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نــوهای ُدردانــه دارم ،بحمــدا ...حــاال صاحــب کمــاالت
اســت و مــدارج دانشــگاهی را در رشــته شهرســازی
آنهــم بــه خوبــی و شــرافتمندانه تــا یــک پلــه بــه آخـ ِر
تحصیــات دانشــگاهی ،طــی کــرده اســت و البتــه
از تاکیــد مــن بــر یــک پلــه بــه آخــر مانــده همــواره
 عکس تزیینی است.
ناخرســند اســت .دیــروز بــا مــن بیــش از یــک ســاعت
تلفنــی صحبــت کــرد ،از هــر طرفــی ســخن راندیــم ،حرفهــای معمولــی آدمهایــی معمولــی ،آخــر شــما خودتــان قضــاوت
کنیــد کــه پیرزنــی هفتــاد وچنــد ســاله ،آن هــم دبیــری بازنشســته در تنکابــن ،جــز خوانــدن کتــاب و مجلههــای مردمپســند
و ســرگرم شــدن بــا آنهــا ،آنهــم بــه عــادت معلمــی ،کــه دیگــر تــرک آن کمــی دیــر شــده اســت ،و گاه گشــتوگذاری در
دنیــای مجــازی ،بــا نــوهای صاحــب کمــاالت تخصصــی ،از چــه میتوانــد بگویــد؟ در ضمــن صحبــت ،گاه خندیدیــم و گاه
بــا ســکوتی کــه پیــش میآمــد ،افســوس خوردیــم و غصــه ،بــه راســتی آدمــی جــز ایــن دو کار ،یعنــی گاه شــادی و گاه غــم،
چــه کاری دیگــری دارد؟ در آخــر صحبتهایمــان از اینکــه نتوانســته اســت بــرای شــماره خــاص "حــق بــه شــهر " ایــن
موضــوع ناروشــن ،حداقــل بــرای مــن ،مقالــهای تهیــه کنــد ،افســوس میخــورد .مــن بایــد اعتــراف کنــم کــه از عنــوان ایــن
شــماره خــاص ،چیــز زیــادی دســتگیرم نشــد .امــا نمیدانــم چــرا ایــن عنــوان یعنــی "حــق بــه شــهر " ذهنــم را اشــغال کــرد
و بــا مــن مانــد و آرامــش فکریــم را برهــم زد .در تعجــب بــودم و بــا خــود درگیــر کــه چــرا عنوانــی کــه چیــز زیــادی از آن
دســتگیرم نمیشــود ،اینهمــه مــرا بــه فکــر فــرو بــرده اســت.
روز بعــد بــرای خریــد روزمــرهی زندگــی ،زنبیلــی کــه مــرا از شــرمندگی کیســههای پالســتیکی نابودکننــدهی طبیعــت،
نجــات میدهــد را برداشــتم و از خانــه بیــرون رفتــم تــا بــه بــازار اصلــی میــوه و ترهبــار تنکابــن بــروم .در پیــادهرو مــردی

کــه بــه ظاهــر پنجــاه و چندســاله بــه نظــر میرســید ،درســت در جلــوی مــن ،آرام آرام راه میرفــت .در حــال و هــوای
خــودم بــودم کــه بــه ناگهــان مــرد مقابــل مــن بــا صــورت بــر زمیــن افتــاد .متوجــه شــدم کــه پایــش بــه میلگــردی کــه از
آســفالت پیــادهرو بیــرون زده بــود ،گیــر کــرد کــه او را برزمیــن کوفــت .اگــر او بــه ایــن بــا دچارنمیشــد ،حتمـ ًا سرنوشــت
مــن چنــان خــوردن زمینــی بــود .عینــک مــرد بیچــاره کــه از ظاهــرش برمیآمــد وضــع مالــی خوبــی هــم نــدارد ،بــه چنــد
متــر آن طرفتــر پرتــاب شــد و یکــی از شیشــه های عینــک او گرچــه خــرد شــده ،لیکــن از قــاب عینــک جــدا نشــده بــود.
چنــد جــوان بــه طــرف مــرد بیچــاره دویدنــد .او را کــه کــف دســتهایش پــر از خــون و شــلوارش در قســمت دو زانــو پــاره
و خونآلــود شــده بــود ،از زمیــن برداشــتند تــا مــات و مبهــوت روی زمیــن بنشــیند .یکــی از جوانهــا بــا اشــاره بــه میلگــرد،
بــه او گفت"پدرجــان شــکر کــن ،صدقــه بــده ،ممکــن بــود کــور شــوی ،دســت و پایــت بشــکند ،یــا حتــی میمــردی ،شــکر
خــدا کــه هیچکــدام نشــده اســت ".امــا مــرد بیچــاره تــوان بلنــد شــدن نداشــت و مــات بــه ایــن طــرف و آن طــرف ،نــگاه
میکــرد .عینــک شکســتهاش را آوردنــد و بــه او دادنــد .خانمــی درب منــزل خــود را بــاز کــرد و لیوانــی آب بــه مــرد بــر زمیــن
نشســته داد.
