پیچیــده ولــی ملمــوس از اقتصــاد فضایــی باشــد.
هــر جــا و هــر زمــان کــه بــازار ســایه خــود را بــر ســازمانیابی اقتصــاد فضایــی شــهر میافکنــد ،مراجــع حکومتــی نیــز عمــل
خــود را در پشــتیبانی از آن منطبــق میکننــد (هــاروی 1376،ص  332و پیــران 1370،ص  .)78دخالــت دولــت در کشــورهای
ســرمایهداری دو هــدف عمــده را دنبــال میکنــد :اول تضمیــن عملکــرد مبادلــه بــازار و دوم بهبــود و اصــاح نتایــج مخربــی
ناشــی از عملکــرد بــازار .سیاســتهای دولــت میتوانــد تغییــرات مهمــی را در ســاخت موجــود شــهری موجــب شــود .نتیجــه
نهایــی آن همــان توزیــع فوقالعــاده نامــوزون درآمــد جامعــه اســت.
بــر ایــن اســاس ،آنچــه شــهری و محلــی اســت و چارچــوب مکانــی تجــارب آدمــی تلقــی میشــود ،زاده تغییــرات ســاختاری
در جامعــه بهعنــوان کلــی واحدنــد .شــهرها در دوران معاصــر غــرب در واقــع آیینــه تمــام نمــای نیــروی انتزاعــی غیــر
مصنوعانــد .نیروهایــی کــه در قالــب تاریــخ ،ســاخت طبقاتــی و فرهنــگ شــکل میگیرنــد و دســتیابی بــه منابــع جامعــه
را تعییــن میکننــد و فرادســتی طبقــهای و فرودســتی ســایر طبقــات را بــه ارمغــان میآورنــد .ایــن فرادســتی و فرودســتی
در فضــا انعــکاس یافتــه و مــکان ،مفهومــی اجتماعی-اقتصــادی میگــردد (Feagin, 1998, pp. 45-47; Marcuse et al,
.)2009مانوئــل کاســتلز نیــز در اولیــن آثــار خــود بــه ايــن گرایــش تعلــق داشــته اســت کــه در آثــار بعــدی تــا حــدودی از
آن فاصلــه گرفتــه اســت .کاســتلز برخــاف هــاروی بــا تأکیــد بــر مصــرف جمعــی بــه تحلیلــی ســاختاری رســیده اســت کــه
بــا یکدیگــر متفاوتانــد .کاســتلز شــهر را نهتنهــا بهعنــوان یــک مــکان مشــخص ،بلکــه همچــون بخــش جداییناپذیــر
از فرآیندهــای مصــرف جمعــی در نظــر میگرفــت کــه ایــن فرآیندهــا نیــز خــود جنبــهای ذاتــی از ســرمایهداری صنعتــی
محســوب میشــود .خانههــا ،مــدارس ،خدمــات حملونقــل ،وســایل گــذران اوقــات فراغــت خــود درعینحــال شــیوه مصــرف
محصــوالت صنعتــی امروزنــد .نظــام مالیاتــی در ایــن امــر کــه چــه کســی در کجــا میســازد ،مؤثــر اســت .شــرکتهای
بــزرگ ،بانکهــا و شــرکتهای بیمــه کــه ســرمایه طرحهــای ســاختمانی را فراهــم میکننــد ،قــدرت و نفــوذ زیــادی بــر
ایــن فرآینــد دارنــد ،ســازمانهای دولتــی بــا ســاختن خیابانهــا و مســکنهای دولتــی ،طرحريــزي کمربندهــای ســبز و
نظایــر آن مســتقیم ًا بــر بســیاری از جنبههــای زندگــی شــهری تأثیــر میگذارنــد ،بدینســان ســاختار فیزیکــی شــهرها هــم
محصــول نیروهــای بــازار و نیــز قــدرت دولــت اســت (گیدنــز.)613 :1381 ،
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درحالیکــه بــه نظــر میرســد جســتوجو بــرای یــک شــهر ایــدهآل ،بــرای ســازماندهی ایــدهآل زندگــی و فضــا هماننــد
جســتوجو بــرای حقایــق جاویــدان ،همیشــگی و جهــان شــمول باشــد ،ولــی حتــی معانــی حقایــق جاویــدان در نــزد مردمــان
در زمانهــا و مکانهــای مختلــف تغییــر میکنــد .میتــوان تاریــخ ایــن تغییــر را یافــت و آن را از لحــاظ شــرایط تاریخــی،
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی توصیــف کــرد .سرچشــمه ایــن تغییــر را میتــوان در انقــاب صنعتــی و ظهــور ســرمایهداری
ردیابــی کــرد کــه بــا شــتاب بــه ســمت قــرن بیســتم میــادی حرکــت کــرده اســت .ایــن تغییــر باعــث تحــول گســترده از
مراحــل اولیــه بــه آنچــه امــروزه جهانیشــدن ،1پسافوردیســم ،2جامعــه شــبکهای ،3اقتصــاد پســاصنعتی و حتــی پایــان تاریــخ
حداقــل پایــان مرحلــه خاصــی از تاریــخ -خوانــده میشــود ،گردیــده اســت .میتــوان بازتــاب ایــن تغییــر را در دگرســانیاشــکال سیاســی و فرهنگــی و بــه خصــوص در جنبشهــای اعتراضــی جهانــی در دهــه  1960میــادی ،در مبــارزات ضــد
اســتعمارگری ،جنبــش حقــوق مدنــی ،4در بحثهــای ایدئولوژیکــی پیرامــون چپگرایــی جدیــد 5و در چنــد پارگــی طبقــه
کارگــر مشــاهده کــرد.
