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کندوکـاویسـاختاریدرمسـالهحقبرشـهر

وحید حائری1

چکــیده
امــروزه شــکل جدیــد ســاختارهای مدیریــت شــهری، بــه منظــور دســتیابی بــه توســعه ای پایــدار، راهــی جز قبــول ســاختارهای 
اجتماعــی و مشــارکت جامعــه مدنــی پیــش روی ندارنــد. از ایــن روی می تــوان از مکالمــه مشــارکت شــهروندی و "حــق بــر 
شــهر" بــه عنــوان بارزتریــن گفتمــان قــرن حاضــر یــاد کــرد و بی تردیــد گفتمــان "حــق بــر شــهر" بیــش از هــر چیــز مدیــون 
ــه ِفور" و "دیویــد هــاروی"  ــری لُـ تالش هــا و فعالیت هــای دو تــن از اندیشــمندان معاصــر حــوزه اجتماعــی و شــهری،" هان
اســت. بــا توجــه بــه ترجمــه و اســتقبال اخیــر از آثــار ایــن دو، و رونــق یافتــن گفتمــان "حــق بــر شــهر" در حــوزه تخصصــی 
شــهری ایــران ایــن ســؤال مطــرح می گــردد کــه نســبت بــن مایه هــا و ســاختارهای تولیــد ایــن مفاهیــم بــا شــهر و جامعــه 

شــهری ایــران، چگونــه قابــل بررســی و مقایســه اســت.
بــر همیــن اســاس شــاید بتــوان از بازخوانــی مفاهیــم بنیادیــن موضــوع "حــق بــر شــهر" و بازبینــی شــرایط اجتماعــی جامعــه 
ایــران، بــه عنــوان یکــی از راه هــای حصــول بــه هــدف انطبــاق نظریــات "حــق بــر شــهر"، و اولیــن گام تحقــق عملــی آن، در 
راه دســتیابی بــه جامعــه ای پویــا، مشــارکتی و خــالق بــرای شــهری پایــدار، نــام بــرد. لــذا ســاختار ایــن نوشــتار بــر اســاس 
اواًل: تدقیــق و مشــهود کــردن مفهــوم حــق در دیباچــه تاریــخ ســرزمینی ایــران و مقایســه آن بــا ریشــه های بازتولیــد آن در 
آرای متفکریــن نــام بــرده، ثانیــًا: بــه مقایســه ســاختارهای متفــاوت شــکل گیری مفهــوم شــهر در دو حــوزه مذکــور، و ثالثــًا: 
بازبینــی نمودهــای بازنمایــی مفاهیمــی چــون جامعــه مدنــی، فرهنــگ و زندگــی روزمــره بــه عنــوان بســتر اعتبــار و مطالبــه 
ــر تعمیــم گفتمــان مفاهیــم برخاســته از  ــی ب ــا از ایــن دریچــه مدخلــی مکانــی- زمان ــا گشــته اســت ت ــر شــهر" بن "حــق ب

بســتری عمدتــًا اروپایــی – پاریســی- مارکسیســتی آن باشــد.
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مقدمـه
جهانــی شــدن گفتمــان "حــق بــر شــهر"1 در ســپهر هــزاره جدیــد، نویدبخــش توفیــق رویکردهــای مشــارکتی و بــه رســمیت 
ــت دو  ــر اهمی ــدی ب ــوده و مهــر تأیی ــا ســهیم در حوزه هــای شــهری ب شــناختن نقــش شــهروندان و گروه هــای ســازنده، ی
مفهــوم زندگــی روزمــره2 و جامعــه مدنــی3 در تثبیــت ســازوکار پایــدار نظام هــای شــهری، سیاســی و اقتصــادی، در واحدهــای 
زیســتی اســت.به یقیــن بایــد بیــان داشــت کــه مطــرح شــدن پیشــنهاد تدویــن منشــوری مشــترک دربــاره "حــق بــر شــهر" و 
پیشــنهاد ورود مصادیــق ایــن حــق بــه عنــوان یکــی از اجــزای بیانیــه حقــوق بشــر، بــه عنــوان یــک حــق اساســی در قانــون 
ــاد یونســکو4 و  ــه، در ســال 2004 توســط دو نه ــن بیانی ــه اجــرای ای ــد ب ــل، و متعه اساســی کشــورهای عضــو ســازمان مل
هبیتــات5، گواهــی بــر ایــن مدعــا خواهــد بــود. بــه قطــع بایســتی نشــر جهانــی ایــن گفتمــان را وام دار دو اندیشــمند مطــرح 
ــا  ــه تنه ــن دو ن ــای ای ــاروی7 دانســت. تالش ه ــد ه ــه ِفور6 و دیوی ــری لُـ ــات شــهری و اجتماعــی معاصــر، هان ــوزه مطالع ح
پرچــم دار شــروع جنبشــی اجتماعــی و سیاســی در خصــوص احقــاق حقــوق مکتســبه شــهروندان از شــهر بــود، یکــی از تأثیــر 
گــذار تریــن فعالیت هــای حــوزه شــهری در زندگــی اجتماعــی و روزمــره نیــز بــه حســاب می آیــد کــه از ایــن حیــث واجــد 
اهمیــت و مثــال زدنــی اســت، چــرا کــه لُـــه ِفور بــه عنــوان نظریه پــردازی کــه درعرصــه ی نظــری گشــایش های اساســی 
بــه وجــود آورده و برحوزه هــای مختلــف شــهری، اقتصــاد سیاســی، جامعه شناســی و حتــی نقــد ادبــی و فلســفه تأثیــر گذاشــته، 

ــدل ســازد. ــه یــک پراکســیس8 اجتماعــی مب ــردازی خــود را ب همان طــور کــه خــود می خواســت توانســت کالم و نظریه پ
ــای  ــردی آن در حوزه ه ــای کارب ــن گام تســری جنبه ه ــوان اولی ــه عن ــر شــهر"، ب ــم "حــق ب ــی مجــدد مفاهی ــزوم بازخوان ل
مکانــی – محلــی منفصــل از خاســتگاه نظــری طــرح چنیــن مفهومــی، از آن حیــث واجــد اهمیــت اســت کــه ماهیــت ایــن 
مفاهیــم در نظام هــای ســاختاری و فرهنگــی متنــوع، متفــاوت بــوده، و نــه تنهــا شــرایط ایجــاب حــق در ایــن حوزه هــا، بلکــه 
ــه ِفور،  ــد ایــن نظریــات اســت. لُـ ــه زمینــه تول تلقــی اســتحقاق و ذات مطالبــه آن نیــز دارای تفاوت هــای بنیادیــن نســبت ب
بــه عنــوان پیشــگام طــرح موضــوع "حــق بــر شــهر"، خــود از خــالل یــک پیــش زمینــه متکثــر، و وابســته بــه ســاختارهای 
ــا ترکیبــی از مباحــث ســاختاری  ــه ایــن بحــث نگریســته اســت. شــگفتی کار وی در ایــن جاســت کــه ب ــوع اندیشــه، ب متن
اجتماعــی – بــا ایــن کــه وی ضــد ســاختارگرایان9 اســت- مباحــث حــوزه اندیشــه های مارکســی10 – بــا ایــن کــه وی از حلقــه 
مارکسیســت ها تــرد شــده اســت- و دیگــر رویکردهــا و مباحــث مرتبــط، و بــا نگرشــی نســبتًا جامــع، مبتنــی بــر زمینه هــای 
فرهنگــی و ســاختاری معطــوف بــه زمــان و مــکان تکاملــش، و از خــالل یــک نــگاه پروبلماتیــک بــه موضــوع، بــر اســاس 
ایــن حوزه هــا بــه ایــن مهــم دســت یافتــه اســت. لُـــه ِفور، بــا ترکیــب اندیشــه هــگل11 )زبــان، مفهــوم(، مارکــس12 )عمــل 
اجتماعــِی مــادی( و نیچــه13 )خالقیــت، هنــر(؛ و ابــداع "ســه گانه جدلــی14" خــود، وجــوه تاریخــی و جغرافیائــِی )زمانمنــدی و 
ــد کــه »فضــا تولیــدی اجتماعــی اســت«.  ــد و ثابــت می کن ــد می زن ــات فــردی و اجتماعــی انســان را پیون مکان منــدی( حی

1 - the right to the city
2 - Everyday life
3 - Civil Society
4 - UNESCO
5 - HABITAT
6 - Henri Lefebvre
7 - David Harvey
8 - Praxis
9 - Structuralism
10 - Marxism
11 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
12 - Karl Marx
13 - Friedrich Wilhelm Nietzsche
14 - trialectics

نظریــه لُـــه ِفور بــا حضــور دادن اندیشــه نیچــه و هایدگــر1 در مارکسیســم و بهــره گیــری از نظــرات گرامشــی2 شــکل می گیــرد، 
همیــن همنشــینی تکثرهــا در حــوزه مطالعــات شــهری او را شایســته عنوان فیلســوف شــهر ســاخته اســت. شــاید ریشــه توفیق 
فعالیت هــای لُـــه ِفور و هــاروی را نیــز بایــد در تبدیــل نمــودن یــک مســاله چالــش برانگیــز حــوزه شــهری و اجتماعــی، بــه 

گفتمانــی جهانــی در همیــن نــگاه جامــع جســتجو نمــود.
بــا ایــن حــال، بســط ایــن گفتمــان در ســاختارهای مختلــف شــهری و اجتماعــی، متفــاوت نســبت بــه نظــام پنــداری لُـــه ِفور 
ــی از  ــر ضمن ــک تصوی ــه ی ــتیابی ب ــن روی دس ــه همی ــت، و ب ــه روس ــده ای روب ــای عدی ــا چالش ه ــان ب ــاروی، همچن و ه
ســاختارهای فرهنگــی و اعتقــادی جوامــع دخیــل در ســاخت، ادامــه حیــات و گســترش شــهرها، بــه منظــور تحقــق گفتمانــی 
نظــری و عملــی از حــق بــر شــهر الزم بــه نظــر می رســد. در واقــع بایــد ایــن نکتــه را کــه لُـــه ِفور و هــاروی پــرورش یافتــه 
یــک مکتــب پاریســی )پاریــس میانــه قــرن بیســتم( و برخواســته از اوج شــیوع ایده هــای مارکســی هســتند را مــد نظــر قــرار 
داد. همچنیــن شــهر از نظــرگاه جامعــه اروپایــی قــرن بیســتم، میــراث انقالب هــای شــهری و سیاســی، و حــال بســتر زندگــی 
ــر ســرمایه پــس از جنــگ هســتند. ایــن شــهرها دوره هــای گــزار انســان از جامعــه مذهبــی  نظام هــای اقتصــادی مبتنــی ب
قــرون وســطا و تحــول رنســانس را پشــت ســر گذاشــته، و بــا تاثیــرات دوران صنعتــی و مــدرن دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 
ایــن عصــر بــرای اندیشــمندان اروپــا، دوران نشــت آگاهــی و دانــش از جامعــه روشــنفکران بــه زندگــی روزمــره، به منظــور پایه 
ریــزی تحــوالت بنیادیــن و انقالبــی از دل جامعــه مدنــی، بــه عنــوان ســکان قــدرت اجتماعــی و سیاســی شــهرهای اروپایــی 
اســت. بــر ایــن مبنــا مفهــوم "حــق بــر شــهر" نــه یــک حــق فــردی کــه یــک حــق جمعــی معطــوف بــه مؤلفه هــای یــک 
مــکان معیــن اســت، و مفهــوم شــهر بــه عنــوان یــک پدیــده مبتنــی بــر وجــوه اجتماعــی و کالبــدی، شــاخص ترین بســتر 
بــروز و ظهــور مشــروعیت ایــن حــق بــه شــمار می آیــد. نکتــه قابــل تأمــل و بنیادیــن در خصــوص تحقــق مفهوم"حــق بــر 
ــی اســت  ــه مکان های ــی معطــوف ب ــاختاری و فرهنگ ــای س ــوم، در نظام ه ــن مفه ــی ای ــای اصل ــهر"، بازشناســی مؤلفه ه ش

کــه ادعــای صیانــت و احقــاق ایــن خواســته اجتماعــی در آن هــا وجــود دارد.