بــه یکبــاره فکــری کــه آزارم مــیداد و بــه "حــق بــه شــهر" مربــوط بــود بــه یــادم آمــد ،راســتی ایــن مــرد بیچــاره بایــد از چــه
کســی ،چــه ســازمانی شــکایت کنــد و شــکایت خــود را کجــا بــرد؟ مگــر نــه آنکــه او "شــهروند" ایــن ســرزمین و "شــهروند"
تنکابــن اســت .چــه حقوقــی دارد .شــهر بــه چــه میــزان بــه او تعلــق دارد؟ چــه کســانی یــا ســازمانهایی بایــد پاســخگوی او
و دیگرانــی باشــند کــه بارهــا بــا چنیــن حوادثــی روبــرو و زیــان مالــی و صدمــه جانــی را تجربــه کردهانــد؟ بــه راســتی"حق
بــه شــهر" واقعــی چیســت؟ چــه کســانی بیــش از ســایرین از شــهرها نفــع میبرنــد و چــرا؟ پرســشهایی از ایــن دســت
بــه افــکارم هجــوم آورده بودنــد .بــا بیحوصلگــی خریــد روزانــه را انجــام دادم تــا بــه خانــه بازگــردم .ایــن داســتان را داشــته
باشــید تــا بــه "حــق بــه شــهر" دوبــاره بازگــردم.
چنــد روز پیــش نــوه دردان ـهام کــه میدانــد چقــدر زادگاهــم همــدان را دوســت دارم و حــاال سالهاســت کــه از آن دورم.
(تمامــی فامیلــم نیــز یــا از دنیــا رفتهانــد و یــا در جهــان پراکنــده شــده و در همــدان از اقــوام درجــه یــک یــا دوم خــودم کســی
را نــدارم ).کتابــی ارزنــده را برایــم فرســتاده کــه "روزنامــه گلگــون" نــام داشــت و شــمارههای روزنامــه گلگــون در ســال اول
یعنــی از شــماره  1تــا  ، 54از شــانزدهم فروردیــن مــاه تــا بیســت و پنــج دی مــاه  1307ه-ش  ،را در بــر میگرفــت .ایــن اثــر
ارزنــده بــه کوشــش ســازمان اســناد و کتابخانههــای جمهــوری اســامی ایــران ،منتشــر شــده اســت کــه بایــد براســتی بــر
ناشــر آفریــن گفــت زیــرا ایــن گونــه ســندها نــه تنهــا بایــد حفــظ شــوند ،بلکــه بایــد بــه عنــوان میــراث معنــوی و فرهنگــی
در دســترس همــه قــرار گیرنــد تــا بــه عنــوان مدرکــی بــرای درک گذشــته ایــن مرزوبــوم ،تجزیــه تحلیــل و بررســی شــوند.
مرحــوم فریدالدولــه گلگــون کــه زمانــی رئیــس اوقــاف همــدان و مدتــی نیــز شــهردار همــدان بــوده ،روزنامــه گلگــون را
ـتم روزنامه
راهانــدازی و منتشــر کــرده اســت .نکتــه در خــور بحــث مــن مطالــب دو شــماره یعنــی شــماره چهــارم و شــماره هشـ ِ
فوقالذکــر اســت .بــا هــم میخوانیــم:

نقشـه شـهر
در شــماره  4راجــع بــه ســاختمان شــهر و
خیابانکشــی بطــور کلــی عقیــده ی خــود را
اظهــار داشــتیم الحــال کــه از طــرف دولــت بــه
مهنــدس فوائــد عامــه دســتو ِر ترســیم نقشــه داده
شــد،الزم اســت تاموقع نگذشــته قدری بیشــتر در
ان موضــوع بحــث نماییــم.
ایــن شــهر تاریخــی کــه حــاال مثــل آشــیانهی بــوم
بــه نظــر میآیــد ســابق بــر ایــن کاخهــای ســاطین
با عظمت مزین بوده اســت .دکتر گوســتابالوبون
عقیــده دارد کــه همــدان بــرای پایتخــت ،لیاقــت
دارد چنانچــه خوانیــن همــدان عمــارات مفصلــی
را کــه در دهــات ســاخته انــد و هیــچ اســتفاده
نخواهنــد نمــود در شــهر بنــا میکردنــد هــم
خودشــان فایــده میبردنــد و هــم بــه آبــادی شــهر
کمــک کــرده و در مواقــع دیــد و بازدید هم باعث
زحمــت و خســارت اهالــی نشــده و مخــارج زیــاد
هــم متحمــل نمیگردیدنــد.
