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واژگان کـلیدی
حق به شـهر ،حق شـهر ،حـق ،حقـوق ،شـهر ،فضـا ،تولید فضـا ،فضـای اجـتماعی ،فضای انتـزاعی
 -1کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشگاه شهید بهشتیpejman_arc@yahoo.com ،

 - 3یعنی اینکه در یک منظومه کلیتر در اینجا «فضا» دارای جایگاهی است و باید به آن جایگاه برگردانده شود.
 - 5این عبارت از راه ترجمه انگلیسی آن به گونه «حق شهروندی» وارد زبان فارسی شده است.

1 - Human Rights
2 - Rights of Nature
4 - The right of citizenship

133

شماره50-49

132

هانــری لُـــهفِور ،جامعهشــناس معاصــر فرانســوی بــا مطــرح کــردن ایــده «حــق بــه شــهر» ،بــه کارکــرد اجتماعــی فضــا
پرداختــه و تولیــد فضــای اجتماعــی را از مــوارد مهــم «حــق بــه شــهر» دانســته اســت .فضــای انتزاعــی بــه طــور تاریخــی
مفهومــی حقوقــی دارد امــا بــا پیدایــی مفهــوم فضــای اجتماعــی ،مفهومــی اقتصــادی یافتــه کــه ایــن مفهــوم تنهــا در شــهر
ســرمایهدارانه قابــل پیــاده کــردن اســت.
لُـــهفِور بــا انتقــاد از حاکــم شــدن نــگاه ســرمایهدارانه در شــهر غربــی معتقــد اســت کــه شــهر غربــی از کارکــرد اصلــی خودش
کــه رســاندن انســان بــه «خشــنودی» اســت دور شــده و دســتیابی بــه «آزادی» را کــه کارکــردی اقتصــادی دارد جانشــین
آن کــرده اســت .در همیــن راســتا او خواســتار فاصلــه گرفتــن از رویکــردی علمــی بــه مقولــه شــهر میباشــد و بازگشــت بــه
رویکــرد هنــری داشــتن بــه شــهر را پیشــنهاد میکنــد.
مفهــوم «فضــا» در اندیشــه ایرانــی پیونــد مســتقیمی بــا موضــوع «حقــوق» دارد و پرداختــن بــه تمایــز میــان فضــای انتزاعــی
از فضــای اجتماعــی بــدون برداشــت صحیــح از مفهــوم «حقــوق» امــکان پذیــر نمیباشــد .از ایــن رو در ایــن مقالــه بــه بهانــه
بررســی دیدگاههــای لُـــهفِور کوشــش شــده اســت بــا مــروری بــه دو مقولــه «شــهر» و «حقــوق» در اندیشــه ایــران پیــش
از اســام و پیونــد آن بــا اندیش ـههای پــس از اســام ،راهــی بــاز شــود کــه از درون ایــن راه بتــوان شــناخت روش ـنتری از
آنچــه لُـــهفِور و پیروانــش در انتقــاد بــه شــهر غربــی ســرمایهدارانه داشــته انــد ،بــه دســت خواننــده ایرانــی داد.

هانــری لُـــهفِور جامعهشــناس و فیلســوف معاصــر فرانســوی (.1901م ـ .1991م) نخســتین کســی اســت کــه «شــهر» را بــه
ـن خارجــی موضــوع بررســی حقوقــی قــرار داده اســت .تــا پیــش از او« ،انســان» 1و در ســالهای متأخرتــر
عنــوان یــک عیـ ِ
3
«طبیعــت» 2دارای «حقــوق» دانســته شــده بودنــد امــا وی بــا ارائــه مفهــوم « »Le droit à la villeاز ایــن ســخن گفــت کــه
«شــهر» نیــز بــه عنــوان یــک موجودیــت تاریخــی ،حقوقــی دارد کــه همــان تعلــق داشــتن بــه همگــی شــهروندان و فراهــم
بــودن امــکان تغییــر در آن بــرای تکتــک شــهروندان اســت .البتــه ترجمــه عبــارت « »Le droit à la villeبــه «حــق شــهر»
یــا «حــق بــه شــهر» در زبــان فارســی چنــدان بازتابدهنــده ایــن منظــور لُـــهفِور نیســت و در ترجمــه « »droitبــه «حــق»
بایــد آن را در معنــای چیــزی دانســت کــه صاحبــی دارد ـ ســلطنت فعليــه در اصطــاح فقهــا ـ و میبایســت بــه صاحــب آن
برگردانــده شــود.
5
4
از ســویی دیگــر در زبــان فرانســه عبــارت « »Le droit de citéیــا «حــق شــهر» نیــز بــه عنــوان یــک اصطــاح بــا معنــای
ضمنــی «آزاد شــدن» ،در حقــوق مدنــی بــه کار م ـیرود و اشــاره بــه مجــوزی دارد کــه بــه فــرد بــرای ورود بــه مناســبات
شــهری و پذیــرش مســئولیت اجتماعــی داده میشــود .بنابرایــن در ایــن گفتــار بــا توجــه بــه ترجمــه تحتاللفظــی عبــارت
لُـــهفِور کــه «تملــک حقیقــی شــهر» میباشــد ،ایــن مفهــوم در چارچــوب «بازپــس گرفتــن شــهر» یــا برگردانــدن مالکیــت
مشــروع شــهر بــه صاحبــان آن ـ شــهروندان ـ مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
در نــگاه لُـــهفِور« ،حقیقــت شــهر» همــان توانایــی زایندگــی فضــای اجتماعــی اســت کــه وی آن را در تمایــز بــا فضــای
انتزاعــی مطــرح میکنــد .فضــای انتزاعــی ،برخاســته از برخــورد «دانایــی» و «توانایــی» ـ علــم و قــدرت ـ بــوده و بــه دلیــل
ماهیــت سلســله مراتبــی برخــورداری افــراد یــک جامعــه از «دانایــی» [= علــم] یــا «توانایــی» [= قــدرت] ،ایــن فضــا نیــز
ســاختاری سلســه مراتبــی دارد و حــوزه عمــل کنتــرل کننــدگان ســازماندهی اجتماعــی اســت؛ امــا فضــای اجتماعــی کــه
برآمــده از «پرکتیــس» یــا تجربــه زیســتی روزمــره همــگان اســت ،حــوزه عمــل تمــام اعضــای جامعــه اســت( .گاتدینــر)14 :
آنچــه کــه در کار لُـــهفِور اهمیــت بســیاری دارد ،تأکیــد او بــر جنبــه ســهگانگی «دیالکتیــک» هگلــی در برابــر نگــرش
دوگانهبــاور «دوآلیتــه» دکارتــی اســت« .فضا»یــی کــه لُهفِــور از آن ســخن میگویــد نیــز بــه طــور همزمــان دارای ســه
جنبــه درک شــونده ،تصــور شــونده و زیســت شــونده میباشــد (گاتدینــر .)13 :در همیــن راســتا وی در عبــارت پیشــنهادی
خــود از واژه « »La villeفرانســوی بــه جــای « »La Citéاســتفاده میکنــد تــا معنــای درونــی و قابــل تعمیــم بــه تجربــه
ـتی «شــهر» را در تمایــز بــا ویژگیهــای بیرونــی و فیزیکــی آن کــه در واژه « »Citéفرانســوی وجــود دارد ،نمایــان کنــد.
زیسـ ِ
لُـــهفِور بــا مطــرح کــردن ایــده بازپــس گرفتــن شــهر و یــا «تملــک حقیقــی شــهر» کــه برآمــده از تجربــه تاریخــی انســان
میباشــد ،آن را در برابــر «تملــک حقوقــی شــهر» قــرار میدهــد کــه تابــع تحــوالت سیاســی و اقتصــادی جامعــه در مقاطــع
زمانــی گوناگــون بــوده اســت .در واقــع وی بــا ایــن ایــده بــه دنبــال نشــان دادن کاســتیهای شــهر مــدرن اســت کــه متأثــر
از نگاهــی ســرمایهدارانه شــکل گرفتــه و اســتفاده از حــرف تعریــف فرانســوی « »Laکــه معــادل « »Theانگلیســی میباشــد،
در کنــار واژه « »villeنیــز اشــاره بــه همیــن مرزبنــدی نگــرش خــاص وی بــه مقولــه «شــهر» در مقایســه بــا نگــرش عــام
موجــود از شــهر ،دارد.
لُــه ِفــور «حقیقــت شــهر» را در پیونــد بــا «زایانــدن فضــا» میدانــد و در مجموعــه آثــاری کــه در ایــن زمینــه تألیــف نمــوده،
بــر ایــن بــاور میباشــد کــه بــا جــدا شــدن ســاحت اقتصــادی شــهر از ســاحت سیاســی آن در ســه ســده گذشــته ،جریــان
ـدن خــود فضــا»
اربانیزیشــن ـ یــا شــهری شــدن در معنــای اقتصــادی آن ـ دوران گــذاری را از «زایندگــی در فضــا» بــه «زایانـ ِ

شماره50-49

1 - Physical
2 - moral philosophy
3 - Virtue
4 - Right
5 - Order
6 - Principle
ـت شــهری» ـ  city stateـ یــا مناســبات سیاس ـیای اســت کــه میــان شــهروندان
 - 7واژه « »citéفرانســوی بــا « »cکوچــک بــه معنــای «دولـ ِ
برقــرار میگــردد.