1-مسـالهساختارمفهومحقوحقبرشـهر
مســاله تفــاوت ســاختارهای معنایــی در مــورد حــق بــر شــهر نــه تنهــا در ارتبــاط بــا مفهــوم شــهر و نظام هــای معنایــی ســاخت 
آن، کــه در خصــوص مفهــوم و تلقــی از مفهــوم حــق و وجــوه ایجــاب و مطالبــه آن نیــز صــدق می کنــد، چــرا کــه تلقــی 
ــدرن- و تحــت ارجــاع ایدئولوژی هــای اجتماعــی و  ــی شــده – دوران م ــک نظــام اجتماعــی ســنت زدای ــه آن در ی و مطالب
مارکســی بــه قطــع متفــاوت از حــوزه ای ســرزمینی، در حــال گــزار و دارای ســاختارهای اعتقــادی، فرهنگــی و قومــی متفــاوت 

از جامعــه شــهری و روشــنفکری اروپــای عصــر معاصــر اســت.
ــه  ــر شــهر، در مــورد جامعــه و شــهرهای ایــران ب ــودن ســطحی از بازخوانــی مفاهیــم در بررســی مســاله حــق ب ــذا الزم ب ل
عنــوان اولیــن گام در راه دســتیابی بــه ضمانتــی نظــری و عملــی از تحقــق اهــداف آن، بیــش از پیــش بــه چشــم می خــورد. 
در همیــن راســتا ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا بــا نگاهــی کوتــاه و اجمالــی بــه ســاختارهای تولیــد دو مفهــوم اصلــی "حــق بــر 
شــهر"، مدخلــی بــه منظــور بســط ایــن مکالمــه در نظــام شــهری ایــران بــاز نمایــد. ایــن بحــث از آن حیــث آغازیــن و اجمالــی 
اســت، کــه تنهــا بــه بخشــی انــدک و نســبتًا عمومی تــر دو مفهــوم "حــق" و "شــهر" در نظــام ســاختاری عمومــی شــهرهای 
ایــران پرداختــه، و تنهــا فتــح بابــی به منظــور مداقــه هــر چــه بیشــتر در مــورد ایــن مفاهیــم، و عیــان ســاختن نســبتش بــا 
جامعــه ایــران و روشــن ســاختن وجــوه تمایــز آن بــا ســاختارهای شــکل گیری و تولیــد نظریــات و نظریه پــردازان آن هــا اســت.
در ایــن راه ابتــدا در تشــریح مفهــوم "حــق"، بــه ریشــه های کالمــی، فقهــی و فلســفی آن در نظــام اندیشــه ای حوزه ســرزمینی 
ایــران پرداختــه خواهــد شــد. ایــن نظــام معنایــی در ارتبــاط مســتقیم بــا ســاختارهای مذهبــی، قومــی و فرهنگــی خواهــد بــود 

1 - Martin Heidegger
2 - Antonio Gramsci
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کــه قرن هــا از دل نخســتین نهــاد اجتماعــی، آموزشــی و ادراکــی جامعــه ایــران یعنــی نهــاد خانــواده، تــا پرنفوذتریــن مراکــز 
آموزشــی و حتــی نظام هــای سیاســی و اقتصــادی خــرد و کالن آن را تحــت تأثیــر قــرار داده و خــود را بــه عنــوان یکــی از 

ارکان اصلــی هــر مکالمــه فلســفی و اخالقــی و در هــر ســطحی مطــرح می ســازد.
امــا ایــن پنــدار بــدون توجــه بــه ســاختارهای شــکل گیری شــهر و رابطــه ســاختارهای فرهنگــی و اعتقــادی، در کنــار جایــگاه 
جامعــه مدنــی در ســاخت، ادامــه حیــات و گســترش شــهرها، کافــی نبــوده و ایــن دو مفهــوم – حــق و شــهر- در یــک رابطــه 
دیالکتیــک بــا هــم و بــا نظام هــای ســاختاری حکمروایــی و مذهبــی – اعتقــادی، موفــق بــه ارائــه تصویــری از مراتــب وجــوب 
و مطالبــه حــق، و متعاقبــًا ســاختار وجــوب و مطالبــه حــق بــر شــهر می شــوند. دســتیابی بــه همیــن طــرح واره ذهنــی از مفهــوم 
شــهر و مفهــوم حــق در کنــار شــرایط انفعالــی جامعــه مدنــی و زندگــی روزمــره، می توانــد مبیــن تفاوت هــای ســاختاری مفهــوم 
حــق بــر شــهر لُـــه ِفور و هــاروی بــا ســاختارهای اجتماعــی و شــهری حــوزه ســرزمینی ایــران بــوده و در عیــن حــال نقطــه 

آغازینــی بــرای مطابقــت ایــن مفاهیــم بــه منظــور تحقــق اهــداف حــق بــر شــهر گــردد.

2-مفهومشـناسیحق
در ابتــدا بایــد چنیــن گفــت کــه مفهــوم »حــق1« از مهم تریــن مســائل حــوزۀ اخــالق، حقــوق و سیاســت، و امــروزه مســائل 
مربــوط بــه شــهر و شــهروندی اســت. در ایــن زمینــه، بایســتی بــه مباحــث مختلفــي از جملــه معنــا و ماهیــت حــق، انــواع 
حــق، منشــأ حــق، ســاختار وجــوب و حــدود و شــرایط آن اشــاره نمــود. در ایــن میــان، بحــث از معنــاي حــق، بــه خصــوص 
در نقــد و بررســی آرای اندیشــمندان، و بــه طــور اخــص در حوزه هــاي فقهــي، حقوقــي، اجتماعــي، سیاســي و شــهری، یکــي 
از مباحــث مهــم و راه گشــا در امــر تعمیــم و بهــره جســتن از نظریــات مطروحــه در هــر یــک از حوزه هــای مذکــور اســت. 
ــه خصــوص در دانش هــاي حقــوق و سیاســت،  ــف، ب ــگاه اندیشــمندان حوزه هــاي مختل ــاي »حــق« در ن ــق معن ــن دقی تبیی
زمینــۀ مناســبي را بــراي طــرح درســت و عالمانــۀ مباحــث مهــم نظام هــاي سیاســي و حقوقــي در حوزه هــای شــهری فراهــم 
مــي آورد. همــان گونــه کــه ســخن رفــت، مفهــوم حــق در حــوزه ســرزمینی ایــران بــه شــدت تحت تأثیــر آموزه هــای دینــی 
و مذهبــی، و فلســفه ی منشــعب از آن اســت، لــذا در بررســی مفهــوم حــق بایســتی بــه منابــع متنــوع علــوم فقهــی، اخالقــی 

و فلســفه ی دینــی، و بــه منظــور غنــای بحــث، مباحــث عمومــی سیاســی و حقوقــی معطــوف بــه آن مراجعــه نمــود.

2- 1. اصطالح حق از نظـرگاه های رایج در حوزه سـرزمینی ایران
بنیان هــای فلســفی مفهــوم حــق را از نظــرگاه لُـــه ِفور و هــاروی بایــد در فلســفه اروپایــی و عمدتــًا هــگل بــه عنــوان یکــی 
از تأثیرگذارتریــن اندیشــمندان نــزد ایــن دو جســتجو نمــود. از نظــر هــگل مفهــوم حــق در یــک ســاختار ارتباطــی و اجتماعــی 
معناپذیــر اســت، نــزد وی منافــع فــردي در جامعــه معنــا پیــدا می کنــد. منافــع شــخصي فقــط از طریــق معناهــاي مشــترک 
مشــروعیت می یابنــد. چــون هــر حقــي در عیــن حــال ادعایــي نســبت بــه جامعــه اســت، حقــوق فقــط در شــبکه اي از تعهدهاي 

دوســویه معنــا پیــدا می کنــد. براســاس ایــن تعهدهــا، افــراد بــه حقــوق یکدیگــر احتــرام می گزارنــد. )ســبزه ای، 1386،98(
در فلســفه حــوزه ســرزمینی ایــران و عمدتــًا فلســفه اســالمی کــه یکــی از مهم تریــن مرجع هــای بررســی مفهــوم حــق بــرای 
ــي حــق »اختصــاص« اســت؛  ــد، یکــي از معان ــه حســاب می آی ــاخته شــده توســط آن ب ــران و نظــام شــهری س ــه ای جامع
اختصاصــي کــه بــه طــور اجمــال، قبــل از تشــکیل جامعــه هــم وجــود داشــته اســت و پــس از تشــکیل آن، بــه شــکل هاي 
گوناگــون و متنوعــي ظاهــر مي شــود. بدیــن معنــي کــه از اختصــاص اجمالــي مذکــور، آنچــه کــه بــه مــال مربــوط مي شــود، 
ــه غیرمــال اســت، »حــق« نامیــده مي شــود. در ایــن دیــدگاه، مســئلۀ اختصــاص و مالکیــت،  ملــک، و آنچــه کــه مربــوط ب

امــري فطــري بــرای هــر جانــدار بــا شــعور دانســته شــده اســت. )ابراهیمــی دینانــی، 1388، 83(
حــوزه حقــوق از حوزه هایــي اســت کــه فــراوان بــه بحــث حــق پرداختــه اســت، گرچــه بســط و گســترش ایــن حــوزه بیشــتر 

1- Right

ــه افــراد  ــون ب ــارت اســت از اقتــداري کــه قان ــه طــور کلــی در ایــن حــوزه حــق عب ــر اســت، ب ــه دهه هــای اخی معطــوف ب
مي دهــد تــا عملــي را انجــام دهنــد. آزادي، عمــل، رکــن اساســي حــق در ایــن تعریــف مي باشــد؛ یعنــي آدمیــان در انجــام 
یــا عــدم انجــام آن عمــل آزادنــد. )امامــی، 1390،125( بــه تعبیــر دیگــر، حــق امــري اعتبــاري اســت کــه پشــتوانۀ قانونــي 
دارد. ثمــرۀ آن حفــظ نظــم جامعــه اســت. از ایــن رو، طبــق ایــن دیــدگاه، »حــق«، غیــر از اعتبــار شــدن توســط اجتمــاع شــأن 

دیگــري نــدارد.
"حــق" در اصطالحــات فقهــي اغلــب بــه معنــي »ســلطنت« آمــده اســت. همچنیــن اســت وقتــي گفتــه مي شــود فــرد »حــق 
اختیــار« دارد. مقصــود ســلطنتي اســت کــه صاحــب حــق بــر فســخ معاملــه پیــدا مي کنــد. همچنیــن در مــورد اصطالحاتــی 
چــون »حــق شــفعه«، »حــق ارث«، و ماننــد آن، مــراد ســلطنتي اســت کــه صاحــب حــق بــه ســبب شــراکت یــا وراثــت، و 
امثــال آن بــه دســت مــي آورد. بنابرایــن، مي تــوان گفــت: وقتــي فقهــاء در ابــواب مختلــف فقهــي از »حــق« ســخن مي گوینــد، 

حــق بــه معنــاي »ســلطنت« اســت.
یکــی از اصلی تریــن مراجــع فلســفی مفهــوم حــق در اندیشــه های غــرب را تــا پیــش از دوران مــدرن بایســتی ماننــد دیگــر 
مکاتــب، در اندیشــه های مذهبــی و اخالقــی آن جســتجو نمــود، همیــن تشــابه در ارجــاع بــه امــر دینــی و الهــی را می تــوان 
یکــی از وجــوه نزدیکــی مفاهیــم منشــعب از آن هــا در اندیشــه های معطــوف بــه غــرب مســیحی و حــوزه ســرزمینی ایــران 
دانســت. ویلیــام اُکامــي1 یکــی از نخســتین فیلســوفانی اســت کــه دربــارۀ »حــق اخالقــي« توضیحاتــي ارائــه داده اســت. وي، 

حــق اخالقــي را بــه عنــوان قــدرت عمــل بــر طبــق قانــون طبیعــي مي دانــد. )ولمــن، 1380، 161(
در حــوزه علــوم سیاســی حــق بــه معنــي قــدرت یــا امتیــازي اســت کــه فــرد یــا افــرادي )جمعــي( ســزاوار برخــورداري از آن 
باشــد. ماننــد حــق حیــات. بــه ویــژه اینکــه آن قــدرت یــا امتیــاز بــه موجــب قانــون )حــق قانونــي( یــا عــرف مقرر شــده باشــد. 
ــد. از رهگــذر ایــن مناســبات، یــک مجموعــه  ــا یکدیگــر مناســبات و روابطــي دارن روشــن اســت کــه افــراد هــر اجتمــاع، ب
امتیــازات و اختیــارات، شــامِل اختیــارات مدنــي، اجتماعــي، سیاســي و همــۀ مزایــا و ســلطه هایی نشــأت گرفتــۀ از قانــون، بــه 

ــد. )آقابخشــی، 1389، 511( ــوق« مي نامن ــد کــه مجموعــۀ آن را »حق دســت مي آورن

3-ساختارشـناسیاجتماعیمفهومحق
همان گونــه کــه بیــان گشــت، مفهــوم حــق را می تــوان در حوزه هــای گوناگــون دنبــال نمــود. امــا آنچــه کــه در خصــوص 
مرجــع مطالبــه "حــق بــر شــهر"در یــک ســاختار اجتماعــی تعیین کننــده اســت، تلقــی عمومــی از مفهــوم "حــق" در آن ســاختار 
و ارتبــاط آن بــا دیگــر ســاختارهای رفتــاری و فرهنگــی مختــص آن جامعــه اســت. در برقــراری گفتمــان حــق بــر شــهر نیــز 
بایســتی وجــود چنیــن اختالفــی را در ســاختارهای معنایــی ایجــاب حــق بــه رســمیت شــناخت و در تبدیــل گفتمانــی جهانــی 

بــه گفتمانــی محلــی بــدان توجــه نمــود.
در واقــع مفهــوم "حــق" متبــادر در موضــوع "حــق بــر شــهر"به طــور اخــص، نشــأت گرفتــه از رویکردهــای فلســفی هگلــی، 
مارکســی و نظــرات گرامشــی و دیگــران بــوده، و بــر اســاس قبــول شــهری بــا ســاختار اجتماعــی و سیاســی اروپــای قــرن 
بیســتم بنــا شــده اســت. شــهری کــه رابطــه شــهر و ســاختار حیــات شــهری آن بــا ســاختار حکمروایــی آن در ارتباطــی الزم و 
ملــزوم تجلــی می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مداقــه در مفهــوم "حــق" در حــوزه ســرزمینی ایــران، معیــد دو نکتــه اســت، 
اول آنکــه مفهــوم حــق در یــک نظــام اعتقــادی و مذهبــی چهارچــوب پذیــر گشــته و حتــی در روابــط سیاســی و اقتصــادی 
نیــز خودنمایــی می کنــد، و دوم آنکــه رابطــه ی موجــود میــان ســاختارحکمروایی و حیــات شــهری بــا شــهروندان، الاقــل تــا 
پیــش از قــرن اخیــر، دارای رابطــه ای الزم و ملــزوم نبــوده و بیــش از آن کــه حیــات یــک شــهر معطــوف بــه جامعــه شــهری 
آن باشــد تحت تأثیــر نظــام قــدرت سیاســی بــوده اســت و ســاختار اربــاب و رعیتــی بــر ایــن فاصلــه دامــن مــی زده اســت. از 
همیــن روی تبییــن مفهــوم حــق بــر شــهر و یــا اساســًا حــق، در چنیــن شــرایطی فاقــد مرجعــی مشــروع بــه نظــر می رســیده 

1 - William of Ockham
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اســت. حــال بایــد دیــد طــرح گفتمــان "حــق بــر شــهر" در جامعــه شــهری ایــران بــا چنیــن زمینــه تاریخــی و فرهنگــی در 
حــوزه ســرزمینیش، تــا چــه میــزان و تــا چــه ســطحی امــکان تجلــی خواهــد داشــت.