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خیابان شهر و عقیده ما
در قســمت اخبــار شــهری ایــن نمــره میخوانیــد
کــه کمیســیون بلدیــه جلســه پنجشــنبه گذشــته
کشــیدن خیابــان را در تعقیــب جلســات قبــل
مطــرح و مــورد بحــث داشــته چــون مــا در نمــره
اول اظهــار عقیــده را بــه نمــرات بعــد موکــول
کردیــم روز پنجشــنبه بــرای اطــاع از مذاکــره و
اخــذ تصمیــم کمیســیون ،حضــور یافتیــم.
عقیــده آقایــان اعضــاء کمیســیون مختلــف و هــر
کــدام در مــورد خــود قابــل بحــث اســت.
بعضــی عقیــده داشــتند کــه بایــد خیابان از درب
قلعــه کهنــه شــروع و بــا ســه هــزار تومانــی کــه
وزارت داخلــه تخصیــص داده هــر قــدر ممکــن
شد،ســاخته شــود،بعضی اظهــار میکردنــد کــه
خیابان از دروازه شــوربن شــروع شــود،چند نفر
میگفتنــد از قلعــه حاجــی عبــاس که وســط شــهر
اســت شــروع و بــه مســجد شــاه برســد.
مــا بــا هیــچ یــا از آقایــان هــم فکــر نیســتیم مــا
میگوییــم هــر کار را بایــد از متخصــص آن
فــن خواســت و از نظــر وضعیــت فعلــی همــدان
قضــاوت نکــرد بایــد دیــد دنیــای امــروزه کــه بــا
ایــن ســرعت وســائل نقلیــهاش از رو و زیــر زمیــن
بهــوا رفتــه ســاختمان شــهرها را از روی چــه
اصــول و قواعــدی شــروع مینماینــد؟
در یکــی از جرائــد چنــدی قبــل ،درســت نظــرم
نیســت،دیدم در آلمــان یــک نفــر متخصــص نقشــه
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برویم سـر موضوع
اوال ً باید در ساختمان شهر دو نظریه را منظور
داشــت یکــی خوبــی و تناســب آب وهــوا دیگــری
ارتبــاط جــاده هــا و خیابانهــا بهــم
مثــا در طهــران فعــا اگــر کســی بخواهــد از
دروازه قزویــن بــه پــای ماشــین برود مجبور اســت
از خیابــان گمــرک و پــای قاپــق یــا از خیابــان
فرمــان فرمــا و میــدان ســپه و سرچشــمه گذشــته
و آن همــه راه را طــی نمایــد در صورتیکــه اگــر
یــک خیابــان مســتقیمی در ایــن جــا وجود داشــت
اینقــدر اســباب زحمــت مــردم نبــود.
درهــر شــهری دو خیابــان اصلــی از شــرق بــه
غــرب و از شــمال بــه جنــوب الزم اســت کــه
ایــن دو خیابــان بایــد وســیع تــر از خیابانهــای
فرعــی باشــند اقــا ســی ودو ســه زرع و بعــد
خیابانهــای فرعــی کــه بیســت ودو زرع عــرض

داشــته باشــند کــه از آنهــا هــم خــط تــرن بایــد
عبــور کنــد بعــد شــاه کوچههــا کــه عــرض آن هــم
کمتــر از شــانزده زرع نبایــد باشــد.زیرا وســایل
نقلیــه درشــکه واتومبیــل بایــد از آن عبــور نمایــد
بعــد کوچــه کــه عــرض آنهــا هــم تقریبــا کمتــر از
هشــت زرع نباشــد و بیشــتر شــاه کوچــه هــا بایــد
اتصالشــان بــه خیابانهــا نزدیکتــر باشــد یعنــی
خانههــا زیــاد بهــم وصــل نیســتند اقــا در هــر
دویســت زرع یــک شــاه کوچــه باشــد.
البتــه کســی کــه نقشــه را ترســیم مینمایــد بایــد
یکــی از شــهر جدیــد اروپــا را در نظــر بگیــرد و
مناســبت محلــی را نیــز ملحــوظ دارد عجالتــا مــن
معتقــدم کــه بــرای همــدان دو نقشــه الزم اســت
یکی شــهر قدیم و یکی شــهر جدید.شــهر جدید
طولــش در دامنــه از زمینهــای زیــر فقیره شــروع
و تــا عبــاس آبــاد (دره دارا) ختــم شــود و چــون
در قســمت باالی شــهر ســاختمانهایی جدیدا بنا
شــده از درب مدرســه جزء شــهر جدید گذاشــته
شــود و دو طــرف رودخانــه هــر ســمتی دوازده
الــی  15زرع خیابــان باشــد کــه در مواقــع هجــوم
ســیل خســارتی وارد نیایــد و بــه خوشــگلی شــهر
بیفزاید و درهر مقدار مســافتی ســد ببندند که
آبشــارهایی دیــده شــود و کــج ومعوجــی رودخانه
را هــم حتــی المقــدور رفــع نماییــد.