1 - De l’état
2 - Freedom
3 - Hapiness
4 - Fine Art
5 - Skill
6 - Science
7 - Proletariat or Labouring Class
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طــی کــرده اســت .بــه عبارتــی دیگــر «فضــا» از کارکــرد حقوقــی قدیــم خــود کــه برخاســته از معنــای هندســی آن بــوده
اســت ،بــه کارکــردی اجتماعــی دســت یافتــه کــه مبتنــی بــر مفهــوم مشــارکت اســت)lefebvre, 1991: 1( .
فضــا بــه عنــوان مرتبـهای از «هســتی» در ســیر تطــور تاریخــی خــود از تعریفــی ارســطویی کــه مفهومــی انتزاعــی و وابســته
بــه زمــان بــود ،بــه تعریفــی دکارتــی منتقــل شــده کــه جنبـهای عینیتــر و کاربردیتــر داشــت .بــا اینهمــه تعریــف فضــا تــا
آن زمــان تعریفــی «مطلــق» بــود و در مرحلــه بعــد ،کانــت بــا بازتعریــف مفهــوم فضــا آن را بــه حــوزه تجربــه انســانی وارد
کــرده و معنایــی «نســبی» بــه فضــا بخشــید .ایــن بازتعریــف فضــا ،آن را در حــوزه «آگاهــی» انســان قــرار داد و فهــم «فضــا»
را مرتبــط بــا میــزان برخــوداری از «دانــش» نمــود .بدیــن ترتیــب موضــوع فضــا از حــوزه فلســفه بــه حــوزه علــم انتقــال یافت.
از ســویی دیگــر ،اقتصــاد نیــز در دوران مــدرن بــا گــذار از فهــم ایســتا و فیزیوکراتــی ســده هژدهمــی بــه فهمــی پویــا و
تبادلــی در ســده نوزدهــم ،راه را بــرای ورود «دانــش» بــه حــوزه اقتصــاد همــوار نمــوده و فهــم ســنتی «انباشــت» را بــه
مفهــوم مــدرن «ارزش افــزوده» کــه همــراه بــا پشــتوانهای علمــی اســت ،تبدیــل کــرد .ایــن نــوع اقتصــاد کــه در ابتــدا بــا
نــام اقتصــاد سیاســی شــناخته میشــد ،مبنایــی بــه کلــی متفــاوت از اقتصــاد فیزیوکراتــی داشــت زیــرا اقتصــاد فیزیوکراتــی
در حــوزه امــور جســمانی 1تعریــف شــده بــود امــا اقتصــاد سیاســی بــه حــوزه نفســانیات تعلــق داشــته و تحــت آنچــه کــه
«علمالنفــس» 2نامیــده میشــد ،قابــل توضیــح بــود .بازتعریــف اقتصــاد در بســتر «علمالنفــس» کمــک کــرد تــا بندهــای
پیشــین حــوزه اقتصــاد از حــوزه اخــاق گسســته شــود و موضــوع اقتصــاد کــه تــا پیــش از ایــن بــا مفهــوم «فضیلــت» 3در
پیونــد بــود ،پیونــدی جدیــد بــا مفهــوم «حقیقــت» 4پیــدا کنــد .پیونــد اقتصــاد سیاســی بــا مفهــوم «حقیقــت» [← حــق] بــه
معنــای پیــروی آن از قانونمندیهایــی طبیعــی 5بــود کــه کشــف ایــن قانونمندیهــا بــه وضــع قانونهــای ارادی 6جدیــد
[= قوانیــن موضوعــه] در اقتصــاد منجــر شــد.
تلفیــق قانونمنــد شــدن اقتصــاد سیاســی در دنیــای مــدرن بــه همــراه دانــش بنیــان شــدن فضــا ،مفهــوم جدیــدی را بــه نــام
«برنامهریــزی فضایــی» پدیــدار کــرد و تأکیــدی کــه لُـــهفِور بــر هماهنگــی برنامهریــزی فضایــی و اقتصــاد سیاســی دارد
نیــز برخاســته از همیــن خاســتگاههای آن اســت( .لُهفِــور)25 :
پیشــتر اشــاره شــد کــه «فضــا» در اندیشــه لُه ِفــور کارکــردی اجتماعــی دارد و بــر همیــن پایــه وی معتقــد اســت هــر گونــه
تغییــر اجتماعــی بــه ناچــار بایــد از طریــق تغییــر در «فضــا» دنبــال شــود .بدیــن ترتیــب لُه ِفــور بــا خوانــش اقتصــادی از فضــا،
موضــوع جدیــد «زایانــدن فضــا» را بــه عنــوان جایگزینــی بــرای مبحــث قدیــم «زایندگــی در فضــا» پیشــنهاد کــرد .عبارتــی
کــه لُـــهفِور بــرای بیــان منظــور خــود بــه کار بــرده « »La Production de l’espaceاســت کــه در ترجمــه انگلیســی بــه
« »production of spaceبرگردانــده شــده اســت امــا ترجمــه فارســی ایــن واژه بــه «تولید فضا» ســبب ایجــاد کژفهمیهایی
شــده اســت .آنچــه کــه در زبــان فارســی بــه طــور متعــارف از واژه «تولیــد فضــا» فهــم میشــود آن اســت کــه بایــد فضاهــای
جدیــد بــه وجــود آورد در حالیکــه آنچــه مــد نظــر لُـــهفِور بــوده آن اســت کــه بایــد فضــا را از عقیــم بــودن درآورد و بــه جــای
نقــش تاریخــی دایهگــی بــرای فرزنــدان دیگــر پدیدههــا کــه بــه «فضــا» ســپرده شــده اســت ،بــه فضــا ایــن امــکان را داد
تــا نقــش مــادر واقعــی را بــازی کنــد و فرزنــد خــود را بزایــد.
لُـــهفِور ایــن ایــده زایانــدن فضــا را در قالــب مفهــوم « »Le droit à la villeیــا «تملــک حقیقــی شــهر» بیان میکنــد .در واقع
حقیقتــی از شــهر کــه وی بــه دنبــال آن اســت ،تأکیــد بــر مناســبات سیاســی میــان شــهروندان 7ـ  citéـ در برابــر مناســبات

اقتصــادی حاکــم بــر شــهر مــدرن ـ  urbanitéـ اســت .اهمیــت نقــش سیاســی شــهر در مقایســه بــا نقــش اقتصــادی آن
بــرای لُـــهفِور بــا تألیــف مجموعــه چهــار جلــدی «نظریــه دولــت» 1آشــکارا بــه چشــم میخــورد .وی جایگزیــن شــدن هــدف
اقتصــادی «آزادی» =[ 2کمــال] بــه جــای هــدف سیاســی تاریخــی «خشــنودی» =[ 3ســعادت] را از دس ـتآوردهای حاکــم
شــدن نــگاه ســرمایهدارانه بــر شــهرهای غربــی میدانــد .بــه عبــارت دیگــر فهــم سیاســی از شــهر کــه حامــل بــار معنایــی
تاریخــی آن نیــز بــود ،جــای خــود را بــه فهــم اقتصــادیای داده کــه مفهــوم «آزادی» و بــه کمــال رســیدن را جایگزیــن
«خشــنودی» و بــه ســعادت رســیدن کــرده اســت.
لُــــهفِور بحــث «تملــک حقیقــی شــهر» را بــا فاصلــه گرفتــن از دیــدن «شــهر» بــه عنــوان موضــوع «علــم» ـ کــه در انحصار
بخــش تکنوکــرات جامعــه قــرار دارد ـ (لُه ِفــور )251 :در زمینــه تغییــرات شــهری و بازگشــتن بــه نــگاه شــهر بــه مثابــه یــک
اثــر «هنــر»ی مــورد توجــه قــرار داده و در پــی بــاز کــردن راهــی بــرای حضــور تمــام طبقــات اجتماعــی بــه تغییــرات شــهری
ـ و بــه ویــژه طبقــه کارگــر ـ میباشــد (لُه ِفــور )249 :تــا همــه طبقــات اجتماعــی ایــن امــکان را پیــدا کننــد کــه از راه تغییــر
در شــهر بــه تغییــر خــود نیــز بپردازنــد .جایگزینــی ایــده فضــای اجتماعــی بــه جــای فضــای انتزاعــی کــه پیشــتر از آن ســخن
رفــت نیــز در امتــداد چنیــن نگرشــی انجــام شــده بــود.
البتــه در اینجــا بایــد بــه دو نکتــه مهــم توجــه داشــت .نکتــه نخســت اینکــه «هنــر» در چارچوبــی کــه لُـــهفِور از آن بحــث
میکنــد «زمین ـهای بــرای آفرینندگــی» اســت (لُه ِفــور )252 :و تفاوتهایــی بــا برداشــتی کــه در فهــم کنونــی ایرانــی از آن
ـ بــه معنــای «هنرهــای زیبــا» 4ـ میشــود ،دارد« .هنــر» مــورد نظــر لُه ِفــور بــه معنــای اتــکا کــردن بــر «مهــارت» 5بــه
جــای «علــم» 6میباشــد و برآمــده از ابتداییتریــن کوش ـشهای انســان بــرای برطــرف کــردن نیازهــای طبیعــی خــود بــه
کاملتریــن صــورت اســت .نکتــه دوم ،تعریــف «طبقــه کارگــر» 7در یــک نظــام حقوقــی اجتماعــی اســت کــه در فرآینــد تولیــد
[= زایانــدن] بــا بــه کارگیــری بُعــد «مهــارت» ـ بــه جــای بُعــد «علــم» ـ بــه تولیــد «ارزش» میپــردازد.
ـق طبیعــت»
از ســویی دیگــر در نــگاه لُه ِفــور ،موضــوع «حقیقــت شــهر» در ادامــه گرایشهــای پیــدا شــده در پرداختــن بــه «حـ ِ
قــرار دارد کــه «طبیعــت» را بــه عنــوان موضوعــی بــرای نگریســتن در چارچوبــی حقوقــی در دســتور کار دارد (لُه ِفــور.)253 :
مســئله «حــق» همانگونــه کــه ســپستر از آن ســخن خواهــد رفــت ،بــه طــور تاریخــی بــا موضــوع «زندگــی» و زنــده
شــدن مرتبــط اســت .تلقــی ســرمایهدارانه از «طبیعــت» کــه آن را کاالیــی دارای ارزش مبادل ـهای در نظــر گرفتــه اســت ،از
زمــان انقــاب صنعتــی تاکنــون تهدیــدات بســیاری را متوجــه محیــط طبیعــی نمــوده اســت .از ایــن رو مطــرح شــدن مبحــث
ـق طبیعــت» بــا هــدف بازگردانــدن زندگــی بــه مخاطــره افتــاده طبیعــت بــه آن صــورت گرفتــه اســت .بحــث «تملــک
«حـ ِ
حقیقــی شــهر» نیــز در راســتای برگردانــدن مالکیــت شــهر بــه صاحبــان «راســتین» آن از ســوی لُه ِفــور مطــرح میگــردد و
بــه دنبــال بازگردانــدن زندگــی رو بــه زوال شــهری بــه «شــهر» اســت .زندگـیای کــه بــا گــذار از فضــای ســرمایهداری بــه
فضــای نوســرمایهداری و غلبــه امــر اقتصــادی بــر امــر سیاســی نیــز بــه طــور گســتردهتری در رونــدی جهانــی شــده روز بــه
روز در حــال بــه مخاطــره افتــادن بیشــتر اســت.
مجموعــه مباحثــی کــه لُــــهفِور در دوران فعالیــت فکــری خــود بــه آن پرداختــه بــود ،بعدهــا از ســوی اندیشــمندان بســیاری
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و افــراد سرشناســی ماننــد دیویــد هــاروی و مانوئــل کســتلز بــه پیگیــری ایــن مباحــث در قالــب
مفاهیــم مرتبــط بــا عدالــت اجتماعــی و جنبشهــای اجتماعــی شــهری پرداختنــد( .گاتدینــر)11 :