رابطــه بیــن تغییــرات اقتصــادی و فناورانــه و تغییــرات فرهنگــی کــه بــه مــوازات آنهــا صــورت میگیــرد در فرصتهایــی کــه
بــه واســطه پیشــرفت فنــاوری بــه وجــود میآینــد ،شــکل میگیــرد .از یکســو چنیــن پیشــرفتهایی ســبب بــه وجــود آمــدن
چشــماندازی بــه یــک جامعــه ثروتمنــد گشــته ،کــه بــا رویکــرد عقالنــی میتــوان 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 پیشــرفتها احتمــال دس ـتکاری اجتماعــی 6و کنتــرل اجتماعــی،
تولیــد نیازهــا و انحــراف ارزشهــا و تبعیــت از نظــام موجــود را کــه بــا جسـتوجوی رقابتــی و تهاجمــی ثــروت و قــدرت کار
میکنــد ،افزایــش میدهنــد ( .)Marcuse et al, 2009, pp. 241-242حــق بــه شــهر معنایــی فراتــر از تقســیم عادالنــه
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 پیادهســازی حــق بــه شــهر ،چشــمانداز جهانــی
بهتــر را بــه شــعاری سیاســی ،مفیــد و عملــی تبدیــل میکنــد .ایــن رویکــرد ،همــان چشــماندازی اســت کــه قصــد داشــته
بــه فراتــر از بازتوزیــع منابــع موجــود رفتــه و حــق تحقــق ارزشهــای دیگــر را کــه بــه زندگــی انســان ارزش زندگــی کــردن
میبخشــند ،مطالبــهکنــد .حــوادث دهــه  1960میــادی و بهویــژه ســال  1968میــادی جلــوهای از یــک تغییــر تاریخــی
در اهــداف اســت .اهمیــت تاریخــی ایــن حــوادث بهطــور گســتردهای مــورد توجــه واقــع شــده ،هرچنــد بــه اشــکال مختلــف
روایتشــده اســت .حرکــت از اقتصــاد فوردیســم بــه پسا-فوردیســم ،از تولیــد بــر پایــه نیــروی کار یــدی ســنگین بــه روشهای
پیشــرفته فنــاوری ،از اقتصــاد محــدود ملــی بــه اقتصــاد جهانــی و ســاختارهای سیاســی ،از زندگــی غالبـ ًا روســتایی بــه الگــوی
بــزرگ ســکونت شــهری جدیــد ،از روشهــای ابتدایــی بــه ابزارهــای پیشــرفته تکنولوژیکــی ارتباطــات و حملونقــل 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 میباشــد.7
1 -globalization
2 -post-Fordism
3 -a network society
4 -the civil rights movement
5 -the New Left
6 -social manipulation

 -7لُـهفِور با توسعه انگاشت حق به شهر ،شهر را نمایندهای برای جامعه بکار برده است .او بر اهمیت شهرنشینی بهعنوان مؤلفه اصلی تغییر تأکید کرده
و امکانهای یک زندگی شهری را بهعنوان هدفی که تحقق آن ارزش تالش کردن دارد ،دیده است.