واز پــل قــرب مســجد شــریف الملــک خیابــان
پهلــوی (ســابق) شــروع شــود تــا نزدیکــی دره
کیخســرو(دره مــراد بیــک)و از پــل ،بپاییــن تــا
ســر یخچــال و درب مدرســه خیابــان بوعلــی ســینا
ســاخته و نامیــده شــود .و بــرای شــهر قدیــم هــم
نقشــه کشــیده شــود که بعدها هر کس ســاختمان
میکنــد مجبــور باشــد مطابــق آن عمــل نمایــد.
همچنانکه ســابقا نوشــتیم در خیابان شــرق بغرب
استاســیون خــط آهــن را بایــد در نظــر گرفــت و
در چنــد نقطــه شــهر میــدان گاههــا و باغهــای

عمومــی را تعییــن نمود.عجالتــا تــا نقشــه ترســیم و
تعییــن نشــده اهالــی نبایــد بالتکلیــف ســاختمانی
بنــا کننــد و اداره بلدیــه هــم بایــد ممانعــت نمایــد
که خســارت و ضرر متوجه مردم نشــود و نقشــه
را زودتــر ترســیم نماینــد ایــن اســت عقیــده ما در
کلیات نقشــه شــهر البته مهندسین و متخصصین
بیــش از مــا دقیــق خواهنــد بــود.

ســازی شــهر مشــغول اســت نقشــه جدیدی برای
یکی از شــهرهای آلمان میســازد(.ما میخواهیم
بــرای دبــاغ خانــه خیابــان بکشــیم!)
مــا بایــد از ایــن شــهر کثیــف پوســیده گل آلــوده
متعفــن ،چشــم پوشــیده شــهر قشــنگ و زیبایــی
کــه پســند امــروزه و بعدهــای دنیــا اســت در
نظــر گرفتــه و نقشــه اساســی آن را ترســیم کــرده
،بتدریــج در خــور قــدرت و اســتطاعتمان شــروع
نماییــم.
ایــن ســاختمانهای کوچــک ،کوچــک ،کــه هــر
کــدام بشــکل مخصوصــی در پیــچ و خــم جــاده
هــای مــوش و گربــه رو ســاخته شــده و بــاز
بــدون نقشــه و مالحظــه ی آتیــه باســم گاراژ،
مهمــان خانــه و غیــره میســازیم جــز زیــان و
خســارت فوقالعــاده بــرای بدبخــت مــردم فایــده
نخواهــد داشــت.
خوب مالحظه کنیم این بنا هایی که ســر یخچال
تا درب مدرسه ساخته شده کدام در خور جاده
فعلــی اســت؟و چــه اســتفاده مــی تــوان بعدهــا از
اینهــا کــرد آیــا پــس از بیســت ســال مثــل کفــش
دوز خانــه ی ســر قلعــه نخواهد شــد؟
مــا بایــد اول بدانیــم شــهر آتیــه کجــا و کــدام
جهــت شــهر فعلــی واقــع میشــود و استاســیون
خــط آهــن در کجــا خواهــد بــود بعــد از دانســتن
این دو موضوع بطوری که نوشتیم نقشه اساسی
شــهر و ســاختمانها را در نظر گرفته تا بدانیم
خیابانهــای اصلــی و فرعــی بایــد از کجــا شــروع
شود.
(مــا بــرای اینکــه بدانیم استاســیون خط آهن کجا
واقــع میشــوداز طهــران خواســتیم نقشــه قســمت
همدان را مطالعه کنیم متاســفانه اداره خط آهن
مضایقــه کــرد کــه مــا بدانیــم وضعیــت شــهر را
از روی چــه اساســی بایــد در نظــر بگیریــم ارائــه
ندادند).
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خیلــی غریــب اســت یــک نفــر کــه میخواهــد
خانــهی هــزار تومانــی بســازد نقشــه ی آن را از
اطاقهــای الزمــه ی خــودش و احتیاجــات خانــه
انبــار ،حــوض ،حمــام ،و غیــره قبــا میکشــد
بعــد شــروع مــی کنــد مــا چگونــه شــهر را کمتــر
از یــک خانــه تصــور میکنیــم و احتیاجاتــش را
منظــور نمیداریــم.
ســی ســال قبــل در نظــر دارم بنایــی قریــب
چهارهــزار تومــان خــرج کــرد عمارتــی بــرای
یــک نفــر ســاخت چــون قبــا نقشــه را نکشــیده
بــود وســط کار دیدنــد اطاقهــا پلــه نــدارد بایــد
نردبــام گــذارد تــا طبقــه دوم رفــت.