دیویــد هــاروی در بســط نظریــه «حقیقــت شــهر» آن را متمایــز از «حــق شــهر» 1یــا آزادی فــردی در برخــورداری از امکانــات
شــهری دانســته اســت .از نــگاه هــاروی« ،تملــک حقیقــی شــهر» بــه معنــای دســتیابی بــه همــان حقــی اســت که شــهروندان
آزادی شــهروندان در
بــرای تغییــر دادن خودشــان از طریــق تغییــر دادن شهرشــان دارنــد (هــاروی .)14 :در واقــع ایــن «حــق»،
ِ
ســاختن و بازســاختن شــهر و در پــی آن ســاختن خودشــان اســت .هــاروی موضــوع «تملــک حقیقــی شــهر» را در دل مفهــوم
«توســعه شــهری» توضیــح میدهــد امــا نکتــه مغفــول بــرای فهــم کنونــی ایرانــی ایــن اســت کــه مفهــوم توســعه شــهری
در غــرب بــه معنــای رســیدن شــهروندان بــه «آزادی» اســت بازآنکــه مفهــوم توســعه شــهری در ایــران کنونــی بــه گونــه
گســترش افقــی یــا عمــودی شــهر فهمیــده میشــود و پیامــد آن چیــزی جــز «بندگــی» روز افــزون شــهروندان نخواهــد بــود.
«توســعه شــهری» آنگونــه کــه هــاروی مــورد توجــه قــرار داده اســت ،برخــورداری شــهروندان از منابــع مــازاد [= ارزش افزوده]
ـی شــهری
حاصــل از زندگــی شــهری و یــا همانگونــه کــه باالتــر گفتــه شــد ،آزادتــر شــدن شــهروندان اســت .در تجربــه تاریخـ ِ
ـق آزاد بــودن] برخــوردار نمیشــدهاند بلکــه
جهــان ،هیچــگاه همگــی شــهروندان بــه طــور یکســان از توســعه شــهری [= حـ ِ
میــزان آن بــه چگونگــی دسترســی هــر فــرد بــه ایــن منابــع مــازاد [= ارزش افــزوده] بســتگی داشــته اســت .از ایــن رو زایــا
کــردن بیشــتر شــهر از طریــق «فضــا» ســبب افزایــش ارزش افــزوده شــهری شــده و بدیــن ترتیــب شــهروندان بیشــتری از
توســعه شــهری برخــوردار میگردنــد.
همانگونــه کــه دیــده میشــود پرداختــن بــه همــه ابعــاد مفهــوم «تملــک حقیقــی شــهر» لُـــهفِور در چارچــوب فهــم کنونــی
ایرانــی مجالــی گســتردهتر میطلبــد امــا در اینجــا بــرای آغــاز بحــث بــه گونـهای گــذرا بــه برخــی مفاهیــم مهــم ایــن ایــده
ماننــد «فضــا»« ،حــق» و «حقــوق» و نســبت ایــن مفاهیــم بــا «شــهر» در اندیشــه گذشــته ایرانــی پرداختــه میشــود تــا
شــاید بتــوان از ایــن راه ،اندکــی از گــره افتــاده بــر ســر خوانــش مفاهیــم جدیــد از دل مفاهیــم قدیــم را گشــود.

پیـوند میان «شهر» و «فضا» در اندیشـه ایرانی   
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1 - Le droit de cité

 - 1نظریهپردازی درباره «اشا» در اندیشه ایرانی سرآغاز شکلگیری اندیشه حقوقی در ایران بوده که سپستر از آن سخن خواهیم گفت.
 - 2از نظر داود بن محمود قیصری ،انسان در پایان سفر سوم از اسفار اربعه [= گذر از بهمن به َدئ ِنا] به مقام «خلیفه» یا «قطب» دست پیدا میکند( .حسن
زاده کریم آباد)22 :
 - 3رازی در نوشتار «سیره فلسفیه» از انسان سیاسی با عنوان «انسان فلسفی» یاد کرده است .برای آگاهی بیشتر بنگرید به رساله السیره فلسفیه ،ص .201
 - 4داود بن محمود قیصری در شرح خود بر فصوص الحکم ابن عربی ،از این مرحله ـ مرحله سوم ـ با عنوان مرحلهای یاد کرده که در آن انسان کامل در
تمامی موجودات ،همچون سریان خداوند [= حق در متن عربی] در آنها ،سریان مییابد( .حسن زاده کریم آباد)32 :
 - 5واژه « ُپر پادشای» در سنگ نگاره های داریوش و خشایار در دامنه کوه الوند ( EDو  )XDبه گونه «پرونام خشایثیام» آمده است .افضلالدین مرقی
کاشانی ـ بابا افضل ـ نیز در گفتاری با نام «ساز و پیرایه پادشاهان پرمایه» از انسان کامل با عنوان «پادشاه ُپر مایه» نام برده است .برای آگاهی بیشتر
بنگرید به مصنفات.68 :
 - 6محمد رضا قمشهای مفام سفر چهارم را مقام «نب ّوت» دانسته و آورده است :سالک در سفر چهارم همه مخلوقات و آثار و لوازم آنها را مشاهده میکند
«نبی» نامیده
و به
ّ
مضار و منافع آنها در دنیا و آخرت آگاه میشود ،و به رجوع الی اهلل و کیفیت آن و  ...علم پیدا میکند .لذا صاحب نب ّوت تشریعی شده و ّ
میشود( .محمد رضا قمشهای ،مجموعه اثار حکیم صهبا 112 :و  ،212به نقل از حسن زاده کریم آباد)63 :
 - 7در گاهان که از کهنترین بخشهای بازمانده از اوستا به شمار میرود ،یسن  15یا «وهو خشثره گاه» به بیان ویژگیهای «انسان کامل» از دیدگاه زرتشت پرداخته است.
8 - filōsofos basiliās
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بــه بــاور بســیاری از اندیشــمندان ،در میــان جوامــع انســانی هــر اندیش ـهای کــه پیشــرفتهتر باشــد ،قابلیــت انتــزاع کــردن
مفاهیــم بــه نمادهــا را بیشــتر یافتــه و هــر انــدازه پســماندهتر باشــد ،از فهــم مفاهیــم انتزاعــی دورتــر اســت .ایرانیــان بــه
گــواه نوشــتههای برجــای مانــده ،نخســتین مردمانــی بودهانــد کــه بــه انتــزاع کــردن جهــان پیرامــون خــود در قالــب مفاهیــم
فلســفی پرداختهانــد( .اذکایــی)82 :1375 ،
انســان ایرانــی در طــول هزارههــا بــا نگریســتن در پدیدههــای طبیعــی اطــراف خــود و انتــزاع کــردن آنهــا در قالــب مفاهیــم
جدیــد ،مجموعـهای از منابــع اندیشــیدن را فراهــم کــرده کــه امــروزه همچــون گنجینـهای در اختیــار مــا قــرار گرفتــه اســت.
ـوئیثر در زبــان
دو مفهــوم بنیــادی از ایــن مجموعــه بــزرگ ،مفهــوم «ده» [= َدخویــو در زبــان اوســتایی] و «شــهر» [= شـ َ
اوســتایی] میباشــد کــه مفهــوم «ده» از نگریســتن بــه زمیــن و «ایســتا بــودن» آن ،و مفهــوم «شــهر» از نگریســتن بــه آب
و «روان بــودن» آن برگرفتــه شــده اســت .ایــن دو مفهــوم انتزاعــی ،پایههــای دو دســتگاه فکــری جداگانــه را بنیــاد گذاشــته
کــه هــر یــک غایــت جداگان ـهای را پــی میگیرنــد.
غایتــی کــه دســتگاه فکــری «ده» در پــی آن اســت ،رســیدن بــه «بیبیمــی» و امنیــت میباشــد کــه در ســایه «گــروش»
[= ایمــان] بــه جهــان طبیعــت یــا «اشــا» [← حــق] و انجــام تکالیــف خــود در برابــر زورهــای «بــد» [← دیــو] یــا «خــوب»
[← ایــزد] آن بــه دســت میآمــده اســت .از ایــن رو نمــاد برپایــی اندیشــه «دهــی» در ایــران پیــش از اســام« ،آپادانــا»
[= عمــارت] بــوده کــه نویــد دهنــده برقــراری «آبادانــی» در قلمــرو باورمنــدان بــه آن اندیشــه بــه شــمار میرفتــه اســت.
(شــقاقی ،1390،ب)
غایــت دســتگاه فکــری «شــهر» رســیدن بــه «خوشــنودی» و ســعادت میباشــد کــه در ســایه «دوســتی» [= محبت] بــا جهان
انســان یــا «بهمــن» [← حقــوق] و انجــام وظایــف خــود در برابــر نیروهــای بیرونــی [← اهــورا] یــا درونــی [← مــزدا] آن