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بــر اســاس نظــر رکــس و مــور ،1فرایندهــای پایــه اجتماعــی در شــهر ،مرتبــط بــا تخصیــص مســکن مطلــوب و نــادر اســت که
هــم از طریــق بــازار و هــم از طریــق ابزارهــای بوروکراتیــک انجــام میگیــرد و بــه کشــمکش بیــن گروههــای مختلــف بــا
جایگاههــای متفــاوت در سلســلهمراتب مســکن بــر ســر مســکن منجــر میشــود .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 .بهبیاندیگــر،
همانگونــه کــه پیــکار طبقاتــی بــر ســر فرصتهــای زندگــی در جهــان کار رخ داد ،ایــن اتفــاق میتوانــد 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 فرصتهــای زندگــی تعییــن میشــوند .رکــس و مــور دغدغههــای ســنتی جریــان اصلــی
جامعهشناســی 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 میکنــد .بدیــن ترتیــب رکــس و مــور
بنیانهــای رهیافــت جدیــدی را بــرای جامعهشناســی شــهری بنــا نهادنــد .اگــر چــه پــس از آنهــا ایــن پــال 2بــود کــه بــا
انگاشــتپردازی از سیســتم ،مدعــی شــد کــه شــهر منبــع ایجــاد نابرابریهایــی فراتــر از نابرابریهــای مربــوط بــه کار
اســت .اگرچــه او نیــز شــبیه رکــس و مــور معتقــد اســت کــه نابرابــری در دســتمزدها ،عامــل بســیار تعییــن کنندهــای در تعیین
نابرابریهــای شــهری اســت .مشــابه رکــس و مــور ،شــهر بــرای پــال نیــز میتوانــد بهعنــوان یــک سیســتم اجتماعــی
محلــی نســبت ًا گسســته انگاشــتپردازی شــود .ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه میتــوان شــهر را مســتقل از جامعــه بزرگتــری
کــه شــهر بخشــی از آن اســت مطالعــه نمــود .در واقــع پــال جامعهشناســی 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
جامعهشناســی شــهری ایــن بــود کــه بــا نــگاه بــه شــهر بــه دنبــال درک شــهر بــود ،در حالــی کــه بــه شــهر بایــد بــه عنــوان
عرصــهای نگریســت کــه درک آن بــه درک کل جامعــهای کــه بوجــود آورنــده شــهر اســت کمــک میکنــد .پــال معتقــد
اســت اگرچــه نمیتــوان سیســتم شــهری را از جامعــه بزرگتــر جــدا کــرد امــا بههرحــال فرایندهــای مهمــی در شــهر وجــود
دارنــد کــه میتواننــد بــه ســیاق خــود تعییــن و تحلیــل شــوند.
ـی و تضــاد بــر ســر توزیــع فرصتهــای زندگــی ،چارچــوب تحلیــل
ســه عنصــر اصلــی قیــود 3فضایــی ،تخصیــص اجتماعـ ِ
جامعهشناســی شــهری پــال را تشــکیل میدهنــد .از نظــر پــال شــهر را بایــد بهعنــوان یــک سیســتم اجتماعی-فضایــی
تحلیــل کــرد کــه الگوهــای نابرابــری در توزیــع فرصتهــای زندگــی را در حوزههایــی فراتــر از حوزههــای کار و تولیــد ایجــاد
میکنــد .او دیــدگاه خــود را در قالــب مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
نخســت -قیــود فضایــی بنیادینــی بــر دسترســی بــه منابــع و تســهیالت کمیــاب شــهری وجــود دارنــد .چنیــن قیــودی در
فواصــل زمانی/هزینــه نمــود مییابنــد .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 رویههــای بوروکراتیــک و در مســئوالن
اجتماعــی اســت کــه منابــع شــهری را توزیــع میکننــد و بــر آنهــا کنتــرل دارنــد .ســوم -بــروز کشــمکش 4در سیســتم شــهری
اجتنابناپذیــر اســت.
در مجمــوع ،آثــار رکــس و مــور و همچنیــن پــال تاکیــد بــر نوعــی از جامعهشناســی شــهری دارنــد کــه تاکیــد بــر اهمیــت
جامعهشــناختی توزیــع فضایــی جمعیــت و منابــع را بــا دغدغههــای اشــنای وبــر در مــورد اهــداف و ارزشهــای کنشــگران
فــردی و توزیــع فرصتهــای زندگــی در جامعــه ،تلفیــق میکنــد.)Saunders, 1981, pp. 75-82( .
