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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
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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 ...
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ایــن پژوهــش بیــش از آنکــه بــه دنبــال یافتــن پاســخی در بــاب مســئله پژوهــش (تقابــل حــق بــه فضــای مالکیــت و حــق
بــه شــهر در اقدامــات نوســازی شــهری) باشــد ،بــا نقــد و بررســی اتوبــان امــام علــی بــه عنــوان پــروژة نوســازی نوســازی،
در جهــت تقویــت مفهــوم و جایــگاه "حــق بــه شــهر" و همراســتا بــا آن و تعریف"حــق بــه فضــای مالکیــت خصوصــی" بــه
تدویــن در آمــده اســت .لــذا 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 حــق مالکیــت خصوصــی" در
فراینــد اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری میپــردازد .اطالعــات مــورد نیــاز براســاس "مشــاهده اســنادی" منجملــه منابعــی
کــه بــه مجموعــهی فکــری حــق بــه شــهر و حــق بــه فضــا (حقــوق مالکانــه) مرتبــط بــوده و در بخشهایــی نیــز برپایــه
"مشــاهده میدانــی" از اتوبــان امــام علــی و محــدوده اطــراف آن در محــات اتابــک و مینایــی ،جمــعآوری شــده اســت.
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نوســازی بافــت در مقیــاس خــاص و اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری در مقیــاس عــام ،عبــارت اســت از برنامهریــزی،
طراحــی و مدیریــت هــر گونــه پــروژه و طرحــی کــه در جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری در بســتر فضاهــای خصوصــی
و عمومــی شــهر بــه وقــوع میپیونــدد .در دهههــای اخیــر رشــد ســریع شهرنشــینی ،توســعه و گســترش بیرویــه شــهرها،
تنگناهــا ،معضــات و پیچیدگیهایــی را بــه همــراه داشــته اســت .از پیامدهــای ایــن پدیــده ،میتــوان بــه شــدت یافتــن
ضرباهنــگ تغییــرات کالبــدی شــهرها از یــک ســو و جریانــات فضایــی جمیعتــی از ســوی دیگــر اشــاره کــرد ،کــه اغلب ســبب
افــت منزلتهــای اجتماعــی ،نابســامانی در ســازمان فضایــی -کالبــدی ،زوال اقتصــادی ،عدالــت اجتماعــی و حقوق شــهروندی
شــده اســت .شــهر ســنتی بــه مثابــه سیســتمی طبیعــی و خودگــردان کــه در طــی فراینــدی تاریخــی قــادر بــه ایجــاد تعــادل
و تناســب میــان نیازهــا و آســیبهای خــود بــود؛ در اثــر تولــد نیروهــای دامنگســتر مدرنیتــه نظیــر صنعتیشــدن کــه بــا
ضعــف نهادهــای برنامهریــزی و نظارتــی همــراه بــود ،بــه عرص ـهای از چالشهــا و آســیبهای گوناگــون تبدیــل گردیــد.
تحــت تأثیــر چنیــن زمین ـهای اســت کــه فهــم از شــهر بــه مثابــه سیســتمی طبیعــی جــای خــود را بــه درک از شــهر بــه
مثابــه پدیــدهای انســانی میدهــد کــه قابلیــت شــناخت ،پیشبینــی و کنترلپذیــری دارد .در ایــن راســتا اســت کــه برنامــه
توســعه و عمــران شــهری در جهــت سامانبخشــی بــه تغییــرات شــهری مــورد توجــه برنامهریــزان شــهری قــرار میگیــرد.
رونــد تاريخــي توســعه شــهري در جوامــع درحالتوســعه نشــان ميدهــد کــه اکثــر برنامهريــزان شــهري ،تکنوکراتهايــي
هســتند کــه بينــش فنــي– ابــزاري آنهــا در توســعه و عمــران شــهري بــر جنبههــاي اجتماعــي -فرهنگــي مردمــان شــهري
غلبــه دارد کــه ايــن امــر نارســاييهايي را هــم بــراي سيســتم اجتماعــي ،فرهنگــي و کالبــدی شــهر ايجــاد کــرده و هــم
نوســازی بافتهــای فرســوده را در نيــل بــه اهــداف ابــزاري خــود ناموفــق ميســازد .از ســوي ديگــر ،بينــش فنســاالرانه
نســبت بــه فراينــد توســعه و عمــران شــهري و روشهــاي بدســت آمــده از چنيــن بينشــي ،قــادر بــه درک جنبههــاي ذهنــي
و تعريفگرايانــه مردمــان شــهري در قبــال پروژههــاي فني–عمرانــي شــهر نبــوده و در صــورت پرداخــت بــه ابعــاد اجتماعــي،
فرهنگــی و کالبــدی ايــن طرحهــا صرف ـ ًا بــر جنبههــاي عينــي نوســازی بافتهــای فرســوده توجــه ميگردد.آنچــه کــه در
بررســی ســیر تکوینــی نوســازی شــهری بــه عنــوان بخشــی از توســعههای شــهر ،مالحظــه میگــردد ،نوع نــگاه بــه روشهای
مداخلــه و اقدامــات حاصــل از پروژههــای ضربتــی در مقیــاس کالن بــا پیــش زمینههــای آمرانــه و اجبــاری و تاکیــد بیشــتر بــر
ابعــاد کالبــدی و اقتصــادی و همچنیــن تســلط اندیشــههای مدرنیســتی و عــدم توجــه بــه پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی در
رویکردهــای پیــش از بازآفرینــی ،بــه ســوی اقداماتــی قابــل انعطافتــر ،ترجیحــی ،خــرد مقیــاس و جامــع نگــر ،تغییــر نمــوده
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در بســتر ضوابــط و مقــررات شهرســازی کشــور ،پروژههــای توســعه شــهری در مقیاسهــای مختلفــی و بــا اهــداف متنوعــی