بــه دســت میآمــده اســت .نمــاد برپایــی اندیشــه «شــهر» نیــز «دربــار» [= حضــرت] بــوده کــه دســتیابی بــه «خشــنودی»
را در میــان باشــندگان آن نویــد مـیداد (شــقاقی ،1390 ،الــف) .از آنجایــی کــه «خشــنودی» در میــان مردمــان ،بــا قانونمنــد
کــردن مناســبات میــان آنــان برپــا میشــود ،پرداختــن بــه «داد» یــا نهــادن هــر چیــز بــر جــای خــود ،از ویژگیهــای برجســته
«دربــار» بــوده اســت .نهــادن هــر چیــز در جــای خــود برخاســته از دانشــی میباشــد کــه بــه واســطه «بهمــن» یــا «شــناخت
انســانی از مناســبات حاکــم بــر جهــان طبیعــت» بــه دســت میآیــد بدینگونــه مفهــوم «حقــوق» در «شــهر» جایگاهــی بایســته
پیــدا میکنــد و هــر گونــه نظریــه اندیشــه شــهری را وابســته بــه اندیشــه حقوقــی میکنــد.
منتــزع شــدن جهــان درون [= َدئ ِنــا] از جهــان بیــرون [= آر َمئیتــی] در اندیشــه ایرانــی کــه بخشهایــی از آن بــا گاتهــای
زرتشــت بــه دســت مــا رســیده اســت ،بــا تغییــر مرکــز ثقــل تعریــف مناســبات حاکــم بــر جهــان از مناســبات بیرونــی یــا
«اشــا» =[ 1حــق] بــه مناســبات درونــی یــا «بهمــن» [= حقــوق] ،نخســتین دســتگاه منســجم فلســفی در ایــران را پایــه
گــذاری کــرد .ایــن خــط ســیر حرکــت از جهــان بیــرون بــه جهــان درون و بازگشــت دوبــاره بــه جهــان بیــرون ـ امــا ایــن بــار
در ســطحی باالتــر ـ کــه در اندیشــه ایرانــی از آن بــا تعبیــر بیــرون آمــدن از «ده» و «شــهر»ی شــدن یــاد شــده اســت ،در
گاتهــا از نگریســتن بــه آرمئیتــی یــا جهــان بیــرون [= طبیعــت] آغــاز شــده و در گام نخســت بــه فهــم مناســبات حاکــم بــر
جهــان بیــرون یــا همــان اشــا [= حــق] میانجامــد و بدینگونــه نخســتین پایــه بیــرون رفتــن از «ده» [= مناســبات طبیعــی]
و ورود بــه «شــهر» [= مناســبات ارادی] بــا رســیدن انســان بــه جایــگاه «خدایــی» [= والیــت] برداشــته میشــود .پســانگاه
«خــدای» [= ولــی] ـ خ َوتــای در زبــان پهلــوی ـ یــا انســان اقتصــادی کــه بــه «شــهر» وارد شــده اســت ،بــا یــاری فهمــی
کــه از مناســبات حاکــم بــر جهــان بیــرون [= اشــا] بــه دســت آورده ،توانایــی فهــم مناســبات جهــان درون خــود [= بهمــن] را
پیــدا میکنــد .در ایــن مرحلــه ،بــر هــم نهــاده شــدن «اشــا» و «بهمــن» ـ کــه در میــان فالســفه پــس از اســام بــا عنــوان
تطابــق «عیــن» و «ذهــن» شــناخته میشــد ـ بــه پیدایــی «دانــش» انجامیــده و «خــدای» یــا «انســان اقتصــادی» بــه
جایــگاه «انســان سیاســی» یــا «پادشــای» 2دســت مییابــد .پســانگاه انســان سیاســی 3بــر پایــه دانــش بــه دســت آمــده بــه
بازآفرینــی جهانــی نــو و امــا درونــی [= دئنــا] میپــردازد 4و هنگامیکــه ایــن جهــان نــو را بــر پایــه مناســبات جهــان درون [=
بهمــن] در بیــرون ،امــا ایــن بــار در ســطحی باالتــر پایــه گــذاری نمایــد« ،شــهری» شــدن او بــه کمــال خــود رســیده و بــه
جایــگاه « ُپــر پادشــایی» =[ 5انســان کامــل] دســت مییابــد.6
ـرو» پهلــوی یــاد میشــد 7کــه
ـثره» اوســتایی یــا «خ َوتــای اَهـ َ
در ایــران پیــش از اســام از ایــن واســطه بــا نــام « ُوهــو خشَ ـ َ
افالطــون ایــن مفهــوم را بــا نــام « 8»φιλόσοφος βασιλιάςوارد فلســفه یونانــی کــرد ( .)Plato, Republic, 5.473dدر
ایــران پــس از اســام ،مفهــوم «وهــو خشــثره» کــه ظاهــراً برپایــه ترجمههــای انجــام شــده از آثــار افالطــون بــه «حکیــم
حاکــم» شــناخته میشــد ،در نوشــتههای فارابــی بــا نــام «رئیــس مدینــه فاضلــه» و در حکمــه االشــراق ســهروردی بــا نــام
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 - 1سهروردی در حکمه االشراق ،کیخسرو را نمونه ملک معظم دانسته است.
 - 2برای آگاهی بیشتر بنگرید به کتاب داستان ایران ،نوشته فریدون جنیدی ،صفحات  304و .945
 - 3هفتخوان رستم در شاهنامه (شاهنامه آبشخور عارفان ،محمودی بختیاری) و هفت شهر عشق عطار نمادهایی از این هفت مرحله بیرون آمدن از ده و
به شهر وارد شدن در اندیشه ایرانی است .همچنین هفت آسمان ،هفت گنبد ،هفت گردون و هفت چرخ [= فلک] در آثار شاعران کنایهای از همین هفت
مرحله شهری شدن است .شیخ شهابالدین سهروردی در کتاب هیاکل ال ّنور از این هفت گام در قالب هفت هیکل یاد کرده است .هیاکل ال ّنور با هیکل
نخست با شناخت مناسبات حاکم بر «ده» که برخاسته از تنکرد [= جسم] میباشد ،آغاز شده و به هیکل هفتم که پایان بیرون شدن از «ده» [= مفارقت
از بدن] و آغاز وارد شدن به «شهر» [= اتصال نفس ناطقه به عالم ملکوت] است ،میانجامد .نظامی گنجوی از هفت مرحله آیین مهری با نام هفت پیکر
یاد کرده که در منظومهای به همین نام به بیان رمزی آن پرداخته است .برای آگاهی بیشتر بنگرید به گفتارهای «بن مایه آیینهای مهر و زرتشت در هفت
پیکر نظامی» از مریم حسینی؛ و «هفت پیکر نظامی و مهر آیینی» از کیوان نجم آبادی.
 - 4کشتن دیو سپید در هفت خوان رستم و قربانی کردن گاو در آیین میترائیسم اروپایی.
 - 5طرح اسفار اربعه یا چهار گام رسیدن به خدا [= اهورامزدا] بنا بر روایات مشهور در ایران پس از اسالم ،با خوانش هستیشناسانهای که ابن عربی از
منازل السائرین خواجه عبداهلل انصاری ارائه کرد ،آغاز شد و صورت مدون شده آن را برای نخستین بار عفیفالدین تلمسانی در شرحی که بر کتاب منازل
السائرین خواجه عبداهلل انصاری نوشته به کار گرفت .پس از تلسمانی ،م ّ
العبدالر ّزاق کاشانی در شرح دیگری که بر منازل السائرین نوشته به رشد این مفهوم
کمک کرد و داود بن محمود قیصری ،شارح فصوص الحکم صورت نهایی و مشهور این مفهوم را ترسیم کرد .مالصدرا نیز با تألیف کتاب اسفار اربعه
کمک بسیاری در به شهرت رسیدن این مفهوم نمود .برای آگاهی بیشتر بنگرید به گفتار «اسفار اربعه در عرفان اسالمی» نوشته داود حسن زاده کریم آباد.
 - 6مانثره یا سخن اندیشه برانگیز در سنت زرتشتی به دو گفتار «اشم وهو» و «یتا اهو» گفته میشود.