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میتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه شهرنشــینی ،در مقیــاس جغرافیایــی رو بــه رشــد ،نقشــی تعیینکننــده در جــذب مــازاد
ســرمایه داشــته اســت ،ولــی بــه قیمــت رونــد فزایندهــی تخریــب خــاق کــه هرگونــه حــق بــه شــهر را از تودههــای مــردم
1
ســلب کــرده اســت ،تمــام شــده اســت .دنیــا بهعنــوان یــک کارگاه ســاختمانی بــا دنیــای محــدوده مخروبــه و فقیرنشــین
در تصــادم اســت .ایــن امــر بــه تنــاوب بــه شورشــی میانجامــد ،همانگونــه کــه در پاریــس در ســال  1871میــادی یــا
در ایاالتمتحــده بعــد از قتــل مارتیــن لوترکینــگ در ســال  1968میــادی اتفــاق افتــاد .هــر یــک از قیامهــا میتوانــد
مســری شــود ،ولــی برخــاف نظــام مالــی ،جنبشهــای اجتماعــی شــهری و پیراشــهری 2مخالفــان -کــه در سراســر جهــان
پرشــمارند -پیونــدی تنگاتنــگ ندارنــد :در حقیقــت اغلــب بــا یکدیگــر بیارتباطانــد .اگــر اینهــا بــه طریقــی بــه هــم بپیوندنــد
خواستههایشــان چــه بایــد باشــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش آخــر در اســاس ســاده اســت :کنتــرل دموکراتیــک بیشــتر بــر
تولیــد و اســتفاده از مــازاد .ازآنجاکــه رونــد شهرنشــینی مجرایــی عمــده بــرای اســتفاده از مــازاد اســت ،اســتقرار مدیریــت
دموکراتیــک بــر توزیــع شــهری ایــن مــازاد ،پایهگــذار حــق بــه شــهر اســت .در طــول تاریــخ ســرمایهداری ،بخشــی از ارزش
اضافــی صــرف مالیــات شــده اســت و در مراحــل سوســیال دموکراتیــک ،میــزان آنچــه کــه در اختیــار دولــت قــرار گرفــت،
بهطــور قابــل مالحظهــای افزایــش یافــت .برنامــه نو-لیبــرال در جهــت خصوصیســازی آن کنتــرل بــوده بنابرایــن دســتاورد
اصلــی آن ،جلوگیــری از تکــرار رشــد ســهم دولتــی بــود اســت .همچنیــن نو-لیبرالیســم نظامهــای حکومتــی جدیــدی بــه
وجــود آورده کــه منافــع دولــت و شــرکتهای خصوصــی را ادغــام میکننــد و از طریــق اعمــال قــدرت پــول ،توزیــع مــازاد از
طریــق دســتگاه دولتــی را بــرای شــکل دادن بــه رونــد شــهرگرایی در جهــت منافــع ســرمایهداری شــرکتهای 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 ،بهطــور روزافــزون حــق بــه شــهر در دســت منافــع خصوصــی و شــبه خصوصــی قــرار میگیــرد .حق بــه شــهر ،در حالت
معاصــر آن ،بســیار محــدود اســت و در اکثــر مــوارد بــه گــروه کوچکــی از برگزیــدگان سیاســی و اقتصــادی محــدود میشــود
کــه در موقعیتــی قــرار دارنــد کــه میتواننــد شــهر را بــر مبنــای خواســتههای خــود تغییــر دهنــد (.)Harvey, 2008, p. 23
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نخست -شناسایی منتفعان از حق :حق چه کسی؟
لُـــهفِور بــر ایــن بــاور بــود کــه حــق بــه معنــای اعتــراض 3و هــم تقاضــا 4اســت .اعتراضــی از ضــرورت و تقاضایــی بــرای
چیــزی بیشــتر .تقاضــای مهــم و حیاتــی توســط افــرادی کــه از اقــام اساســی و حقــوق موجــود قانونــی خــود محــروم بــوده
و "آرمــان 5بــرای آینــده" توســط کســانی کــه از وضــع زندگــی کنونــی خــود ناراضــی هســتند ،مطــرح میشــود .در ســخنی
دقیقتــر ،تقاضــا از ســوی افــرادی مطــرح میشــود کــه بهطــور مســتقیم در فقــر و محرومیــت بــه ســر بــرده و مــورد ظلــم
1 -slums
2 -peri-urban
3 -cry
4- demand
5 -aspiration

دوم -تشریح حق مورد انتظار :چه حقی؟
حــق بــه شــهر ،ا ِدعــا و پرچمــی اســت کــه تحــت آن گروهــی را علیــه گــروه دارای منافــع شــهر ،شــورانده و بــه دنبــال نوعــی
شــهر مطلــوب میباشــد .حــق بــه شــهر ادعایــی اخالقــی اســت کــه بــر اســاس اصــول بنیادیــن عدالــت ،باورهــا ،اخــاق و
ارزش مطــرح میشــود" .حــق" در اینجــا بــه معنــای ادعایــی قانونــی کــه از طریــق فرایندهــای قضایــی بــه اجــرا درمیآیــد،
نبــوده بلکــه حقوقــی چندگانــه اســت کــه در اینجــا یکپارچــه شــدهاند .بهعبارتــی نــه تنهــا حقــی از فضــای عمومــی ،1یــا 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 بخشهــا ،بخشــی از یــک کل منفــرد بــه حقــی میباشــند کــه تقاضــا شــده اســت.