با این ده هزار تومان که امسال دولت تخصیص
بــه ســاختمان شــهر همــدان داده ممکــن اســت
مقدمــهی ایــن خیــال را عمــل کرد(اگــر از آب
حمــام خانــه خــواه نگیریــم و پــول مملکت را که با
هــزاران خــون دل وزحمــت زحمــت کشــان فراهم
شــده بخیــال رضــای خاطــر ایــن و آن بمصارفــی
کــه جــز ضــرر مــردم و حیــف و میــل کــردن عده
ی بخصــوص نتیجــه نــدارد تفریــط نماییــم)
مــا از ایــن ده هــزار تومــان مقــدار جزئــی عقیــده
داریــم صــرف تعمیــرات و نــگاه داری خیابــان
ناقــص فعلــی و تعییــن پیــاده رو بــرای حفــظ از
خطراهالــی کــه محــل تفــرج گاهــی ندارنــد بشــود
و مابقــی را بــرای احــداث خیابــان اصلــی کــه
تمــام جهــات منظــور گــردد صــرف کنیــم.
بــا ایــن کــه چنــد روز قبــل بلدیــه اعالنــش
در روزنامــه منتشــر شــد دروازه شــورین یــک
نفــر بــدون اطــاع بلدیــه بــدون رعایــت آن
محــل مشــغول ســاختن گاراژ شــده و هــر چــه
میخواســتیم بفهمــد (اول نقشــه خیابــان ایــن
محــل بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا ایــن کــه بشــما
بعدهــا بواســطه کــج و معوجــی کــه فعــا خیابــان
دارد و باید مستقیم گردد خسارتی وارد نیاید)

چون غرض خصوصی داشت نمیخواست حالی
شــود.
خیابــان بینالنهریــن فعلــی کــه نمــی دانیــم کــی
وبــه چــه مناســبت ایــن اســم را گذاشــته بــا نقشــه
صحیحــی کــه مســتقیم وبــدون انحــراف باشــد از
کنــار رودخانــه بــه ســمت دره مــراد بیــک (کــه
بعدهــا دره کیخســرومینامیم) کشــیده و ...
مــا از ایــن مزایــا و محســنات طبیعــی کــه بمــا عطا
شــده و قــدر نمیدانیــم بایــد اســتفاده نمــوده و
مناظــر دلکــش همــدان و دامنــه الونــد را بوســیله
اعالنــات و عکــس هــا بخــوش گذرانهــای دنیــا
نشــان دهیــم.
بایــد از ایــن متــن کثیــف بــه حاشــیه نظیــف و
خــوش آب و رنــگ بیــرون زده و اکباتــان جدیــد
را محــاذی هــوای لطیــف یخچــال بســازیم و از این
بــه بعــد نگذاریــم هــر کــس در هــر جــا مخصــوص
در آن حــدود باختیــار و دمــاغ خــود باســم باغچــه
یــا قهــوه خانــه یــا شــاطرآباد چنــد مشــت گل
روی هــم گــذارد بــد نامــی بــرای شــهر اکباتــان
فراهــم نمایــد.

خوانــدن دو شــماره یــاد شــده کــه در آنهــا بــه موضــوع نقشــه شــهر پرداختــه شــده اســت ،بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه
مرحــوم فریدالدولــه گلگــون نویســنده مطالــب و صاحــب امتیــاز روزنامــه کــه از جملــه شــریفترین ،فهمیدهتریــن مبــارزان
همدانــی بــوده اســت ،تــا بــه چــه میــزان بــدون تحصیــل در شهرســازی و رشــتههای مرتبــط ،از موضــوع آگاه بــوده اســت و
از زمــان خــود بســیار فراتــر .ارزیابــی نوشــته او بایــد بــا عنایــت بــه زمــان نــگارش آن یعنــی ســال  1307ه.ش انجــام شــود.
در زیــر چنــد نکتــه کلیــدی بحــث او را مـیآورم تــا پــس از آن بــه "حــق بــه شــهر" بازگــردم:
 -1آب و هــوای مناســب کــه امــروزه در مفهــوم فراگیرتــر ،محیــط زیســت خوانــده میشــود را بــرای جانمایــی شــهر الزامــی
دانســته اســت.
 -2در نظر گرفتن ارتباط جادهها و خیابانها نظریه دوم او درباره شکلدهی به نقشه شهر است.
 -3او از سلســلهمراتبی بیــن دسترسـیها یــاد کــرده اســت .بــه همیــن دلیــل دو خیابــان اصلــی یکــی از شــمال بــه جنــوب و
دیگــری از شــرق بــه غــرب را بــرای مرحلـهی آغازیــن شــکلدهی بــه شــهر و طراحــی نقشــه آن الزامــی دانســته و ســپس
بــه خیابانهــای فرعــی ،شــاهکوچهها و کوچههــا ،آنهــم بــا فاصل ـهای منطقــی از یکدیگــر ،اشــاره کــرده اســت.