از قبیــل بهبــود حملونقــل شــهری ،نوســازی بافتهــای شــهری و ارتقــا کیفیــت محیــط زندگــی در جهــت بهبــود وضعیــت
شــهر و ســامان بخشــیدن بــه ابعــاد مختلــف زندگــی شــهری تهیــه شــده و بــه اجــرا در میآیــد .امــروزه بســیاری از شــهرهای
کشــور بخصــوص کالنشــهر تهــران بــه دلیــل افزایــش جمعیــت ،مهاجرتهــای بیرویــه و توســعه افقــی شــهر ،عــدم خدمــت
رســانی جدیــد بــه هســتههای قدیمــی شــهر و همچنیــن تمرکــز فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی در ایــن بخــش موجــب
شــده کــه بافتهایــی از ایــن قبیــل از نظــر امنیتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیســتمحیطی و قانونــی بــا مشــکالتی روبــهرو
شــوند کــه باعــث فرســودگی اجتماعــی و کالبــدی درونــی بافتهــا گردنــد و بــه دنبــال آن پاییــن آمــدن کیفیت محیــط زندگی
را در پــی داشــته باشــند .بــه دنبــال ایــن فرآینــد ،مدیریــت شــهری بــا اقدامــات نوســازی نوســازی کــه در بســتر فضاهــای
شــهری بــه اجــرا در مــیآورد ،بــه دنبــال ارتقــا کیفیــت زندگــی شــهری و زیســتپذیری نمــودن فضاهــای شــهری میباشــد.
ســاماندهی بافتهــاي فرســوده و بــه طــور کلــی اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری ،يــک موضــوع چنــد وجهــی و چنــد
نظمــي اســت ،در ايــن بيــن نظــام حقوقــي ســاماندهی و اقدامــات نوســازی نوســازی ایــن بافتهــا کــه از مهمتریــن وجــوه
و زمينههــای تحقــق پذيــري آن بــه شــمار مــيرود ،تاکنــون در ايــران کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ بــه طوريکــه
يکــي از بزرگتریــن مشــکالت اجرايــي ســاماندهی آن بافتهــا در شــهر تهــران ،عــدم امــکان تملــک بــه موقــع امــاک
واقــع در طرحهــای مربوطــه اســت (کمانــرودی .)243 :1392 ،در فرآینــد ایــن اقدامــات ،گروههایــی بــه عنــوان ذینفعــان و
ذینفوذهــای مداخلهگــر در طرحهــا و پروژهــای مذکــور ،چــه نمایــان و چــه پنهــان در ســازماندهی ایــن اقدامــات مداخلــه
نمــوده و در مقابــل گروهایــی از ســاکنین ،تحــت تأثیــر ایــن اقدامــات بــه حاشــیه رانــده میشــوند .یــن چالــش در فراینــد
اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری از عــدم تعــادل میــان منافــع عمومــی و حقــوق مالکانــه موجود ناشــی میشــود .بــه عبارتی
دیگــر اقدامــات نوســازی نوســازی کــه در بســتر فضاهــای شــهری و در جهــت تحقــق پذیــری "حــق بــه شــهر" بــه اجــرا در
میآیــد ،از حقــوق مالکیتــی ســاکنین ،کــه بــه نوعــی تحــت عنــوان "حــق فضــای خصوصــی" نامیــده میشــود ،غافــل بــوده و
در نتیجــه حقــوق شــهروندی و مدنــی ایــن ســاکنین بــه انــزوا کشــیده میشــود .بــه عبــارت دیگــر ایــن پروژههــا در بســتری
بــه اجــرا در میآینــد کــه مالکیــت خصوصــی ایــن بســتر را تحــت تأثیــر قــرار داده و از آن تأثیــر میپذیــرد ،تعارضاتــی کــه
فــی مابیــن منافــع عمومــی و حــق مالکانــه در بســتر پروژههــای شــهری اتفــاق میافتــد در حقیقــت تعــارض میــان "حــق
بــه شــهر" بــه عنــوان حقــی بــرای ســاکنین شــهر و "حــق بــه فضــای خصوصــی" بــه عنــوان حقــی بــرای ســاکنین فضــا
(منظــور از فضــا ،فضــای خصوصــی و منظــور از حــق ،حــق مالکیــت میباشــد) ،در بســتر اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری
میباشــد .بــا مفاهیــم مختلــف حقوقــی ،پژوهشهــا در رابطــه بــا حــق شــهر ،مبهــم و از اســاس گشــوده ماندهانــد ،از یــک
ســو گشــوردگی مفهــوم حــق شــهر میتوانــد در خدمــت تببیــن ارتباطــات میــان مباحثــات مختلــف راجــع بــه عدالــت اجتماعی
باشــد و از ســوی دیگــر دشــوار اســت کــه ایــن گشــودگی اساســی را بــا ایــن پنــداز تطبیــق داد کــه اهمیــت عملــی حقــوق
هــم بســتگی بــه ایــن دارد کــه چگونــه مــا یــک حــق را تبییــن میکنیــم و هــم بــه شــکل خاصــی کــه یــک حــق بــرآورده
میشــود (شــفیعی و خدابخــش .)1391 ،مســئله اساســی موضــوع پژوهــش از آن جــا نشــأت میگیــرد کــه در مــواردی از
اقدامــات و پروژههــای نوســازی نوســازی شــهری در راســتای تحقــق حــق بــه شــهر ،تأمیــن حقــوق مالکانــه و دســتیابی بــه
منافــع عمومــی در تعــارض بــا یکدیگــر اســتفاده میشــود و ضعــف مقــررات در ایــن حــوزه بیــش از بیــش موجــب پیچیدگــی
موضــوع و عــدم اجــرای صحیــح پروژههــا میشــود ،بــه دنبــال ایــن مســئله ،هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی اتوبــان امــام
علــی بــه عنــوان اقدامــی نوســازی در محــدوده محــات اتابــک و مینایــی ،و نقــد جایــگاه "حــق بــه شــهر" و "حــق مالکیــت
خصوصــی" در بســتر ایــن پــروژه میباشــد.