سوم -شناسایی شهر :چه شهری؟
حــق بــه شــهر را نمیتــوان بــه معنــای حقــی کــه در شــهرهای موجــود تقاضــا میشــود دانســت بلکــه حــق بــه شــهرهای
آینــده اســت ،در واقــع ایــن شــهر ضرورتـ ًا شــهر بــه معنــای متــداول نیســت ،بلکــه مکانــی در یــک جامعــه شــهری 2اســت که
در آن تمایــز سلســله مراتبــی 3بیــن شــهر و بیــرون شــهر ناپدیــد شــده اســت .اصــول چنیــن شــهری شــامل انگاشــتهایی از
قبیــل عدالــت ،مســاوات ،دموکراســی ،توســعه کامــل ظرفیتهــا یــا قابلیتهــای انســانی ،بــه هــر کــس بــه انــدازه نیــازش ،از
4
هــر کــس بــه انــدازه توانــش و شــناخت تفاوتهــای انســانی میباشــد .ایــن اصــول شــامل اصطالحاتــی از قبیــل پایــداری
و تنــوع 5نیــز میباشــند ،لیکــن ایــن انگاشــتها بیشــتر خواســتههایی در جهــت پیگیــری اهــداف 6میباشــند تــا خــود
اهــداف (.)Marcuse, 2009, pp. 188-190
 .1-3-2معـرفی راهکارها در چارچوب نظریههای شهری انتقـادی و حق به شهر
نظریــه شــهری انتقــادی چــه کمکــی میتوانــد بــه راهحــل بکنــد؟ چگونــه نظریــه میتوانــد بــه کاربســت آگاهــی داده و کمــک
کنــد؟ بــه عبارتــی چگونــه از نظریــه شــهری انتقــادی بــه کاربســت شــهری ریش ـهای میتــوان رســید؟ در پاســخ بــه ایــن
پرســشها میتــوان بــه ســه رهیافــت ارائهشــده از ســوی صاحبنظرانــی همچــون مارکــوس اشــاره کــرد :آشکارســازی،
1 -public space
2 -urban society
3 -hierarchical distinction
4- sustainability
5- diversity
6 -goals
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 .1-3-1ردیابی "حق به شهر" در چارچوب نظریه شـهری انتقادی
نظریــه شــهری انتقــادی را میتــوان بهمثابــه تحلیلــی دانســت کــه ناشــی از تجربــه کاربســت در توســعه پتانســیلهای
جامعــه شــهری موجــود اســت و هــدف آن آگاهــی بخشــی بــه دوره آتــی از چنیــن کاربســتی اســت.
حــق بــه شــهر شــعاری قابــل درک و اقنــاع کننــده و بــه لحــاظ نظــری بیانــی محــرک و پیچیــده اســت .لُـــهفِور حــق بــه
شــهر را همــان حــق بــه اطالعــات ،حــق بــه اســتفاده از خدمــات متعــدد ،حــق کاربــران بــه ایــراد نظــر در بــاب فضــا و زمــان
فعالیتهــای خــود در محدودههــای شــهری و همچنیــن پوشــش حــق اســتفاده از مرکــز میدانــد.

واقــع شــدهاند ،کســانی کــه جهــت تحقــق نیازهــای ُمبــرم خــود بــا مشــکل روبــرو میباشــند :بیخانمانهــا ،گرســنگان،
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 بهطــور ظاهــری در درون سیســتم ادغــام شــده و در منافــع مــادی آن ســهیم بــوده ،لیکــن در
فرصتهــای 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 نکردهانــد .اینکــه حــق بــه شــهر حــق کدامیــک از گروههــای
نامبــرده هســت ،مســئله مــورد مناقشــه در میــان بســیاری از صاحبنظــران میباشــد .تقاضــا بــرای کســانی اســت کــه کنــار
گذاشتهشــدهاند و اعتــراض بــرای کســانی کــه بیگانــه گشــتهاند؛ تقاضــا بــرای ضروریــات مــادی زندگــی میباشــد 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
شــدهاند ،نــه ســرمایهدارانی کــه طبقــه مرفــه جامعــه را تشــکیل میدهنــد.