 -4او بــه شــکلگیری شــهری جدیــد در کنــار شــهر تاریخــی اشــاره کــرده ،شــهر تاریخــی را بــرای حفــظ آثــار تاریخــی و
ریش ـهیابی فضایــی گذشــته ،ضــروری دانســته اســت.
( فقــط بایــد کمــی اندیشــید و بــه ســابقه شهرســازی  90ســالهی ایرانــی نظــری انداخــت تــا مشــخص شــود کــه چــه بــر ســر
میــراث تاریخــی فضایــی ایــن ســرزمین آوردهایــم و در کنــار تخریبــی باورنکردنــی چگونــه عــدهای بــا غــارت آثــار تاریخــی،
موزههــای کشــورهای صنعتــی را غنــی و موزههــای ملــی را حقیــر و نحیــف ســاخته انــد).
 -5او تاکیــد کــرده اســت کــه در دو ســوی رودخانههــا بایــد خیابانهــای عریــض احــداث کــرد .ایــن اقــدام ضمــن جلوگیــری
از تخریــب در مواقــع طغیــان رودخانههــا بــر زیبایــی شــهرمیافزاید .جالــب آنکــه فریدالدولــه پیشــنهاد کــرده اســت تــا بــا
ســاختن ســیلبندهایی هــم بــر زیبایــی حضــور آب در شــهر افــزود و هــم آبشــارهای مصنوعــی پدیــد آورد تــا لــذت بصــری
را افزایــش دهــد.
(بازهــم کافــی اســت تــا اندکــی اندیشــید و دریافــت چگونــه بــه حریــم رودخانههــا بــه ویــژه در مواقــع خشکســالی تجــاوز
شــده و بــا زمینخــواری بــه ســاخت و ســاز در آن حریمهــا پرداختهایــم).
 -6دائمــ ًا تاکیــد شــده اســت کــه قبــل از هرچیــز بایــد محــل استاســیون (ایســتگاه مــادر) قطــار و ایســتگاههای فرعــی
مشــخص و جانمایــی بــر اســاس محــل آنهــا در نظــر گرفتــه شــود .مهمتــر آنکــه بــر ضــرورت وجــود حمــل و نقــل ریلــی و
حمــل و نقــل هوایــی تاکیــد کــرده اســت.
 -7ضرورت ایجاد تفرجگاههای عمومی برای مردم شهر را چند بار گوشزد کرده است.
 -8تأکیدی آگاهانه بر ضرورت پیادهرو در خیابانهای شهری و خطر فقدان پیاده راه را و یا. ..
 -9جهتیابی صحیح شهر و تبعیت همگان از نقشه و برنامه شهر را امری بدیهی لیکن حیاتی دانسته است.
بــدون تردیــد خواننــدگان محتــرم نیــز بــا ایــن معلــم ســپیدموی همعقیدهانــد ،کــه بــرای  87ســال پیــش تاکیــد بــر ایــن
مــوارد کام ـ ً
ا نــوآوری بــوده اســت .امــا تمامــی ایــن بحثهــا به"حــق بــه شــهر" چــه ربطــی دارد؟
توجــه فرماییــد کــه علیرغــم نوآورانــه و آگاهانــه بــودن مطالــب ،هیــچ اشــارهای بــه نقــش مــردم یــا ســاکنان شــهر نشــده
اســت .تنهــا تاکیــد بــر متخصصانــی آگاه و شــریف اســت تــا بــرای شــهر بــه بهتریــن وجــه برنامهریــزی کننــد ،طراحــی
را بــه انتهــا رســانند وبــه اجــرا بپردازنــد .تنهــا نکت ـهی مــورد اشــاره لــزو ِم دریافــت عــوارض اضافــی از خواصــی اســت کــه
در خانههــای خــود حمــام ســاختهاند کــه گویــای اهمیــت عدالــت در مصــرف منابــع و خدمــات شــهری اســت .موضوعــی
کــه تــا بــه امــروز تحقــق نیافتــه و بــه جــای عادالنــه کــردن اســتفاده ار شــهر بــر اســاس ضربالمثــل قدیمــی "هــر کــه
بامــش بیــش برفــش بیشــتر" شــهرها کــه بــه تمامــی ســاکنان و شــهروندان یــک شــهر و کشــور تعلــق دارد ،را میفروشــیم
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تقابل"حق مالکیت خصوصی و حق به شهر" در بستر اقدامات نوسازی شهری
(مطالعه موردی :اتوبان امام علی در محالت اتابک و مینایی)
رضا خیرالدین ،1ابراهیم دالیی میالن
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چکــیده    
حــق بــه شــهر در مفهــوم واقعــی خــود تناقضــی بــا ســایر حقــوق شــهروندی نــدارد ،امــا محدودیتهــا و ضعفهایــی کــه در