 -2روش پژوهـش   

اســت (بحرینــی و دیگــران .)18 :1393 ،فقــدان مالکیــت فــردی بــر زمیــن یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای نظــام شــرقی
بــه شــمار مــیرود کــه در واقــع نشــان دهنــده اثــار حاکمیــت شــهر زورمــدار اســت کــه خــود محصــول حاکمیتــی اســتبدادی
بــوده اســت ،بــه طــوری کــه از مالکیــت بــه عنــوان حــق حکومــت بــا قابلیــت واگــذاری و بازپــس گیــری در هــر لحظــه و
خانــواده ای را از هســتی ســاقط کنــد ،مطــرح میگــردد (پیــران.)1376،
بــا وجــود ایــن تغییــر محتوایــی در بســتر اقدامــات نوســازی شــهری ،همچنــان پروژههــا و اقداماتــی در جهــت بهبــود کیفیــت
زندگــی شــهری و تقویــت خدمــات رســانی از قبیــل دسترســی ،بــه اجــرا در میآینــد کــه آثــار و نتایــج مخــرب غیــر قابــل
انــکاری را بــر جــای میگذارنــد .هــر نــوع اقــدام نوســازی در هــر بســتری کــه بــه اجــرا در میآیــد بــا سیاســتها و اهدافــی
کــه در پیــش میگیــرد ،بــه نتایــج و خروجیهایــی دســت پیــدا میکنــد کــه باعــث افزایــش کمــی و کیفــی زندگــی در ایــن
بســترها میشــود ،امــا آن چــه عمــوم اقدامــات نوســازی شــهری از آن غافــل بــوده و مــورد بیتوجهــی برنامهریــزان ایــن
امــر قــرار میگیــرد ،عــدم توجــه بــه گروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده در فراینــد اقدامــات نوســازی شــهری میباشــد.
هــر چنــد ایــن گــروه مذکــور در هــر پــروژه و اقــدام نوســازی ای ،متفــاوت میباشــد ،امــا ایــن گــروه یــا جایگاهــی در فراینــد
اقدامــات نوســازی نداشــته و یــا بــه عنــوان گروهــی از ذینفــوذ ایــن طرحهــا مطــرح نمیشــود .چنیــن رویکــردی ســبب
میشــود کــه بــه بــه دنبــال بهبــود و درمــان زندگــی بخشــی از ســاکنین شــهر ،حقــوق زیســتی بخشــی دیگــر از ســاکنین
شــهر بــا چالشهایــی روبــه رو شــود.
از نمونــه ایــن رویکــرد میتــوان بــه طرحهــای نــواب و اتوبــان امــام علــی (ع) اشــاره نمــود؛ در طــرح نــواب همزمــان بــا
اجــرای پــروژه ،ســکونتگاه غیررســمی بــاالی خطــوط راهآهــن بــه وجــود میآیــد و در طــرح اتوبــان امــام علــی نیــز بــه
دنبــال اجــرای ایــن بزرگــراه در جهــت تســهیل دسترســی از شــمال بــه جنــوب شــهر ،نزدیــک بــه هفــت هــزار خانــوار واحــد
مســکونی خــود را از دســت میدهنــد ،لــذا اقدامــات نوســازی شــهری هــر چنــد راهبردهایــی بســیار منطقــی و علمــی بــرای
بهبــود زندگــی شــهری در دســتور کار خــود قــرار داده اســت امــا غفلــت از ابعــاد پنهــان یــا نیمــه پنهانــی کــه زندگــی بعضــی
از ســاکنین شــهر را بــه خــط میانــدازد ،کیفیــت محتوایــی فراینــد ایــن اقدامــات را مــورد نقــد قــرار میدهــد.
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شــهر ترکیبــی اســت از فضاهــای خصوصــی و فضاهــای عمومــی کــه بگونــهای پیچیــده در یکدیگــر تداخــل یافتهانــد.
نیــاز انســان بــه برقــراری ارتبــاط و ارائــه اندیشــهها و افــکار در فضــای شــهر و نیــز نیــاز روانــی او بــه ایجــاد مرکــزی در
مجتمعهــای زیســتی ،عامــل شــکلگیری بناهــا و فضاهــای عمومــی در شــهرها بــوده اســت .فضاهــای عمومــی ،عرصــه
ظهــور وجــه اجتماعــی زندگــی انســان در جامعــه اســت .از ایــن رو ایــن فضاهــا بــه انــدازه تاریــخ زندگــی انســان قدمــت
داشــته و عضــوی از جامعــه اســت کــه میتــوان آن را در تمــام جوامــع انســانی اولیــه بــه روشــنی مشــاهده کــرد (بصیــری و
خلیجــی .)38 :1392 ،تفکیــک فضــای اجتماعــی و فضاهــای تحــت تصــرف مــا بــه عرصههــای عمومــی و خصوصــی یکــی
از مولفههــای کلیــدی اســت در بــاره ایــن کــه اجتمــاع چگونــه خــود را ســازماندهی میکنــد .زندگــی روزمــره همــه مــا
زندگــی در فضــا اســت ،ایــن فضــا از فضــای بــدن تــا فضاهــای عمومــی در نوســان اســت ،مــا در اوقــات مختلــف در طــول
شــبانهروز در محیطهــای گوناگونــی قــرار میگیریــم :از فضــای صمیمــی خانــه گرفتــه تــا فضــای بیــن شــخصی مدرســه و
محــل کار و فضــای غیرشــخصی خیابانهــای پررفــت و آمــد (مدنــی پــور ،)1389،لــذا مجموعــه ایــن فضاهــا بــا پیوســتگی
ناگسســتنی از یــک ســو و بعــد زمانــی بیــن آنهــا از ســوی دیگــر ،زندگــی روزمــره را تشــکیل میدهنــد .حــق بــه شــهر در
حقیقــت حــق بــه مجموعــه ایــن فضاهــای شــهری میباشــد که ایــن فضاهــای شــهری ،از مقیــاس فــردی (فضــای خصوصی
بــدن) آغــاز شــده ،بعــد از گــذر از مقیــاس گروهــی (ســکونتگاه شــخصی و فضاهــای نیمهخصوصــی) بــه مقیــاس شــهری
(فضاهــای عمومــی) محــدود میشــود .از نظــر مالکیتــی نیــز فضاهــای خصوصــی عبــارت اســت از فضاهایــی کــه مالکیــت
و مدیریــت آن بعــد خصوصــی و شــخصی دارد و در مقابــل فضاهــای عمومــی فضاهایــی بــرای عمــوم ســاکنین شــهر و بعــد
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حــق بــه شــهر ،مفهومــی اســت کــه حــق زندگــی را در بســتری فضائــی بــه نــام شــهر تأکیــد میکنــد ،شــهر در ایــن مفهــوم
اهمیــت ویــژهای مییابــد تــا حــدی کــه بــرای زندگــی بهتــر ،ســاکنان حقــوق فــردی و جمعــی خــود را نــه در معنــای عــام
بلکــه بایــد ایــن حقــوق را در فضائــی بــه نــام شــهر طلــب کننــد (ابراهیــم پــور .)1393 ،حــق بــه شــهر ،حقوقــی اســت کــه
تمامــی شــاخصهای زیســتی پایــدار را در بــر میگیــرد ،بــه طــوری کــه لُـــهفِور بــه عنــوان پایهگــذار ایــن نظریــه معتقــد
اســت کــه حقــوق بشــر بــه عنــوان حقــی کــه مــورد تأییــد جامعــه جهانــی میباشــد ،در جهــت دســتیابی بــه اهــداف "حــق
بــه شــهر" الزم میباشــد ولــی کافــی نیســت ،لــذا حــق شــهر ،در عیــن حــال کــه همراســتا بــا حقــوق فــردی تــک تــک
شــهروندان میباشــد ،حقــی بــرای ارتقــا کمــی و کیفــی زندگــی شــهری و در نتیجــه حــق تمامــی ســاکنین شــهر اســت.
حــق شــهر بــه عنــوان حــق عمومــی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت ،بــه رســمیت شــناختن حــق شــهر یعنــی اینکــه،
همــگام بــا حقــوق بشــر بــه عنــوان مبنــای حقوقــی انســان ،بایــد نیــاز انســان در ارتبــاط بــا مقولــۀ فضــا و خدمــات شــهری
مــورد توجــه قــرار گیــرد .در واقــع بایــد بــه صــورت جمعــی از حقــوق انســان دفــاع شــود ،حــق محیطزیســت و حــق بــه
توســعه ،نمونههــای بــارز ایــن حقــوق جمعــی اســت (اطهــاری .)1391 ،حــق شــهر یعنــی حــق در قبــال شــهر ،حــق در
قبــال تفــاوت و حــق زندگــی مدنــی ،در واقــع حــق شــهر حقــی دوســویه اســت؛ بــدان معنــا کــه مــا بــر شــهر حقــی داریــم
و شــهر نیــز بــر مــا حقــی دارد (حبیبــی .)1391 ،لُـــهفِور معتقــد اســت کــه پایــه گــذاری حــق بــه شــهر در بســتر فضاهــای
شــهری ،بــه مثابــه گریــز از شــهر انحطــاط یافتــه و نوســازی نشــده از "زندگــی شــهری از خــود بیگانــه" میباشــد ،از خــود
بیگانگــی زندگــی شــهری در ســاختار و فراینــد روزمرگــی بــه وقــوع میپیونــدد ،روزمرگــی کــه زندگــی ســاکنین شــهر را
کنتــرل نمــوده و در نتیجــه موجــب بــروز از خــود بیگانگــی در افــراد میشــود ،نمــود واقعــی ایــن مهــم را میتــوان در
ابعــاد مختلــف زندگــی ســاکنین شــهر از قبیــل بعــد اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،حقوقــی ،زیســتمحیطی و  ...چــه در
بعــد پنهــان و چــه در بعــد جویــا شــد .لوفبــور در ارائــه حــق بــه شــهر خــود ،دو وجــه را مــورد تاکیــد قــرار میدهــد ،یکــی
اینکــه بتوانیــم شــهر را از ســیطرۀ قــدرت و ســرمایه بیــرون آوریــم و در شــهری کــه ارزش مبادلــه بــر آن حاکــم شــده ،بــه
ارزش مصــرف تقــدم دهیــم و بــه ایــن ترتیــب خالقیــت را بــه شــهر بازگردانیــم و شــهر را اثـ ِر انســان کنیــم .شــهر بــه مثابــۀ
آفریــده انســان ،نــه اینکــه انســان در آن تختــه بنــد و در حصــار شــده باشــد و ســبک زندگـیای را کــه بــه او تحمیــل شــده
تکــرار کنــد (اطهــاری .)1391،بــا ایــن تعاریــف ،جایــگاه حــق بــه شــهر در بســتر اقدامــات نوســازی شــهری بــا ابهاماتــی روبــه
رو اســت کــه پژوهــش حاضــر در راســتای بررســی ایــن ابهامــات بــه تحلیــل نمونــه ای از اقدمــات نوســازی شــهری و نقــد
آن از دیــدگاه حــق بــه شــهر میپــردازد.