4-گفتمان"حقبرشـهر"ازمنظرلُــه ِفور–هاروی
مفاهیــم "حــق بــر شــهر" نخســتین بــار متعاقــب رویدادهای مــی 1968 از ســوی هانــری لُـــه ِفور، متفکــر تاثیرگذار فرانســوی، 
ــوده و  ــن عرصــه ب ــرکار در ای ــت. هــاروی یکــی از متفکــران پ ــی یاف ــت و پذیرشــی جهان ــه مقبولی ــه رفت طــرح شــد و رفت
بــه شــرح و بســط ایــده "حــق بــر شــهر" کمــک شــایانی نمــوده اســت، وی منظــور از حــق بــر شــهر را ایــن گونــه شــرح 
می دهــد کــه: "هــر انســانی نســبت بــه فضایــی کــه در آن زندگــی می کنــد، حقــی دارد. لــذا ســاکنان شــهرها بــر شــهری 
کــه در آن زندگــی می کننــد حقــی دارنــد کــه حــق مزبــور »حــق بــر شــهر« نامیــده می شــود. ایــن حــق بــر شــهر حقــی 
غیرقابــِل چــون و چــرا و مناقشــه ناپذیــر اســت و نــه تنهــا بــه مبنایــی بــرای لــزوم برخــورداری اقشــار مختلــف شــهری از 
خدمــات مختلــف بــدل می شــود بلکــه زمینــه را بــرای مشــارکت اقشــار مزبــور در تعییــن سرنوشــت شــهر فراهــم مــی آورد." 
بــر ایــن اســاس مهم تریــن مجــرا و میانجــی تحقــق "حــق بــر شــهر"، عبــارت اســت از مداخلــه ســاکنان شــهر در رقــم زدن 
آینــده شــهر و بــه بیانــی دیگــر، نوعــی حــق تعییــن سرنوشــت شــهری. ایــن اندیشــه ها در مقالــه مشــهور دیویــد هــاروی بــا 
عنــوان "حــق بــر شــهر" طــرح و مــورد گفتمــان قــرار گرفتــه اســت. از نظــر دیویــد هــاروی خواســِت جنبش هــای شــهری 
و پیراشــهرِی حــال حاضــر جهــان چیــزی نمی توانــد باشــد جــز خواســت کنتــرل دموکراتیــک بیشــتر بــر تولیــد و اســتفاده از 

مــازاد )هــاروی، 1391، 40(
مفهــوم مهــم دیگــری کــه توســط متفکــر و مبــدع اصلــی مفهــوم "حــق بــر شــهر"، لُـــه ِفور، در خصــوص حــق بــر شــهر و 
ارتبــاط آن بــا زندگــی روزمــره مطــرح گردیــد مســاله "فضــا"1 بــود. لوِفــور در مــورد ارتبــاط فضــا بــا زندگــی روزمــره و تحقــق 
آرمــان حــق بــر شــهر ســه ســطح اجتماعــی- تاریخــی تعریــف می کنــد: ســطح جهانــی یــا گلوبــال2؛ ســطح شــهری کــه بــه 
آن ســطح مختلــط می گویــد و ســطح زندگــی روزمــره کــه آن را ســطح خصوصــی می نامــد. زندگــی روزمــره جایــی اســت 
کــه هــم انقــالب و تغییــر و تحــول بایــد در آن ســطح واقــع شــود و هــم بایــد خــودش متحــول شــود؛ بــه نظــر وی نبایــد 
منتظــر تحــول مانــد، چنیــن بینشــي جبــر گرایــي اقتصــادي اســت. انقــالب و تحــول فرهنگــی ارزشــمند و الزم اســت، در 
واقــع هــم انقــالب الزم اســت و هــم تحــول تدریجــي ومســتمر در زندگــی روزمــره. تحــول موقعــي بــه وقــوع می پیونــدد 
کــه تعاملــی میــان زندگــی روزمــره و تاریــخ اتفــاق افتــد. یعنــی امــر روزمــره خــود را تــا ســطح تاریــخ ارتقــا می دهــد. )ر.ک، 
لُـــه ِفور، 1389(. ایــن نقطــه تحــول در ســطح جامعــه و در بســتر زندگــی روزمــره اســت کــه پایــه و اســاس وجــوب احقــاق 
حــق از طــرف نظــام حکمروایــی و مدیریتــی و وجــوب مطالبــه حــق از طــرف شــهروندان را امکان پذیــر می ســازد. از ایــن روی 
گفتمــان لُـــه ِفور و هــاروی بــه ســطحی از مؤلفه هــای مفهــوم حــق بــر شــهر دســت می یابنــد کــه چکیــده ای از مؤلفه هــای 

بنیادیــن آن را می تــوان ایــن گونــه اســتخراج نمــود:
1-مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی

2- طراحی و مدیریت شهری تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهری
3- هدایــت متــوازن و برابــری طلبانــه ی کاربــری زمیــن بــرای دسترســی همگانــی بــه مســکن و کار فعالیــت و بهداشــت و 

آمــوزش؛ حمل و نقــل عمومــی و فضــای عمومــی، اوقــات فراغــت و زندگــی طوالنــی
4- تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیررسمی

5- تضمیــن دسترســی بــه اســتفاده ی مشــترک شــهروندان از فضاهــای عمومــی بــا اختصــاص پهنه هــای ویــژه بــرای امــور 
اجتماعــی در شــهر.

1 - space
2 - Global

در آنچــه در مــورد گفتمــان لُـــه ِفور و هــاروی بیــان شــد بــه روشــنی می تــوان ریشــه های مارکســی نظــرات ابــن دو متفکــر 
ــه قــرن بیســتم، و  ــه عــالوه بــه وضــوح از خــالل ایــن گفتمــان تصویــر جامعــه مــدرن اروپــای میان را بازشناســی نمــود، ب
ســاختارهای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی آن بــه چشــم می خــورد. حــال بایســتی بــه تشــریح مناســبات ایــن 
ــی گاه  ــا تجل ــران پرداخــت ت ــا ســاختار فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی شــهرهای حــوزه ســرزمینی ای گفتمــان ب
مفهــوم حــق بــر شــهر را بــرای جامعــه شــهری ایــران پیــدا نمــود. در ایــن راســتا بــه پیوندهــای معنایــی بــا بــن مایه هــای 
تلقــی از حــق در ایــن حــوزه نگاهــی اجمالــی گردیــد و در ادامــه بــه تفــاوت ســاختارهای نظــام شــهری پرداختــه خواهــد شــد.

5-سـاختارشـکل گیریشهروتعیینجایگاهحقبرشـهر

5-1.مفهومشـهر
ارائــه تعریــف کامــل، جامــع و مانــع از شــهر کــه خصوصیــات اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی شــهرها را در طــول تاریــخ در 
برگیــرد، بســیار ســخت و تقریبــًا امکان ناپذیــر اســت. شــهر بــه عنــوان یــک کل، حتــی شــهرهای بــی شــکل امــروزی دارای 
کیفیتــی نمادیــن هســتند بــه همیــن گونــه کــه هــر عصــر، محیــط خــود را شــکل می دهــد تــا منعکــس کننــده هنجارهــای 
اجتماعــی آن عصــر باشــد. بدیــن معنــا کــه شــهرها بازتــاب موقعیــت جامعــه و ســطح فرهنگــی دوره خــاص خــود هســتند 
ــر اهمیــت  ــد ب ــا بای و در هــر دوره زمانــی مقتضیــات عقیدتــی همــان دوره شــهرها را شــکل و نمــا می بخشــد. در ایــن معن
وجــودی یــک اجتمــاع و روابــط انســانی و اجتماعــی میــان آن هــا اشــاره نمــود و شــاید بتــوان شــهر را گســتره ای مکانــی بــه 
منظــور تشــکیل جامعــه ای بــا روابطــی مشــخص و هدفمنــد نامیــد. اتــکای ایــن مفهــوم از شــهر بــر مؤلفــه ی جــدا نشــدنی 

از آن یعنــی جامعــه و روابــط اجتماعــی اســت.
همچنیــن می تــوان نمــود ایــن تعریــف را بــه زبــان لُـــه ِفوری چنیــن بیــان داشــت کــه: شــهرمحل پیوســتن زندگــی روزمــره 
)امــر خصوصــی( بــه امــر جهانــی اســت. بــه عــالوه ایــن تعریــف راه را بــرای ورود مباحــث جامعــه شناســی و اقتصــاد سیاســی 
هــاروی نیــز می گشــاید و از همیــن منظــر گام هــای تبییــن مفهــوم "حــق بــر شــهر" برداشــته می شــود، لــذا تاکیــد هــاروی 

بــر ایــن اســت کــه:
فرآینــد شــهر جــدای تمــام چیزهــای دیگــر بــه خلــق زیرســاخت های فیزیکــی مــادی بــرای تولیــد گــردش مبادلــه و مصــرف 
داللــت دارد. بنــا بــر بــر ایــن، نقطــه نخســت تالقــی، شــیوه ای اســت کــه محیــط مصنــوع تولیــد و بــه عنــوان نظــام منابــع 

- مجموعــه ای از ارزش هــای مصــرف- در خدمــت تولیــد ارزش و ارزش اضافــی قــرار می گیــرد. )هــاروی،1387،40(
بــا توجــه بــه ایــن کــه ســاختارهای تولیــد مفهــوم "حــق بــر شــهر" مبتنــی بــر یــک ســاختار شــهری اروپاییســت، نگاهــی بــه 
تفــاوت ایــن ســاختارها بــا ســاختار شــهرهای حــوزه ســرزمینی ایــران بــه منظــور بســط گفتمــان حــق بــر شــهر، در جامعــه 

ایــران الزامــی اســت.

5-2.سـاختارعمـومیشـهردراروپا
از قــرن 17 بــه بعــد بــه دنبــال پیشــرفت و توســعه جوامــع بشــري نگــرش ســنتی ارســطویی1 از جامعــه دیگــر کاربــرد نداشــت 
و لــذا در نظریه هــای جدیــد دولــت و جامعــه از یکدیگــر جــدا شــدند. فالســفه اجتماعــي قــرن 17 تــا 19 ماننــد تومــاس هابــز2، 
جــان الک3، چارلــرز منتســکیو4، ژان ژاک روســو5، الکســي دوتوکویــل6 و امانوئــل کانــت7 و همچنیــن اقتصاددانــان سیاســي 

1 - Aristotle
2 - Thomas Hobbes
3 - John Locke
4 - Baron Charles-Louis de Montesquieu
5 - Jean-Jacques Rousseau
6 - Maurice Clérel de Tocqueville
7 - Immanuel Kant
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کالســیک بــه ماننــد آدام اســمیت1 و آدام فرگســن2 کوشــیدند تــا بــه کمــک مفهــوم جامعــه مدنــي ضــرورت ایــن جدایــي را 
تبییــن کننــد. در کنــار ایــن دو رویکــرد، نگــرش دیالکتیکــي جدیــدي بــه جدایــي جامعــه از دولــت نیــز بــه دســت گئــورگ 

ویلهلــم فدریــش هــگل، کارل مارکــس و آنتونیــو گرامشــي مطــرح گردیــد.
ــر  ــی ب ــازه تقســیم می گــردد. دوران اول دوران تســلط ســازوکار فئودال ــه دو ب ــرون وســطی از نظــر شــهر و شهرنشــینی ب ق
بیشــتر ســرزمین اروپــا اســت. در ایــن بــازه مــردم مجبــور بــه کار در زمین هــای فئودال هــا جهــت امــرار معــاش خــود هســتند. 
در نتیجــه شــهر و شهرنشــینی بــه حضیــض رفتــه و غلبــه بــا شــیوۀزندگی روســتایی اســت. از حــدود ســال 1200 میــالدی 
ــا عمــل کــرد غالــب تجــاری، شــروع بــه شــکل گیری می کننــد و ایــن دوران دوم شهرنشــینی در قــرون وســطی  شــهرها ب
اســت. بــا شــکل گیری هســتۀاولیه شــهرها، »ســرف« ها یــا همــان کارگــران فئودال هــا، بــه دنبــال شــرایط بهتــر اقتصــادی 
و اجتماعــی کــه بــه کمــک تجــارت و صنایــع کوچــک وابســته بــه آن بــه دســت آمــده بــود،، شــروع بــه مهاجــرت می کننــد. 
ــد. شــکل گیری حقــوق  ــی رشــد و گســترش می یابن ــه سیســتم فئودال ــع شــهرها در اعتراضــی ب ــوان گفــت کــه در واق می ت
ــه نارضایتی هــای موجــود  مدنــی مــدون و دو ارگان شــورای شــهر و شــهرداری جهــت اداره شــهر، در واقــع پاســخی بــود ب