7 - dimension
 - 8سهروردی در حکمت االشراق از «عقل فعال» با نام «کدخدا» یاد کرده است .برای آگاهی بیشتر بنگرید به مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،ج.45 :3
«و اين «عقل ف ّعال» ست ،كه كدخداى عالم عنصريست و هيوالى مشترك و صور آن و نفوس ما جمله ازين عقل است»
 - 9برای آگاهی بیشتر بنگرید به وزیدگیهای زادسپرم.611 :
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«ملــک معظــم» 1بــار دیگــر مــورد تأمــل فلســفی قــرار گرفــت .مفهــوم «انســان کامــل» یــا « ُپــر پادشــا» در اروپــا از ســده
شــانزدهم بــه یکــی از بنیادیتریــن بحثهــای دانشهــای شــهری [= علــوم سیاســی] تبدیــل شــد و رفتــه رفتــه بــا ظهــور
جهــان مــدرن ،بــار تاریخــی پادشــایی از دوش انســان کامــل برداشــته شــد و بــر دوش «دولــت جدیــد» قــرار گرفــت .بــه
دیگــر ســخن ،مفهــوم «انســان کامــل» در جهــان مــدرن بــا مفهــوم «دولــت جدیــد» جایگزیــن گشــت.
گامهــای بیــرون آمــدن از «ده» و ورود بــه «شــهر» انســان ایرانــی نخســتین بــار نزدیــک بــه شــش هــزار ســال پیــش بــا
4
اندیشــه مهــری [= میترائیســم] پایــه گــذاری شــد 2و بــرای آن هفــت مرحلــه 3نیــز شناســانده شــد کــه در پایــان بــه «فنــا»
از زندگــی دهــی میانجامــد .پســانگاه ،چهــار گام چرخــه تکامــل شــهری شــدن یــا «بقــا» در زندگــی شــهری ـ آرمئیتــی،
اشــا ،بهمــن ،دئنــا ـ در گاتهــای زرتشــت نظریــه پــردازی شــد .ایــن چهــار گام شــهری مانــدن در ایــران پــس از اســام
در گرایــش فلســفی ایرانــی ادامــه یافــت و در واپســین بازتعریــف خــود ،بــه گونــه چهــار ســفر «مــن الخلــق الــی الحــق»،
«بالحــق فــی الحــق»« ،مــن الحــق الــی الخلــق بالحــق» ،و «فــی الخلــق بالحــق» در اســفار اربعــه مالصــدرا در قالبــی نــو
مــورد بحــث قــرار گرفــت.5
کهنتریــن نوشــتار برجــای مانــده از ایــران پیــش از اســام کــه بــه جدایــی شــهر از ده در اندیشــه ایرانــی پرداختــه اســت،
گفتــاری اســت کــه بــه مانثــره «اهونــور» شــناخته میشــود .گرچــه در نوشــتارهای زرتشــتی ایــن گفتــار از زبــان زرتشــت
گفتــه شــده اســت امــا پژوهشهــای انجــام شــده بــر روی ســاختار زبانــی و معنایــی ایــن گفتــار نشــان میدهــد کــه بــه
روزگاری بســیار کهنتــر از روزگار زرتشــت تعلــق دارد.
اهمیــت ایــن دعــا در میــان ایرانیــان پیــش از اســام تــا آن انــدازه بــود کــه هنــگام وارد شــدن بــه ده یــا شــهر و یــا بیــرون
آمــدن از آن بایــد ســیزده بــار خوانــده شــود .در روایــات ایرانــی بــه نقــل از بهمــن پونجیــه آمــده اســت کــه« :وقتی در شــهری
و یــا ده برونــد ،آن زمــان ســیزده یثــا اهــو ویریــو بخوانــد ،پــس بــرود .وقتــی هــم کــه در آن ده یــا در آن شــهری بشــود ،در
آنجــا هــم نخســت ســیزده یثــا اهــو ویریــو بخوانــد و پــس در آن شــهر و در ده شــود( ».هرمزدیــار )12 :شــاپور بروچــی هــم
«کــز رفتــن چــو شــهر پیــش آیــد» ،را ســزاوار خوانــدن ســیزده یثــا اهــو دانســته اســت( .هرمزدیــار)14 :
مانثــره «اهونــور» در کتــاب دینکــرد دارای جایگاهــی حقوقــی [= دادســتان] در برقــراری مناســبات ارادی میان مردمان دانســته
شــده اســت (فضیلــت .)104 :در ایــن مانثــره کــه یکــی از دو کالم مقــدس ایــران پیــش از اســام اســت ،6زرتشــت از اهــورا
مــزدا صفــات مدینــه فاضلــه را میپرســد و بــا ایــن پرســش زرتشــت از اهورامــزدا آغــاز میگــردد کــه« :یثــا اهــو وئیریــو»
یــا چگونــه «اَخــو»ی [= مناســبات انســانیای] ،خواســتنی اســت( .میرفخرایــی)56 :
در پاســخی کــه اهورامــزدا یــا خــرد حاکــم بــر جهــان بــه ایــن پرســش میدهــد ،اَخ ـ ِو [= مناســبات انســانی] خواســتنی،

اَخــوی [= مناســبات انســانیای] دانســته شــده کــه در آن ،ردی [= برتــری طبیعــی] ،بــه «مــزدا» و شــاهی [= برتــری انســانی]
بــه «اهــورا» داده شــود تــا پیامــد آن بالندگــی پادشــایی [= انســان کامــل] باشــد« .مــزدا» بــا کمــک «اشــا» و «بهمــن» بــه
دارش و کنــش در ایــن جهــان [← خدایــی] پرداختــه و «اهــورا» نیــز بــه باالنــدن پادشــایی میپــردازد.
دســتگاه فکــری «ده» از «کــده» [= منــزل] آغــاز شــده و بــه سرتاســر جهــان بیرونــی [= طبیعــت] یــا «ده» [= دنیا] گســترش
مییابــد .امــا دســتگاه فکــری «شــهر» از جهــان بیرونــی یــا «ده» آغــاز شــده و تــا ژرفــای جهــان درونــی [= اراده] یا «شــهر»
[= دیــن] نفــوذ میکنــد .از ایــن رو میتــوان چنیــن پنداشــت کــه قلمــرو تفکــر «ده» در راســتای افقــی تــداوم مییابــد امــا
از آنجــا کــه ورود بــه دســتگاه فکــری «شــهر» بــه معنــای ورود بــه ســاحتی 7دیگــر اســت ،قلمــرو تفکــر «شــهر» در راســتای
قائــم تــداوم دارد .بــر پایــه چنیــن نگرشــی اســت کــه از گذشــتههای دور بــرای نشــان دادن جدایــی میــان «ده» و «شــهر»،
ایــن دو را بــا «زمیــن» و «آســمان» هماننــد گرفتهانــد .در اندیشــه فلســفی ایرانــی ،پیونــد میــان «زمیــن» و «آســمان» از
طریــق واســطهای بــه نــام «انــدروای» [= فضــا] صــورتگرفتــه اســت کــه جایــگاه «علــم مطلــق» ـ ویســپا ُوهــو اوســتایی
ـ میباشــد (کلنــز .)76 :بــر ایــن پایــه پیونــد میــان «ده» و «شــهر» نیــز بایــد از طریــق یــک واســطه یــا میانجــی انجــام
شــود .ایــن واســطه« ،عقــل فعــال» 8یــا انســان کامــل اســت کــه از مرحلــه «دهــی» بــودن بیــرون آمــده و بــه مرحله شــهری
ـی «انــدروای»
بــودن رســیده و بــه پشــتوانه جایــگاه میان ـهای کــه دارد [← عدالــت] ،میتوانــد همــان نقــش هستیبخشـ ِ
را بــازی کنــد( .فارابــی)23 :
هماننــد ســازی میــان «فضــا» [= انــدروای] و «عقــل فعــال» [= وهــو خشــثره] در اندیشــه ایرانــی از یــک ســو ،و جمــع
شــدن دو مفهــوم « ُوهــو» یــا دانایــی کــه نمــاد «علــم» اســت بــا «خشــثره» یــا شــاهی و توانایــی کــه نمــاد «قــدرت» اســت
در « ُوهــو خشــثره» کــه نمــاد انســان کامــل قدیــم ـ و دولــت جدیــد ـ میباشــد ،بــه روشــنی بیانگــر رابطــه میــان فضــای
انتزاعــی مــورد نظــر لُـــهفِور بــا برخــورد «علــم» و «قــدرت» اســت کــه پیشــتر از آن ســخن گفتــه شــد امــا بحــث رابطــه
«فضــا» و «هســتی» از موضوعــات دیگــر مــورد توجــه هانــری لُـــهفِور بــوده اســت« .فضــا» در تعریــف فلســفی بــه ســاحتی
گفتــه میشــود کــه «هســتی» در آن پدیــدار میشــود .در واقــع «فضــا» شــرایط امکانــی اســت کــه در آخریــن مرتبــه هســتی
یافتــن یــک پدیــده ،بــه پدیــدار شــدن آن کمــک میکنــد .تلقـیای کــه امــروزه در ایــران بــه ویــژه در ســطوح تخصصــی از
مفهــوم فضــا میشــود ،تلقــی بیرونــی و غیرفلســفی اســت بــه گونـهای کــه فضــا را محوطـهای محصــور از ســه بعــد میدانــد
کــه بایــد از بیــرون فهمیــده شــود ـ جنبــه درک شــونده فضــا در دیالکتیــک لُـــهفِوری ـ درحالیکــه «فضــا» در تلقــی فلســفی
آن امــری درونــی اســت کــه بایــد نســبت بــه مناســبات آن دانــش پیــدا کــرد ـ جنبــه تصــور شــونده فضــا در دیالکتیــک
لُـــهفِوری ـ .بــه تعبیــری دقیقتــر «فضــا» همــان «ج ـ ّو»ی اســت کــه درون آن زایندگــی اتفــاق افتــاده و واقع ـهای وقــوع
پیــدا میکنــد .نمونههایــی ماننــد «فضــای اجتماعــی»« ،فضــای اقتصــادی»« ،فضــای سیاســی»« ،فضــای ســرمایهداری»،
«فضــای سوسیالیســتی» و ماننــد آن کــه در نوشــتههای لُـــهفِور بــه آن اشــاره شــده در همیــن راســتا قابــل بازخوانــی اســت.
بــرای نمونــه «فضــای اجتماعــی» لُـــهفِور بــه معنــای «جـ ّو اجتماعــی»ای اســت کــه در آن «اجتماعی بــودن» زاییده میشــود
و یــا «فضــای ســرمایهداری» همــان «ج ـ ّو ســرمایهدارانه»ای اســت کــه ارزشهــای ســرمایهداری را میزایــد.
در نوشــتههای ایــران پیــش از اســام بــرای دو مفهــوم «فضــا» و «جـ ّو» از واژه «انــدروای» بــه معنــای «چیــزی کــه میــان
9
تهــی اســت» یــا همــان «خــاء» اســتفاده میشــده اســت« .تهیگــی» یــا «خــاء» ـ کــه «گشــادگی» نیــز نامیــده میشــود
ـ در اندیشــه ایرانــی ،در کرانــه روشــنایی و تاریکــی ایســتاده اســت .اهورامــزدا [= خــرد آفرینشــگر] در جــای «روشــنی» [←
علــم مطلــق] بــوده و اهریمــن [= خــر ِد نابودگــر] در جــای «تاریکــی» [← جهــل مطلــق] میباشــد .میــان ایــن دو ،کــه