 -4نقد و بررسی اتوبان امام علی (در محالت اتابک و مینایی) به عنوان اقدام نوسازی از بعد "حق
مالکیت خصوصی و حق به شهر"
اتوبــان امــام علــی بــه عنــوان اقــدام نوســازی ،در جهــت بهبــود دسترســی و کیفیــت زندگــی شــهری ،در مســیر عبــوری
از شــمال تهــران بــه جنــوب شــهر ،از بســتر دو محلــه قدیمــی منطقــه  15تهــران یعنــی محــات اتابــک و مینایــی عبــور
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عمومــی و جمعــی دارد و مالکیــت و مدیریــت فضاهــای عمومــی شــهر بــه مدیریــت شــهری وابســته اســت .حــال ایــن ســؤال
مطــرح میشــود کــه ،آیــا مدیریــت ایــن فضاهــا (خصوصــی و عمومــی) در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار دارد یــا بایســتی همســو
باشــد؟ در حقیقــت حــق بــه فضــای خصوصــی در برابــر حــق بــه شــهر قــرار میگیــرد ،حــق بــه شــهر در معنــای واقعــی
خــود بســیار گســتردهتر و مشــمول تمامــی ایــن حقــوق میباشــد ولــی آن چــه کــه ماهیــت حــق بــه شــهر را در تقابــل بــا
ســایر حقــوق (مثــل حــق مالکیــت خصوصــی) قــرار میدهــد ،ضعــف در فراینــد اقداماتــی اســت کــه در جهــت تأمیــن حــق
بــه فضــا بــه فضاهــای شــهری تحمیــل میشــود.