در دوران فئودالــی.
در شــهرهای اروپایــی بــه خاطــر ماهیــت تشــکیل بورگ هــا3، شــهروندان عناصــر و قــدرت اصلــی ایــن مناطــق بودنــد. گرچــه 
محــالت فقیرنشــین و یــا حومه نشــین وجــود داشــتند امــا بــه مــرور بــه شــهر وارد شــده و حصارهــای جدیــد شــهر آن هــا 
ــه توســعه کــرد، در ایــن زمــان  ــا در مســیر تجــاری قــرار گرفتنــش شــروع ب ــرای مثــال نورنبــرگ4 ب ــر می گرفــت ب را در ب
ــده ی  ــه دوم س ــت. در نیم ــکل گرف ــد ش ــطح تری بودن ــای مس ــه زمین ه ــرق ک ــوب و ش ــری در جن ــای دیگ ــوبورگ5 ه س
چهاردهــم بــاروی شــهر بــرای در بــر گرفتــن ایــن ســوبورگ ها توســعه یافــت )بنــه ولــو:1369،159( همچنیــن توســعه شــهر 
مهاجــر نشــین فلورانــس6 کــه بســیار کوچــک و کــم اهمیــت بــود بــا پذیــرش جمعیتــی ده هــزار نفــری از شــهروندانی کــه 
بــه فعالیت هــای شــهری می پرداختنــد صــورت پذیرفــت. ایــن شــهرها نیازهــای کشــاورزی و دامــی خــود را از روســتاها و یــا 
از شــهرها و حتــی کشــورهای- از طریــق تجــار- دیگــر تأمیــن می کردنــد، و در واقــع خودشــان بــه مشــاغل اداری و تجــاری 
شــهری مشــغول بودنــد. همیــن ســاختار جدیــد شــهری را می تــوان نطفــه درخواســت و مطالبــه حــق توســط شــهروندان از 

ــم دانســت. ــای حاک نظام ه
ــه چشــم می خــورد. زمانــی کــه  در مــورد شــهرهای اروپایــی بیشــترین تفــاوت میــان شــهر و روســتا در دوران رنســانس7 ب
شــهرها دارای قــدرت و ثــروت فراوانــی بــوده و در برابــر نظــام فئودالــی قــرار می گیرنــد. در مرکــز عالــم قــرار گرفتــن انســان 
ــه  ــی دارد، در ایــن دوره حصــار شــهرها و شــکل هندسی شــان ب ــاری را در شــکل و ســاختار شــهر در پ در ایــن جنبــش، آث
مقابلــه بــا محیــط پیرامــون پرداختــه و خودنمایــی می کنــد کــه منبعــث از تحــول در نظــام فکــری ایــن دوران اســت. اومانیســم 
به عنــوان عامــل اصلــی شــکل دهنده بــه شــکل شــهر رنسانســی، در مقابــل خدامحــوری کلیســای کاتولیــک قــد علــم کــرده و 
در الیه هــای مختلــف زندگــی انســان اروپایــی تأثیــر خــود را می گذارد.امــا نقطــه عطــف در مشــروعیت بخشــیدن بــه مطالبــه 
حــق در اروپــا مربــوط بــه تحــوالت دوران پســاصنعتی و مــدرن اســت، دورانــی کــه دیگــر هیــچ پنداشــتی مطلــق نســیت و 
تعقــل صــرف جایــی بــرای انحصــار طلبــی حکمرانــان و اشــراف نمی گــذارد و نظــام اجتماعــی پــی بــه ارزش جایــگاه خــود 

در ســاخت و ادامــه حیــات شــهرها می بــرد.

1 - Adam Smith
2 - Adam Ferguson
3 - Burge
4 - Nuremberg
5 - souburg
6 - Florence
7 - Renaissance

5-3.سـاختارعمـومیشهردرسـیطرهمـکانیایران
ســاختار شــهرهای ایــران بــه دلیــل گســتره بــاز شــهرها و حــوزه نفــوذ گســترده شــهرها مفهــوم متفــاوت با ســاختار شــهرهای 
اروپایــی داشــته اســت. نظــام سیاســی و حکمروایــی شــهری نیــز دارای تفاوت هــای بنیادیــن بــا شــهرهای غربــی اســت، بدیــن 
معنــا کــه رابطــه شــهر بــا شــهروندان و یــا بــا توابــع حــوزه نفوذشــان یــا روســتاها بــر مبنــای یــک وحــدت رویــه کار بنــا 
گشــته بــوده اســت و عــالوه بــر روســتاها شــهرها نیــز همــواره کارهــای کشــاورزی و دامــداری خــود را نیــز انجــام می داده انــد، 
پــس حضــور روســتاییان چــه بــه صــورت روســتاهای اطــراف شــهرها یــا ربــض و چــه مهاجــرت بــه ایــن نواحــی بــا انجــام 
فعالیــت و یــا نوعــی خــود اشــتغالی، حداقــل در حیطــه کشــاورزی و دامــداری همــراه بــوده اســت. در ایــن نــوع شــهرها بــه 
بخــش اصلــی شــهر کــه زندگــی مــردم و حکومتیــان در آن رواج داشــته شارســتان یــا شهرســتان می گفتنــد. در هــر شــهری 
در آغــاز مســجد جامــع و بــازار و برخــی از بناهــای حکومتــی، در شهرســتان طــرح می شــده اســت و در حومــه شــهر محــل 
زراعــت و مــزارع و باغــات و روســتاها بــوده اســت کــه بــه آن ربــض می گفتنــد )ســلطانزاده:1362،124(. ایــن منطقــه گاهــی 
ماننــد شارســتان دارای بــارو و حصــار بــوده و گاهــی نــه تنهــا فاقــد ایــن حصــار نبودنــد کــه حتــی محــدوده گسترششــان 

نیــز نامعلــوم بــوده اســت.
درواقــع آنچــه شــهر اطــالق می شــده بــا منطقــه پیرامونــی اش عجیــن بــوده اســت. بــر ایــن اســاس مفهــوم شــهر بــه معنــای 
امروزیــن یــا بــه معنــی اروپایــی آن نیســت، بلکــه قلمــروی گســترده – بــه انــدازه یــک اســتان – بــود کــه بــه دســت یــک 
خشــترپاون یــا شــهربان اداره می شــد... حتــی امــروز نیــز در قــرن بیســت و یکــم مفهــوم شــهر ایرانــی بــا منطقــه پیرامونی اش 
مطــرح می شــود. منطقــه ای کــه امــروز بــه حــوزه نفــوذ معــروف شــده اســت، حتــی امــروز نیــز آنچــه کــه در ایــران شــهر 
ــب آنکــه یکــی از دالیــل مهــم ایــن شــرح خدمــات  ــرای مــا قابــل تصــور نیســت. جال ــدون حــوزه نفــوذش ب می نامیــم، ب
تهیــه طرح هــای جامــع شــهری )کــه پیــش از ایــن بــر پایــه الگوهــای غربــی، محــدود بــه مــرز یــا محــدوده شــهر اســت( 
بــه طــرح توســعه ی شــهر و حــوزه ی نفــوذ آن )یعنــی چیــزی بیــش از گســتره ی درون بــاروی شــهر( تغییــر یافــت نیــز همیــن 
موضــوع بــوده اســت )پاکــزاد:1390،512( امــا اگــر معنــای محــدود امروزیــن شــهر یعنــی ســکونتگاهی غیــر کشــاورزی را نیــز 
در نظــر بگیریــم، مهم تریــن ویژگــی محوطــه ی درون بــاروی ایــن ســکونتگاه، نقــش نظامــی- اداری آن هــا بــوده اســت. ایــن 
مناطــق بــه عنــوان محــل اســتقرار حکومــت، وظیفــه ایجــاد امنیــت و آبرســانی منطقــه تحــت ســیطره ی خــود را در قبــال 

دریافــت خــراج بــر عهــده داشــتند )پاکــزاد:1390،514(.
در ایــن مناطــق محــدوده شــهری، کیفیــت ابنیــه بــه دلیــل مطابقــت بــا الگــوی مســکن و مصالــح مشــترک و عمدتــًا بــه 
دســت افــراد خبــره یــا روســتاییانی کــه چــه در روســتا و چــه در ایــن مناطــق خانــه خــود را می ســاختند از مطلوبیــت کیفــی 
نســبی برخــوردار بــود. بــه عــالوه از نظــر شــاءن اجتماعــی ایــن مناطــق جــزو حــدود شــهر بــود و تفــاوت فاحشــی از نظــر 
منظــر اجتماعــی بــر آن حاکــم نبــود. ایــن نــوع نظــام شــهری همــان طــور کــه بیــان گشــت، بــر خــالف آنچــه در اروپــا 

وجــود داشــت بــر پایــه وحــدت کار شــهر و روســتا پدیــد آمــده بــود.
در خصــوص ســاختار ارتبــاط جامعــه مدنــی و نظــام حاکمــه نیــز میــان شــهرهای مذکــور و نمونه هــای اروپایی شــان تفــاوت 
ــون شــکل  ــا کن ــی ت ــر شــهر« را حت ــران از »حــق ب ــی ای ــی نظــام اجتماع ــه ریشــه تلق ــته اســت ک ــود داش ــده ای وج عم
ــا نظــام سیاســی در حیطــه حفــظ امنیــت بــه ازای بــاج و خــراج بنــا گشــته بــود و  می دهــد. در ایــن دوران عمــده رابطــه ب
نظــام حاکمــه شــهری عمدتــًا وظیفــه ای در خصــوص تأمیــن خدمــات بــر عهــده نداشــت. هــر چنــد فعالیت هــای عمرانــی 
در برخــی از دوره هــا صــورت می گرفــت امــا ریشــه های آن غالبــًا بــر مبنــای یــک قــدرت نمایــی سیاســی بــود تــا خدمــت 
رســانی بــه ســاکنان شــهر. نکتــه قابــل تأمــل ایــن کــه ســاختار اجتماعــی نیــز بــه نــدرت نقشــی در خصــوص ســاخت شــهر 
انجــام مــی داد و توجــه عمــده نظامــات اجتماعــی در کارهــای عمرانــی نــه معطــوف بــه شــهر کــه معطــوف بــه حوزه هــای 
مکانــی – محلــه – بــا خاســتگاه های قومــی و مذهبــی خــود می بــود. همچنیــن خدمــات شــهری نــه در قالــب شــهر کــه در 
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قالــب محله هــا و بــا صــرف هزینه هــای عمومــی منحصــر بــه هــر بخــش انجــام می پذیرفــت. در واقــع نظــام اجنماعــی در 
ایــن شــهرها نمــودی خــود انگیختــه داشــتند و خــود را محــق در مطالبــه ای در خصــوص شــهر نمی دانســتند، چــرا کــه خــود 

از ایــن نظــام بیشــتر منتفــع بودنــد – بــه واســطه مزیــت اقتصــادی- تــا مؤثــر و ســازنده.1
بــر همیــن مبنــا، اساســًا تــا قــرن اخیــر و تــا پیــش از ورود نظامــات جدیــد و تغییــر در نظــام حکومتــی – از مشــروطه بــه 
بعــد- مفهومــی از ایجــاب مطالبــه "حــق بــر شــهر"، مطابــق بــا مفهــوم مــورد نظــر لُـــه ِفور و هــاروی در ایــران بــه چشــم 
ــرای جامعــه مدنــی ایــران نیازمنــد تــالش در بازفهمــی آن در جامعــه،  ــاز تعریــف آن ب نمی خــورد، و در حــال حاضــر نیــز ب

بــه دســت متخصصیــن ایــن حــوزه اســت.