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گرفتــه تــا آثــار مارکــس و انگلــس و دیگــر نظریــات کمونیســتی و مردمســاالرانه اجتماعــی کــه قبــل و بعــد از جنــگ جهانــی
ارائــه شــدند .بهعــاوه ،بســیاری از تالشهــای آزادیبخــش در مخالفــت بــا اســتعمارگرایی و نژادپرســتی در ارتبــاط بــا ایــن
اصــول بودنــد ،ولــی در دهــه  1960میــادی بــه ایــن اصــول توجــه شــدیدی شــد .زمانــی کــه بــه نظــر میرســید شــرایط
تاریخــی بــرای تحقــق آنهــا کام ـ ً
ا مهیاســت .در ایــن وضعیــت بــا بحثهــای نظــری زیــادی پیرامــون چپگرایــی جدیــد
انجــام شــد .همچنیــن در ایــن شــرایط زمینــهای بــود کــه هنــری لُه ِفــور عبــارت "حــق بــه شــهر" و معنــای بالقــوه آن را بــاب
کــرد ،هربــرت مارکــوس نوشــتهها و ســخنانش را صورتبنــدی کــرد و امــروزه تعــدادی از متفکریــن کــه مشــهورترین آنهــا
احتمــا ًال دیویــد هــاروی اســت بــه همیــن منــوال ،ایــن کار را ادامــه میدهنــد.
مفهــوم حــق بــه شــهر ،نهتنهــا بــر تغییــر اجتماعــی داللــت دارد ،بلکــه بــه معنــی تغییــر فضایــی نیــز هســت ،زیــرا روشهایــی
کــه منجــر بــه درک و توجیــه ایــن مفهــوم میشــوند تا حد زیــادی بــر اســتفاده از فضــا بســتگی دارنــد (.)ibid, pp. 248-249
1-expose
2- propose
3 -politicize
4 -equal
5 -Inseparable
6 -dignity and richness of culture

 -2جمــعبندی   

شــهرها و فضــای حاکــم بــر آنهــا بیــش از هــر چیــز پرورشیافتــه اقتصــاد سیاســی زمــان و مــکان خویــش هســتند،
شــهرهایی کــه تحــت تأثیــر تفکــرات ســرمایهداری تولیــد بــوده و شــروع بــه رشــد میکننــد ،بســیار متفــاوت از شــهرهای
نظــام سوسیالیســتی هســتند .شهرنشــینی از منظــر ســرمایهداری همیشــه پدیــدهای طبقاتــی بــوده اســت ،چــه مــازاد از جایــی و
از چــه کســی برکشــیده میشــود ،درحالیکــه کنتــرل توزیــع آن طبــق معمــول در دســت شــمار اندکــی قــرار دارد .امــا ازآنرو
کــه شهرنشــینی وابســته بــه بهکارگیــری تولیــد اضافــی اســت ،ارتباطــی نزدیــک میــان توســعهی ســرمایهداری و شهرنشــینی
بــه وجــود میآیــد .دو فضــای جغرافیایــی ،دو دنیــای متفــاوت را بــرای ســاکنان خــود ایجــاد میکننــد و همچنیــن شــهرهایی
متفــاوت از لحــاظ نحــوه شــکلگیری ،کاربــرد زمیــن ،مــکان گزینــی فعالیتهــا و نظایــر آن نســبت بــه شــهرهای کشــورهای
درحالتوســعه نمــود پیــدا میکنند.نقطــه مشــترک نظریههــای شــهری بررســی شــده ،انتقــاد از شــهر معاصــر میباشــد،
شــهری کــه بــا گســترش و اســتقرار ســرمایهداری صنعتــی و ظهــور دولت-ملــت نویــن روب ـهزوال گذاشــته اســت .در قــرن
بیســتم بــا تســلط ســرمایهداری بــر تمــام حوزههــای زندگــی اجتماعــی ،جامعــه بــه یــک جامعــه بوروکراتیــک بــا مصــرف
کنتــرل شــده تبدیــل شــد .نهتنهــا مصــرف کنتــرل میشــد ،بلکــه فضاهــای جامعــه و تولیــد آنهــا نیــز کنتــرل شــده و شــهر