میکنــد .گــذر بزرگــراه امــام علــی از ایــن دو محلــه نــه تنهــا همراســتا بــا شــبکه معابــر شــهری موجــود ایــن دو محلــه
نبــوده و ســاختار و ســازمان فضایــی محــات یــاد شــده را بــه کلــی زیــر و رو کــرده اســت ،بلکــه موجــب تخریــب تعــداد
بشــماری از واحدهــای مســکونی ســاکنین محــدوده در فراینــد ســاخت بزرگــراه امــام علــی گردیــده اســت .همچنیــن نــه
تنهــا مالــکان اخراجــی از ملکهایشــان را بــا ســردرگمی روبــهرو ســاخته بلکــه هیچگونــه تضمینــی مبنــی بــر ســکونت
دوبــاره ایــن اخراجیهــا بــا توجــه بــا اوضــاع نامناســب مســکن ،وجــود نــدارد .همیــن امــر باعــث ایجــاد تعــارض دوســویه
بیــن حقــوق خصوصــی (حــق مالکیــت) و حقــوق عمومــی (حــق بــه شــهر) عمومــی شــده اســت.
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اوقــات مختلــف در طــول شــبانهروز در محیطهــای گوناگونــی قــرار میگیریــم :از فضــای صمیمــی خانــه گرفتــه تــا فضــای
شــخصی ،مدرســه ،محــل کار و فضــای غیرشــخصی خیابانهــای پررفــت و آمــد (مدنــی پــور ،)1389،لــذا مجموعــه ایــن
فضاهــا در یــک پیوســتگی ناگسســتنی از یــک ســو و بعــد زمانــی بیــن آنهــا از ســوی دیگــر ،زندگــی روزمــره را تشــکیل
میدهنــد .حــق بــه شــهر در حقیقــت حــق بــه مجموعــه ایــن فضاهــای شــهری میباشــد کــه ایــن فضاهــای شــهری ،از
مقیــاس فــردی (فضــای خصوصــی بــدن) آغــاز شــده ،بعــد از گــذر از مقیــاس گروهــی (ســکونتگاه شــخصی و فضاهــای
نیمهخصوصــی) بــه مقیــاس شــهری (فضاهــای عمومــی) محــدود میشــود ،نتیجــه ایــن فراینــد عبــارت اســت از اینکــه؛ حــق
بــه شــهر در بســتر فضاهــای شــهری زمانــی تحقــق پذیــر خواهــد بــود کــه همراســتا بــا تحققپذیــری حــق ســایر فضاهــای
تعریــف شــده باشــد ،بــه نحــوی کــه اگــر حــق فضــای شــخصی بــدن یــا حــق مالکیــت خصوصــی ،بــا هــدف تحققپذیــری
حــق بــه شــهر مــورد غفلــت قــرار گیــرد ،نــه تنهــا حــق بــه شــهر در مفهــوم واقعــی خــود اتفــاق نخواهــد افتــاد بلکــه عدالــت
اجتماعــی را نیــز بــا ابهاماتــی روبــه رو خواهــد ســاخت.
اقدامــات نوســازی شــهری بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی و دسترســی عمــوم ســاکنین بــه خدمــات شــهری ،منجــر بــه تهیه
و اجــرای طرحهــا ،پروژههــا و برنامههــا در مقیــاس خــرد و کالن میشــود ،بــا وجــود اینکــه چشــمانداز و هــدف اصلــی
ایــن نــوع اقدامــات همراســتا بــا تحقــق پذیــری حــق بــه شــهر میباشــد ولــی در فراینــد و ســاختار ایــن اقدامــات چالشهــا
و نقــاط ضعفــی وجــود دارد کــه ایــن اقدامــات نوســازی را در تقابــل بــا اهــداف و آرمانهــای حــق بــه شــهر قــرار میدهــد.
از مهمتریــن نقــاط ضعــف و چالشهــای مطــرح در ایــن فراینــد ،عــدم توجــه بــه حــق بعضــی از فضاهــا میباشــد ،کــه از
مهمتریــن ایــن فضاهــا نیــز میتــوان بــه فضــای خصوصــی مالکیتــی اشــاره نمــود ،کــه در حقیقــت بــا بیتوجهــی بــه حــق
فضاهــای خصوصــی ،حقــوق مالکانــه کــه بــه عنــوان بارزتریــن و بنیادیتریــن حقــوق در قانــون مدنــی و قانــون اساســی و
ســایر قوانیــن شهرســازی مطــرح میباشــد ،مــورد غفلــت قــرار میگیــرد .عــدم توجــه بــه حقــوق مالکانــه ،یعنــی بــه حاشــیه
رانــده شــدن حــق بــه فضاهــای خصوصــی؛ علــت تاکیــد بــر مفهــوم حقــوق بــه حاشــیه رانــده ،در تعریــف ســاختار قــدرت در
حــوزه برنامهریــزی شــهری نهفتــه اســت .ســاختار قــدرت در سراســر جهــان از دو نهــاد کلــی تشــکیل شــده اســت :بخــش
عمومــی و بخــش خصوصــی .ادعــای بخــش عمومــی پیگیــری منافــع عمومــی اســت و بخــش خصوصــی نیــز بــه دنبــال
ســود اقتصــادی اســت .پیونــد میــان ایــن دو بخــش ســاختار قدرتــی را میســازد کــه بــه توســعه میانجامــد .در ایــن میــان،
بــه دلیــل مبهــم بــودن مفهــوم منفعــت عمومــی ،ایــن منفعــت در خدمــت ســاختار قــدرت تعریــف میشــود.
بــرای مثــال هــدف پــروژه ای چــون نــواب بــه عنــوان منافــع عمومــی شــهروندان تهــران تعریــف شــده بــود .ســایر طرحهــای
شــهری چــون نوســازی محدودههــای آســیب پذیــر یــا انــواع طرحهــای ترافیکــی چــون احــداث تونــل ،دو طبقــه کــردن
تقاطعهــا و غیــره نیــز بــه عنــوان منافــع عمومــی شــهروندان تعریــف و معرفــی میشــوند .امــا اگــر در الیــهای دیگــر ایــن
پروژههــا را مــورد توجــه قــرار دهیــم ،متوجــه خواهیــم شــد کــه منافــع متولیــان پروژههــا در ایــن اقدامــات قابــل کتمــان
نیســت .بایــد اذعــان داشــت کــه بــه طــور کلــی هــر ســاختار و در هــر زمینــهای ،گروههایــی بــه حاشــیه رانــده میشــوند.
دالیــل بــه حاشــیه رفتــن میتوانــد طیــف متنوعــی را دربرگیــرد ،بــرای مثــال اینکــه منافــع ایــن گروههــا مــورد توافــق
اکثریــت نیســت یــا آنکــه مســائل ایــن گروههــا جــز اولویتهــای منافــع عمومــی قــرار نمیگیرنــد .کیفیــت حقــوق بــه
حاشــیه رانــده شــده نیــز از زمینــهای بــه زمینــه دیگــر متفــاوت اســت؛ بــرای مثــال در شــهری چــون ســان فرانسیســکو حقــوق
افــرادی کــه ماشــین دارنــد بــه رانــده شــده اســت ،چــون شــهر اولویــت خــود را بــر عبــور و مــرور پیــاده گذاشــته اســت (طیبی،
 .)1393اتوبــان امــام علــی نیــز بــه عنــوان نمونــهای از ایــن پروژههــای نوســازی شــهری کــه اهــداف پنهــان و نمایانــی را
در بــر دارد ،قابــل نقــد و تحلیــل میباشــد.