6-بازخـوانیگفتمـانحقبرشـهردرنظامشـهریایران
نهادینــه شــدن و بــه رســمیت شــناخته شــدن مفهــوم »حــق بــر شــهر« از طــرف ارگان هــای مدیریتــی تأثیرگــذار در برنامه هــا 
و طرح هــا و سیاســت های شــهری مرتبــط بــا جامعــه مدنــی ایــران، نیازمنــد شــناختی ســاختارمند از فرهنــگ و رفتــار اجتماعــی 
جامعــه ای اســت کــه بــر اســاس ریشــه های تاریخــی مبتنــی بــر نظــام اعتقــادی و مذهبــی بنــا گشــته اســت. لــذا پیشــنهاد 

بازخوانــی تلقــی از ایــن مفهــوم در نخســتین گام، حــول مفهــوم حــق در جامعــه ایــران اســت.
ــق و  ــق و تطبی ــوم ح ــای مفه ــودن حوزه ه ــزا نم ــد مج ــهری نیازمن ــوزه ش ــق در ح ــوم ح ــه از مفه ــن وج ــه ای ــتیابی ب دس
تدقیــق آن بــا مضامیــن شــهری اســت. بــا ایــن کــه مفاهیــم اخالقــی و فقهــی "حــق" از عمومیــت بیشــتری در جامعــه ایــران 
برخــوردار اســت، بــاز تعریــف وجــوه حقوقــی و سیاســی آن نیــز در حــوزه شــهری نــه تنهــا از شــان ایــن وجــوه نمی کاهــد، 
کــه تفکیــک آن ســبب ایجــاد امــکان گفتمــان در خصــوص حقــوق معطــوف بــه شــهر، نظــام مدیریــت شــهری و شــهروندی 

ــردد. ــره می گ ــی و جنبه هــای ملمــوس زندگــی روزم ــه مدن در ســطح جامع
مبنــای ایــن اســتعمال "حــق بــر شــهر"، و عمومــی شــدن مطالبــه آن، عــالوه بــر ایجــاد زمینه هــای مشــارکت شــهروندی، 
ــوع خــاص توسعۀشــهری، و ســاماندهی  ــز فراهــم می ســازد. در حقیقــت ن ــدار و شــهروندگرا را نی ــق توســعه پای بســتر تحق
فضــا- مکانــی کــه بــر ایــن اســاس در حــال وقــوع اســت، تجربۀزیســتی مــا را شــکل داده و موقعیــت اجتماعــی مــا را- اعــم 
ــر اخــالق و مناســبات و تعامــالت اجتماعــی  ــع فضــا، ب ــم و توزی ــرار می دهــد. تراک ــر ق ــی – تحت تأثی از جنســیتی و طبقات
انســان ها نیــز تأثیــر می گــذارد. اهمیــت توجــه بــه مســاله حــق در ســازماندهی روابــط اجتماعــی و رابطــه شــهر و حوزه هــای 
پیرامونــی آن، بــا جامعــه مدنــی و ســاختار زندگــی روزمــره ســازنده آن، از آن حیــث دو چنــدان می گــردد کــه بدانیــم الگویی که 
مــا از شــهر مطلوبمــان مــد نظــر داریــم، بــه شــکلی بالفصــل بــا نــوع روابــط اجتماعــی- اعــم از جنســیتی و طبقاتــی- ارتبــاط 

بــا طبیعــت، شــیوۀزندگی و ارزش هــای زیباشــناختی کــه خواســتار آنیــم در ارتبــاط اســت )هــاروی، 1391،14(.

6-1.نگاهـیکوتاهبهتاریخمسـالهحقدرسـاختارشـهریواجـتماعیحوزهسـرزمینیایران

6-1-1.مسـالهحقدرشـهروشـهرنشینیپیشازاسالم

6-1-1-1.دورهمـاد
ــذار  ــای تأثیرگ ــع و پدیده ه ــاس وقای ــر اس ــوان ب ــران را می ت ــرزمینی ای ــوزه س ــهرهای ح ــی ش ــی و حکومت ــاختار اجتماع س
در رونــد تاریخــی ایــن حــوزه مکانــی دســته بندی نمــود. مفهــوم نظــام شــهر-معبد و شــهر-قدرت مــادی را شــاید بتــوان از 
نخســتین نمونه هــای انســجام نظــام زیســتی – مکانــی و حکومتی-مذهبــی، بــا طبقــات و گروهــای قومــی و اجتماعــی، در 
حــوزه ســرزمینی ایــران بــه حســاب آورد. ســازماندهی نظــام دودمانــی و عشــیره ای در ایــن دوران، بــه همــراه گردهــم آمــدن 
طبقــات مختلــف روســتایی، ایالتــی و گــروه جدیــد شــهری بــا حفــظ وحــدت اجتماعــی کار و تولیــد را می تــوان تأثیرگذارتریــن 

1 - در این خصوص رجوع کنید به: به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران به خصوص از دوره صفویه تا قاجاریه

مفهــوم چــه در شــهرهای حــوزه ســرزمینی ایــران، پیــش و پــس از اســالم بــه حســاب آورد.
مفهــوم دولــت در شــهر مــادی بــه عنــوان مفهومــی جدیــد در حــوزه ســرزمینی ایلــی و روســتایی ایــران، اقــوام آریایــی را 
ــه جامعــه شــهری در پیــش  ــه یکــی از اولیــن اقوامــی تبدیــل می ســازد کــه گــزار از جوامــع ســاده روســتایی و ایلــی را ب ب

ــی اســت. ــر جوامــع روســتایی و ایل ــر نظــام عشــیره ای حاکــم ب ــد در براب ــد. شــهر دوران مــادی مفهومــی جدی می گیرن
جامعــه شهرنشــین در ایــن دوران، جامعــه ای بــا اســتقرار متراکــم در یــک نقطــه بــا بهره برداری و تســلط بــر محدوده ای وســیع 
از ســرزمین های اطــراف خــود اســت. در ایــن دوران شــهر محــل وحــدت و نفــاق ســه جامعــه ایلــی، روســتایی و شــهری اســت 
و دولــت مــاد در ورای طبقــات و اقــوام بــا مفهومــی هــم آســمانی و هــم زمینــی همــراه اســت. دولــت هــم مظهــر آســمان و 
قوانیــن آن اســت و هــم مظهــر تنظیــم و تنســیق ارتباطــات و روابــط زمینــی، چنیــن دولتــی نــه بــر تقســیم کار اجتماعــی بیــن 

جوامــع ســه گانــه تحــت فرمــان خــود، بلکــه بــر وحــدت اجتماعــی کار بیــن آن هــا تاکیــد دارد. )حبیبــی،6، 87(
در واقــع مؤلفه هــای اصلــی ســاختاری شــهرهای حــوزه ســرزمینی ایــران، نــه تنهــا ســازنده ی شــاکله اصلــی شــهر از دوران 
مــاد تــا حداقــل دوران قاجــار اســت، بلکــه ســازمان دهنــده اصلــی ســاختار و روابــط اجتماعــی شــهرها و تبییــن مســاله حــق 

ــر شــهر( و شــهروندان اســت. ــان شــهر )حکومت هــا و دولت هــای حاکــم ب می

6-1-1-2.حکومتهخامنشـیان
در دوره هخامنشــیان، شــار پارســی مســئول مســتقیم امنیــت منطقــه تحــت نفــوذ خویــش اســت، همــان گونــه کــه مســئول 
مالیــات و در مواقــع لــزوم تأمیــن ســرباز و نیــروی نظامــی منطقــه خویــش اســت. تعــدد شــهر – معبدهــا و شــهر – قدرت هــا 
و شــهر – بازارهــا در حکومــت هخامنشــیان حکایــت از توانمندشــدن جامعــه شــهری و بــه ســبب آن برنامه ریــزی و طراحــی 
شــار پارســی اســت کــه حیطــه تحقــق و مطالبــه حــق در زمــان هخامنشــیان را نشــان می دهــد. چنیــن مفهومــی هــم علــت 
و هــم معلــول یــک ســازمان اداری – مدیریتــی و نظامــی – سیاســی متمرکــز و قاهــر اســت، ســازمانی کــه بــرای قاهــر بــودن 
بــه نوعــی سلســله مراتــب اجتماعــی و طبقاتــی نیــاز دارد. جامعــه دودمانــی هخامنشــی بــه ســرعت جــای خــود را بــه جامعــه 
دولــت ســاالر می دهــد و دولــت بــا قرارگیــری در رأس هــرم قــدرت، ســازمان اجتماعــی را بــر اســاس طبقــات مشــخص و 

فررادســت و فرودســت اجتماعــی ســامان می دهــد.

6-1-1-3.حکومتسـلوکیانواشـکانیان)شـارپارتی(
ســقوط هخامنشــیان و روی کار آمــدن دولــت ســلوکی، تقابــل دو اندیشــه و فلســفه شــرق و غــرب بــه حســاب می آیــد. فلســفه 
سیاســی ســلوکیان منبعــث از اندیشــه های مــادی یونانــی در برابــر اندیشــه فرهنگــی و آســمانی پارســی قــرار می گیــرد. نظــام 
اجتماعــی کار و تولیــد بــر اســاس تقســیم اجتماعــی کار صــورت می پذیــرد و روابــط میــان جامعــه و دولــت، طبقــات اجتماعــی 
بــا هــم و بــا دولــت بــر مبنــای قراردادهــای اجتماعــی شــکل گرفتــه و قــدرت دولــت ناشــی از اقتــداری اســت کــه بــر مبنــای 
قراردادهــای اجتماعــی بــه آن تنفیــذ شــده اســت. ســاخت و توســعه مســیرهای تجــاری، احــداث آب انبارهــا و کاروانســراها در 
ــت در  ــه و دول ــل جامع ــف متقاب ــط و وظای ــد در جــوار هســته های زیســتی گذشــته و رواب بیابان هــا، ســاخت شــهرهای جدی
مشــروعیت یافتــن حکومــت شــهری، تنهــا برهــه تاریــخ شــهرگرایی پیــش از اســالم حــوزه ســرزمینی ایــران بــه شــمار می رود 

کــه دولــت حاکمــه حقوقــی را بــرای شــهروندان خــود بــه واســطه یــک رابطــه دو ســویه متصــور گشــته اســت.
در دوران اشــکانیان، شــار پارتــی مرکــز اصلــی حیــات سیاســی ایــن دولــت اســت. شــهر مــکان اصلــی تصمیم گیری هــای 
دولــت و مشــورت ارکان دودمانــی اســت. جمع بنــدی افــکار عمومــی در شــهر در بســیاری مــوارد منجــر بــه تصمیم گیری هــای 
مهــم می شــود. شــهر می توانــد در مــورد سرنوشــت شــاه بــه منزلــه ی مظهــر دولــت نیــز اتخــاذ تصمیــم کنــد. )حبیبــی،22،87( 
حضــور همیشــگی نماینــدگان جوامــع ایلــی و روســتایی در شــهر ســبب در هــم تنیدگــی بیــش از پیــش ایــن ســه جامعــه 
مــی گرددکــه وام دار نظــام اداری دولــت ســلوکی اســت. از ســوی دیگــر بــا تغییــر نظــام تقســیم اجتماعــی کار و تولیــد بــه 
نظــام پیشــین وحــدت اجتماعــی کار، شــهر عــالوه بــر کار مبادلــه، تجــارت و صنعتگــری وارد امــر کشــاورزی و دامــداری نیــز 
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می شــود تــا مفهــوم شــار پارســی مجــدداً در شــار پارتــی بــا ســیطره ای گســترده بــر حــوزه ای ورای مرزهــای شــهر نمــود یابــد.

6-1-1-4.حکومتسـاسـانیان
ظهــور دولــت ساســانی بــا کمــک دودمان هــای در ســتیز بــا دولــت اشــکانی اولیــن حرکــت جامعــه شــهری در رســیدن بــه 
ــهر  ــی آن در ش ــردازی اصل ــه و نظریه پ ــکل گرفت ــهر ش ــانی در ش ــت ساس ــی دول ــه اصل ــد. نطف ــاب می آی ــه حس ــدرت ب ق
صــورت پذیرفتــه بــود. بــه همیــن دلیــل شــهر پایــه نهادهــای اجتماعــی- اقتصــادی، فرهنگــی- سیاســی و بازرگانــی- اداری 
ــه ایجــاد  ــط مــادی و معنــوی جامعــه موفــق ب ــر تمــام رواب ــا تســلط کامــل ب دولــت ساســانی می گــردد. دولــت ساســانی ب
ــاتراپی دوران  ــام س ــازی نظ ــا بازس ــن ب ــردد. همچنی ــد می گ ــع تولی ــت مناب ــیوه های مالکی ــد و ش ــط تولی ــی در رواب دگرگون
ــا جــای دادن ســه جامعــه  ــه عــالوه ب ــار می گــذارد. ب ــه کن ــی را از طبقــات اجتماعــی ب هخامنشــی عمــاًل اشــرافیت دودمان
ایلــی، روســتایی و شــهری در طبقــات منظــم اجتماعــی، دولــت قاهــر ساســانی بــه نوعــی نظــام کاســتی دســت می یابــد و 
بــا جلوگیــری از آمیختــن طبقــات باهــم و ورود افــراد از طبقــات مختلــف بــه طبقــات دیگــر زمینــه را بــرای اســتقرار طبقــات 
برتــر در پشــت باروهــای شــهر و طبقــات فرودســت در بیــرون شــهر را فراهــم می کنــد. در ایــن دوران مســاله حــق اساســًا در 
یــد نظــام حاکمــه و منحصــر بــه سلســله شــاهی و طبقــات برتــر بــوده کــه از ســوی دولــت بــه آن هــا تنفیــذ گشــته اســت. در 
ایــن دوران جامعــه ایــران دچــار تبعیــض طبقاتــی شــدید تحــت لــوای نظــام حاکــم می گــردد و دولــت بــا قشــربندی جامعــه 
وفــاق عمومــی در مشــروعیت حکومــت خویــش را بــا وجــود حمایــت نهادهــای مذهبــی از دســت می دهــد و راه بــرای ورود 