بــه محوطـهای تبدیــل شــده بــود کــه ایــن قدرتهــا بــا شــدت بیشــتری کار میکردنــد .از ایــن نظــر مطالبــه حــق بــه شــهر،
ســعی در آزادســازی افــراد از فرایندهــای ســرکوبگرانه و همگنســازی کننــد .حــق بــه شــهر نهتنهــا 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 میتــوان بــه طــور فعــال و دســته
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پیشــنهاد و بررســی جنبههــای سیاســی .آشــکار ســاختن 1بــه معنــای تحلیــل ریشــههای مشــکالت و شــفاف ســاختن آنهــا
و انتقــال ایــن تحلیــل بــه کســانی کــه میتواننــد از آن اســتفاده کننــد .پیشــنهاد دادن ،2بــه معنــای کار بــا کســانی اســت کــه
بــه پیشــنهاد پروگرامهــا ،مقاصــد ،راهبردهــا جهــت دسترســی بــه نتایــج مطلــوب بپردازنــد .نظریــه شــهری انتقــادی بایســتی
بــه عمیقتــر کــردن آشکارســازی و بهصورتبنــدی پاس ـخهایی کمــک کنــد کــه دالیــل ریش ـهای را مــورد خطــاب قــرار
داده و ازای ـنرو نیــاز بــرای پاس ـخهای سیاســی را روشــن میســازد .رهیافــت آخــر ،بررســی جنبــه سیاســی 3اســت کــه بــه
معنــای روشــن ســاختن پیامدهــای عمــل سیاســی آشــکار و پیشــنهاد شــده اســت (.)195-191 .ibid, pp
جنبشهای حق به شهر بر هشت اصل برجسته تأکید دارند که عبارتاند از:
نخســت -اولویــت درجــه اول بــه نیازهــای فــوری و پایــه داده میشــود ،شــامل :آب ،زمیــن ،مســکن ،مراقبــت بهداشــتی و
رهبــری عامــه مــردم در تصمیمگیریهایــی کــه در بــرآورده کــردن آن نیازهــا تأثیــر دارنــد؛
دوم -تأثیــر عدالــت بهعنــوان یــک هــدف ،روشــن اســت :واژههایــی ماننــد "مســاوات " 4و "عادالنــه" رایــج هســتند ،اگرچــه
در مــوارد دیگــر ،خواســتهها عمومــی هســتند :واژههــای ماننــد مالکیــت عمومــی بــرای اســتفاده عمومــی یــا حفاظــت منابــع
طبیعــی بــکار گرفتــه میشــود؛
سوم -حقوق باید بهطور مردمساالرانه و با مشارکت کامل تمام اعضای جامعه ،تثبیت شده و اجرا شوند؛
چهــارم -حقــوق بایــد بهصــورت فــردی و هــم بهصــورت جمعــی و تفکیکناپذیــر 5دیــده شــوند.پنجم -مطالبــات حقــوق در
خــال انتقــاد ضمنــی از نظــم موجــود اســت کــه خــود را نشــان میدهنــد ،بــه ایــن معنــی کــه کنــار هــم گذاشــتن مطالبــات،
تغییــرات و تغییــر شــکلهای ریشـهای را در نظــم موجــود ایجــاب میکنــد کــه در واقــع الزم هســتند؛
ششم -انتظار میرود بدون ارجاع به منابع محدود رضایتمندی کامل از نیازهای پایه صورت میپذیرد؛
هفتــم -درحالیکــه الویــت بــه مطالباتــی داده میشــود کــه در ارتبــاط بــا نیازهــای فــوری و پایــه هســتند ،مطالبــه حقــوق
شــهر ،نیازهــای گســتردهتری ،چــون اصالــت (شــرافت) و غنــای فرهنگــی 6را شــامل شــود؛
هشــتم -حقــوق مطالبــه شــده تنهــا بــرای آنهایــی کــه در حــال حاضــر نادیــده گرفتهشــدهاند نیســت ،بلکــه تمــام اعضــای
جامعــه را در برمیگیــرد.