شکل ( - )2تصاویری از تخریب منازل در طرح اتوبان امام علی (حین اجرای طرح)

و نــه چیــزی اســت کــه از پاییــن باالجبــار بــه دســت آیــد (مثــل فرایندهــای خشــونت آمیــز انقــاب) .فرایندهــای آزادی و
رهایــی و لــذت بــردن انســان ،فقــط میتوانــد در سیســتم کنــش اجتماعــی و تمریــن آن حاصــل شــود ،بــه همیــن دلیــل
ایــن سیســتمها کمتریــن امــکان را بــرای اســطوره ســازی و تخیــات باقــی میگذارنــد (فکوهــی .)1391 ،سیســتمی کــه
بتوانــد ســازماندهی اقدامــات نوســازی شــهری را از رویکــرد آمرانــه بــه رویکــرد تعامالنــه تغییــر ماهیــت بدهــد ،سیســتمی
اســت کــه از کنشهــای سیاســی و اقتصــادی مداخلــه گــر در ایــن اقدامــات نوســازی خــارج شــده و فرصــت تصمیمســازی،
تصمیمگیــری ،برنامهریــزی و اقــدام را در اختیــار کنشهــای اجتماعــی قــرار میدهــد.
شکل ( - )3تصاویری از اتوبان امام علی (بعد از اجرای طرح)

 -5تقویت جایگاه «حق مالکیت خصوصی» در بستر «حق به شهر» در اقدامات نوسازی شهری؛
از تقابل تا تعامل   
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تنظیــم مناســبات بیــن گروههــای ذیربــط و ذینفــع از مهمتریــن ویژگیهــا در علــم حقــوق اســت .ایــن نظــم کــه در نســبت
دولــت و افــراد بــه صــورت مرکــب و منفــک از یکدیگــر مــورد بحــث واقــع میشــود ،در حــوزه و قلمــرو حقــوق داخلــی
عمومــی و خصوصــی قــرار میگیــرد (هاشــمی .)1369 ،اقدامــات نوســازی ای کــه امــروزه در کشــورمان تهیــه و بــه اجــرا
در میآیــد ،از ابعــاد مختلــف در تناقــض بــا حــق بــه شــهر قــرار دارد ،و از میــان ایــن ابعــاد ،بعــد حقوقــی ایــن اقدامــات از
پیچیدهتریــن فرایندهــا برخــوردار میباشــد ،پیچیدگــی کــه از یــک ســو از مفهــوم واقعــی حــق بــه شــهر و از ســوی دیگــر از
فراینــد نســجیده و ارزیابــی نشــدة اقدامــات نوســازی ،منتــج میشــود .آگــه حــق بــه شــهر را بــه عنــوان جامعتریــن حقــوق
در عرصــه شهرســازی فــرض کنیــم ،ایــن ،فراینــد اقدامــات نوســازی هســت کــه بایــد مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد ،فراینــدی
کــه در بســتر آن هــم دولــت و هــم مــردم حضــور دارنــد .لوفبــور معتقــد اســت کــه ،حــق شــهر را معــادل زوال دولــت یــا امــر
سیاســی میدانــد .یعنــی دولــت و امــر سیاســی بایــد از بیــن بــرود تــا حــق شــهر بتوانــد بــه نهایــت خــود برســد.
حــق شــهر یــک حــق آزادی جمعــی اســت ،حــق بــه شــهر ،حــق آزادی بــه دسترســی بــه منابــع شــهری ،حــق تغییــر دادن
ـق مــا ،اعمــال یــک اراده جمعــی بــرای تغییــر شــکل شهرســازی
خودمــان از طریــق تغییــر دادن شــهر اســت ،بنابرایــن حـ ّ
اســت ،حــق بــه شــهر ،حقــی اســت کــه در بســتر آن انســانها بایســتی هــم خــود و هــم شــهر خــود را بســازد ،بــا وضعیــت
ـق ســاکنین و شــهروندان میباشــد.
موجــود در بســتر زندگــی شــهری ،حــق بــه شــهر ،از نادیــده انگاشــته شــده تریــن حـ ّ
(فکوهــی .)1391 ،بــا تعارضاتــی کــه بیــن حــق مالکیــت خصوصــی و حــق بــه شــهر در طرحهــای نوســازی شــهری اتفــاق
میافتــد ،در حقیقــت تقابــل بیــن حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی شــهروندان مطــرح میشــود .ســاقط نمــودن یکــی از
حقــوق مذکــور بــه نفــع دیگــری نــه در قانــون مدنــی کشــور جایگاهــی دارد و نــه بــا اهــداف حــق بــه شــهر همخوانــی دارد.
بــه طــوری کــه در قوانیــن موجــود شهرســازی کشــور ،چالشــی بیــن حــق عمومــی و خصوصــی بــه چشــم میخــورد .ایــن
چالــش در بســتر اجرایــی نمــودن قوانیــن و مقــررات شهرســازی در دو حــوزه حقــوق عمومــی و خصوصــی ،بیــان نســبیت
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حــق شــهر بــه معنــای ایفــای نقــش مســئوالنه در چرخــۀ تصمیمســازی ،تصمیمگیــری ،برنامهریــزی و اقــدام (حبیبــی)1391 ،
میباشــد .چرخــهای کــه تمامــی فضاهــای مــورد اســتفاده ،تمامــی کنشــگران مداخلهگــر و تمامــی ذینفوذهــا و ذینفعــان
بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد .حــق بــه شــهر در بســتر فضاهــای شــهری ،مفهومــی بســیار عمیــق تــر نســبت بــه آنچــه
کــه در ســاختار و محتــوای برنامههــا و طرحهــای شــهری کشــورمان لحــاظ میگــردد ،خواهــد داشــت .هرگونــه طــرح و
برنامــهای کــه در جهــت تحققپذیــری حــق بــه شــهر تهیــه و بــه اجــرا در میآیــد ،بایســتی فعــل "زندگــی کــردن" در معنــا
و مفهــوم واقعــی کلمــه را بــرای شــهروندان و ســاکنین مهیــا ســازد .اقدامــات نواســازانهای کــه در جهــت منفعــت رســانی بــه
عمــوم ســاکنین بــه اجــرا در میآیــد ولــی زندگــی برخــی از ســاکنین را بــا خطــر مواجــه میســازد ،بــا مفهــوم حــق بــه
شــهر همخوانــی نــدارد .اتوبــان امــام علــی بــا هــدف بهبــود دسترســی از مناطــق شــمالی تهــران بــه مناطــق جنوبــی تهــران و
روان ســازی ترافیــک در بســیاری از گرههــای ترافیکــی ،ســاخته شــده اســت ،ایــن مهــم بــه معنــای بهبــود کیفیــت زندگــی
ســاکنین شــهر میباشــد کــه دغدغــه روزمــره مبنــی بــر ترافیــک شــهری داشــتهاند ،امــا در نقطــه مقابــل بســتری کــه ایــن
اتوبــان بــر آن نشســته اســت فضــای زندگــی برخــی از ســاکنین شــهر میباشــد کــه حــق زندگــی در فضــای خصوصــی آنهــا
بــه حاشــیه رانــده شــده اســت .علــت بــه حاشــیه رانــده شــدن حــق در فضــای خصوصــی بــرای ســاکنین ایــن محــات،
مزیتــی اســت کــه ایــن پــروژه بــرای عمــوم شــهروندان بــه ارمغــان آروده اســت .بــه دنبــال ایــن امــر حــق مالکیــت و حــق
بــه شــهر در تقابــل یکدیگــر قــرار میگیرنــد" .حــق بــه شــهر" کــه اتوبــان امــام علــی در جهــت تحقــق پذیــری آن در ســطح
شــهر تهــران ،بــه دنبــال آن میباشــد ،بــا مفهــوم واقعــی حــق بــه شــهر در تناقــض میباشــد .گذشــته از بررســی ابعــاد
مختلــف ایــن پــروژه ،از قبیــل؛ مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیســتمحیطی و کالبــدی کــه در ســطح محالتــی از شــش
منطقــه بــه صــورت مســتقیم و هشــت منطقــه بــه شــکل معیــن ،بــر جــای گذاشــته اســت ،از بعــد حقوقــی بســیار آمرانــه و
غیــر منعطــف عمــل کــرده اســت ،بــه طــوری کــه تملــک قهــری ،آن هــم از خانوارهایــی کــه در محــات کــم درآمــد شــهر
ســاکن بودهانــد ،جریانهــای فضایــی (فضــای مالکیتــی) ناعادالنــه ای را ایجــاد کــرده اســت بــه طــوری کــه ایــن جریــان نــه
تنهــا کیفیــت زندگــی اخــراج شــدگان را ارتقــا نبخشــیده چــه بســا باعــث تنــزل کیفــی زندگــی آنهــا و ســکونت در محــات
فقیرتــر و حاشــیه نشــین نیــز شــده اســت .وقتــی کــه حــق بــه شــهر" ،ایفــای نقــش مســئوالنه در چرخــه تصمیمســازی،
تصمیمگیــری ،برنامهریــزی و اقــدام" ،تعریــف میشــود ،اجــرای پروژههــای نوســازی شــهری از قبیــل اتوبــان امــام علــی،
بــا فراینــد و ســازکارهای بســیار پیچیدهتــر از آنچــه کــه امــروزه مشــاهده میکنیــم ،ســروکار خواهــد داشــت .زیــرا فراینــدی
کــه ایــن قبیــل طرحهــا دردســتور کار خــود قــرار میدهنــد ،فراینــدی تحمیلــی و آمرانــه میباشــد .امــا فراینــدی کــه
در ماهیــت حــق بــه شــهر تعریــف شــده اســت فراینــدی اســت کــه نــه بــه صــورت آمرانــه بــر ســاکنین بلکــه بــه صــورت
تعامالنــه بــا ســاکنین تعریــف شــده اســت.دکتر فکوهــی در ارتبــاط بــا معنــای واقعــی حــق بــه شــهر تاکیــد دارد کــه تجربــه
قــرن بیســتم نشــان میدهــد کــه آزادی و حــق بــه شــهر نــه چیــزی اســت کــه بتوانــد از بــاال ابــاغ شــود (مثـ ً
ا دولــت)،
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 -شفیعی ،امیر و خدابخش ،حمیدرضا (»)1391حق شهر چگونه حقی است؟» ،تشریه ابادانی ،شماره  ،6صص .1-16