ــروی ایدئولوژیــک و مذهبــی خارجــی همــوار می گــردد. نی

6-1-1-5.جمـع بندیمسـالهحقدرشـهروشـهرنشـینیپیـشازاسـالم
همــان گونــه کــه اشــاره شــد روابــط شــهر و شــهروندان در شــهرهای پیــش از اســالم تحــت تأثیــر نظــام دودمانــی و حکومتی 
دیوانــی مبتنــی بــر وحــدت کار اجتماعــی بنــا شــده بــود. حکومــت در ایــن شــهرها بــه جــز دوران ســلوکیان کــه بــر اســاس 
انگاره هــای غربــی هلنــی – یونانــی کار می کــرد خــود هــم ســودای روابــط ناشــی از مــردم ســاالری اشــراف و هــم روابــط 
ناشــی از اقتــدار حکومــت پارســی را در ســر داشــت، همــواره وام دار یــک نظــام مذهبــی و حــق معطــوف از آن بــه خانــدان 
شــاهی بــود، لــذا شــاه، حاکــم مطلــق آســمان و زمیــن بــه حســاب آمــده و از همین روی انتســاب بــه خانــدان و دودمان شــاهی 
ــه  ــای جامع ــر گروه ه ــرده اســت. دیگ ــان ایجــاب حــق می ک ــرزمین های تحــت سلطه ش ــوزه س ــع حاضــر در ح ــرای جوام ب
بــه شــرط انتســاب بــه طبقــات فرادســت امــکان – یــا حــق – بهــره منــدی از خدمــات و امکانــات شــهری را می یافتنــد. از 
همیــن روی تقســیمات کالبــدی شــهر ایــن دوران را بــه روشــنی می تــوان تحــت تأثیــر میــزان مشــمولیت حــق اجتماعــی، 
ــوده  ــن تفــاوت کــه ایــن حــق تنهــا مختــص طبقــه فرادســت ب ــا ای ــر شــهر دانســت، ب ــا حــق ب ــات ی بهره منــدی از امکان
ــد. شــهر ایــن دوران  ــه تناســب طبقــه اجتماعیشــان جــای می گرفتن ــی ب ــا شــار بیرون و طبقــه فرودســت پشــت حصارهــا ی
شــامل "دژ یــا کهــن دژ" کــه محــل اســتقرار خانــدان شــاهی و یــا دولــت منســوب بــه ایــن خانــدان بــود، "شــار میانــی یــا 
شارســتان" محــل طبقــه اشــراف دودمانــی، روحانیــون، مغــان، سپهســاالران، اشــراف دهقانــی، بازرگانــان و پیشــه وران و ... بود 
و گروه هــای اجتماعــی ســاکن در شارســتان بــه تناســب نــوع دولــت حاکمــه جابــه جــا یــا تغییــر می کردنــد، چنــان چــه بــا 
روی کار آمــدن ساســانیان طبقــه اشــراف دهقانــی برتــری اجتماعــی یافــت و یــا روحانیــون عــالوه بــر نفوذ در دســتگاه شــاهی 
صاحــب قــدرت و ثــروت فــراوان گشــتند، و در آخــر "شــار بیرونــی" کــه محــل زندگــی عــوام و شــکل گیری بــازار و دیگــر 
ارکان شــهر بــود. در تمــام ایــن دوران طبقــه عــوام از حقوقــی چــون تحصیــل و یــا بهره منــدی از امکانــات مختــص طبقــات 
فرادســت محــروم بــوده الکــن دولــت بــه اقتضــای قــدرت و نفــوذ خــود بــه منظــور بــر پــا نگــه داشــتن شــهرها – بــه عنــوان 
مظهــر قــدرت نمایــی امپراطــوری- وظیفــه تأمیــن خــوراک و آب یــا احــداث راه هــا و کاروانســراها و تأمیــن امنیــت مســیرها و 
شــهرها را بــر عهــده می گرفــت و حتــی در مــوارد عدیــده خــود در بازرگانــی و تجــارت نقــش تعیین کننــده ای ایفــا می نمــود.
در ســاختار شــهرهای پیــش از اســالم می تــوان بــه عواملــی تعییــن کننــده در شــکل گیری مفاهیــم اجتماعــی از حــق و حــق 

بــر شــهر اشــاره نمــود کــه شــکل دهنــده ســاختار اصلــی نظام هــای شــهری پــس از آن، تــا دوران معاصــر، بوده انــد. گرچــه 
ایــن مفاهیــم دیــر زمانــی دچــار تغییــر می گشــته اند امــا شــاکله اصلــی ســاختار ادراکــی از مســاله حــق و ســاختار اجتماعــی 

شــهر را تشــکیل می داده انــد. ایــن مــوارد از ایــن قــرار انــد:
توســل دولت هــا و حاکمــان بــر امــری آســمانی تــا مشــروعیت زمینــی کــه دســت آویزی بــه منظــور تســلط همــه جانبــه   
مــادی و معنــوی دولت هــا بــر جــان و مــال شــهروندان، و از ایــن روی اهرمــی قدرتمنــد در مقابــل مطالبــه حــق از ســوی 

جامعــه بــوده اســت.
نظــام وحــدت اجتماعــی کار میــان شــهر، روســتا و عشــایر کــه مؤلفــه ای ســاختاری در شــکل گیری تلقــی شــهروندی در   
نظــام شــهری ایــران بــه شــمار آمــده و ایجــاب کننــده حــق بــر شــهر یــا حــق شــهر بــر شــهروندان اســت، در واقــع ایــن 
وحــدت اجتماعــی و رفــع تمایــز میــان شــهر و روســتا ســبب عــدم وابســتگی صــرف شــهرها و دولت هــا بــه هــر یــک 

از جوامــع مذکــور بــوده اســت، لــذا رابطــه ای بــرای ایجــاد حــق متقابــل وجــود نــدارد.
قــدرت و نفــوذ نظــام دودمانــی، قومــی و مذهبــی نســبت بــه تعلقــات فــردی در روابــط اجتماعــی و شــهری، بدیــن معنــا   
کــه شــهروندان بیــش از آن کــه متعلــق بــه یــک نظــام شــهری باشــند متعلــق بــه یــک نظــام اجتماعــی، طبقاتــی، مذهبی 

یــا قومــی فــرا دســت بوده انــد و بیــش از شــهر نســبت بــه ایــن نظــام مســتحق و یــا موظــف می باشــند.

6-1-2.مسـالهحقدرشـهروشـهرنشینیپسازوروداسـالم

6-1-2-1.قـروناولیهحـکومتاسـالمیدرحـوزهسـرزمینیایران
بــا ورود اســالم بــه حــوزه ســرزمینی ایــران، شــهرها دچــار تغییــرات ماهــوی و نــه ســاختاری گشــتند. اســالم کــه محــل تولد و 
بالندگــی خــود را در شــهر تجربــه کــرده بــود، موفــق بــه تســخیر شــهر و جوامــع غــرق در اختالفــات و تبعیضــات طبقاتــی، بــا 
شــعار برابــری و بــرادری گشــت، بــا ایــن حــال بــر خــالف آموزه هــا و مبانــی بنیادیــن آن در مــورد آزادی و برابــری در دوران 
متقــدم حکومــت اســالمی، در شــهرهای قــرون متأخــر اســالمی، تبعیضــات طبقاتــی دولــت ساســانی جــای خــود را بــه تبعیض 
نــژادی، قومــی و مذهبــی امپراطــوری اســالمی داد. ورود اســالم بــه حــوزه ســرزمینی ایــران بیــش از هــر چیــز مدیــون قیــام 
جامعــه ایلــی نســبت بــه جامعــه روســتایی و شــهری اســت کــه قرن هــا بــر ایــن جامعــه تســلط داشــتند، بــه عــالوه قیــام 
شــار بیرونــی – ربــض- نســبت بــه شارســتان و کهــن دژ یــا بــه نوعــی قیــام بــر علیــه نظــام کاســتی ساســانی اســت. امــا 
شــهر متقــدم اســالمی بــر خــالف مفهــوم شــهر-قدرت ساســانی بــه عنــوان حکومــت قاهــر مرکــزی و شــهر قــرون وســطایی 
و نظــام فئودالــی اروپایــی هــم عصــر خویــش کــه از خاکســتر شــهرهای رومــی ســر بــرآورده بــود واجــد مفاهیــم جدیــدی بــه 

خصــوص در مــورد حــق و زندگــی شــهری اســت.
شــهر دوران اســالمی بــر خــالف شــهر دولت هــای یونانــی و رمــی و شــهر قــروم وســطایی نســبت بــه پیرامونــش امتیــازات 
خاصــی بــرای شهرنشــینان قائــل نبــوده و بــر اســاس جهــان بینــی و قوانیــن اســالمی فقــط "امــت" یعنــی اجتمــاع مومنــان، 
صــرف نظــر از مــکان استقرارشــان، کــه بــه ایــن جهــان بینــی اعتقــاد دارنــد و در راه آن جهــاد می کننــد، نســبت بــه دیگــران 
دارای امتیــازات خــاص هســتند. شــهروند شــهر دوران اســالمی چــون روســتایی و یــا ایالتــی معتقــد بــه جهــان بینی اســالمی، 
فقــط و فقــط فرمانبــردار احــکام اســالمی، امــام، خلیفــه و یــا نماینــدگان آن هــا هســتند )حبیبــی،40،87( بنابــر این شــهر دارای 
زندگــی مســتقل و خــاص بــا قوانیــن و امتیــازات متفــاوت از ده و روســتا نبــوده و تفــاوت آن تنهــا ناشــی از جمعیــت، اســتقرار 
دیوان هــا و دیگــر ویژگی هــای کالبــدی شــهر اســالمی اســت. در شــهر اســالمی نقــش مذهبــی شــهر بــر نقش هــای سیاســی، 
اقتصــادی و نظامــی آن بــه دلیــل روابــط بنیادیــن شــکل گیری اولیــه دولــت اســالمی در شــهر اولویــت داشــته و بــر اســاس 
قوانیــن شــریعت ســازمان می یابــد. همچنیــن ســاختار کالبــدی شــهر بــا خــروج عناصــر دیوانــی و حکومتــی از دژ یــا کهــن 
دژ شــهرهای پیــش از اســالم و عمومیــت یافتــن زندگــی در شارســتان تغییــر یافتــه و شــکل شــهر بــا ورود و فضایابــی مرتبــط 
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عناصــر جدیــد کالبــدی چــون دارالخالفــه، مســجد و بعدهــا داراالمــاره و توســعه بــازار از دروازه هــا تــا میــدان شــهر– که محل 
اســتقرار مســجد، دارالخالفــه، محکمــه و ... اســت- تغییــر مشــهودی پیــدا می کنــد. شــهر دوره اســالمی نســبت بــه شــهرهای 
پیــش از اســالم محــل تحقــق و بــه رســمیت شــناخته شــدن نــه حــق بــر شــهر کــه حقــی فــرا شــهری و عمومــی اســت کــه 
بنیــان مفهومــی را پایه گــذاری می ســازد کــه تاکنــون نیــز تأثیــر بســزایی در تلقــی از مفهــوم حــق بــر جــای گذاشــته اســت.

شــهرهای اســالمی بــا خالفــت امویــان و عباســیان هــر چــه بیشــتر بــا شــریعت نــاب فاصلــه پیــدا کــرده و بازســازی نظامــات 
دیوانــی پیــش از اســالم در آن هــا علــی رقــم مهیــا نمــودن ابــزار توســعه در دولــت اســالمی، مفهــوم حکومــت قاهــر مرکــزی 
را بازســازی می کنــد. در ایــن دوران تمــام حــوزه نفــوذ دولــت اســالمی تحــت فرمــان خلیفــه بــه عنــوان نماینــده خــدا بــر 
ــار حکومــت اســالمی دولت هــا و حکومت هــای محلــی  زمیــن قــرار می گیــرد. در زمــان حکومــت عباســیان در گوشــه و کن
شــکل گرفتــه و شــریعت بــر اســاس مصالــح حکومت هــا تغییــر می یافــت. حــال دولتــی کــه از مفاهیــم آرمانــی بــرادری و 
برابــری و نفــی هرگونــه تمایــزات و تفاوت هــای اجتماعی-فرهنگــی شــروع کــرده بــود بــه ســازمانی دیوانــی، قاهــر، مملــو از 
تمایــزات و تفاوت هــای اجتماعــی- اقتصــادی و فرهنگــی – سیاســی رســیده و مســجد بــه عنــوان نمــاد حکومــت اســالمی 

تبدیــل بــه نمــاد ایــن تعارضــات می گــردد.