تهیگــی [= خــاء] میباشــد ،میــدان کارزار گوهــر نیکــی و بــدی اســت .ایــزد وای [= بــاد] در آنجــا ایســتاده و بــه آمیــزش
[= مــزاج] میپــردازد و از ایــن آمیــزش اســت کــه «هســتی» پدیــدار گشــته و آفرینــش آغــاز میگــردد( .1بهــار)33 :1385 ،
ـی میــان چیــزی [= خالء
در بنــد  66از مهــر یشــت (یشــت دهــم) ،واژه اوســتایی «ثـ َ
ـواش» [= فضــا] کــه بــه معنــای جــای خالـ ِ
یــا تهیگــی] اســت (بهرامــی ،ج  )669 :2بــا صفــت «خــود داد» ـ «خــدای» در زبــان پهلــوی ـ نــام بــرده شــده و لقــب «خــود
داد» یــا «خــدای» بــرای واژه «فضــا» نشــان دهنــده اهمیــت اقتصــادی فضــا در اندیشــه ایــران پیــش از اســام میباشــد.
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[ - 1مکان] نزد اشراقیان عبارت از بعد مجردی است نظیر تجرد موجودات مثالی که فاصل بین دو عالم است یعنی واسطه میان مفارقات نوریه و ظلمات
است که جسم متمکن بر نحو کلی و با عماقه و اجزائه در آن می باشد( .شرح منظومه)452 :
)2- φιλοσοφία (philosophia
 - 3در نوشــتههای مانــوی ،واژه پهلــوی «بهــی» ـ  hīhevـ برابــر بــا واژه ســریانی «حکمــت» ـ  tmkhـ آمــده اســت .بــرای آگاهــی بیشــتر بنگریــد
بــه :آذربــاد مهرســپندان ،رهــام اشــه ،ص  ،731پانویــس شــماره .16
 - 4اَشِ م ُوهو
 - 5در گزارشی که زادسپرم از واژه «وهیشت» داده است ،آن را برابر با « »hīmošāpـ تعالی ـ دانسته است( .جوان جم)001 :
َ - 6وهیشتِم اَستی
 - 7برای آگاهی از پیوند میان «باد» و «داد» بنگرید به کرده  72از کتاب سوم دینکرد( .فرخزادان ،ج )84 :1
َ «« - 8گ َی» اوستایی

 - 1برای آگاهی بیشتر بنگرید به گفتار :خط در اسطورهها از دکتر ژاله آموزگار.
« - 2خــرداد» و «امــرداد» دو بغــی هســتند کــه در قــرآن نیــز بــا نــام هــاروت و مــاروت کــه گونــه بابلــی آنــان اســت ،یــاد شــدهاند (ســوره بقــره،
آیــه .)201
 - 3عقول طولیه در حکت مشائی
- 4عقول عرضیه در حکمه االشراق
 - 5ســهروردی در کتــاب المشــارع و المطارحــات از ســه گام خــروج از ده ،ورود بــه شــهر و مانــدن در شــهر بــه ســه صــورت نمادیــن یــاد کــرده و
ایــن ســه صــورت را بدینگونــه تفســیر کــرده اســت1 :ـ الشــروع :فــی الحکمــه ،هــو االنســاخ عــن الدنیــا2 ،ـ اوســطه :مشــاهده انــوار االلهیــه3 ،ـ
آخــره :النهایــه لــه .بــرای آگاهــی بیشــتر بنگریــد بــه مجموعــه مصنفــات شــيخ اشــراق ،ج ،1ص 591 :و کتــاب تاریــخ آییــن رازآمیــز میترایــی ،هاشــم
رضــی ،ج  ،2ص .826
 - 6در دســتگاه فکــری هگلــی ،تبدیــل رابطــه طولــی خدایــگان بندگــی بــه رابطــه عرضــی بــا کلیــد واژه « »notiailicnocerیــا بــاز آشــتی بــه
معنــای آشــتی مجــدد زمیــن و آســمان بیــان شــده اســت.
 - 7ذبیح بهروز برپایه محاسبات نجومی و روایتهای سنتی زرتشتیان ،زمان زرتشت را در سال  7671پیش از میالد مسیح یعنی حدود سه هزار و هفتصد
سال پیش دانسته است .این زمان را امروزه بسیاری از بزرگان زرتشتی پذیرفتهاند .برای آگاهی بیشتر بنگرید به جستار زمان زردشت از ذبیح بهروز ،ص .312
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اندیشــیدن در اینکــه چــه چیــز «راســت» [= حــق] و چــه چیــز «درســت» [= حقــوق] اســت از گذشــتههای دور مــورد توجــه
اندیشــمندان چــه در ایــران و چــه در دیگــر نقــاط جهــان بــوده اســت« .راســتی» یــا «حــق» در اندیشــه ایرانــی بــه معنــای
انطبــاق داشــتن بــا قوانیــن طبیعــی [← اشــا] اســت کــه در نوشــتههای پــس از اســام از ایــن قوانیــن بــا نــام «اعیــان
2
ثابتــه» نــام بــرده شــده اســت .پرســش از «راســتی» [= حــق] ،بنیــاد «دانایــی دوســتی» ـ یــا آنچــه در یونــان «فیالســوفیا»
نامیــده میشــد ـ اســت (عریــان )308 :و پاســخ یافتــن بــرای آن میتوانــد فــرد را بــه جایــگاه «خــدای» [= ولــی] برســاند
تــا بــا فهــم مناســبات حاکــم بــر جهــان طبیعــی [= چهــر] ،توانایــی قانونگــذاری در جهــان ارادی [= اَخــو] را بــه دســت آورد.
(فرخــزادان ،ج  68 :1و )101
اندیشــیدن بــه «راســتی» و رســیدن بــه «دانایــی» در ایــران پیــش از اســام ،بــا آییــن مهــر آغــازگشــته و بعدهــا بــه صــورت
اندیشــه عرفانــی بــه ایــران پــس از اســام منتقــل گشــت .مفهــوم «دانایــی» ـ  sofiaـ در اندیشــه کهــن ایرانــی بــا کلیــد
واژه «وهــو» 3بیــان شــده (اشــه )118 :1382 ،و نخســتین پرســش فلســفی بازمانــده از ایــران کهــن کــه بــه گونــه «اشــم
وهــو» پرســیده شــده اســت ،اشــاره بــه رابطــه میــان راســتی [= اشــا] و دانایــی [= وهــو] دارد .ایــن پرســش کــه در بنــد 14
از یســن  27آمــده اســت ،در یســن  20کــه بــه بغــان یشــت شــناخته میشــود بــه گونـهای گســتردهتر بررســی شــده اســت.
(میرفخرایــی)35 :1382 ،
مانثــره «اشــم وهــو» کهنتریــن گفتــار بــر جــای مانــده از پیشــینیان میباشــد کــه در آن بــه «راســتی» اشــاره شــده اســت.
در ایــن مانثــره« ،راســتی» همــان «دانایــی» دانســته شــده 4و برتریــن 5دانایــی در پیونــد بــا «هســتی» برشــمرده شــده اســت.6
همچنیــن از آنجاییکــه مانثــره «اشــم وهــو» کهنتریــن گفتــار در دســترس اســت کــه در آن از پیونــد میــان «دانــش» و
«راســتی» ســخن رفتــه اســت ،ایــن مانثــره را نیــز میتــوان کهنتریــن متــن حقوقــی در جهــان دانســت کــه تاکنــون
برجــای مانــده اســت.
در اندیشــه ایرانــی« ،پیمــان» [← مهــر] یــا برقــراری «پیونــد» ،بــا میانجیگــری «بــاد» [= روح] انجــام میپذیــرد 7بــه
دیگــر ســخن دو ســر یــک پیونــد ،هنگامــی میتواننــد بــا هــم پیمــان بندنــد کــه میــان آن دو راهــی پدیــدار شــود کــه در آن
راه ،بــاد روان گــردد .روان شــدن «بــاد» نیازمنــد «راســت» بــودن راه اســت و «راســت» شــدن راه نیــز بــا آگاهــی یافتــن از
«درســتی» و «پاکــی» راه بــه دســت میآیــد کــه از راه «دانــش» امــکان پذیــر اســت .هنگامــی کــه بــاد میــان دو ســر روان
میگــردد« ،جــان» 8پدیــدار گشــته و «زندگــی» آغــاز میشــود.