 -6نتیجهگــیری   

 -پیران ،پرویز (»،)1376شهر شهروندمدار» ،مجله سیاسی اقتصادی ،شمار  119و  ،120صص .46-51

اگــر شــهر را در هــر دوره زمانــی ،بازتــاب کالبــدی عوامــل اجتماعی-فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی هــر جامعــه در فضــا
بدانیــم ،تعریــف شــهر بــر ویژگیهایــی اســتوار میگــردد کــه نظــام سیاســی – اجرایــی آن جامعــه بــر حســب اقتــدار و
اختیــار در شــکلدهی ســاختارهای اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و کالبــدی ،نقشهایــی خــاص مییابنــد ،ایــن نــوع
شــهر خروجــی طرحهــا و اقداماتــی اســت کــه امــروزه در بســتر فضاهــای شــهرهایمان میبینیــم ،و بــه دنبــال اجــرای
ایــن اقدامــات ،انتظــار تحققپذیــری حــق بــه شــهر ،یعنــی "زندگــی کــردن در فضاهــای شــهری" بــه مفهــوم واقعــی را
نیــز داریــم .وقتــی کــه هــاروی اعتقــاد دارد مدیریــت دموکراتیــک پایــه گــذار حــق بــه شــهر میباشــد ،ودر مقابــل رونــد
شــهریگرایی ،مجرایــی عمــده بــرای اســتفاده مــازاد اســت ،نبایــد فراینــد اقدامــات نوســازیای کــه در کشــور تهیــه و
بــه اجــرا در میآیــد همراســتا بــا اهــداف حــق بــه شــهر دانســت .نقــد اتوبــان امــام علــی بــه عنــوان اقدامــی نوســازی از
بعــد حــق مالیکــت خصوصــی و حــق بــه شــهر ،بیشــتر از آنکــه بعــد سیاســی و حاشــیهای داشــته باشــد در تــاش جهــت
تعریــف و تقویــت جایــگاه حــق بــه شــهر در بســتر طرحهــای نوســازی شــهری میباشــد ،تعریــف از ایــن نظــر کــه
برنامهریــزان ،مدیــران و مداخلهگــران در امــر توســعه شــهری نبایــد تعریفهــای متعــدد و متنوعــی از حــق بــه شــهر در

 -ابراهیم پور ،مجید (»،)1392حق به فضاهای عمومی شهر یا حق به زندگی» ،انجمن انسان شناسی و فرهنگ.
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 کمانــرودی کجــوری ،موســی (»،)1392آســیبها وراهکارهــای قانونــی – اجرایــی تملــک امــاک واقــع در طرحهــای ســاماندهیبافتهــای فرســوده شــهر تهــران» ،مجلــه مدیریــت شــهری ،شــماره  ،31صــص .256-241

 باقریــان ،محمــد صابــر (»،)1386شهرســازی ،حقــوق عمومــی و خصوصــی در دوران معاصــر ،نســبتها نظامهــا و چالشهــا»،نشــریه بــاغ نظــر ،ســال چهــارم ،شــماره هشــتم.