6-1-2-2.حکومتسـامانیان
در قــرن دوم هجــری ســامانیان بــه عنــوان اولیــن حکومــت ایرانــی پــس از اســالم و بــا طبعیــت از خلیفــه اســالمی مســتقر 
ــار دیگــر در  ــی را ب ــش از اســالم، نظــام طبقات ــی پی ــل نظــام دیوان ــده نمــودن کام ــا زن ــه حکومــت رســید و ب ــداد، ب در بغ
ســرزمین های اســالمی حیــات بخشــید. حکومــت ســامانیان بــا تســلط و مدیریــت امــور شــهرها و مناطــق شــرایط جدیــدی 
بــرای شــهرهای اســالمی کــه حــال بــه شــدت بــا تعارضــات نــژادی و مذهبــی درگیــر اســت فراهــم می ســازد چنــان کــه 
علــی رقــم ســتیزهای عقیدتــی، امــکان برخــورد آزاد عقایــد و نظریــه پردازی هــا در همــه زمینه هــا امــکان پذیــر می گــردد، 
بــا گســترش حصــار شــهرها یــا فــرو ریختــن آن هــا بــه خاطــر امنیــت بــالد امــکان کشــاورزی پشــت حصــار شــهرها یــا 
حــوزه نفــوذ آن هــا فراهــم آمــده و وحــدت اجتماعــی کار ســازماندهی می گــردد. حکومــت وظیفــه تأمیــن امنیــت، ســاخت 
آب انبارهــا و مدیریــت آب شــهرها، ســاخت مســجد و مدرســه را برعهــده داشــته و بــه ســنت حکومت هــای پیــش از اســالم 
نظــارت شــدید بــر امــور اصنــاف دارد. شــهر دوره ســامانی مفهومــی گســترده بــا حــوزه نفــوذ وســیع در دهــات و روســتاهای 
اطــراف و هســته مرکــزی متراکــم و پــر رونــق داشــته اســت. در ایــن دوران شــکل محــالت وابســته بــه ریشــه های ایلــی و 

ــرد. ــد و مفهــوم محــالت در ســتیز شــکل می گی ــی خــاص تکامــل می یاب روســتایی و فومــی و مذهب

6-1-2-3.حکومتدیلمـیان
در قــرن چهــارم هجــری حکومــت دیلمیــان بــا اســتقالل از حکومــت بغــداد علــی رقــم تشــکیل حکومتی آزاد، ســبب فروپاشــی 
مفهــوم خلیفــه بــه عنــوان نایــب خــدا بــر زمیــن می گــردد. ایــن اتفــاق را شــاید بتــوان مهم تریــن حرکــت تاریخــی در احقــاق 
یــا صلــب حقــوق عمومــی بــه شــمار آورد. در ایــن دوران انجمن هــای صنفــی بــا شــکوفایی همــراه بــوده کــه نشــان از تحولــی 
اجتماعــی در جریــان شهرنشــینی ایــران اســت. بدیــن ترتیــب حکومــت آل بویــه بــا تکیــه بــر میــراث گذشــته و ابــداع مجــدد 
روش هــای کهــن و تعریــف آن هــا در زمــان تحــرک اجتماعــی وســیعی را قلمــرو تحــت ســلطه خــود ایجــاد می کنــد. آزادی 
مذهــب، آزادی اندیشــه، رجــوع بــه مفاهیــم بــرادری و برابــری نیــروی محــرک ســازماندهی شــار ایــن دوره اســت. محــالت 

بــدون برتــری ویــژه مذهبــی و نــژادی، در صلــح و آزادی گرداگــرد بــازار و مجموعــه مرکــزی گســترده می شــوند.

6-1-2-4.-حکومتسـلجوقیان
بــا روی کار آمــدن دولــت ســلجوقی بزرگ تریــن ضربــه بــر پیکــره مفهــوم حــق و حــق بــر شــهر در نظــام شــهری ایــران 

ــورد  ــک2 در م ــام المل ــه نظ ــلطنت و خواج ــورد س ــی1 در م ــد غزال ــام محم ــردازی ام ــن دوران نظریه پ ــردد. در ای وارد می گ
حــق کــه معطــوف بــه تفســیر مفاهیــم شــرعی بیــان می گردیــد چارچوبــی محکــم بــرای امــر ســلطنت و حاکمیــت مطلــق 
دولــت فراهــم می نمــود و دیگــر محلــی بــرای بــه رســمیت شــناختن هیچ گونــه حقــی نســبت بــه شــهر و حکومــت باقــی 
ــک تمامــی زمین هــای تحــت ســلطه و هــر آنچــه در آن هــا  ــت ســلجوقی صاحــب و مال ــن نظــرگاه دول نمی گذاشــت. از ای
اســت می گردنــد و ســلطان ســلجوقی خلیفــه اهلل بــر روی زمیــن اســت. در ایــن دوره مفهــوم نظــام اقطــاع و تیولــداری دوبــاره 
رایــج گشــته و حیــات می گیــرد، شــریعت بــه زنجیــر سیاســت در آمــده و اقتصــاد تولیــد و بازرگانــی مبتنــی بــر طــال جــای 

خــود را بــه اقتصــاد زمیــن و آبــی می دهــد کــه در یــد حکومــت قاهــر ســلجوقی اســت.

6-1-2-5.شـهروشـهرنشینیپسازحمـلهمغـول
ــرار گرفــت و  ــن شــرایط تاریخــی خــود ق ــا مدت هــا در بدتری ــران ت ــاز مغــوالن نظــام شــهری و شهرنشــینی ای ــا تاخت و ت ب
تــا ســه قــرن پــس از آن موفــق بــه بازســازی نشــد و باعــث تغییــری اساســی در ســاختار شــهری پــس از آن گشــت. در اثــر 
ــی  ــار ویران ــی آن دچ ــترده بیرون ــای گس ــهرها و حوزه ه ــن دوره، ش ــی های ای ــا و نسل کش ــا، غارت ه ــا، خون ریزی ه جنگ ه
و از هــم گســیختگی گشــته و شــیکه شــهری و ارتباطــی ایــران نابــود می گــردد. ایلخانــان بیابانگــرد و چــادر نشــین مغــول 
پــس از مدتــی بــا نظــام سیاســی دیوانــی ایــران آشــنا شــده و تحــت تأثیــر فرهنــگ مذهبــی و سیاســی حــوزه ســرزمینی ایران 
بــا کمــک وزرا و امــرای ایرانــی زندگــی شــهری در پیــش گرفتــه و دســت بــه آبــادی شــهرها زدنــد. بــا ازبیــن رفتــن شــبکه 
شــهری در ایــران توســعه و آبادانــی شــهرها نــه در حــوزه نفــوذ گسترده شــان، بلکــه در حوزه هــای مکانــی متمرکــز شــکل 
گرفتــه و ســاختار شــهری ایــران موفــق بــه بازســازی مجــدد شــبکه شــهری نگردیــد. نتیجــه ناشــی از ســه قــرن حکومــت 
ایلخانــان، تیموریــان، گورکانیــان و دیگــر حکومت هــای ایــن عصــر، باعــث پدیــد آمــدن معیارهایــی تــازه در ســاختار حــق بــر 
شــهر گردیــد و بســتر را بــرای شــکل گیری ســاختار حکومت هایــی نــو را فراهــم نمــود. از اتفاقــات مهــم ایــن دوره ســاخت 
شــهرهای جدیــد توســط حکومــت بــه منظــور اســکان شــهروندان رانــده شــده از شــهر، علمــا، دانشــمندان و اشــراف بــود کــه 
مشــخصًا بــا تأمیــن نیازهــای شــهری جامعــه خــود نمــودی یگانــه از اعمــال حــق بــر شــهر بــود. گرچــه عمــر ایــن اندیشــه 
در نظــام شــهری و حکومتــی ایــران کــم بــود امــا می تــوان از آن بــه عنــوان تحولــی در اندیشــه شــهروندی یــاد کــرده و بــه 
ســاخت شــام غازانــی توســط غــازان خــان و ربــع رشــیدی توســط وزیــر وی خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل، در کنــار تبریــز 
اشــاره نمــود کــه البتــه هــر دو، یکــی بــه دســت غــازان خــان در پــی اختــالف بــا خواجــه رشــیدالدین و دیگــری در اثــر زلزلــه 
نابــود گردیــد. تغییــر ســاختاری اساســی بعــدی در ایــن عصــر را می تــوان در توســعه متمرکــز شــهرها در حوزه هــای مکانــی 
مشــخص در غیــاب شــبکه شــهری و روســتایی پیوســته جســتجو نمــود، جایــی کــه دیگــر از حــوزه نفــوذ گســترده شــهرها 
خبــری نیســت و حــال شــهر بــر خــالف آنچــه در شــهرهای اســالمی بــه چشــم می خــورد، تمایــزی اساســی بــا محیــط اطراف 
داشــته و زندگــی در آن یــک امتیــاز محســوب می شــده اســت. در واقــع حــال شــهرها بــه عنــوان نقاطــی از توســعه در پهنــه 
ای گســترده و فاقــد توســعه پیوســته محســوب می گشــته و شهرنشــینی یــک امتیــاز محســوب شــده و امــکان مطالبــه رابطــه 
ای از حــق بیــن شــهر و شــهروندان بــه وجــود آمــد. بــا توجــه بــه ازبیــن رفتــن شــبکه شــهری، نظــام تولیــدی و اقتصــادی 
ــز  ــران خســارت ها هرگ ــعی در جب ــران و س ــار ای ــه و کن ــی در گوش ــای محل ــیدن حکومت ه ــدرت رس ــه ق ــود ب ــا وج ــز ب نی
ــی و  ــه عــدم تســلط متمرکــز حکومت هــای مغول ــا توجــه ب ــه بازســازی نگشــت. علــی رقــم مســائل ذکــر شــده ب موفــق ب
آشــنایی تــازه آنــان بــا دیــن و فرهنــگ ایــران و عــدم مداخلــه در امــور اقــوام و فرقه هــای مذهبــی، آزادی اندیشــه های دینــی 

و عرفانــی در ایــران رواج یافتــه و ایــن خــود بســتر بــه حکومــت رســیدن دولتــی قاهــر از دل همیــن فــرق عرفانــی گشــت.

1 - از نظر امام محمد غزالی: )خداوند دو گروه انسان را انتخاب کرد، پیامبران بشارت دهندگان آخرت و سالطین چوپانان روی زمین(
2 - از نظر خواجه نظام الملک: )حق را تنها می توان با ابزار زور کسب کرد، حاکم قدرت مطلق است، هیچ گونه تاییدی نمی خواهد، مردم در برابر قدرت 

وی هیچ گونه آزادی ندارند(
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6-1-2-6.حکومتصـفویان
دولــت صفــوی بــر مبنــای اعتبــار و قــدرت دودمانــی و عرفانــی و مذهبــی خــود بــار دیگــر یــک نظــام ایدئولوژیــک را بــر 
ایــران حاکــم و یــک حکومــت قاهــر مرکــزی بــا تســلط بــر کل ســرزمین های ایــران آن زمــان را پدیــد آورد. ایــن حکومــت 
بــا بازگشــت بــه نظــرات خواجــه نظام الملــک و امــام محمــد غزالــی در عصــر ســلجوقی و خوارزمشــاهیان و تئوریــزه کــردن 
عرفانــی و فرقــه ای آن، شــاه صفــوی را بــه عنــوان مرشــد کامــل، محــق بــر کل امــور و بــا بــه رســمیت شــناختن تشــیع بــه 
ــن دوران شــکل گیری  ــرار داد. در ای ــی، اقتصــادی و سیاســی ق ــب مذهب ــه جوان ــود را در رأس کلی ــن رســمی، خ ــوان دی عن
محــالت قومــی و مذهبــی در ســتیز تشــدید شــد و حکومــت خــود بــه عنــوان یــک قطــب اقتصــادی بــر تمــام امــور تجــاری 
ــوان  ــه عن ــت و شــرکت داشــت. اصنــاف تحــت نظــر حکومــت، و خــود حکومــت در رأس آن ب ــه تنهــا نظــارت کــه دخال ن
قدرتمندتریــن نهــاد اقتصــادی فعالیــت می نمــود. در ایــن دوران شــهر و شــهر نشــینی بــا توســعه همــراه بــود. ورود مستشــاران 
غربــی و اروپــای عصــر رنســانس و جنــگ بــا دولــت عثمانــی زمینــه آشــنایی بــا غربــی را فراهــم نمــود کــه در قرن هــای 
پیــش رو مهــره تأثیرگــذار دیگــری در نظــام حکومتــی ایــران می گشــت. دوره صفویــان گرچــه دوره شــکوفایی مجــدد شــهر 
و دیگــر مظاهــر تمــدن در ایــران بــود امــا بــا تســلط اندیشــه مذهبــی قاهــر و محــق، و صاحــب کلیــه امــور دانســتن مرشــد 
کامــل یــا شــاه صفــوی بــه عنــوان نماینــده خــدا بــر زمیــن مســاله حــق تنهــا در نســبت بــا محاکــم قضــا و شــریعت مفهــوم 
یافتــه و حــق بــر شــهر تنهــا در ســایه تــالش دولت هــا در بالندگــی حکومتشــان و نــه بــه رســمیت شــناختن حقوق شــهروندی 
ظاهــر می گشــت، بــا ایــن حــال نبایــد از تــالش افــرادی چــون شــیخ بهایــی در بازســازی نظامــی شــهری بــا خدمــات عمومی 
ــه  چــون حمــام و مدرســه و ســازماندهی نظــام آبرســانی شــهری در دوره صفــوی چشم پوشــی کــرده و همیــن تالش هــا ب

همــراه حفــظ امنیــت در بــالد را بایســتی بــه عنــوان نقــاط روشــن تحقــق حــق بــر شــهر برشــمرد.
بــا ضعیــف شــدن دولــت صفــوی و تصــرف اصفهــان توســط افغان هــا بــار دیگــر حــوزه ســرزمینی ایــران در اغتشــاش فــرو 
رفتــه و جنگ هــا و لشگرکشــی هــای متعــدد از جانــب گروه هــای متعــدد صــورت پذیــرف. شــهرها محــل غــارت نظامیــان و 
تأمیــن مایحتــاج ســربازان و اخــذ بــاج و خــراج گردیــد. هــر گروهــی پــس از تصــرف شــهر دســت بــه غــارت امــوال مــی زد. 
در ایــن دوران نــه تنهــا مســاله ای بــا مفهــوم حــق یــا حــق بــر شــهر بــی معنــا می نمــود، بلکــه تنهــا مســاله مهــم حفــظ 
جــان از گزنــد محاجمــان بــود. گرچــه دوران کوتاهــی از حکومــت نــادر شــاه و حکومــت زندیــه آرامــش در نظــام شــهری بــر 
قــرار بــود امــا همیــن رکــود شهرنشــینی بــار دیگــر ضربــه ای اساســی بــه نظــام شــهری تــا زمــان زمامــداری قاجــار وارد نمود.