زنــده شــدن و زندگــی ،نخســتین گام بیــرون رفتــن از «ده» و وارد شــدن بــه «شــهر» اســت امــا بــرای شــهری شــدن نیــاز بــه
«هســتی» یافتــن اســت« .هســتی» یافتــن بــا «نــام» گرفتــن 1و بــه یــاری توانمندیهایــی از انســان انجــام میپذیــرد کــه از
آن بــا نــام «بــغ» یــاد میشــده اســت (فرخــزادان ،ج  .)49 :1در اندیشــه ایرانــی از پنــج بــغ ـ امشاســپند ـ یــاد شــده کــه ایــن
پنــج «بــغ» ،از «بهمــن» یــا توانمنــدی اندیشــیدن دانشبنیــان انســان سرچشــمه گرفتــه و بــا «اردیبهشــت» کــه توانمنــدی
قانونگــذاری دانشبنیــان انســان اســت ،آغــاز میگــردد .پســانگاه «شــهریور» یــا توانمنــدی ایجــاد کــردن مناســبات ارادی
در انســان ،بــه تعریــف مناســبات جدیــدی دســت میزنــد کــه بــا «ســپندارمذ» یــا اندیشــه بــه کمــال رســاننده ،کمــال آن
2
مناســبات جدیــد معیــن شــده و بــا «خــرداد» یــا توانمنــدی بــه تکامــل رســاندن آن مناســبات ،بــارور شــده و بــا «امــرداد»
هســتی یافتــه و نامیــرا میگــردد( .فرخــزادان ،ج )69 :1
3
در اندیشــه ایرانــی ،رابطــه میــان «ایــزدان» و «بغــان» در دو ســاحت جداگانــه تعریــف میشــده اســت« .ایــزدان» در رابطـهای
طولــی در امتــداد یکدیگــر قــرار گرفتــه و بــه انســان در بیــرون آمــدن از «ده» [= جهــان] یــاری رســانده امــا بــا ورود انســان
بــه شــهر« ،بغــان» 4یــا امشاســپندان دســت انــدرکار شــده و بــا رابط ـهای عرضــی ،بــه مانــدن انســان در «شــهر» یــاری
میرســانند . 5ایــزدان بــه واســطه رابطــه طولــی خــود بــه ایجــاد راهــی بــرای رســیدن بــه شــهر ،یــاری میرســاندهاند
کــه ویژگــی ایــن راه« ،راســت» بــودن [← حــق] اســت و از اینجــا مفهــوم ایــزدان بــا مفهــوم حــق و راســتی [= اشــا] در
پیونــد قــرار میگیــرد امــا بغــان بــه واســطه رابطــه عرضــی خــود و آمیزشــی کــه بــا یکدیگــر مییابنــد ،بــا مفهــوم حقــوق
6
و درســتی [= درود] میپیوندنــد.
مفهــوم «درســتی» یــا «حقــوق» در اندیشــه ایرانــی بــه دلیــل نقشــی کــه در برقــراری مناســبات انســانی بــازی میکنــد،
پیونــدی تنگاتنــگ بــا اندیشــه شــهری دارد« .درســتی» برخــاف «راســتی» کــه برگرفتــه از «اشــا» یــا مناســبات حاکــم بــر
جهــان طبیعــت اســت ،بــه «بهمــن» یــا مناســبات حاکــم بــر جهــان انســان تعلــق دارد .انســان بــه پشــتوانه «بهمــن» یــا
اندیشــه دانشبنیــان میتوانــد مناســبات درونــی پدیدههــای آمیختــه [= طبایــع] ،چــه در گونــه طبیعــی و چــه در گونــه
انســانی ،را فهمیــده و برپایــه فهــم ایــن مناســبات بــه بازتعریــف ایــن پدیدههــا بپــردازد .هــر انــدازه دانــش انســان از پدیدههای
آمیختــه پیرامون ـیاش ژرفــای بیشــتری داشــته باشــد ،بــه فهــم پیچیدهتــری از مناســبات حاکــم بــر آن پدیــده میرســد و
همزمــان بــا فهــم کلــی آن پدیــده میتوانــد پارههــای ســازنده آن آمیــزش [= اخــاط] و چگونگــی چیدمــان ایــن پارههــا
در کنــار هــم بــرای رســیدن بــه یــک کلیــت را نیــز ادراک کنــد .بدینگونــه انســان بــه یــاری بهمــن بــه فهــم حقوقــی نســبت
بــه جهــان پیرامونــی دســت مییابــد و خــود نیــز میتوانــد مناســبات حقوقــی تــازهای را بنیــاد بگــذارد
کهنتریــن اشــاره بــه «درســتی» در نوشــتارهای ایرانــی در اوســتا دیــده میشــود .بدیــن ترتیــب بــا آنکــه اروپائیــان آغــاز
مباحــث حقوقــی را بــا افالطــون و ارســطو در دو هــزار و چهــار صــد ســال پیــش میداننــد ،پیشــینه پرداختــن بــه مفهــوم
درســتی ـ کــه ســرآغاز مباحــث حقوقــی در ایــران میباشــد ـ در نوشــتارهای برجــای مانــده ،تــا روزگار زرتشــت بــه عقــب
بازگشــته و بــرای زمانــی حــدود ســه هــزار و هفتصــد ســال 7پیــش قابــل ردیابــی اســت.
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انســان تنهــا آفریــدهای اســت کــه توانمنــدی نــام نهــادن بــر پدیدههــای اطــراف خــود را دارد ،توانایــی هســتی بخشــیدن،
تنهــا از آن انســان دانســته میشــد .انســان ایرانــی بــه پشــتوانه «خــرد جــان بخــش» خــود کــه در گاتهــای زرتشــت بــا نــام
«اهورامــزدا» شناســانده شــده اســت ،بــه شــناخت مناســبات حاکــم بــر پدیدههــا دســت زده و بدینگونــه توانایــی نــام نهــادن

بــر آنهــا و هســتی بخشــیدن بــه آن پدیدههــا را یافتــه اســت.
«هســتی» یافتــن یــک پدیــده در پایــان سلســله مراتــب وجــودی خــود بــه مرتب ـهای نیازمنــد اســت کــه در نوشــتههای
اوســتایی از آن بــا نــام «ثــواش» یــاد شــده اســت .همیــن واژه در زبــان انگلیســی بــه گونــه « »spaceو در زبــان عربــی بــه

«فضــا» تبدیــل شــده اســت .صــورت دگرگونــه شــده ایــن واژه در فارســی کنونــی ،واژه «هــوا» اســت کــه هنــوز نیــز بــه کار
بــرده میشــود.
در واقــع آنچــه کــه در دســتگاه فکــری هانــری لُـــهفِور ،چارچــوب مباحــث فضایــی و اقتصــادی را بــه مفهــوم «شــهر» گــره

 - 1فرگرد دوم و سوم
« - 2چه ِر بیگزین» در نوشتههای پهلوی .بنگرید به کرده  37از کتاب سوم دینکرد.
« - 3کا ِم گزین» در نوشتههای پهلوی .بنگرید به کرده  37از کتاب سوم دینکرد.