 بصیــری ،رضــا و خلیجــی ،کیــوان (»)1392فضــای عمومــی ،ماهیتــی پیچیــده و چنــد مفهومــی» ،ویــژه نامــه نهــاد توســعه تهــران،شــماره .7

 -کاتوزیان ،همایون (»،)1381تضاد دولت و ملت» ،ترجمه علیرضا طیب ،نشر نی ،تهران.

 اطهــاری ،کمــال و حبیبــی ،ســید محســن و فکوهــی ،ناصــر (« ،)1391نظریــات هانــری لُه ِفــور در مــورد شــهر و شهرنشــینی»،نشســت شهرســازی ،دانشــگاه تهــران.

 -هاشمی ،فضا اهلل (»،)1369حقوق شهری و قوانین شهرسازی» ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری تهران.
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تفکیــک ایــن دو و تعامــل میــان منافــع طرفیــن میباشــد .ایــن چالــش بدیــن نحــو در ذهنیــت ســاکنین نفــوذ پیــدا کــرده
اســت کــه مــردم تحقــق حقــوق عمومــی را در تضــاد بــا دســت یابــی و حفــظ حقــوق خصوصــی میداننــد .عبــارت معنــای
دیگــر منافــع عمومــی را نقطــه مقابــل منافــع شــخصی بــه حســاب میآوردنــد ،و اینجاســت کــه ســاکنین شــهر ،شــهر را از
آن خــود ندانســته و متعلــق بــه "او"(ضمیــری اســت کــه در ذهنیــت مــردم ،باعــث ایجــاد تفکیــک بیــن حــق خصوصــی و
منافــع عمومــی شــده اســت= دولــت) ،میداننــد .در نتیجــه ایجــاد شــکاف بیــن حقــوق مالکیــت خصوصــی ســاکنین و منافــع
عمومــی جامعــه ،هــم ســاکنین را بــه مقابلــه بــه منافــع عمومــی ســوق میدهــد و هــم کمیــت و کیفیــت اقدامــات نوســازیای
کــه در جهــت منفعــت عمومــی انجــام میشــود ،را کاهــش میدهــد.
حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی در هــر نظــام بیانگــر مناســبات دولــت و مــردم در حوزههــای اقتــدار و اختیار اســت ،هرگاه
قــدرت و اقتــدار پایــه در حقــوق و قانــون نداشــته باشــد دولــت و جامعــه عمـ ً
ا از هــم جــدا بــوده و بنابرایــن بــا هــم دشــمنی
خواهنــد داشــت (کاتوزیــان .)1381،در مقابــل هــم اگــر دولــت و جامعــه همبســته و پیوســته باشــند امــا بــا دگرگونیهــای
کوتــاه مــدت و پیاپــی همــراه گردنــد ،بــا تبعاتــی همــراه خواهنــد شــد کــه برآینــد آنهــا بــه صــورت منفــی بــر ســاختمانهای
اقتصــادی ،اجتماعــی – فرهنگــی و کالبــدی جامعــه در شــکلهای مختلــف پدیــدار میگــردد( .باقریــان .)1386،بنابرایــن
اگــر بخواهیــم در فراینــد و ســاختار اقدامــات نوســازی شــهری ،از تقابــل و تعارضــی کــه بیــن حقــوق دوگانــه مطــرح شــده
(حــق مالیکــت خصوصــی و حــق بــه شــهر) بــه ســمت تعامــل بیــن حقــوق مذکــور تغییــر جهــت بدهیــم ،بایــد ایــن تعامــل
در حوزههــای مختلــف از قبیــل حــوزه اجتماعــی ،اقتصــادی ،حقوقــی ،شهرســازی ،انسانشناســی ،جامعهشناســی و حتــی
علــوم سیاســی مــورد ســنجش و تحلیــل علمــی و عملــی قــرار گیــرد .یکــی از مهمتریــن ایــن حوزههــا ،حــوزه شهرســازی
میباشــد .بــا وجــود اینکــه شهرســازی در قالــب طرحریــزی و برنامهریــزی طرحهــای نوســازی شــهری تعریــف میشــود
ولــی در مســیر تحقــق حــق بــه شــهر رســالت شهرســازی بایــد از علــم فنــی بــه علــم اجتماعــی تغییــر ماهیــت دهــد ،تــا
زمانــی کــه دانــش شهرســازی درکــی از اقداماتــی کــه بــرای فضاهــای شــهری طراحــی و برنامهریــزی میکنــد ،نداشــته
باشــد ،از ســایر حوزههــای مداخلــه گــر در "فراینــد حــق بــه شــهر" انتظــار بسترســازی جهــت تحققپذیــری ایــن حــق را
نبایــد داشــت .یکــی از شــاخصترین مــوارد در حــوزه شهرســازی ،ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی طرحهــای توســعه میباشــد،
ایــن ارزیابــی در ســه زمــان موضوعیــت پیــدا میکنــد ،قبــل از اجــرای طــرح ،در حیــن اجــرا و پــس از اجــرا .هــر طــرح توســعه
برنــدگان و بازندگانــی دارد .بدیهــی اســت کــه بهتریــن نــوع ارزیابــی ،ارزیابــی پیشــینی اســت کــه ذی نفعــان و متضررین طرح
مشــخص شــوند و بــرای تخفیــف تأثیــرات منفــی چــارهای اندیشــه شــود.

جهــت تبلیــغ و بــه دنبــال آن تحمیــل اقدامــات نوســازی شــهری بــه ســاکنین ،داشــته باشــند و تقویــت جایــگاه از ایــن
نظــر کــه فراینــد حــق بــه شــهر در تعــارض بــا حــق فضــای خصوصــی نبــوده بلکــه در راســتای تحققپذیــری ایــن حــق
و ســایر حقــوق نیــز میباشــد.