6-1-3.مسالهحقدرشـهروشـهرنشینیدورانمعاصـر
دوره قاجــار مهم تریــن دوره از لحــاظ موضــوع حــق بــر شــهر بــه حســاب می آیــد چــرا کــه علی رغــم آشــنایی ایرانیــان بــا 
ــران، دو اتفــاق  ــان در ای ــد و اندیشــه های شــهروندی و سیاســی آن، حضــور گســترده اروپایی ــای جدی فرهنــگ شــهری اروپ
مهــم دیگــر مســیر تاریخــی بــه رســمیت شــناختن حــق بــر شــهر را در ایــران تغییــر داد. اول آن کــه ســعی حکومت هــای 
غربــی مداخله گــر در ایــران و عــزم نخبــگان و قدرت هــای مذهبــی و نظامــی گوشــه کنــار ایــران در ســاقط کــردن حکومــت 
قاجــار ضعیــف شــده، زمینــه انقــالب مشــروطه را فراهــم نمــود کــه بــه عنــوان نهــادی مؤثــر و مردمــی در مفهــوم زمــان خــود 
نقطــه عطفــی در بــه رســمیت شــناختن گروه هــای اجتماعــی بــود، و دوم اعــالم انقــراض حکومــت قاجــار توســط مجلــس 
کــه نــه تنهــا نشــان از قــدرت گروه هــای نســبتًا اجتماعــی مجلــس آن زمــان، کــه ســبب در هــم شکســتن تصویــر معطــوف 
بــه مذهــب حکومــت شــاهی تــا آن زمــان بــود. بــا روی کار آمــدن نظــام پهلــوی اول شــاکله ســاختار اجتماعــی محــالت کــه 
معطــوف بــه ایــل، قبیلــه و یــا مذهــب بــود بــا کــوچ دادن عشــایر و تضعیــف روابــط قومیتــی در هــم شکســته شــد و محــالت 
کــه تــا اواســط دوره قاجــار همچنــان دارای بافتــی قشــری بودنــد حــال بــا کــوچ گســترده بــه شــهرها در هــم شکســته و نظــام 
اندیشــه فــردی بــه جــای اندیشــه قومیتــی و تعلــق بــه یــک نظــام اجتماعــی فراشــهری قــرار گرفــت. شــهروندان کــه پیــش از 
آن بیشــتر محــق نســبت بــه جامعــه یــا قــوم و عشــیره فرادســت خــود بودنــد حــال بــه شــهروندان شــهرهایی تبدیــل گشــتند 

کــه مظاهــر شــهری مــدرن در آن هــا در حــال بــروز، و خدمــات بــه یکــی از ارکان نظــام کار تبدیــل گشــته بــود. نقــش جدیــد 
شــهرها و ایجــاد نظامــات اداری و خدماتــی در آن هــا نظــام تقســیم اجتماعــی کار را بــه وجــود آورد کــه تــا چهــار هــزار ســال 
از آن در شــهرهای ایــران خبــری نبــود. ورود ســرمایه ناشــی از نفــت حکومــت را در انجــام اصالحــات شــهری متناســب بــا 
زندگــی مــدرن یــاری، و بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد نظــام شــهری، ســاختار کار و خدمــات را دگرگــون نمــود. گرچــه در ایــن 
دوره نظــام اجتماعــی بــا ظهــور فردگرایــی و وابســتگی بــه شــهرها زمینــه بــروز رابطــه ای متقابــل از حقــوق شــهر و شــهروند 
را مهیــا کــرده بــود، امــا رســمًا بــا توجــه بــه بــی نیــازی دولــت بــه خصــوص در دوره پهلــوی دوم بــه بازگشــت ســرمایه مالــی 
و راندمــان، بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نفــت ایــن رابطــه را تبدیــل بــه یــک رابطــه یــک ســویه بــه عنــوان حــق شــهر بــر 
مــردم بــدل ســاخته بــود. دو تحــول تأثیــر گــذار دیگــر در ایــن عصــر، ملــی شــدن نفــت بــه عنــوان مظهــری بنیادیــن در بــه 
رســمیت شــناختن حقــوق ملــت بــود کــه حــال خــود را محــق در ســرمایه کشــور دانســته و صــرف آن را بــه عنــوان صــرف 
ــوی دوم  ــن دوران اصالحــات ارضــی موضــوع انقــالب ســفید در دوره پهل ســهم خــود می دانســتند، دیگرتحــول اساســی ای
بــود کــه حــال موضــوع حــق بــر زمیــن و مالکیــت عــوام و رعایــا را نیــز در کنــار آنچــه ســرمایه نفتــی بــه شــمار می آمــد بــه 
رســمیت می شــناخت. گرچــه نبــود ســاختار مناســب اجتماعــی متناســب و آمــاده ایــن تغییــرات و نبــود نظــام منســجم تولیــد 
و مبادلــه، بــه عــالوه جذابیــت و امکانــات غیــر قابــل مقایســه مراکــز شــهری نســبت بــه دیگــر نقــاط کــه ناشــی از توســعه ای 
قطبــی و نــه پیوســته و گســترده در نظــام شــهری ایــران بــود، موقعیت هــای شــغلی معطــوف بــه خدمــات و نبــود امکانــات 
در حوزه هــای گســترده روســتایی و شــهری زمینــه ســاز کــوچ گســترده از روســتاها بــه شــهرها گشــت. حــال جمعیــت تــازه 
ــه  ــود را نســبت ب ــدرن خ ــوازن شــهر م ــعه نامت ــدن توس ــا دی ــیه های آن ب ــا حاش ــود شــهر ی ــاکن در خ شــهری شــده و س
شــهری کــه بــرای کار یــا زندگــی یــا بهره منــدی از خدمــات بــدان کــوچ کرده انــد محــق دانســته و نســبت بــه حقــی کــه 
زاییــده اندیشــه دنیــای مــدرن امــروز اســت و شــهری کــه )حکومتــی( مســئولیت تأمیــن آن را دارد واکنــش نشــان می دهنــد.
بــا پایــان حکومــت پهلــوی و انقــالب ســال 57 مســاله احقــاق حقــوق مســتمندان و مــردم بــه عنــوان یــک وظیفــه کلــی مورد 
مداقــه قــرار گرفــت. هرچنــد تحــوالت و تنش هــای بعــد از انقــالب، هشــت ســال جنــگ و دوران بحرانــی ســازندگی، مجالــی 
بــرای تحقــق اهدافــی چــون حقــوق شــهروندی و حــق بــر شــهر را نمــی داد و دولــت در رفــع کاســتی ها و مشــکالت پــس از 
جنــگ تــالش می نمــود، امــا زمینه هــای تئوریــک ایــن اندیشــه در حــال بازخوانــی بــود. گرچــه ورود اندیشــه های شــهروندی 
بــه ایــران مــدرن ســابقه ای طوالنــی قبــل از ایــن داشــت، امــا روی کارآمــدن دولتــی بــر مبنــای یــک حرکــت مردمــی در 
ــات نســبی  ــت اصالحــات، ثب ــان دوران ســازندگی و روی کار آمــدن دول ــا پای ــه آن را واجــب می ســاخت. ب ســال 57، مطالب
در اقتصــاد و سیاســت خارجــی ایــران ســبب رســیدگی و طــرح موضــوع حقــوق شــهروندی و مســائل مربــوط بــه آزادی هــای 
مدنــی و اجتماعــی و حرکــت در مســیر یــک ســاختارمردمی پویــا گردیــد. توســعه و توجــه بــه بــه انجمن هــای مــردم نهــاد 
و شــوراهای شــهری و محلــی، گام هــای اجرایــی مطالبــه حــق بــر شــهر در نظــام و ســاختار جدیــد شــهری بــود کــه شــهر 
و شــهروند را در یــک رابطــه دو ســویه بــا هــم و حیاتــی هــم راســتا بــا هــم قــرار داده. گرچــه در دولت هــای نهــم و دهــم 
ــکال و حجمــه گروه هــای  ــا جنبه هــای متعــدد انحصــار طلبــی و اندیشــه های رادی حقــوق شــهری و شــهروندی در ســتیز ب
سیاســی قــرار گرفــت و فســادهای اقتصــادی و سیاســی باعــث بــه حاشــیه رانــده شــدن آن گشــت، حــال می تــوان در یــک 

نظــام مبتنــی بــر بازخوانــی ســاختارهای شــهری و اجتماعــی زمینــه تبلــور و شــکوفایی آن را فراهــم آورد.

7-نتیجهگـیری
یکــی از جنبه هــای حائــز اهمیــت در طــرح گفتمــان "حــق بــر شــهر"، ســاختارمند نمــودن وجــوه مشــارکت در ســطح جامعــه 
و احیــای روح شــهروندی در میــان ســاکنان شهرهاســت. امــا تحقــق ایــن مفهــوم در جوامــع شــهری بــا ســاختارهای فرهنگــی 
و اعتقــادی متفــاوت از بســتر ذهنــی متفکریــن اشــاعه دهنــده مفهــوم "حــق بــر شــهر"، همــواره چالــش برانگیــز بــوده اســت. 
لــذا بــاز خوانــی مفاهیــم بنیادیــن تلقــی از مفهــوم حــق و نــوع رابطــه نظــام اجتماعــی، بــا ســاختارهای اقتصــادی و سیاســی 
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شــهرها یکــی از اقدامــات مؤثــر در ایجــاد درکــی صحیــح، از ابعــاد وجــوب و مطالبــه حــق از شــهر خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، نهادینــه کــردن مطالبــه "حــق بــر شــهر" در جامعــه شــهری ایــران را، بایســتی در بازتعریــف 
رابطــه شــهر و شــهروند مــورد مداقــه قــرار داد، چــرا کــه مفهــوم حــق، در یــک رابطــه چنــد ســویه معنــا پذیــر بــوده و فقــدان 
ایــن رابطــه، نقــص وجــودی حــق را بــه همــراه خواهــد داشــت. ایــن ادعــا در خصــوص حــق بــر شــهر نیــز صــادق بــوده 
و عــدم مشــارکت شــهروندان در شــکل گیری و ادامــه حیــات شــهرها، یــا الاقــل عــدم بــاور بــه ایفــای ایــن نقــش، ســبب 
نقصــان در مطالبــه و تحقــق آن می گــردد. در واقــع "حــق بــر شــهر" بــا میــزان مشــارکت نســبت مســتقیم داشــته و ایــن دو 

ــد. ــر می گردن ــر و تحقق پذی ــام دیالکتیکــی معناپذی ــک نظ در ی
در خصــوص جامعــه ایــران نیــز بایــد اذعــان نمــود کــه بــا توجــه بــه تلقــی ســنتی از مفهــوم "حــق" و ســاختارهای شــهری 
رایــج، تلقــی مفهــوم "حــق بــر شــهر" هــر چــه بیشــتر نیــاز بــه رابطــه ای فعــال در ســطح فعالیت هــای شــهری و شــهروندی 
دارد. بــه عبــارت دیگــر اجتماعی شــدن مفهــوم "حــق" در ســطح زندگــی روزمــره – بــه عنــوان بســتر شــکل گیری تحــوالت 
و ورود بــه گفتمانــی جهانــی- در اولیــن گام نیازمنــد ورود شــهروندان، نــه تنهــا در نظــام مشــارکتی تصمیم گیــری، بلکــه در 
نظــام فعالیــت شــهری مســتمر اســت. هــر چــه نقــش عملــی جامعــه در فعالیت هــای روزمــره بیشــتر بــه ســطح شــهر و فضای 
شــهری وارد شــود، عــالوه بــر رنــگ تعلــق بخشــیدن بــه فضــا، بــه عنــوان یکــی از بنیان هــای توســعه پایــدار، خــود را هــر 
چــه بیشــتر در رابطــه ای معنــا دار بــا شــهر قــرار داده و ســاختار تحقــق "حــق بــر شــهر"را بــه عنــوان اهــرم متقابــل و مــورد 

مطالبــه در ازای نقــش شــهروند، در ســرزندگی و پایــداری شــهر – ادامــه حیــات و توســعه شــهر- بیشــتر فراهــم می ســازد.
ایــن امــر مســتلزم شــناختی صحیــح از ســاختارهای فرهنگــی و تاریخــی شــهر و جامعــه شــهری آن اســت و بــه خصــوص 
در جامعــه ای ماننــد ایــران نمی تــوان مســتقیمًا بــه مفهــوم "حــق بــر شــهر" اســتناد نمــود، بلکــه یــا نیــاز بــه یــک بازخوانــی 
تطبیقــی از مفاهیــم بــوده و یــا تغییــر در نظــام مدیریــت شــهری بــه منظــور مطابقــت بــا نظــام شــهری مــورد نظــر در حــوزه 

ــد. ــر شــهر" الزم می نمای "حــق ب
در هــر حــال بــاز تعریــف ســاختارهایی جدیــد چــه در حــوزه نظــام مدیریــت شــهری و چــه در حــوزه نظــام حقــوق شــهری 
ــارکت  ــارت و مش ــات و نظ ــن خدم ــهر" و تأمی ــر ش ــق ب ــق "ح ــک تحق ــای تئوری ــن گام ه ــوان از اولی ــهروندی را می ت و ش
توســط شــهروندان، و دخیــل نمودنشــان چــه در تصمیــم و چــه در عمــل – در ســطوح مختلــف- را از اولیــن گام هــای عملــی 
دســتیابی بــه شــهری پویــا، مشــارکت محــور و ســرزنده کــه از واجبــات ادامــه حیــات شــهرهای امــروز اســت بایــد دانســت.
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