4 - paθā paiti cīcarenā
- 5موضوع اهمیت داشتن «نام» در هستی یافتن یک پدیده در جهان غرب با در قالب مکتب نومالیسم یا اصالت تسمیه با ویلیام اوکام آغاز شد و سپستر هابز آن
را پی گرفت .کانت نیز در کتاب سنجش خرد ناب به تفکیک « »nemonاز « »nemonehpپرداخته و با این بهانه که ما امکان دستیابی به « »nemonرا
نداریم ،راه بررسی « »nemonehpرا برای فهم یک پدیده پیشنهاد میدهد.
 -6پیوند میان نام گرفتن و هستی یافتن در میان مردمان میانرودان نیز روایی داشت و در داستانهاى کهن آنان آمده است که مردوک در جمع خدایان براى این که توانایى خود را
نشان دهد ،اشیا را مىنامید و آنها ظاهر مىشدند .برای آگاهی بیشتر بنگرید به کتاب :بینالنهرین باستان ،نوشته ژرژ رو ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوى ،تهران نشر آبى.۹۶۳۱ ،

 اشه ،رهام ،آذرباد مهرسپندان ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات تیمورزاده.1382 ، آموزگار ،ژاله ،خط در اسطورهها ،مجله بخارا ،شماره  ،44مهر و آبان  ،1384صص  67تا .80 بلعمی ،ابوعلی ،تاریخنامه طبری ،تصحیح :محمد روشن ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سروش.1378 ، بنداری ،الفتح ،ترجمه شاهنامه فردوسی به عربی ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات اسدی ،بی تا. بهار ،مهرداد ،پژوهشی در اساطیر ایران ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات آگه.1386 ، بهار ،مهرداد ،جستاری در فرهنگ ایران ،چاپ نخست ،تهران ،نشر اسطوره.1385 ، -بهرامان ،فرخ مرد ،مادیان هزار دادستان ،برگردان :سعید عریان ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات علمی.1391 ،
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در یــک نــگاه تاریخــی ،ســیر تحــول اندیشــه شــهری در ایــران را میتــوان بــه ســه دوره دســتهبندی کــرد کــه از «ده» آغــاز
شــده و بــا «شــهر مهــری» بــه دوران شــهری بــودن گام گذاشــته و در «شــهر زرتشــتی» تاکنــون برپــا مانــده اســت .آنچــه
کــه از جمـــعبندی گفتارهــای اوســتایی بــه ویــژه در هادخــت نســک ،1ویشتاســب یشــت و وندیــداد برمیآیــد ،شــهری شــدن
بــا بریــدن از بندگــی نیازهــای طبیعــی 2و بیــرون رفتــن از ســاحت «ده» آغــاز میشــود و تــا پیونــد یافتــن بــا بایســتگیهای
انســانی 3و پاینــده مانــدن در ســاحت «شــهر» ادامــه مییابــد .ایــن مــرگ تــن از «دنیــا» ـ ده ـ و زندگــی همیشــگی یافتــن
روان در «دیــن» ـ شــهر ـ در گام نخســت بــا بیــرون شــدن از تــن و مانــدن در بیــم و امیــد در نزدیکــی ســر همــراه اســت
کــه بــا ســپری کــردن ســه پایــه گفتــار نیــک و کــردار نیــک و محــل جدایــی راههــا 4میگــذرد .بــا ســپری شــدن پایــه
ســوم ،وجــدان [= دئنــا] فــرد بــا او همســخن گشــته و گفتوگویــی میــان آنــان در میگیــرد .ســپس زمــان ،راهــی بــرای
گــذر میســازد کــه بــه ســوی چینــود پــل مـیرود .فــرد بــا یــاری وجــدان خــود [= دئنــا] از ایــن پــل گــذر میکنــد و در آن
ســر پــل ،بهمــن [= جهــان انســانی] بــه پیشــواز او میآیــد و او را بــه جایــگاه شــهری مانــدن یــا «گروتمــان» میرســاند.
ایــن جایــگاه ،جایــگاه قانونمــداری و همراهــی بــا خــرد انســانی [= اهورامــزدا] در زندگانــی اســت (ناشــناس5 :1386 ،ـ.)6
بدینگونــه میــان فــرد بــا خــرد انســانی [= اهورامــزدا] آشــتی برپــا شــده و فــرد ،همشــهری یــک شــهر میگــردد .ایــن آشــتی
کــه در اصــل بــه معنــای رفــع تضادهــا و تعارضهــا میــان انســان و خــرد انســانی یــا «خــرد هرویســپ آگاه» اســت ،فــرد را
بــه پیــروی از «راســتی» و «درســتی» وا مـیدارد.
یکــی از مشــکالت عمــدهای کــه بــر ســر راه معرفــت شــهری شــدن در ایــران امــروز وجــود دارد ،عــدم تمایــز روشــن میــان
دو واژه «هســتی» و «زندگــی» اســت .همانگونــه کــه پیشــتر دیــده شــد و ســپستر نیــز بــه آن اشــاره خواهــد شــد ،مفهــوم
«هســتی» پیونــد نزدیکــی بــا مفهــوم «دانــش» دارد [← حقــوق] بازآنکــه مفهــوم «زندگــی» در پیونــد بــا «وزش» یــا جریــان
یافتــن «بــاد» دارد [← حــق] .وزیــدن بــاد همانگونــه کــه گفتــه شــد ،بــه «جنبــش» ـ یــا آنچــه در فلســفه ایــران پــس از
اســام «حرکــت» نامیــده شــد ـ خواهــد انجامیــد کــه پیامــد آن «جــان» گرفتــن و «زنــده» شــدن اســت.
در اندیشــه ایرانــی پیــش از اســام« ،هســتی» یافتــن یــک پدیــده بــا «نــام» 5گرفتــن آن آغــاز میشــد 6و از آنجــا کــه

میزنــد همیــن نقشــی اســت کــه هســتی یافتــن در فضــا بــرای گــذار از «ده» بــه «شــهر» و مانــدن در «شــهر» بــازی
میکنــد .بدیــن ترتیــب پیونــد میــان مباحــث حقوقــی بــا فضــا ـ بــه عنــوان کلیتــی کــه «جــا» یــا «مــکان» در آن تعریــف
میشــود ـ از یــک ســو و مباحــث هســتی شناســانه بــا فضــا از ســوی دیگــر ،موضــوع «تملــک حقیقــی شــهر» از طریــق
زایانــدن فضــای اجتماعــی را در دنیــای کنونــی از اهمیتــی دو چنــدان برخــوردار میکنــد.
مخالفتهایــی کــه لُـــهفِور و پیــروان او بــه ویــژه هــاروی بــا رونــد اربانیزیشــن دارنــد ،برخــاف آنچــه کــه در ایــران بــر
پایــه ترجمههــای انجــام شــده مخالفــت بــا «شــهریگرایی» ـ و طبع ـ ًا بازگشــت بــه ده ـ فهمیــده میشــود ،متوجــه غلبــه
امــر اقتصــادی و بــه ویــژه اقتصــاد ســرمایهدارانه بــر امــر سیاســی در شــهر اســت کــه شــهر را از حــوزه مناســبات سیاســی
میــان شــهروندان آزاد بــه کاالیــی در حــال مبادلــه تبدیــل نمــوده و گســترش ایــن امــر بــه حــذف روز افــزون شــهروندان از
مداخــات شــهری خواهــد انجامیــد.
پیشــنهاد ویــژه لـُــهفِور ،تغییــر فضــای ســرمایهدارانه بــه فضــای سوسیالیســتی اســت کــه از طریق اصالــت دادن بــه جنبشهای
اجتماعــی و بازگشــت بــه خودگردانــی عــام بــرای بازســازی از پاییــن بــه بــاالی فضــای اجتماعــی اســت (لُـــهفِور .)36 :مطــرح
شــدن برگردانــدن مالکیــت مشــروع شــهر بــه شــهروندان نیــز بــه تصریــح خــود او ،نــه بازگشــتی صــوری بــه شــهر ســنتی،
بلکــه برگردانــدن ایــن مالکیــت در شــهر دگرگــون شــده و مــدرن اســت (لُـــهفِور )254 :و آنچــه کــه در ایــن میــان میتوانــد
نقــش مهمــی را بــازی کنــد ،جایگزیــن کــردن طبقــه اجتماعــی کارگــر ـ بــه معنــای طبقــه زایاننــده هنــر ـ بــه جای اشــرافیت
بورژوایــی جدیــد اســت کــه بــا اتــکا بــه علــم ،هــر گونــه تغییــری در شــهر را در ســیطره خــود در آورده اســت.
ناگفتــه نمانــد کــه آنچــه لُـــهفِور مطــرح میکنــد بــا فاصلــه زیــادی از آنچــه در ایــران امــروز در حــال رخ دادن اســت ،قــرار
دارد زیــرا امــر اقتصــادی مــورد نظــر لُـــهفِور کــه بــر شــهر امــروزی غــرب ســایه ســنگین خــود را گســترانده ،امــر اقتصــادی
مــدرن یــا همــان اقتصــاد سیاســی اســت کــه مبتنــی بــر مالکیــت عمومــی میباشــد و بــا فهــم اقتصــادی ســنتی امــروزی
در ایــران کــه هنــوز در چارچــوب اقتصــاد خانگــی و مبتنــی بــر مالکیــت خصوصــی میباشــد ،تفاوتهــای بســیاری دارد.
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم توجــه شــود کــه لُـــهفِور ایــده بــاز بازپــس گرفتــن شــهر را بــا توجــه بــه ایــن پیــش
فــرض مطــرح کــرده اســت کــه فــردی کــه قصــد در اختیــار گرفتــن شــهر را دارد ،شــهروندی آزاد و مســئولیتپذیر اســت
و بــه همانگونــه کــه نســبت بــه اصــاح و بهبــود وضعیــت کنونــی و آینــده خــود احســاس مســئولیت میکنــد ،در قبــال
اصــاح و بهبــود وضعیــت شــهر نیــز مســئولیتپذیر اســت .در غیــر ایــن صــورت در جایــی کــه هنــوز شــهروند صاحــب
حــق پیــدا نشــده و افــراد بــه آن درجــه از آزادگــی و مســئولیتپذیری نســبت بــه خــود و آینــده خــود نرســیدهاند کــه بنــده
دغدغههــای روزمــره و ســطحی نباشــند ،بــا افتــادن رونــد تغییــرات در شــهر بــه دســت آنــان ،شــهر بــه محیطــی بــرای
افزایــش روزافــزون بندگــی تبدیــل شــده و فرآینــد توســعه شــهری بــه رونــد بازگشــت بــه وضعیــت پیشاشــهری یــا همــان
«ده» تغییــر ماهیــت خواهــد داد.
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