ایــن هشــت اصــل ،پیشــرویهای عمــده بــه ســمت اهدافــی هســتند کــه یــک جامعــه بهتــر بــه دنبــال آنهاســت .نشــانی این
اصــول را میتــوان در کارهــای بســیار اولیــه دیــد :از آرمانشــهری بــاوری سوسیالیســت در اوایــل قــرن نوزدهــم میــادی

 .3-3-1ردیابی هدف "حق به شهر" در چارچوب نظریه شـهری انتقادی
حــق بــه شــهر ،ادعایــی از یــک تمامیــت ،بــه چیزهــای کلــی و چیزهایــی کــه بهطورکلــی از شــهرهای موجــود و جوامــع
موجــود متفــاوت میباشــند ،اســت .لُــه ِفــور و اکثــر کســانی کــه در خیابانهــای شــهر پاریــس در اشــغال ســاختمانهای
کلمبیــا در ســال  1968میــادی شــرکت داشــتند ،آن را سوسیالیســم یــا کمونیســم خواندنــد ولــی میتــوان نامهــای مختلفــی
بــرای آن انتخــاب کــرد ،از جملــه جامعــه دموکراتیــک یــا جامعــهای کــه بــه دنبــال شــادی یــا بــرای آزادی ،برابــری یــا یــک
جامعــه عدالــت محــور یــا یــک جامعــه انســانی اســت .آنچــه تمامــی ایــن صورتبندیهــا در پــی اذعــان آن هســتند ایــن
اســت کــه اگــر تحلیــل نظریــه شــهری انتقــادی درســت باشــد ،سیســتم رایــج ســرمایهداری 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 ریشــههای
مشــترک محرومیــت و نارضایتــی و نشــان دادن ماهیــت مشــترک تقاضاهــا و آرمانهــای اکثــر مــردم اســت .نظریــه شــهری
انتقــادی میتوانــد اصــول موجــود را کــه محرومــان و بیگانــگان بــا دالیــل مشــترک در پــی حــق بــه شــهر میباشــند،
گســترش دهــد .در جامعــه بخشهایــی وجــود دارنــد کــه بــه خوبــی میتــوان اشــتراک را در آنهــا مشــاهده کــرد ،جایــی
کــه عمــل بــرای مــردم و نــه بــرای ســود یــک قاعــده اســت .آمــوزش ،بهداشــت و درمــان ،جنبشهــای زیســتمحیطی،
بخشهــای همیــاری و غیرانتفاعــی در مســکن ،تــاش بــرای عمیقتــر کــردن دموکراســی و گســترش مشــارکت در تصمیمــات
عمومــی ،در هــر یــک از اینهــا شــعار شــهرها بــرای مــردم نــه بــرای ســود طنینانــداز اســت.
حــق بــه شــهر بســیار فراتــر از آزادی فــردی در دســترس بــه امکانــات شــهری اســت .حــق بــه شــهر حــق تغییــر دادن
خودمــان از طریــق تغییــر دادن شــهر اســت .بهعــاوه ،ایــن حقــی عمومــی و نــه فــردی اســت ،چــه ایــن دگرگونــی بهطــور
اجتنابناپذیــری وابســته بــه اعمــال قــدرت جمعــی در تغییــر شــکل دادن بــه فرایندهــای شهرنشــینی اســت (Harvey,
.)2008, p. 28

- اطالعــات سیاســی،) دیدگاههــای نظــری در جامعهشناســی شــهر و شهرنشــینی (مکتــب اقتصــاد سیاســی فضــا،)1370(  پ، پیــران.52  و51  شــماره،اقتصادی

. نشر نی: تهران، ترجمه منوچهر صبوری، جامعه شناسی،)1381( . آ، گیدنز. نشرآگاه: تهران، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم انسانی و اجتماعی،)1387( . ح، نوذری. شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، ترجمه فرخ حسامیان، عدالت اجتماعی و شهر،)1376( . د، هاروی-
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 آنــگاه شــهر از یــک جامعــه مدنــی تشــکیل خواهــد شــد کــه نــه بــر امــور.جمعــی بــا زندگــی سیاســی شــهر ارتبــاط داشــت
 بنابرایــن حــق بــه شــهر صرفـ ًا حــق مشــارکت نبــوده بلکــه مهمتــر. بلکــه بــر فضــا و زمــان بنــا نهــاده شــده اســت،انتزاعــی
.از آن حــق توانمندســازی اســت کــه بایــد از راه مبــارزه سیاســی تعریــف و تصریــح شــود
در نهایــت میتــوان هــر یــک از نظریههــای شــهری مطــرح شــده در ایــن مقالــه را در تناظــر بــا بــرآورده ســاختن جنبــهای
.) ایــن تناظــر ارائــه شــده اســت1( از انگاشــت عدالــت قــرار داد کــه در شــکل
 تناظر نظریه های شهری با جنبههای انگاشـت عدالت.)1( شکل
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