تعریــف ماهیــت و تبییــن جایــگاه ایــن حــق از یــک ســو ،و برقــراری تعامــل بیــن آن بــا ســایر حقــوق از ســوی دیگــر وجــود
دارد ،چالشهــا و پیامدهایــی بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه در طرحهــا و برنامههــای توســعه شــهری در مقیــاس عــام و در
بســتر اقدامــات نوســازی شــهری در مقیــاس خــاص ،نمــود واقعــی پیــدا میکنــد .از مهمتریــن تعارضاتــی کــه بیــن اهــداف
"حــق بــه شــهر" و فراینــد "اقدامــات نوســازی شــهری" وجــود دارد ،بیتوجهــی بــه " حــق مالکیــت خصوصــی" میباشــد،
حــق بــه فضــای خصوصــی ،حقــی اســت کــه زندگــی کــردن ســاکنین را در شــهر معنــا میبخشــد ،امــا وقتــی کــه اقدامــات
نوســازی شــهری بــا هــدف تحقــق پذیــری حــق بــه شــهر ،حــق بــه فضــا را از ســاکنین ســاقط کنــد و حــق مالکیتــی ایــن
ســاکنین را بــه حاشــیه برانــد ،نــه تنهــا حــق بــه شــهر تحقــق نخواهــد یافــت بلکــه بیعدالتــی در فضاهــای شــهری نیــز
نمایانتــر خواهــد شــد .ایــن پژوهــش درصــدد اســت ،بــا نقــد و بررســی پــروژه اتوبــان امــام علــی از دو بعــد حــق مالکیــت و
حــق بــه شــهر ،از یــک ســو در جهــت تقویــت مفهــوم و جایــگاه "حــق بــه شــهر" و در راســتای آن ،تعریف"حــق مالکیــت"گام
بــردارد و از ســوی دیگــر تقابــل موجــود بیــن حــق مالکیــت و حــق بــه شــهر را بــه تعادلــی دوســویه ســوق دهــد ،لــذا ایــن
پژوهــش از ماهیــت و رویکــرد کیفــی برخــوردار بــوده و بیشــتر بــر تحلیــل نقــد گونــهای اســتوار اســت کــه بــا اســتفاده از
"اســتدالل منطقــی" هــم در بعــد نمونــه مــوردی (اتوبــان امــام علــی در محــات اتابــک و مینایــی) و هــم در بعــد مطالعــات
اســنادی ،بــه تحلیــل و بررســی جایــگاه دو مفهــوم "حــق بــه شــهر و مالیکــت" در فرایند اقدامات نوســازی شــهری میپــردازد.
واژگان کلـیدی
حق مالـیکت ،حق شـهر ،اقدامات نوسـازی ،اصل تعامـل
 - 1استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهرانReza_kheyroddin@iust.ac.ir ،
 2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهرانE_milan@arch.iust.ac.ir ،
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و در ایــن فروختــن راه را بــر فســادی چشــمگیر میگشــائیم .او ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از منظــر طبیعــی زیبــا از درآمــد
گردشــگری نیــز یــاد کــرده اســت.
در ایــن مبحــث ارزشــمند دو نکتــه اساســی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت کــه تــا بــه امــروز البتــه بــا فــراز و فرودهایــی
کــم و بیــش ادامــه یافتــه اســت .نخســت تاکیــد کامــل بــر جســم شــهر و بیتوجهــی بــه روح شــهر و فرهنــگ شــهری
و دوم غفلــت کامــل دربــارهی حقــوق شــهروندی و اهمیــت دخالــت و مشــارکت واقعــی و موثــر ســاکنان شــهر یــا همــان
شــهروندان کــه حاصــل آن تماشــاچی بــودن آحــاد مــردم کــه از قرنهــا پیــش وجــود داشــته و ادامــه یافتــه اســت یعنــی
همــان حــق بــه شــهر.
بررســیهای کمرمــق ایــن معلــم دربــاره موضوعــی کــه بــه هنــگام شــنیدن آن ،برایــم امــری گنــگ و نامفهــوم بــود بــا
زمیــن خــوردن آن مــرد بیچــاره ،موضوعــی مهــم و قابــل درک از آب درآمــد .زیــرا نــه تنهــا مــردم مشــارکت و دخالتــی ندارنــد،
حتــی کوشــشهای متخصصــان رشــتههای شــهری نیــز در مقابــل ســود و تهاجــم همهجانبــه بــه ســرزمین ،چنــدان بــه
حســاب نمیآیــد.
سالهاســت کــه درســت یــا نادرســت بــرای شــهرها تحــت عناویــن مختلفــی برنامهریــزی و بــه جنبههــای مختلــف شــهر
اشــاره میشــود .امــا بــه راســتی برنامهریــزی هــای انجــام شــده تــا چــه حــد بــه کار آمــده اســت؟ اغتشــاش و درهمــی و
رشــد بیبرنامــه شــهرها کــه فقــط از ســود تاثیــر میپذیرنــد گواهــی اســت بــر بیاعتنایــی بــه طرحهــا و برنامههــای
تدوینــی ،متاســفانه بــا ورود ماشــین و نمــره کــردن دایمــی آنهــا و حرکتشــان در شــهرها ،در کنــار ســودآوری هــر چــه بیشــتر،
بــه هــر شــکل و حیلــهای ،مســاله عبــور و مــرور نیــز بــر زندگــی و توســعه شــهرها ســایه انداختــه اســت کــه حاصــل آن
انــواع آلودگیهــا و نابــودی زیســتگاه روزمــره انسانهاســت .حــق بــه شــهر نقــدی تمــام عیــار بــر چنــان شــرایطی اســت
کــه گویــی هرگــز از رشــد بــاز نمیمانــد" .حــق بــه شهر"پاســخی بــه بیاعتنایــی بــه سرنوشــت انســانهای شــهری اســت.
انســانهایی کــه حتــی بهنــگام صدمــه خــوردن جــز نگاهــی مــات و مبهــوت ،بــه شــکلی کــه هنــوز قیافــه مــرد بیچــاره برزمین
افتــاده در ذهنــم تداعــی میکنــد ،واکنــش دیگــری ندارنــد و میداننــد کــه هــر عمــل دیگــری از آنجــا کــه بــه جایــی
نمیرســد ،بیهــوده و بیمــورد اســت" .حــق بــه شــهر" از لــزوم دخالــت یکایــک شــهروندان در شــکل و شــمایل ،کیفیــت
و کمیــت و در دگرگونیهــای شــهر حکایــت دارد .مرحــوم فریدالدولــه گلگــون ســالهای ســال از زمــان خــود جلوتــر بــه
شــهر نگریســته اســت ،امــا بیتوجهــی او بــه حضــور و دخالــت و اندیشــه ،برنامهریــزی و اقــدام ،آنهــم چــه فــردی و چــه
توســط ســازمانهای اجتماعــی و مردمــی کــه از حضــور و مشــارکت شــهروندان شــکل میگیرنــد ،ســخنی بــه میــان نیــاورده
اســت .آیــا بــه راســتی امــروز پــس از  80ســال بــر ایــن کاســتی غلبــه کردهایــم؟
مطرحکننــدگان ایــن اندیشــه برجســته تاکیــد کردهانــد کــه تــا ســودآوری از طریــق خریــدن قوانیــن و یــا بیاعتنایــی کامــل
بــه حقــوق مــردم و قوانیــن پاســدار آن حقــوق کــه مهمتریــن دلیــل وجــودی موضوعــی بنــام شهرســازی و رشــد دایمــی
شــهری اســت ،هیــچ حــق و قانونــی ارزش و موضوعیــت واقعــی خــود را بــه دســت نمیــآورد .بــه ایــن دلیــل "حــق بــه شــهر"
ضمــن بازگــو کــردن گــره خــوردن سرنوشــت انســان و ســرزمین بــه ســرمایهاندوزی اقلیتــی بیاعتنــا بــه همــه کــس و
همــه چیــز ،از ضــرورت پایــان دادن بــه چنــان سرنوشــتی یــاد مــی کنــد .تاکیــد "حــق بــه شــهر" بازگردانــدن جوهــر واقعــی
انســان بــودن بــه زندگــی ،بــه خصــوص زندگــی شــهری اســت .نکتــه ارزنــده دیگــر تاکیــد ارائهکننــدگان ایــن اندیشــه درخــور
توجــه برایــن واقعیــت اســت کــه "حقــوق بشــر"" ،حقــوق شــهروندی" ،پیدایــش شــهروند آگاه ،مســوول و صاحــب حــق حتــی
در کشــورهایی کــه حقــوق مذکــور بــرای قرنهــا مطــرح بــوده اســت ،امــری ناتمــام و ظاهــری اســت .وهرگــز بــه شــکلی کــه
بایــد وجــود داشــته باشــد و موثــر واقــع شــود ،پدیــد نمیآیــد .البتــه بــرای ایــن معلــم تردیــدی باقــی نمانــده اســت کــه "حــق
بــه شــهر" اگــر درســت مطــرح شــود حــاوی مطالبــی اســت بــه مراتــب فراتــر از آنچــه کــه عرضــه شــد .تــا چــه پیــش آیــد ...

